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Svinīgajā pasākumā “Munu jaunu dīnu zeme” pasniegti 23 atzinības raksti 

Daugavpils novada kultūras centrā “Vār-
pa” izskanēja Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 99. gadadienai veltītais svinīgais 
sarīkojums “Munu jaunu dīnu zeme”, kurā 
tika godināti un sveikti tie cilvēki, kuri par 
godprātīgu darbu pašvaldības labā saņēma 
Atzinības rakstus.

Šī gada pasākums notika Latgales kon-
gresa 100gades atceres zīmē, pieminot Lat-
gales pirmās atmodas darbinieku devumu, 
kas ļāva noticēt sapnim par vienotu Latvi-
ju. 1917. gadā pieņemtais lēmums Latgales 
apriņķim apvienoties ar Vidzemes un Kur-
zemes guberņām ļāva 1918. gadā pasaules 
kartē iezīmēties Latvijai. 19. gadsimta bei-
gas un 20. gadsimta sākums apvienoja pa-
audzes, kas ticēja sapnim par savu valsti. Tā 
ir vēsture, ko ar strauji pukstošām sirdīm, 
sastrādātām rokām un drosmīgām idejām 
veidoja mūsu vectēvi un vecvectēvi. Svētku 
priekšvakarā uzrunu klātesošajiem teica 
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja  1. 
vietnieks Arvīds Kucins.

Atzinības raksti tika pasniegti 23 per-
sonām – tos saņēma sociālā darbiniece 
Demenes pagastā Svetlana Barkovska, 
Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” 
folkloras kopas “Dyrbyni” vadītāja Anna 
Briška, Daugavpils novada domes nekus-
tamā īpašuma speciāliste Kornēlija Gailī-
te, Kalupes pagasta z/s “Ošusala” īpašnieks 
Andrejs Kaluga, Daugavpils novada do-
mes sabiedrisko attiecību speciālists Gun-
tis Kaminskis, Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas skolotāja Diana Kļavinska, Špoģu 

vidusskolas ēdnīcas pavāre Janīna Kra-
sina, ārsta palīgs Līksnas pagastā Elija 
Kudiņa, Naujenes pamatskolas direktora 
vietniece Ligita Kursiša,  Biķernieku pa-
matskolas direktora vietniece Anžela Kur-
siša, Naujenes pagasta biedrības Sporta 
kluba “Beibuks” vadītājs Ilmārs Lociks, 
SIA “TRANZIT ASK” valdes priekšsēdē-
tājs un būvuzraugs Aleksandrs Marčuks, 
ģimenes ārsts Naujenes, Maļinovas un Bi-
ķernieku pagastā Ivans Ņesterovs, SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” Traumato-
loģijas un ortopēdijas nodaļas vecākā me-
dicīnas māsa Lilija Ņikuļičeva, Vaboles 
pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza, 
Maļinovas pagasta zemnieku saimniecības 
“Tīrumi” īpašnieks Aivars Papiņš, Salie-
nas pagasta pārvaldes lietvedības pārzine 
Oksana Parfjonova, Silenes un Laucesas 
pamatskolas skolotājs Aleksandrs Puzi-
revskis, Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” saimniecības pārzine 
Jeļena Samijlovska, SIA “Daugavpils 
reģionālā slimnīca” Anestezioloģijas un in-
tensīvās terapijas nodaļas vecākā medicīnas 
māsa Kamellija Upiniece, būvuzņēmējs 
SIA “VANPRO”, Vaboles pagasta zemnie-
ku saimniecības “Kļavas” īpašnieks Varis 
Vilcāns un Maļinovas pagasta keramikas 
darbnīcas „Pūddari” keramiķis Edvīns 
Vincevičs. 

Atzinības raksta saņēmējs Aivars Pa-
piņš ir jaunais bioloģiskās saimniecības 
īpašnieks Maļinovas pagastā. Nebaidoties 
no grūtībām, viņš turpina saimniekot tēva 

dzimtajās mājās. Saimniecības tīrumos ga-
nās 150 aitas, papildus tiek audzēti arī gaļas 
liellopi. Ar Aivara uzņēmību lepojas ne vien 
ģimene, bet arī pagasta iedzīvotāji. “Es, lī-
dzīgi kā citi, tikai veicu savu darbu,” pārstei-
gumu par apbalvojumu neslēpa Aivars Pa-
piņš. “Dzimtajā zemē mani notur mīlestība 
pret dzimtajām mājām, zemi un darbu. Es 
neredzu sevi kaut kur citur, svešumā, kur 
tev nekas nepieder. Tāpēc arī lēnām turpinu 
darboties. ” 

SIA “TRANZIT ASK” valdes priekšsēdē-
tāja un būvuzrauga Aleksandra Marčuka 
profesionalitāti un sadarbības spējas aug-
sti novērtē Daugavpils novada pašvaldība.  
Viņa uzraudzībā īstenoti vairāki nozīmīgi 
projekti novada mērogā - veikta Višķu so-
ciālās aprūpes centra fasādes atjaunošana, 
Višķu stadiona un Vaboles vidusskolas pār-
būve, Baltaču kapsētas kapličas būvniecība 
un citi. “Atzinības raksts apliecina, ka savu 
darbu darām labi, esmu ļoti gandarīts,” tā 
A.Marčuks. “Uzsākot katru projektu, es cen-
šos pieturēties pie noteiktām vadlīnijām. 
Mans uzdevums ir strādāt komandā, lai pa-
sūtītājs būtu apmierināts ar gala rezultātu. 
Vislielākais gandarījums šogad ir par Vabo-
les vidusskolas pārbūves projektu, jo tas bija 
tehniski vissarežģītākais.”

Daugavpils novada Kultūras centra “Vār-
pa” folkloras kopas “Dyrbyni” dibinātājas un 
vadītājas Annas Briškas vadībā kolektīvs 
jau desmit gadus priecē ar savu sniegumu 
un latgalisko sirsnību ne tikai novadā un 
Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. “Šis ir 

mūsu kolektīva 10. jubilejas gads, kurš fak-
tiski jau rit pilnā sparā. Es saviem kolēģiem 
vienmēr saku, ka vislielākā dāvana ir mūsu 
ikdienas komunikācija un prieka mirkļi, kā 
arī izaicinājumi, kuriem kopā stājamies pre-
tī. Tas ir kolēģu plecs, ko var labi just Dau-
gavpils novada Kultūras pārvaldē. Paldies 
maniem kolektīva dalībniekiem, kolēģiem 
un pašvaldībai”.  Anna atklāja, ka kolektī-
vam ir arī konkrēti mērķi, kurus cer īstenot 
jau tuvākajā laikā: “Mūsu mērķis ir veidot 
ierakstus, jo tā ir viena labākajām formām, 
kā saglabāt kultūras mantojumu. Pēdējā 
laikā mēs strādājam ar Skrindas teikto ma-
teriālu, ko viņš ir nodevis Emīlam Melngai-
lim. Katra melodija ir īpaša, tie ir ļoti skaisti 
dārgumi.”

Pasākuma ietvaros Latgales uzņēmējdar-
bības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs 
pasniedza arī “Latgales reģiona uzņēmēju 
balvu 2017” . Divās no piecām nominācijām 
labāko apbalvojumu ieguva Daugavpils no-
vada uzņēmumi. Balvu “Latgales reģiona 
jaunais komersants” ieguva SIA “H&H” 
(īp. Inga Čazova), savukārt balvu “Latgales 
gada lauksaimnieks” - SIA “Dubiki” (īp. Je-
vģenijs Dubovskis). 

Muzikālus sveicienus sniedza Vaboles 
pagasta etnogrāfi skais ansamblis “Vabaļis”, 
Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” 
folkloras kopa “Dyrbyni”, Līksnas pagasta 
Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Daugaveņa” un mūziķi Kārlis Kazāks 
un Kaspars Tobis.
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Daugavpils novada domes lēmumi

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., informatīvais izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

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 informatīvā izdevuma tapšanā!

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

Iedzīvotāju pieņemšanas novembrī nenotiks.
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

18.12. Daugavpils novada dome    10.00-12.00
14.00-18.00

Aivars Rasčevskis
01.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00

11.12. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
04.12. Špoģu vidusskola 15.00-18.00

18.12. Malnavas koledžas izglītības īstenošanas 
vieta Višķi 15.00-17.00

Andrejs Bruns

11.12. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00

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

Valērijs Hrapāns
06.12. Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs 10.00-12.00
20.12. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns

04.12. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās    13.00-16.00

11.12. Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinacom” 
telpās  13.00-16.00

Edgars Kucins

04.12. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 15.00-18.00

13.12. Daugavas iela 34, Kraujas c. Naujenes 
jauniešu centrs 16.00-18.00

Janīna Kursīte
01.12. Višķu pagasta pārvalde 08.00-10.00
08.12. Višķu pagasta pārvalde 08.00-10.00
15.12. Višķu pagasta pārvalde 08.00-10.00
22.12. Višķu pagasta pārvalde 08.00-10.00
Svetlana Kursīte

05.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Juris Livčāns
13.12. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
20.12. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
07.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.12. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
04.12. Biķernieku pamatskola  14.30-16.30

11.12. Biķernieku pamatskola 14.30-16.30

18.12. Biķernieku pamatskola 14.30-16.30
Vjačeslavs Moskaļenko

04.12. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

11.12. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

18.12. Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 6a, 
Daugavpils 09.00-10.00

Olesja Ņikitina

12.12. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00

19.12. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs

08.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00

19.12. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane

05.12. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00

18.12. Atbalsta centrs “Paspārne”, c. Kumbuļi  09.00-12.00

Deputātu pieņemšanas laiki var mainīties. 
Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā “Novada 
dome”->”Deputāti”

2017.gada 26.oktobra sēdē pieņemti 30 lēmumi:
 Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu 

Nr.153 „Par Daugavpils novada Medību koordinācijas 
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”, 
iekļaujot par komisijas locekli Lauku atbalsta dienes-
ta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pār-
valdes Kontroles un uzraudzības daļas vecāko inspek-
toru Gunāru Ābelīti.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 48952 euro 

daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari, pieka-
bi un sniega tīrīšanas lāpstu iegādei Kalkūnes pagas-
ta pārvaldes funkciju veikšanai.
 Atļāva atsavināt novada domes īpašumā esošos 

transportlīdzekļus - automašīnu  VW SHARAN, pār-
dodot izsolē ar izsolāmā objekta  nosacīto cenu 180 
euro, automašīnu AUDI A6, pārdodot izsolē ar izso-
lāmā objekta 550 euro un automašīnu  FORD MON-
DEO, pārdodot izsolē ar izsolāmā objekta nosacīto 
cenu 120  euro. 
 Grozīja novada domes 14.07.2016. lēmumu Nr.754 

„Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu 
īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads”, nosakot īres maksu dzī-
vojamā mājā Vienības iela 5, Lociki. 
 Nolēma atsavināt 8 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Naujenes, Kalkūnes, Višķu, Līksnas un Kalu-
pes pagastā.
 Nolēma pārdot 6 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Naujenes, Kalkūnes, Sventes un Līksnas pagas-
tā.
 Nolēma pārdot izsolē 4 pašvaldības nekustamos 

īpašumus Līksnas, Višķu un Kalupes pagastā un ap-
stiprināja izsoles noteikumus.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz pašvaldības ne-

kustamo īpašumu Skolas iela 13A-12, Nīcgale, Nīcga-
les pagastā.
 Atzina izsoli par nenotikušu uz pašvaldības ne-

kustamo īpašumu “Vezumnieki”, Naujenes pagastā.
2017.gada 9.novembra sēdē pieņemti 53 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugav-

pils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās””.
 Atļāva novada domei rīkot akciju „Lepojos būt no-

vadnieks!” no 19.11.2017. līdz 18.11.2018. un apstipri-
nāja tās nolikumu. 
 Izveidoja novada domes daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes veicināšanas komisiju un 
apstiprināja tās nolikumu.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 72600 euro 

lietota autobusa iegādei pašvaldības aģentūrai “Višķi” 
skolēnu pārvadājumu veikšanai.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz 26 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
Naujenes pagastā.
 Nolēma atsavināt 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Kalkūnes un Višķu pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Kalkūnes un Višķu pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 5 pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem Kalkūnes, Sventes un 
Kalupes pagastā.
 Atzina izsoli par spēkā neesošu uz pašvaldības 

nekustamo īpašumu “11”-87, Višķu tehnikums, Višķu 
pagastā.
 Nolēma norakstīt Demenes pagasta pārvaldes 

bezcerīgos debitoru parādus, par kuriem atzīta piedzi-
ņas neiespējamība.
2017.gada 23.novembra sēdē pieņemti 40 lēmu-
mi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Grozījums Daugav-

pils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos no-
teikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””. 
 Izsludināja novada  konkursu „Sporta laureāts 

