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Daugavpils novadā savu ceļu sāka Latvijas Tautas Saimes grāmata

Kāda ir Tava, mana, mūsu Latvija? 
Kādu to sajūt Latgalē un Daugavpils 
novadā dzīvojošie ļaudis? 

Daugavpils novadā savu ceļu ir sā-
kusi Latvijas Tautas saimes grāmata, 
kurā savas pārdomas, vēstījumus un 
novēlējumus Latvijai rakstīs novada 
iedzīvotāji. Par to, cik Latvijas valsts 
ir svarīga katram no viņiem. Lai arī 
nākamās paaudzes zina, ar ko lepoja-
mies, sagaidot Latvijas simtgadi, Rīgas 
aktīvo senioru apvienība izveidojusi 25 
unikālas grāmatas, katram reģionam 
un Rīgai – pa piecām. Šīs grāmatas ar 
vairāk nekā 100 000 ierakstiem veidos 
jaunu vēstures stāstu. 

Šī gada rudenī, kad visas grāmatas 
būs piepildītas ar saturu, tās tiks svinī-
gi pasniegtas Valsts prezidentam, bet 
pēc tam nonāks Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. 

Grāmata savu ceļu sāka Ambeļu pa-
gastā, kur tā tika iedziedāta un tapa 
pirmie iedzīvotāju ieraksti. Kopumā 
Saimes grāmatas lappusēs veikt ie-
rakstus uzrunāti vairāk kā 50 novad-
nieki visos 19 pagastos. Tāpat grāmatā 
savu novēlējumu ierakstīja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janī-
na Jalinska. Ierakstus veiks arīdzan 

…Cik maz vajag cilvēkam patiesai laimei,
Skatīt saulīti vaigā un aust vēja glāstu,
Kā darbīgai bitei piederēt saimei
Un mūža ilgumā paust mīlas stāstu.” 

Valsts augstāko apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeņa un Atzinības krusta 
saņēmēji. 

Ambeļu skreinē, piedaloties folkloras 
kopas “Speiga” dalībniekiem un nova-
da domes deputātiem – Janīnai Kursī-
tei un Jānim Belkovskim, par savām 
cerībām, sapņiem, valsts nākotnē ska-
toties, kā arī ievijot grāmatas lappusēs 
savas atmiņas un pārdzīvojumus, ie-
rakstus veica trīs ambelieši – Juta Va-
laine, Jānis Ozoliņš un Ilze Mežiniece. 

Ambeļu iedzīvotāja, Voronu dzim-
tas pārstāve Juta Valaine atzina, ka 
viņai ir tas gods atklāt grāmatas ceļu 
novadā, pierakstot savas vecmāmuļas 
Veronikas Vorones novēlējumu, kas 
šī gada 4. augustā svinēs 90 gadu ju-
bileju. “Mēs varam patiesi lepoties 
par to, kāda viņa mums ir, par to, ka 
viņa visus mūs ir izaudzinājusi. Man 
ir liels prieks, ka tas vienkāršais lauku 
cilvēks, strādīgais lauku cilvēks, būs 
tas, kura domas par Latviju un par to, 
kas katram ir svarīgs, es varēšu atstāt 
šeit”, tā Juta.  

Ambeļu pagasta iedzīvotājs, dzej-
nieks, Ozoliņu ģimenes pārstāvis Jānis 
Ozoliņš atzina, ka pateikt kaut ko jau-
nu vienmēr ir grūti, tāpēc savu uzrunu 

Daugavpils novada domes deputā-
te Janīna Kursīte, kas Tautas Saimes 
grāmatu no idejas koordinatora un Sa-
eimas deputāta Aivara Meijas rokām, 
nogādāja Daugavpils novadā, bilda, 
ka šī grāmata ir vēstījums no cilvē-
kiem, kas stāvēja pie Latvijas šūpuļa, 
no tiem, kas bija represēti, izvesti. Te 
būs šo cilvēku dzīves stāsti, novēlēju-
mi Latvijai šajos nozīmīgajos svētkos. 
Mūsu novadā dzīvo ļoti daudzi, kas ir 
devuši nozīmīgu ieguldījumu novada 
un Latgales attīstībai.

Savukārt novada domes deputāts un 
novadnieks Jānis Belkovskis pauda sa-
vas pārdomas par Latviju un tās tautas 
pārdzīvojumu ilgajiem gadiem: “Mēs 
dzīvojam mūsu valsts jubilejas gadā. 
Sagaidot valsts simtgadi, iedzīvotāji 
arvien vairāk iesaistās pasākumos. 
Dzimst jaunas idejas, kā gaišāk un 
spilgtāk veidot skaisto Latvijas simt-
gadi. Viena no šādām idejām ir šī vel-
tījumu, vēlējumu, pārdomu un apsvei-
kumu Latvijai iemūžināšana Saimes 
grāmatā. Katrs no mums ir dzīvojis 
mūsu vēsturiskajos laikmeta griežos, 
dzīvojuši ar savām emocijām, cerībām 
un lolojumiem. Kāds ir bijis manas 
tautas, manas dzimtas, manas ģime-
nes, manas Latvijas liktenis pirmās 
simtgades posmā, kad dzima, veidojās 
un uzplauka mūsu Latvija? Tālāk se-
koja smagie 50 gadi bez Latvijas valsts, 
kad pienācās slēgt valsts simbolus -  
karogu, ģerboni, himnu. Ar bailēm mēs 
dziedājām iemīļotās latviešu dziesmas, 
svinējām latviešu tradīciju svētkus. 
Tālāk – grūtuma pilnie kara gadi, kad 
divās frontes līnijās karoja brālis pret 
brāli, Latvijas tautas izsūtījumi tālajā 
Sibīrijas zemē, tik daudz pārdzīvoju-
mu, emociju, asaru bijis šajos gados. 
90 tie gadi – Latviešu tautas atmodas 
gadi, Latvijas atjaunošana, tās pastā-
vīguma nodrošināšana lielo Eiropas 
tautu saimē, valsts aizsardzības spēju 
stiprināšana. Mēs katrs veidojam savu 
valsti, no katra Latvijas cilvēka ir at-
karīga mūsu valsts tālāka nākotne. Jā, 
daudzi jau šīs cerības ir zaudējuši un 
žēl, ka daudziem zūd saikne ar mūsu 
valsti. Tomēr lielākā daļa mūsu tautas 
šajos pārmaiņu gados ir saglabājusi 
mīlestību, uzticību un ticību Latvijai 
kā valstij.” 

Rakstot Tautas Saimes grāmatu mēs 
veidosim mūsu Latvijas laikmeta simt-
gades gleznu, kurā pētnieki pēc dau-
dziem gadiem uzzinās par mūsu tau-
tas tradīcijām, kultūras daudzveidību, 
valsts ekonomiku, tautsaimniecību, 
cilvēku pašaizliedzību un patriotismu, 
savstarpēju cieņu un sapratni, stāvot 
mūsu valsts neatkarības sardzē. 

Grāmatas izveides iniciatori aicina 
iedzīvotājus būt aktīviem Daugavpils 
novada vēsturiskās liecības veidošanā. 
Uzticēsim nākamībai mūsu pārdzīvoto 
un piedzīvoto, savas ilgas un sapņus! 

Grāmatas ceļošanas grafi ks ir pie-
ejams novada pašvaldības mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv, kā arī pa-
gastu pārvaldēs. 

Olga Davidova

iesāka ar Raiņa vārdiem – “Runas ir 
garas, darbs ir īss, no darba varas lik-
tens trīs”. Gribētos atzīmēt, ka mūsu 
tauta uz šo dienu ir nedaudz aizmirsu-
si, ka mēs esam vieni no bagātākajiem 
visā pasaulē, tieši gara mantu ziņā – 
tās ir gan mūsu tautasdziesmas, gan 
mūsu dižgari”. Pats Jānis grāmatā ie-
rakstīja sava dzejoļa vārdus, par kluso 
ikdienas laimi - 
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Pieņemts novada pašvaldības budžets 2018. gadam 

līdzekļus, kā arī valsts fi nansējumu. Ir 
saglabātas iepriekš uzsāktās pašvaldī-
bas iniciatīvas arī 2018. gada budžetā. 

Sakarā ar minimālās algas palielinā-
šanos, ir rasta iespēja nodrošināt valstī 
noteikto minimālo darba samaksu, pa-
pildus tam piešķirot 400 tūkst. eiro. Tiks 
nodrošināts arī papildus fi nansējums 
285 tūkst. apmērā atalgojumu palielinā-
jumam citām amatu grupām. Saglabāti 
arī esošie pašvaldības atvieglojumi, soci-
ālās garantijas, sociālie pabalsti un pa-
kalpojumi, rasta iespēja palielināt bērna 
piedzimšanas pabalstu līdz 200 eiro. 