2017” no 23.11.2017. līdz 29.12.2017. un apstiprināja 
konkursa vērtēšanas komisiju. 
 Nodeva publiskai apspriešanai un institūciju at-

zinumu saņemšanai lokālplānojuma zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 
0017 un 4468 009 0250 Līksnas pagastā redakciju.
 Grozīja novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr.94  

“Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu 
īpašniekiem Līksnas pagasta dzīvojamās mājās”, no-
sakot ar 01.01.2018. dzīvojamās mājas “Dzīvojamā 
māja 3 525. km” uzturēšanas un apsaimniekošanas 

darbu maksu dzīvokļu īpašniekiem 0,20 EUR/m² mē-
nesī.
 Grozīja novada domes 30.05.2013. lēmumu Nr.526 

“Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā 
esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā”, no-
sakot ar 01.01.2018. dzīvojamā mājā “Dzīvojamā māja 
3 525. km” pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres 
maksu 0,21 EUR/m² mēnesī.
 Apstiprināja ar 01.01.2018. novada pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamās mā-
jās Nīcgales, Maļinovas, Višķu, Biķernieku un Ambe-
ļu pagastā.
 Apstiprināja ar 01.01.2018. dzīvojamo māju ap-

saimniekošanas maksu dzīvokļu īpašniekiem dzīvoja-
mās mājās Nīcgales, Višķu un Ambeļu pagastā. 
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr.337 

“Par Salienas pagasta pārvaldes īpašumā esošās kus-
tamās mantas atsavināšanu“, nosakot automašīnas 
OPEL ZAFIRA izsoles sākumcenu 900 euro.
 Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei 180,14 euro no 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4488 005 
0820 un 4488 009 0280 atsavināšanas rezultātā gūta-
jiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, kuri tiks izman-
toti bērnu rotaļu laukuma seguma iegādei.
 Atļāva Līksnas pagasta pārvaldei organizēt iepir-

kuma procedūru Līksnas pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru, 
sadalot iepirkuma priekšmetu divās daļās: būvdarbi 
un labiekārtošana.
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrā-

matā uz 1 pašvaldības nekustamo īpašumu Kalupes 
pagastā.
 Piekrita pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlī-

dzības valstij piekrītošu nekustamo īpašumu “Aveņi”, 
Kalkūnes pagastā.
 Nolēma pārņemt no Kultūras pārvaldes valdīju-

ma novada domes valdījumā nekustamo īpašumu  
“Slutiški 2”, Slutiški, Naujenes pagastā un pārņemt 
no Naujenes pagasta pārvaldes valdījuma novada 
domes valdījumā nekustamos īpašumus “Markovas 
taka”, “Apvāršņi” un “Latgales sēta”, Naujenes pagas-
tā. 
 Atļāva Sociālo pakalpojumu centram „Pīlādzis” 

norakstīt un nodot metāllūžņos  valdījumā esošu au-
tomašīnu OPEL ZAFIRA.

2017.gada 27.novembra ārkārtas sēdē pieņem-
ti 3 lēmumi:

• Ar mērķi izveidot racionālāku struktūru pašval-
dības funkciju veikšanai, kā arī nodrošināt pakalpo-
jumu pieprasījuma un pieejamības sabalansētību un 
to sniegšanai nepieciešamo administratīvo resursu 
izlietojuma samērīgumu nolēma ar 02.01.2018. nova-
da domei pārņemt no pagastu pārvaldēm funkcijas, 
kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa admi-
nistrēšanu un zemes pārvaldīšanu pagastu teritori-
jā, un darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību 
nodrošināšanai visās pašvaldības iestādēs izmantot 
ārpakalpojumu, papildinot Finanšu pārvaldes Īpašu-
ma nodaļu ar 7 zemes lietu speciālista štata vienībām 
un Budžeta nodaļu ar 6 nodokļu administratora štata 
vienībām. 

• Nolēma atbalstīt projekta „Naujenes bērnu nama 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegša-
nu 4.2.2. specifi skā atbalsta mērķa otrajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā “Energoefektivitātēs paaug-
stināšana un atjaunojamo energoresursu izmantoša-
na ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru paš-
valdībām” ar projekta kopējām izmaksām 710389,02 
euro.

• Nolēma atbalstīt projekta “Sociālo pakalpojumu 
centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstinā-
šana” iesniegšanu 4.2.2. specifi skā atbalsta mērķa ot-
rajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Energoefekti-
vitātēs paaugstināšana un atjaunojamo energoresur-
su izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības 
centru pašvaldībām” ar projekta kopējām izmaksām 
1312155,94 euro.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties paš-
valdības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Gunārs Kucins turpmāk vadīs novada Sporta nodaļas darbu
Gunārs Kucins ir jaunais Sporta no-

daļas vadītājs, kas savus pienākumus 
uzsācis pildīt ar 1. novembri.

Gunārs ir absolvējis Daugavpils Pe-
dagoģisko universitāti un ieguvis darb-
mācības, ģeogrāfi jas un deju skolotāja, 
bet 2005. gadā - arī fi ziskās audzināša-
nas skolotāja kvalifi kāciju. Līdz 1997. 
gadam strādājis Kalupes pamatskolā 
par darbmācības skolotāju, bet kopš 
1998. līdz 2015. gadam par sporta sko-
lotāju Vaboles vidusskolā.

Skolas vadība un kolektīvs Gunāru 
raksturo kā radošu, atbildīgu un talan-
tīgu pedagogu. Pateicoties skolotājam, 
sports audzēkņiem kļuva par mīļāko 
priekšmetu, un arī skolas absolventi, 
pateicoties skolotāja Gunāra Kucina 
ieguldītajam darbam, ir Daugavpils no-
vada sporta dzīves fani un dalībnieki arī 
pēc skolas beigšanas.

Kopš 2009. gada Gunārs ir strādājis 
par Vaboles pagasta sporta dzīves or-
ganizatoru. Viņa vadībā tika organizēti 

dažādi sporta pasākumi, tūrisma pār-
gājieni, fi ziskās aktivitātes un sporta 
nometnes. Ir bijis par sabiedrisko tre-
neri pagasta basketbola, volejbola un 
novusa komandai. Pārstāvot sacensī-
bās pagasta un novada godu, komandas 
ieguvušas godalgotas vietas. 2015. gadā 
ikgadējā pasākumā “Sporta laureāts” 
Vaboles pagasta pārvaldei piešķirta uz-
vara nominācijā “Novada labākā pagas-
ta pārvalde sporta darba organizācijā”. 

No 2010. līdz 2015. gadam Gunārs 
Kucins ir veiksmīgi piedalījies Dau-
gavpils novada sporta skolas darbībā, 
strādājot par vieglatlētikas treneri. 
Viņa pienākumos ietilpa komplektēt 
un vadīt vieglatlētikas treniņu grupas, 
kā arī organizēt sacensības. Sevi šajā 
darbā pierādījis kā centīgu un apzinīgu 
treneri. Labprāt piedalījās dažādos kva-
lifi kācijas paaugstināšanas semināros, 
vēlāk ar iegūtajām zināšanām dalījies 
ar citiem kolēģiem.

 Olga Davidova

Naujenē norisinājās 
“Lāčplēša akadēmija” 

No 10. līdz 12. novembrim Naujenes 
Jaunatnes un Sporta centrā norisinājās 
pasākumu cikls “Lāčplēša akadēmija”, 
kas bija veltīts Lāčplēša dienai.

Pasākums pulcēja 20 Naujenes pa-
gasta jauniešus, kā arī pāris viesus no 
Maļinovas pagasta un Daugavpils. Tri-
ju dienu maratonu ievadīja pulcēšanās 
Jaunatnes centrā, kur jauniešiem bija 
iespēja izveidot savu unikālu T-kreklu 
ar trafaretu tehnikas palīdzību, vakara 
turpinājumā tika izveidota nakts trase 
Kraujas ciemā, kur jauniešiem ar apli-
kācijas Actionbound palīdzību vajadzē-
ja iziet dažādus atraktīvus uzdevumus, 
kā arī atbildēt uz jautājumiem par Lat-
vijas vēsturi un ģeogrāfi ju. Pasākuma 
laikā jaunieši nakšņoja jauniešu centra 
telpās, kur labā kompānijā tika izspēlē-
tas vairākas galda spēles.

11. novembrī, Lāčplēša dienā, jaunieši 
devās uz Naujenes Jaunatnes un Spor-
ta centra sporta zāli Vecstropos, kur 
varēja sākties otrā diena. Katra jauna 
Lāčplēša pamatpazīme ir laba fi ziskā 
sagatavotība, tāpēc diena sākās ar fi zis-
kajām aktivitātēm, ko vadīja Naujenes 
Jaunatnes un Sporta centra vadītājs 
Edgars Kucins, kurš pastāstīja par to, 
kā pareizi veikt fi ziskās aktivitātes un 
novadīja nelielu meistarklasi par to, kā 
pareizi veikt iesildīšanos jebkurām fi zis-
kajām aktivitātēm. Jau vairākus gadus 
Lāčplēša dienas ietvaros Vecstropos no-
tiek Lāčplēša kausa izcīņa jauniešiem, 
šogad šis kauss tika izspēlēts “Lāčplēša 
akadēmijas” ietvaros un tajā piedalījās 

gan jaunieši, gan jaunietes. Akadēmijas 
dalībnieki sacentās septiņās dažādās 
disciplīnās, pēc ilgām un saspringtām 
cīņām meiteņu konkurencē pirmo vietu 
izcīnīja Žaneta Bule no Locikiem, jau-
niešu konkurencē līdz 17 gadiem pirmo 
vietu izcīnīja Juris Svoks no Kraujas, 
bet grupā pēc 18 gadiem par stiprāko 
izrādījās Aleksandrs Aļabjevs no Maļi-
novas, kurš atzina, ka cītīgi gatavojās 
šim pasākumam un viņa sens sapnis 
bija ieņemt pirmo vietu pieaugušo kon-
kurencē, jo pirms pāris gadiem viņš bija 
pirmais jauniešu grupā līdz 18 gadiem. 
Lāčplēša diena noslēdzās Daugavpilī, 
kur akadēmijas dalībnieki pievienojās 
citiem Daugavpils novada jauniešiem 
un lāpu gājienā, kurš noslēdzās Vienī-
bās laukumā. 

Nākamajā dienā NJSC telpās bija ie-
radies vēsturiskās modelēšanas klubs 
“Robeža”, kurš iepazīstināja jauniešus 
ar viduslaiku kaujas ekipējumu, kā arī 
iemācīja jaunatnei vairākus kaujas so-
ļus un aizsardzības paņēmienus. Jau-
niešiem bija iespēja arī nofotografēties 
viduslaiku kaujas ekipējumā.

Jaunieši izsaka paldies visiem pasā-
kuma iesaistītajām pusēm, kā arī iz-
saka īpašu paldies kafejnīcai “Baltais 
krogs” par garšīgo ēdināšanu!

Viktors Andruškevhičs
 Naujenes Jaunatnes un Sporta 

centra jaunatnes lietu speciālists

Biķernieku pamatskola - 
pedagogam draudzīgākā izglītības 

iestāde 2017. gadā 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinie-
ku arodbiedrība (LIZDA) jau piekto gadu 
pirms Skolotāju dienas aicina izglītības 
iestāžu vadītājus piedalīties konkursā 
“Pedagogam draudzīgākā izglītības ies-
tāde”, lai novērtētu savas iestādes peda-
gogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības 
atzītu statusu “Pedagogam draudzīgākā 
izglītības iestāde 2017”.