2018. gada budžeta prioritātes ir so-
ciālā drošība, izglītības nozare un infra-
struktūras attīstība. Pirmās divas prio-
ritātes novada pašvaldībai arvien paliek 
nemainīgas. 

Sociālajai aizsardzībai plānoti līdzekļi 
3,7 milj. eiro apmērā, veselībai – 0,6 mil-
joni eiro, kas kopā sastāda 17 % no paš-
valdības izdevumiem. 

Izglītības nozarei plānoti 6,7 miljoni 
eiro, kas sastāda 27 % no kopējiem paš-
valdības izdevumiem. 

Kultūras un sporta nozarē ieplānoti 
līdzekļi 2,6 miljoni eiro apmērā, kas sa-
stāda 11 % no kopējiem pašvaldības iz-
devumiem. 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekoša-
nai plānotais fi nansējums ir 3,4 miljoni 
eiro un sastāda 14 % no kopējiem pašval-
dības izdevumiem. 

Vides aizsardzībā plānoti 757 000 eiro, 
kas sastāda 1 % no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem. 

Ekonomiskajai darbībai ieplānots 2,1 
miljons eiro, kas sastāda 10 % no kopē-
jiem pašvaldības budžeta izdevumiem. 

Lielāko daļu no tiem sastāda izdevumi 
ielu un ceļu uzturēšanai – 1,6 miljoni 
eiro, kas sastāda 7 % no visiem budžeta 
izdevumiem. No 2017. gada pašvaldības 
autoceļu fonda līdzekļi tiek atspoguļoti 
pamatbudžetā un tie plānoti 1 miljona 
eiro apmērā. 

Vispārējiem valdības dienestiem – iz-
pildvaras uzturēšanai kopumā plānoti 
4,8 miljoni eiro, kas sastāda 20 % no vi-
siem pašvaldības budžeta izdevumiem. 
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 
110 000 eiro. 

Daugavpils novada budžeta ilgtermi-
ņa saistības kopā ar bankas noteiktajiem 
procentiem sastāda 16,2 miljonus eiro, 
no kuriem 2018. gadā jāatmaksā 1,5 
miljoni eiro. Saistību apjoms procentos 
no pamatbudžeta ieņēmumiem mērķ-
dotācijām sastāda 7,8 %. 1,9 milj.  eiro 
apmērā ir atbalstītas projekta idejas, at-
bilstoši Daugavpils novada pašvaldības 
Attīstības programmas 2012.-2018.ga-
dam, Investīciju plānam 2017.-2019.ga-
dam un to fi nansēšanas avots- 0,5 milj. 
eiro pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi 
un 1,4 milj. eiro  plānots izmantot Valsts 
kases aizņēmuma līdzekļus.  

2018. gada budžets vērtējams kā paš-
valdības funkciju pildīšanai nepiecieša-
mo uzturēšanas izdevumu un dažādu 
uzsākto ES atbalsta fondu projektu īs-
tenošanai nodrošinošs, kas tālāk nepie-
ciešams novada ekonomiskajai attīstībai 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabo-
jumiem. 

Ziņojumu par 2018. gada novada paš-
valdības budžetu domes sēdē sniedza 
Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Tim-
šāne.

25. janvāra domes sēdē ar vienbalsī-
gu domes deputātu balsojumu tika pie-
ņemts 2018. gada budžets.

Budžets atspoguļo īstermiņā pašval-
dības politiku un prioritātes, izmantojot 
pašvaldības rīcībā esošos fi nanšu resur-
sus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības 
iestāžu rīcības plānu turpmākajiem ga-
diem, atbilstoši novada attīstības prog-
rammai. 

Daugavpils novada pašvaldības budže-
ta ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 23,4 
miljoni eiro, tas ir 976 eiro uz vienu iedzī-
votāju (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. 
ir 24000). 

Pašvaldības budžeta galvenais ieņē-
mumu avots ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis (IIN), tie ir 33% no plānotajiem 
ieņēmumiem un sastāda 7,8 milj. eiro.

Pašvaldības ieņēmumu daļa ir arī ne-
kustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi. 
Par nekustamo īpašumu nodokļiem, pa-
rādu un sodanaudu maksājumiem ieplā-
noti 1,2 milj.eiro, un tie sastāda 5 % no 
pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Dabas resursu nodoklis plānots 390 
tūkst. eiro apmērā, un tie ir 2 % no pa-
matbudžeta ieņēmumiem. Nenodokļu 
ieņēmumi 202 tūkst. eiro apmērā, un tas 
ir 1 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. 
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pār-
došanas tiek plānoti 160 000 eiro apmē-
rā. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņē-
mumi plānoti 1,7 milj.eiro un sastāda 7 
% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielā-

ko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ie-
ņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem (0,8 mil-
joni eiro) un ieņēmumi par nomu un īri 
(0,4 miljoni eiro). 

Ārvalstu fi nanšu palīdzība plānota 32 
tūkst. eiro apmērā projektiem, maksāju-
mi no pašvaldību budžeta sastāda 1 %, 
un tie ir 228 tūkst. eiro, ko Daugavpils 
novads paredz saņemt no citām pašval-
dībām par sniegtajiem izglītības pakal-
pojumiem. 

Maksājumi no valsts budžeta sastāda 
51 % no pamatbudžeta ieņēmumiem un 
2018. gadam plānoti 11,9 miljoni eiro 
apmērā. Lielāko daļu no maksājumiem 
no valsts budžeta sastāda dotācija no 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda, 
kuru no 2016. gada nosaka pēc vērtēto 
ieņēmumu apjoma un izlīdzināmo vienī-
bu skaita pašvaldībā. 

Daugavpils novada pašvaldības bu-
džeta izdevumi 2018. gadā ieplānoti 24, 
4 miljoni eiro apmērā, ko novada pašval-
dība spēj lielā mērā nodrošināt, ņemot 
vērā ieņēmumus un vēsturiski gūto pie-
redzi, izmantojot līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu. Pamatbudžeta ieņēmumi 
novirzīti pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai. 

2018. gada budžeta izdevumi ieplāno-
ti, vadoties pēc Daugavpils novada Attīs-
tības programmā 2012. – 2018. gadam 
iecerētā, saskaņā ar Rīcības program-
mu. Budžetā atbalstītas vairākas iece-
res, piešķirot tām pašvaldības budžeta 

Silenē ekspluatācijā pieņemta trīszvaigžņu konferenču viesnīca 
Daugavpils novada Būvvalde eks-

pluatācijā pieņēma būvprojektu “Trīs-
zvaigžņu konferenču viesnīca Silenē”, 
kas tapis pēc SIA “Antaris” pasūtīju-
ma. 

Jaunā  trīszvaigžņu konferenču vies-
nīca atrodas agrākajā Skrudalienas 
pārvaldes īpašuma ēkā, kura līdz šim 
stāvēja neizmantota un tāpēc tika pār-
dota. Ēka atradās labā tehniskā stā-
voklī, jo vēl salīdzinoši nesen – 2007. 
gadā tajā veikta pārbūve, nomainīti 
logi, uzlabota ārējā fasāde. Šobrīd ēka 
pielāgota, atbilstoši vides pieejamības 
prasībām, nodrošinot personu ar kus-
tības traucējumiem iekļūšanu ēkā pa 
pandusu. Tāpat saglabātas esošās ie-
brauktuves, kurās veikta asfaltbetona 
seguma nomaiņa, sadalot to divās zo-
nās -  gājēju celiņos un autostāvvietā.

Ēkā veikts iekštelpu pārplānojums, 
atbilstoši viesnīcas izkārtojumam un 
vajadzībām. 1. stāvā atrodas virtuve ar 
palīgtelpām, viesu reģistrācijas telpa, 
kabineti, konferenču telpu bloks ar ie-
spēju to transformēt par banketu zāli, 
1 viesu numurs un viens numurs, kas 
pielāgots cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kā arī vasaras terase. 
Savukārt 2. stāvā izvietoti viesu nu-
muri – katrā no numuriem ir iekārto-
tas atsevišķas labierīcības. 