Konkursa mērķis ir veidot darba devēju 
lielāku izpratni par cienīgiem darba aps-
tākļiem pedagogiem un veicināt darba 
vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodroši-
nātu pedagogu profesionālo darbību un 
apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc 
kvalitatīvas izglītības. Par pedagogiem 
draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, 
kurā izveidota droša un sakārtota sociālā 
vide – savstarpējās attiecības, saskars-
me, atbalsts, sadarbība, kontrole, stresa 
un vardarbības novēršana; fi ziskā vide 
– lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, 
drošība, funkcionalitāte, atalgojums; kā 
arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, 
informācija, reputācija. Lai sasniegtu 
cienīgus darba apstākļus, nepieciešams 
sociālais dialogs, tādēļ LIZDA aicina kon-
kursā piedalīties tos darba devējus, kuru 
iestādēs izveidotas arodorganizācijas un 
vismaz 70% darbinieku ir LIZDA biedri, 

jo arodbiedrība ir viens no sociālās stabili-
tātes nodrošinātājiem. 

Kopumā konkursam tika iesniegti ap 
30 pieteikumi no dažādām Latvijas izglī-
tības iestādēm, taču tikai 16 izglītības ies-
tādes no tām izpildīja obligāto nosacījumu 
– vismaz 70% darbinieku ir arodbiedrības 
biedri. Šogad no Daugavpils novada kon-
kursā piedalījās Biķernieku pamatskola. 

Konkursa uzvarētāji tika svinīgi pa-
ziņoti un apbalvoti 22. novembrī LIZDA 
rīkotajā konferencē “Mācīšanas brīvība 
iedvesmo pedagogus”. Bija apbalvotas 
deviņas izglītības iestādes. Konkursa 
uzvarētāji ieguva unikāla dizaina aplie-
cinājumu un arodbiedrības atzītu statu-
su “Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde 2017”. Šāds apliecinājums kopā 
ar naudas balvu 300 eiro apmērā tika 
pasniegts Daugavpils novada Biķernieku 
pamatskolai. 

Paldies Daugavpils un Ilūkstes novadu 
arodorganizācijas priekšsēdētājai Kristī-
nei Junkulei par atbalstu un sadarbību. 
Pateicamies Biķernieku pamatskolas ko-
lektīvam un īpaši direktoram Aleksejam 
Mackevičam par šī augstā novērtējuma 
iegūšanu. 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.5 (protokols Nr.10., 2.&)

LICENC ĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pir-
mās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtību” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.pielikumu Sventes ezers ir publiska 

ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmanto-
šanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010.gada 1.martā 
noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Sventes pagasta pārval-
di, kura rīkojas Daugavpils novada domes vārdā, un biedrību “Sventes pērle”).

3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015. gadā izstrādātajiem 
Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri 
papildināt Sventes ezera zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot ziv-
ju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt 
ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.

4. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek organizēta ievērojot Ministru 
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

5. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle”, juridiskā adrese 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29768455, e-pasts: gribela@in-
box.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Sventes ezera platībā (1.pielikums).
7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decem-

bra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību no-
teikumi” ar šādiem papildus nosacījumiem:

7.1. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā un ne ag-
rāk kā vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta; 

7.2. licencētā makšķerēšana neattiecas uz makšķerēšanu no krasta, kas  ir 
bezmaksas;

7.3. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem.

8. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un 
tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm (izņe-
mot makšķerēšanu no krasta), personu apliecinošs dokuments, bet personām no 
16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas 
uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

9. Makšķerniekam ir jāievēro dabas aizsardzības prasības, proti, ka Sventes 
dabas parka teritorijā, kurā ietilpst Sventes ezers aizliegts: nobraukt no ceļiem 
un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadracikliem 
un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās 
notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvie-
tošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzī-
bas uzdevumu veikšanu, kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, 
kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un 
ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits
un maksa par makšķerēšanas licencēm

10. Licences veids un cena:
10.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija 

mēnesi) - 2,00 euro;
10.2. maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai Sventes ezerā - 7,00 

euro;
10.3. maija mēneša licence makšķerēšanai Sventes ezerā (no 1.-31.maijam) 

- 21,00 euro;
10.4. mēneša licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija mēnesi) 

-14,00 euro;
10.5. trīs mēnešu licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija 

mēnesi) - 21,00 euro;
10.6. pusgada licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija mēnesi) 

-  28,00 euro;
10.7. gada licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija mēnesi) - 

36,00 euro;
10.8. ģimenes gada licence makšķerēšanai Sventes ezerā (izņemot maija 

mēnesi) - 36,00 euro;
10.9. bezmaksas gada licence makšķerēšanai Sventes ezerā.

11. Licenču derīguma termiņi:
11.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu (izņemot maija mēnesi) un 

atbilstoši makšķerēšanas veidam tā izmantojama šī nolikuma 7.1. vai 7.2.apakš-
punktā noteiktajā diennakts periodā;

11.2. maija mēneša vienas dienas licence – derīga vienu dienu laika periodā 
no 1. – 31.maijam;

11.3. maija mēneša licence – derīga vienu mēnesi no 1. – 31.maijam;
11.4. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā, 

izņemot maija mēnesi;
11.5. trīs mēnešu licence – derīga trīs mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 

norādītajā laika periodā, izņemot maija mēnesi;

11.6. pusgada licence – derīga sešus mēnešus kalendārā gada laikā, licencē 
norādītajā laika perioda, izņemot maija mēnesi;

11.7. gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādītajā laika 
periodā, izņemot maija mēnesi;

11.8.  ģimenes gada licence – derīga vienu kalendāro gadu, licencē norādītajā 
laika periodā, izņemot maija mēnesi. Ģimenes gada licence ir paredzēta licences 
pircējam un viņa tuvākajiem ģimenes locekļiem (licences pircēja laulātais, bērni 
un vecāki).

12. Bezmaksas gada licence tiek izsniegta personām vecumā līdz 16 gadiem un 
personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, ūdenstilpes 
krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 
IV. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

14. Licence (licenču paraugi 2.-11.pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un 
tajā tiek norādīts:

14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. makšķerēšanas vieta;
14.3. licences kārtas numurs;
14.4. licences derīguma laiks;
14.5. licences cena;
14.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju un tā zīmoga vieta;
14.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
14.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
14.9. licences izsniegšanas datums.

15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Sventes ezerā.

16. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņe-
mot vērā to veidu un maksas lielumu.

V. Makšķerēšanas licences realizācijas kārtība
17. Licenču izplatīšanas vietas:

17.1. Jurija Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils iela 31, Daugavpils, 
tālrunis 29768455;

17.2. „Daiļumi”, Pīlādži, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis 
29768455;

17.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 9.00-
17.00),   tālrunis 29768455;

17.4. nolikuma 10.1 – 10.7 apakšpunktā minētās licences – biedrībā “Sventes 
pērle” darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00  vai interneta vietnē www.epakal-
pojumi.lv; 

17.5. nolikuma 10.8.apakšpunktā minēto licenci - 17.1.- 17.3.apakšpunktā 
norādītajās izplatīšanas vietās, uzrādot dokumentus (katras personas apliecino-
šus dokumentus, kā arī dokumentu, kas pierāda radniecību – dzimšanas, laulī-
bas apliecības vai citi), kas apliecina šīs personas tiesības saņemt šādu licenci.

18. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Sventes pagasta 
pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, darba laiks: 
pirmdiena – piektdiena no plkst. 7.30 – 16.30) un biedrībā „Sventes pērle” (Kan-
davas iela 19, Daugavpils, tālrunis 29768455), uzrādot attiecīgos dokumentus 
(personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši personas statusam - invaliditātes 
apliecību, politiski represētas personas apliecību, piekrastes zemes īpašuma ro-
bežu plānu, piekrastes zemes īpašnieka ģimenes locekļa radniecību apliecinošu 
dokumentu).
VI. Līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietojums
19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 

10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu -pārskaitāmi 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

20. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rī-
cībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes 
nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā 
paredzētajiem mērķiem.

VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
21. Licences īpašniekam ir pienākums reģistrēt katru lomu, norādot makšķerē-

šanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences 
otrajā pusē – Makšķernieku lomu uzskaites tabulā (11.pielikums), vajadzības 
gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

22. Licences īpašniekam ir pienākums iesniegt Makšķernieku lomu uzskaites 
tabulas licenču iegādes vietā vai piecu dienu laikā pēc licences derīguma termi-
ņa beigām nosūtīt biedrībai „Sventes pērle” pēc adreses Kandavas iela 19, Dau-
gavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai reģistrēt 
noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Par Makšķernieku lomu 
uzskaites tabulas neaizpildīšanu un  datu nenodošanu biedrībai „Sventes pērle” 
makšķerniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci makšķerēšanai 
Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

23. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencētās mak-
šķerēšanas organizētājs biedrība „Sventes pērle” nosūta valsts zinātniskajam in-
stitūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 
“BIOR””. 
VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
24. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

24.1. sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju Latvijas Re-
publikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un no-
vada laikrakstos par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencēto mak-
šķerēšanu Sventes ezerā, un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvietošanu 
Sventes ezera piekrastē;

24.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas 
licenču realizāciju ezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana, kā arī Dau-
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gavpils pilsētas un novada laikrakstos un Sventes pagasta sabiedriskajās vietās 
sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

24.3. realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
24.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas 

licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VI.nodaļā 
noteiktajām prasībām;

24.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēša-
nas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecī-
gās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

24.6. uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā, uzskaitīt interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par 
katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektro-
niski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu 
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

24.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās 
personas vai Daugavpils novada domes pilnvarotās personas statusa iegūšanas 
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzība pasākumos;

24.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zināt-
niskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnis-
kais institūts” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;

24.9. iepazīstināt makšķerniekus ar Sventes ezera licencētās makšķerēšanas 
nolikumu;

24.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatī-
šanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem pasākumiem Sventes ezera 
apsaimniekošanā, t.sk., par šī nolikuma 26.punktā paredzētiem pasākumiem 
zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas or-
ganizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās makšķerē-
šanas nolikumu.

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs var sniegt makšķerniekiem  šādus 
pakalpojumus, kas neietilpst licences cenā:

25.1. izīrēt laivas;
25.2.  izīrēt atpūtas līdzekļus;
25.3. sniegt informāciju par makšķerēšanas vietām.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursusaglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas līgu-
ma prasības, zinātniskās rekomendācijas un „Sventes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus”, realizē Sventes ezera zivju resursu saglabāšanu, 
papildināšanu un aizsardzību. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsar-
dzībai:

26.1. 2017. gads – sīgu krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 1 tūkst. 
gab.; 

26.2. 2018. gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 30 tūkst. gab.;
26.3. malu zvejniecības apkarošana;
26.4. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un 

licenču esamības pārbaude;
26.5. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kon-

trole.
X. Licencētās makšķerēšanas kontrole

27. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas no-
likumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī valsts policija, pašvaldības policija, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs.

28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārval-
de, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XI. Noslēguma jautājumi
29. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēša-

nas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vē-
lāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Repub-
likas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada 
preses izdevumos. 

30. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 (trīs) gadi no spē-
kā stāšanās dienas.

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Sventes ezera shēma

2.pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Vienas dienas licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 2,00 euro

Licence izsniegta
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                             (datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena  2,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________                                                   
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.
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3. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Maija mēneša vienas dienas licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša 
vienas dienas licence

makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena  7,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                               (datums)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša 
vienas dienas licence

makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena 7,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                  (datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

4. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Maija mēneša licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Maija mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

5. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Mēneša licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 14,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                 (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 14,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                    (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

6. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Trīs mēnešu licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________
                               (vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
    (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 21,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                 (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2017. gada 30. novembris 7

Realizēts Vaboles vidusskolas pārbūves projekts 

Noslēdzies Vaboles vidusskolas pār-
būves un sporta zāles nesošo konstruk-
ciju nostiprināšanas projekts. Vaboles 
skola Daugavpils novadā ir viena no ve-
cākajām, pamatēka celta 1902. gadā kā 
muižas zirgu stallis, kura vēlāk pārbū-
vēta skolas vajadzībām. Pirms dažiem 
gadiem skolas sporta zālē tika konsta-

tēta konstrukciju neliela kustība, tāpēc 
tika pieņemts lēmums, ka sporta zāle 
drošības apsvērumu dēļ tiks slēgta un 
skolēni uz sporta nodarbībām tiks vesti 
uz blakus pagasta skolu. 