Jaunā Trīszvaigžņu konferenču vies-
nīca Silenē ietilpst vienotā Silene Re-
sort & SPA kompleksā, gleznainajā 
Sila ezera krastā. Tā kā jaunā viesnī-
cas ēka atrodas citā ezera krastā, pa-
kalpojuma sniedzējs viesu nogādāšanu 
jaunajos apartamentos ir paredzējis ar 
skaistu braucienu pāri ezeram.
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska

05.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00
14.00-18.00

13.02. Naujenes kultūras centrs, c. Lociki 14.00-15.00

19.02. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” telpās, 
c. Krauja 14.00-15.00

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

19.02. Daugavpils novada dome    10.00-12.00
14.00-18.00

Aivars Rasčevskis
05.02. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
12.02. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-17.00
Jānis Belkovskis
05.02. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
19.02. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns

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

12.02. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Valērijs Hrapāns
06.02. SIA “JumS” telpās, c. Silene 15.00-17.00
20.02. Salienas pagasta pārvalde 10.30-12.30
27.02. Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs 13.00-15.00
Viktors Kalāns
12.02. Kalupes pagasta pārvalde 10.00-13.00
26.02. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

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

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

Janīna Kursīte
09.02. Vaboles pagasta pārvalde 08.00-10.00
16.02. Maļinovas pagasta pārvalde 08.00-10.00
23.02. Naujenes pagasta pārvalde 08.00-10.00
Svetlana Kursīte
12.02. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-12.00
23.02. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 12.00-14.00
Juris Livčāns
12.02. Salienas pagasta pārvalde 09.00-10.30
12.02. Vecsalienas pagasta pārvalde 11.00-13.00
21.02. Daugavpils novada dome, 53.kab. 13.00-14.00
Visvaldis Ločs
08.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
22.02. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
05.02. Biķernieku pamatskola  15.00-16.30
12.02. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.30
19.02. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-16.30
26.02. Randenes pamatskola 15.30-17.30
Vjačeslavs Moskaļenko
05.02. Ambeļu pagasta pārvalde 10.00-12.00
19.02. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00
Olesja Ņikitina
13.02. Naujenes pagasta pārvalde   15.00-17.00
20.02. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
27.02. Naujenes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Aleksandrs Sibircevs
09.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
20.02. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane
02.02. Demenes pagasta pārvalde 09.00-12.00
25.02. 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 28.decembra sēdē pieņemti 49 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus “Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.2 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2017.
gadam”” un “Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.
gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par at-
vieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā””.
 Precizēja novada domes 29.12.2016. saistošos noteiku-

mus Nr.19 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Medu-
ma ezerā”
 Izdeva instrukciju “Grozījumi Daugavpils novada do-

mes 2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr. 1 “Par Daugavpils 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa         ad-
ministrēšanu””.
 Apstiprināja pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogu,  pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu un inte-
rešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 
2018.gada janvārim-augustam, kā arī valsts mērķdotāciju 
Medumu internātpamatskolai.
 Apstiprināja pašvaldības māksliniecisko  kolektīvu 

vadītāju  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām 2018.gadam paredzētās valsts 
budžeta mērķdotācijas sadali.
 Apstiprināja novada konkursa „Sporta laureāts 2017” 

rezultātus. 
 Apstiprināja 2018.gada novada nozīmes pasākumu 

plānu.
 Grozīja novada domes nolikumu.
 Grozīja 17 pagastu pārvalžu nolikumus.
 Iedalīja no pašvaldības  autoceļu fonda 2017.gada ne-

sadalītā  atlikuma Vaboles pagasta pārvaldei 22504,89 
euro  ceļa “Kucini – Dubliniki - Ceglinīki” grants seguma 
atjaunošanai un Skrudalienas  pagasta  pārvaldei  4976,13 
euro ceļa “Ādami - Skrīveri” nomaļu piebēršanai.
 Atbalstīja sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas 

domi “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides 
revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” 
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu trešās projektu 
iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
 Atbalstīja sadarbības projekta ar Krāslavas novada 

domi “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju re-
vitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” pieteikuma saga-
tavošanu un iesniegšanu trešās projektu iesniegumu atla-
ses kārtas ietvaros.
 Grozīja novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr. 329 

“Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu”  
un apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi 
jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu Nr.774 

“Par Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-1-IT02-
KA219-024427_2 “Radošā enerģija īpašu cilvēku akti-
vizēšanai”  (LAB4S.P.A.C.E. “Special people activating 
creative energy”) atbalstīšanu” un izteica pamatbudžeta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 15.09.2016. lēmumu Nr. 775 “Par 

Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas projekta Nr.2016-1-ES01-KA219-025088_5 
“Pieķeries veselīgam dzīves veidam!” (Hook Onto Healthy 
Lifestyle!) atbalstīšanu” un izteica pamatbudžeta ieņēmu-
mu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr.160 