“Šis notikums aizsākās tūdaļ pēc Zo-
litūdes traģēdijas. Mūsu sporta zālē 
bija plaisa, kura darīja mūs uzmanī-

gus jau vairāku gadu garumā -  mēs 
nolēmām veikt tehnisko ekspertīzi un 
atzinums bija tāds, ka šo ēku nedrīkst 
ekspluatēt, tā ir jāsaved kārtībā. Ar 
Daugavpils novada domes atbalstu sā-
kām izstrādāt tehnisko projektu, mek-
lēt fi nanšu līdzekļus un šī gada martā 
uzsākām būvniecības darbus”, pastās-
tīja Vaboles vidusskolas direktore Eli-
ta Skrupska. 

Papildus sporta zāles pārbūvei, tika 
veikti arī citi būvniecības darbi – jumta 
seguma nomaiņa un bēniņu siltināša-
na, ēkas fasādes atjaunošana, logu un 
durvju nomaiņa. Atjaunota elektroin-
stalācijas un ūdensapgādes sistēma, 
savukārt kanalizācija pieslēgta ciema 
kanalizācijai. Līdz šim klases tika ap-
sildītas ar krāsniņām, savukārt tagad 
apkuri nodrošina jauns siltummezgls. 
Vides pieejamības uzlabošanai izbū-
vēts panduss pie sporta zāles ieejas. 
Remonti veikti arī divās klasēs un sko-
lēnu garderobēs. 

Skolas renovācija izmaksājusi nepil-
nus 669 tūkst. eiro, kurus pašvaldība 
sedza, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
Projektu izstrādāja SIA “Lūsis V”, sa-
vukārt būvniecības darbus veica SIA 

“Borg”. 
Kā atzīmē skolas direktore Elita 

Skrupska, skolas vide ir mūsdienām 
atbilstoša, tāpēc svarīgākais, lai tajā 
būtu arī pietiekams skolēnu skaits, ko 
izglītot. Šajā mācību gadā skolā mācās 
125 skolēni, no tiem - 32 vidusskolas 
klasēs. “Tuvākajā nākotnē mēs nere-
dzam ļoti krasu skolēnu samazinā-
šanos, bet, protams, tāda tendence ir. 
Diemžēl, jauno ģimeņu paliek arvien 
mazāk, un līdz ar to samazinās arī sko-
lēnu skaits. Protams, mēs esam ļoti ba-
žīgi izglītības reformu dēļ, bet ceram, 
ka reformai līdzi nāks veselais saprāts 
un lauki pilnībā netiks iznīcināti,” ba-
žas pauda direktore. 

Elita Skrupska ir pārliecināta, ka 
modernā sporta zāle kalpos kā laba 
motivācija vietējiem iedzīvotājiem, 
īpaši jauniešiem, aktīvāk nodarboties 
ar sportu, lai pagastā atjaunotu vecās 
sporta tradīcijas un tiktu gūti jauni 
sasniegumi. Gan zelta medaļas sportā, 
gan augošs skolēnu skaits būtu skaista 
dāvana skolas simtgadē, kuru Vabolē 
atzīmēs 2019. gadā.

Elza Pučko 

Atjaunots Višķu mācību korpusa jumts un ieejas mezgls
Projekta ietvaros veikta Malnavas 

koledžas izglītības īstenošanas vietas 
“Višķi” mācību korpusa Nr. 2 ēkas jum-
ta un ieejas mezgla vienkāršota atjau-
nošana. Jumts papildus siltināts, pār-
būvēts dzegas mezgls, nomainīta lietus 
novadīšanas sistēma un otrajā stāvā 
nomainīti četri logi. Lai nodrošinātu 
ēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, pilnībā pārbūvēts galvenās 
ieejas lievenis un uzstādīts panduss ar 
nožogojumu. Virs galvenās ieejas de-
montēti ķieģeļu izcilnīši, veikta sienu 
izlīdzināšana un siltināšana. Pārējai 
ēkas daļai veikts ķieģeļa mūra un coko-
la apmetuma remonts, kā arī izveidota 
betona apmale. Būvniecības darbus vei-
ca SIA “VANPRO”.

Jāatzīmē, ka šis mācību korpuss sā-

kotnēji tika uzbūvēts 1967. gadā. Līdz 
šim ēkai netika veikts kapitālais re-
monts, tāpēc bija izveidojošās deformā-
cijas ēkas jumtā un sienās, kas radīja 
nokrišņu iekļūšanu mācību kabinetos 
un palīgtelpās.

Projekts “Višķu pagasta, Malnavas 
koledžas Višķu fi liāles fi ziskās vides 
uzlabošana – mācību korpusa fasādes 
un jumta remonts” realizēts valsts bu-
džeta programmas “Mērķdotācijas paš-
valdību pasākumiem” ietvaros. Kopējās 
projekta izmaksas ir 88 570 EUR, no 
kuriem 20 000 EUR piešķirti no valsts 
budžeta līdzekļiem, savukārt pārējo se-
dza pašvaldība. 

Elza Pučko 

Vīragnas ezers papildināts ar līdaku mazuļiem
2016. gadā to apmeklēja gandrīz 6000 
atpūtas bāzes apmeklētāju un vairāk 
kā 3000 vietējie iedzīvotāji. 

Līdz šim Vīragnas ezerā ne reizi nav 
veikta zivju resursu bagātināšana. Lai 
pavairotu ezera ihtiofaunas populāciju,  
Zivju fonda atbalstītā projekta “Vīrag-
nas ezera zivju resursu pavairošana” 
ietvaros, ezerā tika ielaisti 12 tūkstoši 
līdaku mazuļi. Projekta kopējās izmak-
sas sastāda 2904.00 eiro, no kuriem 
74% sedza Zivju fonds, savukārt līdz-
fi nansējumu nodrošināja Daugavpils 
novada dome (15%) un SIA “Arodīpa-
šumi” (11%).  

Daugavpils novada teritorijā šobrīd 
licencētā makšķerēšana ir piecos ezeros 
-  Briģenes, Luknas, Medumu, Višķu, 
Vīragnas un Dubnas upē. Kā norāda 
Daugavpils novada domes Dabas re-
sursu nodaļas ezeru apsaimniekošanas 
speciālists Artūrs Kārkliņš, pašvaldība 
plāno licencēto makšķerēšanu ieviest 
vēl pāris ezeros. “Dažos ezeros vēl būs, 
bet noteikti ne visos tiks ieviesta mak-

sas makšķerēšana. Licencētā makšķe-
rēšana sniedz ne tik daudz fi nansiālu 
ieguvumu, cik nodrošina, ka ezers tiek 
vairāk pieskatīts un samazinās malu 
zvejniecība. Ja kāds ir nopircis licenci, 
viņš nav ieinteresēts, ka kāds to apzve-
jo ar tīkliem, tāpēc arī biežāk ziņo par 
nelikumībām. Mums ir brīvprātīgie in-
spektori, kuri šogad ezerā jau izvilku-
ši vairākus nelegālos tīklus ar zivīm. 
Licencētā makšķerēšana ļauj regulēt 
ezeru un apzināt situāciju ar zivju re-
sursiem,” skaidro A.Kārkliņš.  

Eksperti atzīst, ka rudens ir piemē-
rots brīdis zivju resursu papildināša-
nai, jo ļauj vieglāk samērot tempera-
tūras un tās vairs neapdraud plēsīgie 
putni, kuri ir aizlidojuši. Pie labiem 
apstākļiem jau pēc diviem gadiem lī-
dakas papildinās makšķernieku lomus 
un piedalīsies zivju resursu dabiskajā 
pava irošanas procesā.

Elza Pučko 
No 1.oktobra Daugavpils un Preiļu 

novada teritorijā esošajā Vīragnas eze-
rā ieviesta licencētā makšķerēšana. Tā 

kā šis ezers atrodas atpūtas bāzes “Vī-
rogna” teritorijā, tā ir ļoti iecienīta vie-
ta atpūtnieku un makšķernieku vidū –  
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Valsts svētkos savu atvēršanu svin grāmata “Līksniešu atmiņu stāsti” 
Latvijas valsts dzimšanas dienā, 18. 

novembrī, savus atvēršanas svētkus 
piedzīvoja grāmata “Līksniešu atmiņu 
stāsti”. Grāmatu veidoja Līksnas pa-
gasta kultūras nama aktīvo sieviešu 
apvienība “Saules taka” sadarbībā ar 
Līksnas pagasta pārvaldi un biedrību 
“Līksnas jauniešu kopiena “Kopā””. 
Grāmatu maketēja Aija Pastare, tek-
sta redaktore Inta Nagle, vāka dizains 
– Eva Bičkovska. 

Vēsturnieks Romualds Gadzāns 
grāmatas pēcvārdā raksta, ka 19. gs. 
sākumā Līksnas muižai piederēja 
gan Kalupe, gan Nīcgale, gan Vabole. 
Veidojoties pagastiem, kā pirmā no 
Līksnas tika atdalīta Kalupe 1866. 
gadā. Pēc Pirmā pasaules kara atda-
līja Nīcgali, pēc Otrā pasaules kara – 
arī Vaboli. Vārds Līksna līdz drukas 
aizliegumam tekstos tika rakstīta kā 
Lejksna, senbaltu valodā tas nozīmē 
– lāva, zema vieta. Savukārt vēstu-
res avotos Līksna pirmo reizi minēta 
1230. gadā. 

Līksniešu atmiņu stāstu apkopoju-
mā ir minēti vēstures notikumi un to 
gaita. Iepazīstoties ar stāstiem, lasī-
tājs var objektīvi novērtēt šīs teritori-
jas unikalitāti un veidot savu viedokli 
par notiekošo. Grāmatā apkopoti at-
miņu stāsti par dzīvi un notikumiem 
pagastā dažādos laikos, kas ir papil-
dināti ar unikālām fotogrāfi jām. No 
pirmās līdz pat pēdējai grāmatas lap-
pusei starp neskaitāmām atmiņu rin-
dām jūtama Līksnas garša un smarža, 
tās īpašā gaisotne, kuru tik ļoti iemīlē-
juši tie cilvēki, kas Līksnu saukuši un 
turpina saukt par savām mājām. 

Grāmatas veidošanas ideja pirms 
vairāk kā 10 gadiem bija radusies ak-
tīvo sieviešu apvienības “Saules taka” 
dalībniecēm, kuras aktīvi apciemoja 
Līksnas pagasta iedzīvotājus, intervē-
jot un vācot viņu atmiņu stāstus par 
dzīvi Līksnā. Tāpat grāmatā tika iz-
mantoti pagasta pārvaldes, kultūras 
nama un bibliotēkas materiāli: līks-
niešu iesniegtie darbi kultūras nama 
organizētajos konkursos un uzņemtās 
fotogrāfi jas. 

Bijusī Līksnas pagasta kultūras 
nama direktore Silvija Sproģe pa-
stāstīja, ka grāmata ir par Līksnu un 
līksniešiem, par vēsturi un mūsdie-
nām, par cilvēkiem un nozīmīgiem 
notikumiem, kā arī par mums pašiem. 
“Līksnieši ir ļoti neatlaidīgi, strādīgi, 
centīgi, draudzīgi un labi cilvēki. Lai-
ki iet un atmiņas aiziet līdz ar cilvē-
kiem, tāpēc ir svarīgi tās saglabāt. Lai 
tas notiktu, tika rīkoti divi konkursi, 
pirmais - “Līksna laika griežos” un 
otrais – “Līksna 21. gadsimtā”. Tika 
iesniegti daudzi atmiņu stāsti, bet 
tie sagūla grāmatu plauktā un tikai 
retais tos lasīja. Tad radās doma, ka 
varētu vēl vairāk sakrāt šos stāstus 
un izdod grāmatu. Tad tā būtu pieeja-
ma visiem, to varētu šķirstīt un lasīt 
visi”, tā S. Sproģe. Arī Silvija grāmatā 
raksta par laiku, kad strādāja un va-
dīja Līksnas pagasta kultūras namu, 
par tā laika kultūras dzīvi, par saviem 
senčiem un tēva radiem, kas arī bija 
līksnieši, par saviem vecākiem, kas 
pašlaik dzīvo Nīcgales pagastā. 