“Par projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infra-
struktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazinā-
šanai dabas parka “Daugavas loki””, Nr.5.4.1.1/17/A/018, 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un izteica 
ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr. 161 

“Par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei Daugavpils novadā”, 
Nr. 9.2.4.2/16/1/070, īstenošanu”” un izteica ieņēmumu un 
izdevumu tāmi jaunā redakcijā.
 Nolēma pārdod 2 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Kalkūnes un Līksnas pagastā.
 Apstiprināja izsoles rezultātus uz 3 pašvaldības ne-

kustamajiem īpašumiem Līksnas un Višķu pagastā.
 Nolēma nodot Laucesas un Sventes pagasta pārvaldei 

valdījumā pašvaldības nekustamā īpašuma objektus, kas 
tika pārņemti domes valdījumā Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai līdzfi nansēto projektu īstenošanai, 
līdz ar šo projektu  uzraudzības laika termiņa beigām.
 Nolēma nodot Višķu pagasta pārvaldei valdījumā paš-

valdības nekustamo īpašumu “Estrāde”, Višķu pagastā, 
līdz ar šo projektu uzraudzības laika termiņa beigām.

2018.gada 11.janvāra sēdē pieņemti 8 lēmumi:
 Izdeva noteikumus “Par zemes nomu Daugavpils  no-

vada pašvaldībā” un “Par zemes ierīcības projektu izstrā-
des nosacījumiem un apstiprināšanu”.
 Apstiprināja Medumu pagasta teritorijā sadzīves at-

kritumu apsaimniekošanas maksu par faktiski izvesto at-
kritumu daudzumu. 
 Iekļāva Īpašuma pārvaldīšanas komisijas sastāvā kā 

komisijas locekli Inu Simanoviču - Finanšu pārvaldes Īpa-

šuma nodaļas vecāko zemes lietu speciālisti un izteica ko-
misijas nolikumu jaunā redakcijā.
 Atzina par spēku zaudējušiem novada domes lēmu-

mus: 10.12.2009. lēmumu Nr.1649 “Par papildinājumu 
Daugavpils novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā 
Nr.283 “Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnva-
rojumu””, 27.05.2010. lēmumu Nr.682 “Par pilnvarojumu 
Daugavpils novada pagasta pārvaldēm nodot medību tie-
sības citai personai” un 27.09.2012. lēmumu Nr.1071 “Par 
grozījumiem Daugavpils novada domes 2009.gada 13.au-
gusta lēmumā Nr.283 “Par Daugavpils novada pagasta 
pārvalžu pilnvarojumu””.
 Grozīja novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.283 

“Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnvarojumu”.
 Atzina izsoli par spēkā neesošu uz pašvaldības nekus-

tamo īpašumu “Sarkaņi 2”, Līksnas pagastā.
2018.gada 25.janvāra sēdē pieņemti 46 lēmumi:
 Izdeva saistošos noteikumus „Daugavpils novada paš-

valdības budžets 2018.gadam”. 
 Izdeva Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu va-

dītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu.
 Izdeva noteikumus “Kārtība, kādā notiek nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process Daugavpils novada pašval-
dībā”.
 Atzina par spēku zaudējušiem novada domes 

27.01.2011. noteikumus Nr.2 “Kārtība, kādā notiek Dau-
gavpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadalīšana, pie-
šķiršana un izlietošana”.
 Apstiprināja Daugavpils novada attīstības program-

mas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu 2018.-2020.ga-
dam.
 Grozīja Vaboles vidusskolas nolikumu.
 Apstiprināja novada pašvaldības autoceļu fonda lī-

dzekļu sadali starp iestādēm  2018.gadam.
 Grozīja novada domes 09.11.2017. lēmumu Nr.390 

“Par Daugavpils novada domes daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes veicināšanas komisijas izveidoša-
nu un nolikuma apstiprināšanu” un izteica komisijas sa-
stāvu jaunā redakcijā.
 Grozīja novada domes 20.07.2017. lēmumu Nr.152 

“Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un iz-
teica komisijas sastāvu jaunā redakcijā.
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 48570 euro spe-

cializētā mikroautobusa iegādei personu ar īpašām vaja-
dzībām pārvadāšanai Višķu sociālās aprūpes centrā.
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pasākumu 

veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr.12, Skaista 
iela, Silene, Skrudalienas pagastā, un piešķīra dzīvokļu 
īpašniekiem pašvaldības līdzfi nansējumu 18535,93 euro.
 Nolēma nodot pašvaldības nekustamā īpašuma 18.no-

vembra iela 394, Vecstropi, Naujenes pagastā, pārvaldī-
šanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.
 Atbalstīja pašvaldības projekta idejas „Daugavpils no-

vada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” 
iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu sa-
ņemšanai.
 Atļāva Demenes pagasta pārvaldei iesniegt projektus 

“Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera ziv-
ju resursu papildināšana”, “Daugavpils novada Demenes 
pagasta Čerņavas ezera zivju resursu papildināšana” un 
“Daugavpils novada Demenes pagasta Dervānišku ezera 
zivju resursu papildināšana” Zivju fonda atbalsta saņem-
šanai.  
 Atļāva Višķu pagasta pārvaldei iesniegt projektu 

„Luknas ezera zivju resursu papildināšana” Zivju fonda 
atbalsta saņemšanai. 
 Apstiprināja projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas 

izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slo-
dzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšze-
me”” ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Nolēma atsavināt 9 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Demenes, Kalkūnes, Maļinovas, Naujenes un Sventes 
pagastā.
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Demenes, Laucesas un Kalupes pagastā.
 Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašumus 

Sventes un Laucesas pagastā un apstiprināja to izsoles no-
teikumus. 
 Atļāva veikt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

Vecstropos, Naujenes pagastā, maiņu pret līdzvērtīgu fi zis-
kai personai piederošu dzīvokļa īpašumu Locikos, Nauje-
nes pagastā. 
 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā 

uz 1 pašvaldības nekustamo īpašumu Laucesas pagastā.
 Nolēma pārņemt no Sventes pagasta pārvaldes valdī-

juma novada domes valdījumā pašvaldības ceļu “Bangas-
Rožlauki” projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes ma-
zināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” īste-
nošanai.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašval-
dības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2017.gada 28. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-

šie noteikumi Nr.14 (protokols Nr.19., 7.&), “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos       Nr. 37 “Par 
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils 
novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodok-
li” 5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 37 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašumā nodokļu maksātājiem 
Daugavpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 11. punktā vārdus “Daugavpils novada pašvaldības pagasta pār-
valdes” ar vārdiem “Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes”;

1.2. aizstāt 14. punktā vārdus “tikai attiecīgās pagasta pārvaldes” ar vār-
diem “Daugavpils novada pašvaldības”;

1.3.  izteikt  1. un 2.pielikumu šādā redakcijā: 
1. pielikums

Daugavpils novada domes 
2013.gada 17.oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 37 

(protokols Nr. 27., 19.&, lēmums  Nr.1051 )

□ Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieks - 
50% apmērā.

Piešķir atvieglo-
jumus par to 
taksācijas gadu, 
kurā iesniegts 
fi ziskās perso-
nas pieteikums 
par atvieglojumu 
piešķiršanu, no 
visas nodokļu sum-
mas  par taksācijas 
gadu

□ persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, 
kurai nav pilngadīgu Civillikumā noteikto liku-
mīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzī-
vesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civil-
likumā noteiktajiem apgādājamajiem, un kura 
mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī nepār-
sniedz minimālo mēnešalgu - 90% apmērā.

□ pensionārs, kuram nav pilngadīgu Civillikumā 
noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas 
deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu perso-
nu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepiln-
gadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājama-
jiem, un kura mājsaimniecības kopējie ienākumi 
mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu – 70% 
apmērā.

□ mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar 
pirmās vai otrās grupas invaliditāti/ pensionāri 
(vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto dzīves-
vietu, kuriem nav citu pilngadīgu Civillikumā no-
teikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, bet 
ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām 
Civillikumā noteiktām apgādājamām personām, 
loceklis, kura mājsaimniecības kopējie ienākumi 
mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz mini-
mālo mēnešalgu – 50% apmērā.

□ bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns 
(vajadzīgo pasvītrot) 90% apmērā.

DAUGAVPILS NOVADA DOMES
FINANŠU PĀRVALDEI

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds

Personas kods

deklarētā dzīvesvietas adrese

pasta adrese

e-pasta adrese kontakttālrunis

□ atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz 
iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU FIZISKAI PERSONAI, 

KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
un  Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.37 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem Daugavpils novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), lūdzu 
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamajiem īpa-
šumiem:

kā:
nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

□ vientuļa persona ar pirmās vai otrās grupas inva-
liditāti, kurai nav Civillikumā noteikto apgādnie-
ku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi 
mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu – 90% 
apmērā.