Pēc Silvijas Sproģes grāmatas tap-
šanas turpmāko ceļu uzņēmās iet jau-
nā kultūras nama direktore Sanita 

Pinupe. Sanita ir dzimusi līvāniete, 
taču arī viņu aizrāva šī ideja un Līks-
na kļuva ne tikai par darba vietu, bet 
arī par otrajām mājām. Sanita: “Četri 
gadi, kurus pavadīju Līksnā, esot par 
kultūras nama direktori, deva savu 
redzējumu par šo vietu. Arī tā veidoja 
nelielu vēstures daļiņu, kas aprakstī-
ta grāmatā. Es paturpināju Silvijas 
Sproģes ideju, un tā mēs šo projek-
tu līdz galam realizējām. To izdarīto 
darbu tu jau pats nevari tā novērtēt, 
bet, skatoties uz to rezonansi, ko iz-
raisīja grāmata, to var izjust. Mums 
raksta arī no citām Latvijas pilsētām, 
tie, kuru tēvi un vectēvi ir dzīvojuši 
Līksnā, arī viņi vēlas saņemt grāma-
tu savā īpašumā. Tā ir vēsture, kas 
ir svarīga mums visiem. Pliku vēstu-
ri var uzrakstīt, un būtībā, tāda grā-
mata par Līksnu ir vajadzīga, taču 
atmiņas – tas jau ir interesantākais. 
Dzīves stāsts, kas paliek nemirstīgs. 
Jo tas, kas notiek šodien, rīt jau būs 
vēsture”. 

Līksnas pagasta pārvaldes vadītā-
ja Biruta Ozoliņa ir dzimusi Līksnā, 
un grāmatā stāsta par cilvēkiem, kas 
nebija dzimuši līksnieši, bet Līksnas 
pagasta vēstures lappusēs ir atstājuši 
paliekošas vērtības. Biruta Ozoliņa: 
“Beidzot šī grāmata ir ieraudzījusi 
dienas gaismu. Darbs tiešām tika ie-
guldīts ļoti liels. Prieks, ka grāmata 
savu atvēršanu piedzīvo tieši mūsu 
Latvijas  dzimšanas dienā!”. 

Grāmata ir viņas lolojums, Biruta 
pasākuma gaitā pateicās visiem, kas 
bija iesaistīti grāmatas tapšanas pro-
cesā. Stāstu autori ierakstīja autogrā-
fus vienā no grāmatas eksemplāriem, 
kā arī saņēma piemiņas dāvanas. Vai-
rāki autori ir jau aizsaulē, taču lielajā 
dzīves grāmatā un arī šajā stāstu krā-
jumā būs ierakstīti viņu vārdi, un tā ir 
vērtība, kas nepazudīs. 

Tāpat svinīgā pasākuma gaitā tika 
pasniegti Daugavpils novada domes 
Pateicības raksti. Tos saņēma Līks-
nas pagasta pārvaldes jaunatnes lie-
tu speciāliste Sintija Giptere, SIA 
“Kļavas V” valdes priekšsēdētājs Vik-
tors Kalāns, zemnieku saimniecības 
“Pļaviņas” īpašnieks Juris Vingris, 
Līksnas pagasta iedzīvotāja Anna Ko-
marovska un zemnieku saimniecības 
“Ozoli” īpašnieks Valentīns Kursišs. 

Svinīgajā pasākumā uzrunas teica 
Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājas 1. vietnieks Arvīds Kucins un 
Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne. 

Mūsu valsts ir tik stipra, cik stipri 
esam mēs paši. Var droši apgalvot, 
ka ikvienam no grāmatu autoriem 
Līksna ir ne tikai dzimtais novads, 
tēvu zeme un dzīvesvieta, bet gan visa 
Latgale un Latvija. Līksnas kultūras 
nama dramatiskā teātra “Sprīdītis” 
dalībnieki stāstīja par to, kādēļ viņi 
mīl Līksnu, par savām ģimenēm un 
mīļajiem cilvēkiem, kas viņiem ir ve-
sela pasaule. 

Svinīgo pasākumu skaistināja Līks-
nas pagasta kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”, 
amatierteātris “Maskas” un Daugav-
pils teātra dziedošie aktieri.

Olga Davidova
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Veikta Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” telpu vienkāršota renovācija
uzsver, ka cīņa nav galā un rokas vēl 
netiek nolaistas. 

Skrudalienas pagasta pārvaldes vadī-
tāja Betija Ivanova: “Šis Dienas centrs 
varētu nākotnē kalpot plašam iedzīvo-
tāju lokam. Tie varētu būt cilvēki ar 
īpašām vajadzībām, maznodrošināto 
ģimeņu māmiņas ar bērniem, vientuļie 
cilvēki, pensionāri un citas iedzīvotāju 
grupas. Viņus apvienotu kāda kopīga 
ideja, un viņi te varētu visi kopīgi dar-
boties. Trešā stāva renovētajās telpās 
mums ir ieplānota telpa fi ziskām no-
darbībām, dienesta un atpūtas telpa, 
apmācību kabinets, noliktava. Plāno-
jam iegādāties datorus, lai iedzīvotāji 
varētu mācīties, kā lietot internetu, 
apmaksāt rēķinus utt. Te varēs iekār-
tot arī saimniecības telpu, kura varēs 
tikt izmantota virtuves vajadzībām. 
Perspektīvā centra telpās ir plānots 
izveidot arī vietējā ģimenes ārsta otro 
prakses vietu. Visas idejas ir ļoti labas, 
bet diemžēl neizgāja cauri projekts par 
piekļuves nodrošināšanu un pacēlāju 
izbūvi iekļūšanai ēkā personām ar kus-
tību traucējumiem”. 

Diemžēl atbalstu neguva arī otrs pro-
jekts, kas paredzēja transporta iegādi. 
Pagasta pārvalde gan liek cerības, ka 
abi projekti varētu tikt iesniegti atkār-
toti, uzklausot gan viņu, gan arī novada 

Sociālā dienesta vadības un speciālistu 
ieteikumus. Kamēr vien pacēlāji nav 
izbūvēti un transports nav iegādāts, 
Dienas centrs nevar tikt reģistrēts. Be-
tija Ivanova stāsta, ka nebalstās tikai 
uz projektiem, bet gan uz iestrādnēm 
un līdzekļu paredzēšanu šiem mērķiem 
nākamā gada budžetā. 

Telpu renovācijas gaitā pilnīgi atre-
montētas astoņas telpas 3. stāvā ar ko-
pējo platību 294 m2, uzstādīta koka grī-
da telpās 4. un 3. stāvā ar kopējo platību 
217 m2, kā arī veikts apsardzes, video-
novērošanas un ugunsdrošības signali-
zācijas iekārtas uzstādīšanas 1. posms, 
divos kabinetos pieslēgts arī interneta 
tīkls. Kopējā Daugavpils novada do-
mes fi nansējuma summa šajā projektā 
sastāda 83 210 eiro. 

Projekta gaitā tika nomainīti logi, 
koka durvju bloki, uzstādīti pakaramie 
griesti, nostiprināti koka pārsegumi. 
Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” 
ēka ir klasiskās arhitektūras paraugs. 
Veidojot jaunās telpas, tika maksimāli 
saglabāts tā laika stils. 

Telpu vienkāršotu renovāciju veica 
būvfi rma “VANPRO”.

Olga Davidova

Projekts „Daugavpils novada Nauje-
nes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, 
Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vie-

nības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienī-
bas ielas un stāvlaukumu pārbūve” tika 
uzsākts 2016. gada septembrī un darbi 

Noslēdzies septiņu Lociku ciema ielu un stāvlaukumu pārbūves projekts 
Projekta īstenošanas laiks sākotnē-

ji tika noteikts līdz šī gada jūnijam, bet 
sakarā ar lietavām, termiņu nācās paga-
rināt. 

“Kā jau katrā projektā, arī šajā bija 
dažas neparedzētas lietas, Locikos ir 
problēma ar augstajiem gruntsūdeņiem 
un notekūdeņu sistēmas nedarbojas tā 
kā vajadzētu. Bija nepieciešams atrisi-
nāt dzīvojamās mājas Vienības ielā 8 
problēmu, lai veiktu darbus lieko lietus 
ūdeņu novadīšanai, kā arī novada dome 
piešķīra papildus līdzekļus lietus ūdeņu 
novadīšanai arī citās daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās”, tā I. Miglāne. 

Neskatoties uz minētajām grūtībām 
projekta īstenošanas laikā, Lociku ciema 
ielas nu ir sakārtotas un ieguvēji no tā, 
pirmām kārtām, ir vietējie iedzīvotāji. 
Kā minēja pārvaldes vadītāja Ināra Mig-
lāne, dotais projekts ir jauna lappuse 
Naujenes pagasta vēsturē. 

Olga Davidova

ilga līdz šī gada rudenim. 
Jau 2013. gadā tapa tehniskais pro-

jekts, taču tikai 2016. gadā, pateicoties 
novada domei, tika rasta iespēja fi nan-
sējuma piesaistei. Tajā pat gadā tika uz-
sākta arī projekta realizācija. 

Projekta īstenošanai Daugavpils nova-
da dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē. 
Septiņu ielu rekonstrukcijai, jaunai lie-
tus kanalizācijas sistēmai, apgaismoju-
mam, kā arī bērnu rotaļu laukumu no-
žogojumam izlietoti 745 000 eiro. Darbus 
veica SIA “Daugavpils Būvmehanizāci-
ja”. 

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Miglāne: “Protams, Lociku ciema 
iedzīvotāju lielākā daļa tagad ir ļoti ap-
mierināta, atrodas arī kāds, kuram ir 
slikti, bet es uzskatu, ka kopumā ciemats 
izskatās ļoti labi, mēs esam panākuši to, 
ko gribējām – mums ir gājēju ietves, at-
jaunota braucamā daļa, izveidots skvērs, 
nedaudz atjaunoti stādījumi, tā ka tagad 
tik jādzīvo, jāpriecājas un jāsaglabā tas, 
kas jau izveidots”. 

Jau 2017. gada sākumā tika sperts pir-
mais solis, lai centra telpas nestāvētu 
dīkā - tika renovēti divi kabineti, kuros 
pašlaik ir iekārtota bibliotēka. 

Lai spertu nākamo soli un ēkā nākot-
nē tiktu veidots Dienas centrs, novada 
pašvaldība bija iesniegusi projektus 
pārrobežu sadarbības programmā, lai 
piesaistītu ES līdzekļus. Diemžēl pro-
jekti pagaidām atbalstu nav guvuši. Pa-
gasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova 

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrud-
aliena” no 1. jūnija notika ēkas telpu 
vienkāršotā atjaunošana. Novembra 
sākumā telpas pieņemtas ekspluatāci-
jā. Līdz ar renovāciju, tiek paturpināta 
Daugavpils novada domes iecere centra 
darbības paplašināšanā un jaunu funk-
ciju nodrošināšanā. Līdz 2016. gada 
septembrim ēka funkcionēja kā Skrud-
alienas pamatskola, kas tika slēgta no-
vada skolu tīkla optimizācijas rezultātā. 

Kalupē uzstādīti āra trenažieri
Biedrībai “Kalupes kopienu atbalsta 

centrs “Vitrāža” , saņemot Dienvidlat-
gales reģionālās lauksaimniecības pār-
valdes lēmumu par projekta „Vide un 
veselīgs dzīves veids ir cilvēku bagātī-
ba” apstiprināšanu, sniedza iespēju uz-
stādīt āra trenažierus vingrošanas lau-
kumā Kalupes ciemā. Projekts mērķis 
ir radīt apstākļus, lai motivētu iedzī-
votājus uzturēt veselīgu dzīves veidu, 
pavadīt brīvo laiku ģimenes lokā un sa-
kārtot pagasta apkārtējo vidi. Projekta 
ietvaros uzstādīti 4 trenažieri, kas iz-
maksāja 3703,81 EUR. Līdzfi nansēju-
mu 370.38 EUR apmērā nodrošināja 
Daugavpils novada dome. 

Šo skaisto vietu Kalupes ciema cen-
trā biedrībai ir sapnis turpināt uzturēt 
un papildināt ar  aprīkojumu bērniem 
un jauniešiem. Tā būs kā skaista dāva-

na valsts simtgadei un kalpos, kā droša 
un patīkama vieta ģimenēm. 

Biedrība „Kalupes kopienu atbalsta 
centrs „Vitrāža”” projektu realizēju-
si Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai, 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. 

Anna Jegorova
„Kalupes kopienu atbalsta centrs 

„Vitrāža””
valdes priekšsēdētāja 
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Krāsainās Latvijas zīmē ieskandināta Patriotu nedēļa Daugavpils novadā 
pavēstīja, ka gan par 18. novembri, 
gan par 11. novembri un citiem Lat-
vijas tautai  nozīmīgiem datumiem 
un atceres dienām katru gadu stāsta 
pamatskolas vēstures skolotāja Inga 
Čalenko. Skolā notiek arī dažādi pa-
sākumi Latvijas zīmē un, protams, 
lāpu gājiens, kuru katru reizi ar ne-
pacietību gaida gan paši mazākie, 
gan arī vecāko klašu skolēni. Skolo-
tāja Zinaīda uzskata, ka patriotismu 
skolēnos ir jāieaudzina ar labiem pie-
mēriem, darot labus darbus. Savu-
kārt labos darbus ir jāparāda citiem. 
Viņa ir pārliecināta, ka patriotisma 
gars un latviskā dzīves dziņa nāk, 
pirmām kārtām, no ģimenes un tikai 
tad no skolas. Lapu gājienā iedeg-
tā liesma sasilda pagātni, bez kuras 
nebūtu iespējama mūsu tagadne un 
Latvijas nākotne. 

Novada Kultūras centrā “Vārpa” 
pulcējās ne vien konkursa “Krāsai-
nā Latvija” uzvarētāji, bet arī sko-
lēni, kas oktobra mēnesī piedalījās 
Novadpētniecības projektā “Atceries 
Lāčplēšus”. Tā laikā tika apzināti Lā-
čplēša ordeņa kavalieri, kas dzimuši, 
dzīvojuši vai cīnījušies par Latvijas 
brīvību Daugavpils novadā. 

Konkursa “Krāsainā Latvija” lau-
reāte, Vaboles vidusskolas 9. klases 
skolniece Diāna Brūvere, iedvesmu 
darbam smēlusies mīlestībā pret 
savu zemi, kuru ne par ko un nekad 
nemainītu uz kādu citu. “Esmu daudz 
ceļojusi, taču mīļākā man ir un paliek 
mūsu Latvija. Novēlu, lai tā ir mūžīgi 
brīva un neatkarīga!”, tā Diāna. 

Savukārt Medumu pamatskolas 9. 
klases skolniece Vija Cirša, kas arī iz-
pelnījās konkursa 1. vietu, pastāstīja, 
ka savā zīmējumā attēloja vairākus 
Latvijas simbolus un zīmes. “Darbā 

attēlota tautu meita, kas simbolizē 
Dziesmu un deju svētkus, grifs, kas 
attēlots Latvijas ģerbonī, Latvijas 
karogs, pīpenes un ozollapas, kā arī 
uzzīmēts galds, uz kura attēlota jūra, 
debesis, ziedi un lapas, kas simbolizē 
katru no gadalaikiem”, tā bilda Vija, 
novēlot, lai Latvija arī turpmāk ir 
dzīva, krāšņa un iedvesmo citus. 

Vijas skolotāja Viktorija Celminska 
pastāstīja, ka bērni vizuālās māks-
las konkursos piedalās labprāt. “Pie 
mums skolā pat veidojas konkuren-
ce, jo ne visus darbus varam aizsūtīt 
tālāk, uz novadu. Skolēni ļoti cenšas, 
jo, manuprāt, tēma “Krāsainā Latvi-
ja” ir ļoti tuva ikvienam. Mēs visi dzī-
vojam Latvijā un mīlam savu zemi. 
Latvijai svētkos novēlu prieku, mieru 
un mīlestību”, tā skolotāja Viktorija 
Celminska. 

Konkursa godalgotās vietas pie-
šķirtas Randenes pamatskolas 4. 
klases skolniecei Darjai Adahovskai, 
Biķernieku pamatskolas 4. klases 
skolniecei Alīnai Gerasimovai, Sven-
tes vidusskolas 7. klases skolniecei 
Angelīnai Minkevičai, Sventes vidus-
skolas 5. klases skolniecei Samantai 
Saveļjevai, Medumu pamatskolas 9. 
klases skolniecei Vijai Ciršai, Vabo-
les vidusskolas 9. klases skolniecei 
Diānai Brūverei. 

Pēc uzvarētāju apbalvošanas visi 
vizuālās mākslas konkursa dalībnie-
ki tika iesaistīti sarkanbaltsarkano 
lentīšu locīšanā, lai pie krūtīm pie-
spraustu simbolu, kas atgādina par 
1919. gada 11. novembra uzvaru pār 
Bermonta karaspēku. 

Olga Davidova

Ar Daugavpils novada izglītības 
iestāžu audzēkņu vizuālās māks-
las darbu izstādi “Krāsainā Latvi-
ja” atklāšanu un sarkanbaltsarkano 
lentīšu locīšanu tika ieskandināta 
Patriotu nedēļa Daugavpils novadā. 
Blakus šiem pasākumiem Valsts 99. 
gadskārtas gaidīšanas laiks iesākās 
arī novada skolās un citās iestādēs. 

Tā, Naujenes pamatskolas kolektīvs, 
kā nu jau pēdējo četru gadu laikā ie-
rasts, pulcējās, lai ietu kopīgā lāpu 
gājienā apkārt skolai. Ar īpašu pat-
riotismu Valsts svētkus gaida jaunās 
paaudzes pārstāvji, savukārt sko-
lotāji šo svētku sajūtu un piederību 
valstij viņos ieaudzina. Naujenes pa-
matskolas skolotāja Zinaīda Pauliņa 

Valsts svētku pasākumi novada skolās
niem, kas, piedaloties projektā “Kopā 
būt”, veidoja fotogrāfi ju stendus. Izstā-
de ir veltījums Latvijai simtgadē, Lat-
vijas vēsturē ievijot dzīparus no Kalu-
pes pagasta dzimtu un skolas vēstures. 

Kalupes pamatskolas direktore Inā-
ra Ondzule: “Šajā izstādē esam apko-
pojuši vēsturiskas fotogrāfi jas, kas rak-
sturo izglītību Kalupē, sākot ar 1859. 
gadu. Tie ir paši izglītības pirmsākumi 
šajā pusē. Esam vākuši fotogrāfi jas arī, 
gatavojoties skolas 140 un 150 gadu 
jubilejai, kā arī Kalupes pagasta 150. 
dzimšanas dienai. Šī gada galvenais 
uzdevums bija mūsu bērniem dot ie-
pazīties varbūt ne ar tiem vēstures 
pirmsākumiem, bet ar tām tradīcijām, 
kas ir bijušas skolā atjaunotās Latvijas 
laikā. Bērniem bija iespēja no saviem 
vecākiem uzzināt daudzus interesan-
tus stāstus par to, kā viņi skolā svinēja 
Ziemassvētkus, Lieldienas”. 

Līdzās izstādē ievietotajām fotogrāfi -
jām no gadskārtējo svētku svinēšanas, 
skolā notika arī citi pasākumi -  talkas, 
ekskursijas, dažādi izbraucieni, arī ār-
pus Latvijas. Caur izstādi bērni ir iepa-
zinuši skolu, kurā mācījās viņu vecāki 
un vecvecāki. 

Svinīgajā pasākumā tika sveikti no-
mināciju “Gada skolotājs” un “Gada 
skolēns” ieguvēji – skolotāja Irēna Mu-
kāne un 9. klases audzēknis Mareks 

Meženiks. Tradīcija aizsākta pirms 10 
gadiem kā pateicība par sasniegumiem 
mācībās, ārpusklašu darbā un sportā, 
kā arī godinot labākos pedagogus. 

Šogad pasākuma programmu bija 
uzdots plānot 7. klašu audzēkņiem un 
viņu skolotājai Sanitai Cirsei. Koncer-
ta gaitā savus novēlējumus un muzi-
kālos veltījumus Latvijai sniedza gan 
pirmsskolas grupiņas paši mazākie 
bērni, gan pārējo klašu skolēni. 7. kla-
ses skolnieces Elāna un Laura Latvijai 
svētkos vēlēja būt mūžam sakoptai, 
zaļai un ziedošai. Savukārt skolotāja 
Sanita papildināja, ka Latvijas lielākā 
bagātība ir tās zaļie meži, kuri tiek sa-
kopti un tās audzes papildinātas dažā-
dās talkās. Projektā “Kopā būt” skolēni 
iesaistījās kopā ar vecākiem, un, kā 
atzīmēja skolotāja, daudzi no viņiem 
ir arī Kalupes pamatskolas absolventi. 
Līdz ar to kopā darbošanās un vēstu-
res izpēte bija sava veida patriotisma 
stunda vispirms katram savās mājās. 

Pēc pasākuma viss skolas kolektīvs 
devās uz izstādes atklāšanu, kur dau-
dzi varēja caur fotogrāfi jām ieraudzīt 
savas ģimenes locekļus, skolotājus, 
klases biedrus un draugus. Jābilst, ka 
skola gatavojas savai 160 gadu jubile-
jai, kas tiks atzīmēta 2019. gadā. 

Olga Davidova 

Daugavpils novada skolās no 15. līdz 
17. novembrim izskanēja Valsts svētku 
pasākumi. Saka, ka dzimtenes mīlestī-
ba sākas no katra mājām, ģimenes un 
vecākiem, taču tieši skola ir tā vieta, 
kur tiek nests ieguldījums un pausta 
attieksme skolēnu patriotiskās audzi-
nāšanas jomā. 

Arī novembris, patriotisma un Valsts 
svētku mēnesis ir laiks, kad skolu tel-
pas rotājas sarkanbaltsarkanās krā-
sās, savukārt pasākumi, kas notiek 

katrā iestādē, modina apzināties pie-
derību savai valstij, tautai un senču 
tradīcijām. Kā katru gadu, arī šogad 
skolās skanēja Valsts himna un citas 
dziesmas, kuras izdziedāja paši au-
dzēkņi. Medumu internātpamatskolas 
zālē varēja apskatīt arī bērnu veidotos 
zīmējumus kā veltījumu Latvijai tās 
99. gadadienā. 

Savas zināšanas par skolas vēsturi 
un tās tradīcijām šogad jo īpaši izdevās 
bagātināt Kalupes pamatskolas skolē-
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7. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Pusgada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Pusgada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena  28,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                 (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Pusgada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 28,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

8. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Gada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.

9. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Ģimenes gada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Ģimenes gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Ģimenes gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

(izņemot maija mēnesi)

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

10. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Bezmaksas gada licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Bezmaksas gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                              (paraksts)

Licence derīga __________________
                                  (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Bezmaksas gada licence
makšķerēšanai Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                   (no - līdz)
Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
__________________________

Z.V.

11. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (protokols Nr. 10., 2.&)
Makšķernieku lomu uzskaites tabula

Datums Makšķerēšanas 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits (gab.) Zivju svars (kg)
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2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.10., 3.&)

LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pir-
mās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtību” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka 

„Sventes ezers” teritorijā. 
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.pielikumu Sventes ezers ir publiska 

ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmanto-
šanai zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010. gada 1. martā 
noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Sventes pagasta pārval-
di, kura rīkojas Daugavpils novada domes vārdā, un biedrību “Sventes pērle”).

3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015. gadā izstrādātajiem 
Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri 
papildināt Sventes ezera zivju krājumus makšķernieku un zemūdens mednieku 
vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju 
sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.

4. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek organizēta ievērojot Ministru 
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

5. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota ju-
ridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” , juridiskā adrese 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29768455, e-pasts: gribela@
inbox.lv.

II. Licencēto zemūdens medību noteikumi
6. Licencētās zemūdens medības paredzētas visā Sventes  ezera platībā (1.pie-

likums).
7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decem-

bra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību no-
teikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800) ar šādiem papildus nosacījumiem:

7.1. licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā un 
ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc 
saulrieta; 

7.2. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem;

7.3. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā un ne ag-
rāk kā vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

8. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un 

tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm (izņe-
mot makšķerēšanu no krasta), personu apliecinošs dokuments, bet personām no 
16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas,  
vēžošanas un zemūdens medību karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas 
uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

III. Zemūdens mednieka pienākumi
9. Zemūdens medniekam pēc šī nolikuma XI.nodaļā norādīto personu pieprasī-

juma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīga makšķerēšanas, vē-
žošanas un zemūdens medību karte (izņemot personas, kurām atbilstoši MK no-
teikumiem Nr. 800 nav nepieciešama makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību karte), kā arī zemūdens medību licence.

10. Zemūdens medniekam katru reizi 24h pirms zemūdens medību uzsākša-
nas, telefoniski jāpiesakās pie zemūdens medību organizētāja, konkretizējot plā-
noto zemūdens medību vietu un laiku, zvanot uz 5.punktā norādīto tālruni. 

11. Zemūdens medniekam ir jāievēro dabas aizsardzības prasības, proti, ka 
Sventes dabas parka teritorijā, kurā ietilpst Sventes ezers aizliegts: nobraukt 
no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvad-
ricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pār-
vietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem 
vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts 
aizsardzības uzdevumu veikšanu; kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām 
vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pa-
galmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaim-
niekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits
 un maksa par zemūdens medību licencēm

12. Licences veids un cena:
12.1. vienas dienas licence zemūdens medībām Sventes ezerā - 7,50 euro;
12.2. trīs dienu licence zemūdens medībām Sventes ezerā  - 14,50 euro;
12.3. mēneša licence zemūdens medībām Sventes ezerā          - 36,00 euro.

13. Licenču derīguma termiņi:
13.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu;
13.2. trīs dienu licence – derīga trīs dienas, licencē norādītajā laika periodā; 
13.3. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā.

14. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 
15. Organizējot zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegā-

dājas viena no šī nolikuma 12.punktā minētajām licencēm.

V. Zemūdens medību licences saturs un noformējums
16. Zemūdens medību licence (licenču paraugi 2.-4.pielikumā) ir stingrās uz-

skaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
16.1. licences nosaukums (veids);
16.2. zemūdens medību vieta;
16.3. licences kārtas numurs;
16.4. licences derīguma laiks;
16.5. licences cena;
16.6. ziņas par licencēto zemūdens medību organizētāju un tā zīmoga vieta;
16.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
16.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
16.9. licences izsniegšanas datums;

17. Licences pasaknī zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar licencē-
to zemūdens medību nolikumu Sventes ezerā.

VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība.
18. Licenču izplatīšanas vietas:

 18.1. Jurija Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils iela 31, Daugavpils, 
tālrunis 29768455, darba laikā: pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00, sestdien no plkst. 10.00 līdz 12.00;

 18.2. „Daiļumi”, Pīlādži, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis 
29768455, pēc vienošanas pa tālruni;

18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 09.00-
17.00),   tālrunis 29768455;

 18.4. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

VII. Zemūdens medību licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu 
izlietojums

19. No zemūdens medību licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% rei-
zi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro 
pusgadu pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu vei-
došanai.

20. 80% no iegūtās summas paliek licencēto zemūdens medību organizētāja rī-
cībā un tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai un to pārvaldes 
nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās zemūdens medību nolikumā 
paredzētajiem mērķiem.

VIII. Zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība
21. Zemūdens medniekam ir pienākums reģistrēt katru lomu, norādot zem-

ūdens medību laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās 
licences otrajā pusē – Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulā (5.pielikums), 
vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

22. Zemūdens medniekam ir pienākums piecu dienu laikā pēc licences derīgu-
ma termiņa beigām iesniegt Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas licenču 
iegādes vietā  vai nosūtīt tās biedrībai „Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 
19, Daugavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai 
arī reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Par Zemūdens 
mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu zemūdens medniekam tiks 
liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci zemūdens medībām Sventes ezerā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 
„LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS SVENTES EZERĀ”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 13.punktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus licencētai makšķerēšanai Sventes ezerā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.

6. Informācija par konsultācijām
Saistošie noteikumi saskaņoti ar Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām institūcijām.
Saistošo noteikumu projekts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu 
projekti. 

Makšķerēšanas licence kopā ar aizpildītu Makšķernieku lomu uzskaites ta-
bulu 5 (piecu) dienu laikā pēc darbības termiņa beigām ir jānodod licences 
iegādes vietā vai jānosūta biedrībai „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Dau-
gavpils, LV-5401, tālrunis 29768455).

Par Makšķernieku lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un datu nenodo-
šanu biedrībai „Sventes pērle” makšķerniekam tiks liegta iespēja iegādāties 
vai saņemt licenci makšķerēšanai Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

Makšķernieks ______________________________
                                                                       (vārds, uzvārds)

Paraksts          ______________________________
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tekošajā un nākamajā gadā.

23. Licencēto zemūdens medību organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru 
gadu līdz 1.februārim nosūta valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par 
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. 

IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

24. Licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:
24.1. sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju Latvijas Re-

publikas  ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un 
novada laikrakstos par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencētajām 
zemūdens medībām Sventes ezerā, un nodrošināt  atbilstošu norādes zīmju izvie-
tošanu Sventes ezera piekrastē;

24.2. nodrošināt zemūdens medību licenču pieejamību, kā arī zemūdens me-
dību licenču realizāciju VI.nodaļā norādītajās izplatīšanas vietās, kā arī pieņemt 
zemūdens medību pieteikumus;

24.3. realizēt zemūdens medību licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
24.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot zemūdens me-

dību licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VII.
nodaļā noteiktajām prasībām;

24.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto zemūdens me-
dību licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecī-
gās daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā 
– līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;

24.6. uzskaitīt izsniegtās zemūdens medību licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā; uzskaitīt interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par 
katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektro-
niski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu 
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

24.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

24.8. uzskaitīt zemūdens medību lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zi-
nātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskais institūts “BIOR”” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;

24.9. iepazīstināt zemūdens medniekus ar licencēto zemūdens medību noli-
kumu Sventes ezerā;

24.10. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārska-
tu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas 
pasākumiem, kā arī informāciju par licencētas makšķerēšanas, vēžošanas vai 
zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un 
uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils novada paš-
valdību;

24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencēto zemūdens 
medību nolikumu.

25. Licencēto zemūdens medību organizētājs sniedz zemūdens medniekiem šā-
dus pakalpojumus, kuri neietilpst licences cenā:

25.1. sniedz konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Sventes ezera tu-
vumā;

25.2. organizē laivu, apmešanās vietu un atpūtas līdzekļu īri;
25.3. sniedz informāciju par zemūdens medību un makšķerēšanas vietām 

Sventes ezerā.

X.  Licencētās zemūdens medību organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

26. Licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas lī-
guma prasības, zinātniskās rekomendācijas un Sventes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumus, realizē Sventes ezera zivju resursu saglabāšanu, pa-
pildināšanu un aizsardzību, un veic šādus pasākumus:

26.1.  2018. un 2020. gadā – līņu krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus 
līdz 30 tūkst. gab.;

26.2.  malu zvejniecības apkarošana;
26.3. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un 

licenču esamības pārbaude;
26.4. MK noteikumu Nr.800  un šī nolikuma ievērošanas kontrole.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
27. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 

noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas no-
likumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī valsts policija, pašvaldības policija, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs.

28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārval-
de, Valsts ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XII. Noslēguma jautājumi
29. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās zemūdens 

medību organizētāju un licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi 
pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Republikas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada preses izdevu-
mos. 

30. Licencētās zemūdens medību nolikuma darbības ilgums ir 5 (pieci) gadi no 
spēkā stāšanās dienas. 

2. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)

Vienas dienas licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā  

Licence Nr._____

Cena 7,50 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību 
noteikumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā  

Licence Nr._____

Cena  7,50 euro

Licence izsniegta 

_________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

___________________________

Z.V.

1.pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)

Sventes ezera shēm
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P A Z I Ņ O J U M S

Par lokālplānojuma publisko 
apspriešanu 

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumu 
Nr.442, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek no-
dota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 
4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakcija. 
Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir no 04.12.2017. 
līdz 03.01.2018. Publiskās apspriešanas apspriede notiks 2017. gada 20. 
decembrī plkst.11.00 Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas iela 8, Līksna, 
Līksnas pagasts, Daugavpils novads). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. ga-
da 3. janvārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei, (Rīgas iela 2-31, 
Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv. Ar lokāl-
plānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārval-
dē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Lokālplānojumi”, kā arī 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils novada domes 2017. gada 14.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.6 

„LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu kārtība” 13.punktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, mak-
šķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus 
licencētai makšķerēšanai Sventes ezerā.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
    4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stā-
vokli pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
    5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
    6. Informācija par konsultācijām
Saistošie noteikumi saskaņoti ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu kārtība” 10.punktā minētajām institūcijām.
Saistošo noteikumu projekts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Dau-
gavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu projekti. 

3. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Trīs dienu licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs dienu licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā

Licence Nr._____

Cena  14,50 euro

Licence izsniegta 
________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________
                                                    (paraksts)

Licence derīga __________________
                                               
(datums)

Licences izsniedzējs 
______________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
_____________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Trīs dienu licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā

Licence Nr._____

Cena 14,50 euro

Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
                                                 
(datums)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

___________________________

Z.V.

4. pielikums
 Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Mēneša licences paraugs

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā  

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 
esmu iepazinies un licenci saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
(no - līdz)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, 

LV-5401, 
tālrunis 29768455

Mēneša licence
zemūdens medībām Sventes 

ezerā   

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta
_________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Licence derīga __________________
(no - līdz)

Licences izsniedzējs ______________
_______________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

___________________________

Z.V.

5. pielikums
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabula

Datums Zemūdens medību 
ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits 

(gab.)
Zivju svars 

(kg)

Zemūdens medniekam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma 
termiņa beigām iesniegt Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas licenču 
iegādes vietā vai nosūtīt tās biedrībai „Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 
19, Daugavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai 
arī reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. 
Par Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un  zemūdens 
medniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci zemūdens 
medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.

Zemūdens mednieks   ______________________________
                                                                                 (vārds, uzvārds)

Paraksts                       ______________________________                                             
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši  
Ambeļu  pagasts

Moroza Lidija (1949.g.)
Demenes pagastā

Skurjats Josifs (1953.g.)
Maždžulis Anatolijs (1969.g.)

Dubnas pagastā 
Bezjazičnaja Marina (1945.g.)
Skreivere Broņislava (1941.g.)

Jaundzeme Staņislava (1929.g.)
Kalkūnes pagastā 

Jegorovs Aleksejs (1957.g.)

Kalupes pagastā
Baltacis Jānis (1939.g.)

Līksnas pagastā
Kokins Viktors (1934.g.)

Maļinovas pagastā
Veldre Vanda (1936.g.)

Gorbačova Anna (1945.g.)
Naujenes pagastā

Vansovičs Genrihs (1938.g.)
Stucers Staņislavs (1947.g.)

Kezika Regīna (1938.g.)

Sprukts Leons (1939.g.)
Kaļiņina Vera (1945.g.)

Teivāns Staņislavs (1930.g.)
Mežaraupe Monika (1935.g.)

Grustāns Andris(1992.g.)
Romanovs Svjatoslavs (1957.g.)

Ivanovs Jefi ms (1936.g.)
Skrudalienas pagastā

Daņilovs Fedosejs (1937.g.)
Miļevičs Broņislavs (1955.g.)

Sventes pagastā
Antuzeviča Janīna  (1924.g.)

Vaboles pagastā 
Kucina Lidija (1941.g.)
Vecsalienas pagastā 

Geceviča Leongina (1940.g.)
Višķu pagastā

Kokina Anna (1933.g.)
Svence Veronika (1930.g.)

Noslēdzies pirmais Invalīdu biedrības “Ildra” projekts
Daugavpils novada kultūras centrā 

“Vārpa” notika projekta „Mēs līdzās 
Jums, Jūs līdzās mums” noslēguma 
konference. Par projekta rezultātiem 
stāstīja Ilūkstes un Daugavpils nova-
da invalīdu biedrības “Ildra” valdes 
priekšsēdētāja Solveiga Grāvere un 
Daugavpils novada Sociālā dienesta 
sociālā darbiniece un projekta vadītāja 
Ligita Liepiņa. 

“Šis ir pirmais projekts Invalīdu 
biedrībai “Ildra”. To atbalstīja Dien-
vidlatgales nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs un Kultūras ministri-
ja. Projekta galvenais uzdevums bija, 
pirmkārt, Invalīdu biedrības biedriem 
iemācīties realizēt projektus. Vado-
šais partneris projektā bija Kalupes 
kopienu atbalsta centrs “Vitrāža”, kas 
sniedza informāciju par to, kā sakārtot 
projekta dokumentāciju un virzības 
gaitu. Kā partneri projektā iesaistījās 
arī Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes 
Daugavpils un Ilūkstes novadu komi-
tejas pārstāvji. Šī projekta ietvaros ļoti 
vērtīga bija starppaaudžu sadarbība. 
Jo jaunieši, kas aktīvi darbojas Latvi-
jas Sarkanajā krusta nodaļā, iemācījās 
sadarboties un palīdzēt cilvēkiem ar 
invaliditāti. Viena no pirmajām aktivi-
tātēm notika Kalupē, tā bija diskusija 
par to, kas ir nepieciešams cilvēkiem 
ar invaliditāti, lai viņi varētu integrē-
ties sabiedrībā un normāli funkcionēt. 
Bieži vien cilvēki ar invaliditāti domā, 
ka palīdzība nāks no malas, taču sva-
rīgi ir būt aktīviem arī pašiem, pie tā 
mums vēl daudz jāstrādā. Lai izstrādā-
tu konkrētus sadarbības principus, kā 
arī parādītu to jauniešiem, Kalupē tika 
veidots ziedu stādījums karoga krā-
sās kā dāvana Latvijai simtgadē. Tas 
mums palīdzēja saprast, ka sadarbības 
formas ir ļoti dažādas. Tas viennozīmī-
gi nav tikai atbalsts pabalstu veidā, bet 
iespēja veidot kopā kaut ko skaistu un 
paliekošu”, tā bilda Ligita. 

Projekts tika realizēts, pateicoties 
abu novadu pašvaldību fi nansiāla-
jam atbalstam un nostrādāja kā labs 
stimuls aktīvi darboties arī turpmāk. 
Ilūkstes un Daugavpils novadu invalī-
du biedrības „Ildra” valdes priekšsēdē-
tāja Solveiga Grāvere pastāstīja, ka šī 
gada 18. janvārī tika pieņemts lēmums 
par invalīdu biedrības nosaukuma 
maiņu, taču tās galvenais mērķis ir 
palicis nemainīgs – tā ir personu ar in-
validitāti reintegrācija sabiedrībā. Šajā 
gadā biedrība iestājās Latvijas cilvēku 
ar īpašām vajadzībām sadarbības or-
ganizācijā “Sustento”, kas nodrošināja 
iespēju pārstāvēt visu cilvēku ar inva-
liditāti intereses vietējā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī, ievērojot katras 

grupas intereses. Biedrības vadītāja 
uzsvēra, ka tā ir pieredze sadarbībā ar 
līdzīgām organizācijām jaunākas un 
aktuālākas informācijas pieejamībā.

Projekts, kas tika aizsākts pavasarī, 
sastāvēja no vairākām aktivitātēm, 
taču interesantākās no tām bija tieši 
radošās darbnīcas. Ilūkstes novada So-
ciālā dienesta sociālā darbiniece un ra-
došo darbnīcu vadītāja Tatjana Greļev-
ska pastāstīja, ka radošajās darbnīcās 
iesaistītās personas kaut nedaudz, bet 
dažādoja savu ikdienu. Ja kvīlinga teh-
nika viņiem jau bija pazīstama, tad 
pārējās iemaņas viņi apguva no jauna. 
Darbošanās rezultātu varēja skatīt iz-
stādē, kur tika prezentētas kartiņas, 
kas tapušas kvīlinga tehnikā, sveces, 
pītie groziņi un austie lakati. 

Daugavpils novada Sociālā dienesta 
vadītāja Anna Jegorova savā uzrunā 
uzsvēra, cik svarīga ir sociālā palīdzība 
un sociālie pakalpojumi, kas tiek snieg-
ti personām ar invaliditāti. Ne mazāk 
svarīga ir arī līdzcilvēku sapratne un 
atbalsts. Daugavpils novadā ir 1350 
personas ar invaliditāti, 1. grupas in-
valīdi – 245 personas, 2. grupas – 847 
un 3. grupas - 258 personas. Starp 1. 
grupas personām ar īpašām vajadzī-
bām ir personas ar kustību traucē-
jumiem, redzes un dzirdes traucēju-
miem, personas, kurām ir invaliditāte 
no bērnības un personas ar dažādu so-
matisko saslimšanu invaliditāti. Vis-
mazāko atbalstu saņem personas, ku-
rām ir invaliditāte no bērnības, jo tām 
tiek izmaksāti arī vismazākie pabalsti. 
Tādas novadā ir 24 personas. 

Anna Jegorova tāpat pastāstīja, ka 
arvien aktuālāki kļūst asistenta pakal-
pojumi. Novadā strādā 62 asistenti kā 
palīgi cilvēkiem ar invaliditāti. Asis-
tenta pakalpojumu nodrošina valsts, 
savukārt tā lietderību nosaka Sociālais 
dienests, tas arī ir tiesīgs pieņemt lē-
mumu par pakalpojuma piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt. 

Paldies konferences gaitā tika teikts 
cilvēkiem un biedrībām, kas palīdzēja 
projekta realizācijas gaitā – abu nova-
du vadībai un Sociālajiem dienestiem, 
Sarkanā Krusta jaunatnes nodaļai, 
Kalupes kopienas atbalsta centram 
“Vitrāža”. Nākamais invalīdu biedrī-
bas darbs saistīsies ar jaunu projektu 
apguvi un sadarbības partneru pie-
saisti, kā arī sadarbības veicināšanu 
jau iegūto partneru vidū. Savukārt nā-
kamais Invalīdu biedrības pasākums 
– Jaungada balle, notiks, kā tas jau 
ierasts, janvāra mēnesī. 

Olga Davidova
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P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

A P S V E I C A M

V A K A N C E

Sveicam  jaunlaulātos!  
• Jekaterīnu Grigorjevu un Alvi Ruskuli
• Ludmilu Voronoviču un Romualdu Skudru
• Kseniju Semjonovu un Juri Paukšti
• Viktoriju Baitujevu un Sergeju Sidorovu
• Olgu Bogdanovu un Igoru Morozovu 

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

pacietību un izturību bērniņu audzināšanā!

Novadā dzimuši
Kalkūnes pagastā

Viktorija Minkeviča (20. oktobrī)
Darina Tjapko (12. novembrī )

Laucesas pagastā
Karolina Bogdanova (23. oktobrī)

Maļinovas pagastā 
Anna Bogdanova (9. oktobrī)

Varvara Fjodorova (22. oktobrī)
Naujenes pagastā

Ksenija Orlova (30. oktobrī)
Nīcgales pagastā

Dāvids Valainis (24. oktobrī)
Vecsalienas pagastā 

Marks Čerņavskis (27. oktobrī)
Višķu pagastā 

Jegors Pitkevičs (15.  oktobrī)

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt 
kokus:

1. Vienu bērzu, vienu egli un vienu ozolu ārpus meža teritorijas, Višķu pa-
gasta Višķu ciemā Krāslavas ielā 9 un 11.

2. Divus bērzus Višķu ciemā Krāslavas ielā 24.
3. Vienu priedi Višķu pagasta Daniševkas kapos.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017. gada 1. decembra līdz 2017. gada 
22. decembrim 

Publiskā apspriešana notiks 2017. gada 28. decembrī
1. Višķu ciemā, Krāslavas ielā 9 un 11, plkst.10:00
2. Višķu ciemā, Krāslavas ielā 24, plkst.10:10
3. Višķu pagasta Daniševkas kapos plkst.10:20

Iedzīvotāju ievērībai
Cien. Daugavpils novada iedzīvotāji! Informējam, ka arī turpmāk Dau-

gavpils novada pašvaldība informēs Jūs par novadā notiekošo, izdodot 
informatīvo izdevumu “Daugavpils Novada Vēstis” latviešu un krievu 
valodā. Lai saņemtu informatīvo izdevumu “Daugavpils Novada 
Vēstis” krievu valodā, lūdzam līdz š. g. 8. decembrim sazināties 
telefoniski ar savu pagasta pārvaldi vai griezties pagasta pār-
valdē perso niski un aizpildīt pieprasījumu.

Daugavpils novada akcija 
“Lepojos būt novadnieks!” 

Daugavpils novada dome izslu-
dina Latvijas simtgadei veltītu 
akciju “Lepojos būt novadnieks!”, 
ar mērķi veicināt novada iedzī-
votāju un nekustamo īpašumu 
īpašnieku piederības apziņu 
Daugavpils novadam, sniedzot 
iespēju atzīmēt sevi novada kartē 
un iemūžināt to ar fotoattēlu, kas 
tiks saglabāts mājas lapā www.
novadslepojas.lv. Vienlaikus 
šī akcija sniegs iespēju nekusta-
mā īpašuma īpašniekiem paziņot 
pašvaldībai savu e-pasta adresi, 
ar to apliecinot vēlmi turpmāk 
saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu 
elektroniski. 

Mājas lapā novadslepojas.lv 
ikviens Daugavpils novadā dek-

larētais iedzīvotājs varēs atzīmēt 
sevi tajā pagastā, kur ir deklarēts, 
savukārt nekustamā īpašuma 
īpašnieks varēs atzīmēt pagastu, 
kurā atrodas viņa nekustamais 
īpašums. Iedzīvotāji aicināti pie-
vienot arī savas fotogrāfi jas vai 
sava nekustamā īpašuma vai tā 
elementa fotogrāfi ju.

Mājas lapā parādīsies tikai 
publiskā daļa, savukārt slēptā 
informācija, kas satur personas 
kodu, nekustamā īpašuma ka-
dastra numuru, e-pasta adresi, 
būs slēpta, kura tiks izmantota, 
lai veiktu e-pasta verifi kāciju un 
reģistrēšanu “NINO” datu bāzē, 
kas ļaus turpmāk nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumus saņemt uz norādīto 
e-pastu. 

Vairāk par akcijas norisi un tās 
noteikumiem var iepazīties mā-
jas lapā novadslepojas.lv 

Akcija ilgs līdz 2018.gada 18.no-
vembrim.

Medumu pagasta pārvalde aicina darbā Medumu pagasta Tautas nama 
vadītāju (menedžeri) uz nenoteiktu laiku.

Kā arī izsludināta vakance Medumu ciema Feldšeru – vecmāšu punkta 
ārsta palīga amatam uz nenoteiktu laiku. 

Vairāk par vakancēm lasiet pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsno-
vads.lv sadaļā Vakances. 

Jaunatne meklē labākos no 
labākajiem 

Vairs nav aiz kalniem tas laiks, kad janvārī tiksimies 2. Daugavpils nova-
da jaunatnes gada noslēguma pasākumā. Tāpat kā iepriekšējā gadā, pasā-
kuma ietvaros godināsim un sveiksim jauniešus un jaunatnes darbiniekus 
šādās nominācijās:

• Gada izrāviens
• Gada jaunietis
• Gada jaunatnes darbinieks
• Gada brīvprātīgais*
• Jauniešiem draudzīgākā pagasta pārvalde
• Aktīvākā skola darbā ar jaunatni
Tāpēc jebkura fi ziska vai juridiska persona var pieteikt savu kandidātu 

kādā no nominācijām, atsūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz milana.loca@
dnd.lv līdz 18.decembrim.

*Nominācijā “Gada brīvprātīgais” uzvarētāji tiek noteikti pēc nostrādāto 
brīvprātīgā darba stundu skaita 2017. gadā.