Piešķir atvieg-
lojumus par to 
taksācijas gadu, 
kurā iesniegts 
fi ziskās personas 
pieteikums par at-
vieglojumu piešķir-
šanu, no nodokļa 
summas, kas aprē-
ķināta par mājokli 
un tam piekritīgo 
zemi

□ pensionārs, kurām nav Civillikumā noteikto 
apgādnieku, un nav citu pilngadīgu personu, ar 
kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura 
ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba 
algu – 70% apmērā.

□ mājsaimniecības, kuras veido laulātas personas 
ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti / pensio-
nāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto 
dzīvesvietu, kuriem nav citu Civillikumā noteik-
to likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, locek-
lis,  kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mē-
nesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo 
mēnešalgu – 50% apmērā.

□ persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai tās 
laulātajam (vajadzīgo pasvītrot) ir trīs vai vairāk 
bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši 
vai kā audžuģimenē ievietoti bērni) 70% apmērā.

Pielikumā:

□ Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieka apliecības kopija,

□ invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (-as),

□ pensionāra apliecības kopija (-as),

□ bāreņa vai bez vecāku apgādības palikuša bērna sociālo garantiju 
nodrošināšanas apliecības kopija,

□ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavota informācija par 
iepriekšējos 12 mēnešos izmaksai nosūtīto pensijas apmēru,

□ apliecinājuma dokumenta kopija par audžuģimenē ievietoto vai 
aizbildnībā esošo bērnu skaitu,

□ citi dokumenti -

Persona (-s), ar kuru (-ām) pieteikuma iesniedzējam ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta (aizpilda, ja lūdz atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar Saistošo 
noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. vai 6.3.apakšpunktu)

Vārds Uzvārds Personas kods

Vārds Uzvārds Personas kods

Vārds Uzvārds Personas kods

Ar šo apliecinu, ka:

□

augstāk minētais nekustamais īpašums (-mi) netiek izmantots 
(-ti) preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu 
sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību (izņemot zemes 
izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā 
arī mājokļa izīrēšanu vai iznomāšanu dzīvošanai),

□ visas manis sniegtās ziņas par sevi un citām personām ir precīzas un 
patiesas.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktu 
un 28.panta otro daļu, lūdzu pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa 
summu:
□ novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai,
□ pārskaitīt uz kontu Nr.:

L V

Konta īpašnieka Vārds Uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

Pieteikuma iesniedzējs:

paraksts paraksta atšifrējums datums
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2. pielikums

Daugavpils novada domes 
2013.gada 17.oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 37 

(protokols Nr. 27., 19.&, lēmums  Nr.1051) 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES
FINANŠU PĀRVALDEI

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds/Nosaukums

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese

pasta adrese

e-pasta adrese kontakttālrunis

□ atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz 
iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA AT-
VIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU PERSONAI, KAS VEIC SAIM-

NIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.37 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi), lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 
nekustamajiem īpašumiem:

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas kā persona, kura, 
saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, atbilstoši Daugavpils novada domes 
2013.gada 17.janvāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā notiek fi nanšu līdzek-
ļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils 
novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” noteiktajai kārtībai iepriekšējā 
taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infra-
struktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā, kas 
vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto 
nodokļa summu - 90 % apmērā, 
□ kas pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķināto nodokļa 

summu – 25% apmērā.
□ kas vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa summu – 50% apmērā.
□ kas vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa summu – 70% apmērā.
□ kas vismaz 4 (četras) reizes pārsniedz par iepriekšējo taksācijas gadu 

aprēķināto nodokļa summu – 90% apmērā.
□ 50% apmērā no nodokļa summas, kas par taksācijas gadu aprēķināta 

par ēku (-ām) / telpu grupu              (-ām) / inženierbūvi (-ēm)  
(vajadzīgos pasvītrot), kas tiek izmantota (-as) ražošanas vajadzībām.

□ 90% apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa sum-
mas, kā biedrībai / nodibinājumam (vajadzīgo pasvītrot), kam noteikts 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Ar šo apliecinu, ka 

□ uzņēmumam / fi ziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Daugavpils 
novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu,

□ uzņēmumam / fi ziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Valsts 
ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150,00 euro,

□ visas manis sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
16.panta 10.punktu un 28.panta otro daļu, lūdzu pārmaksāto nekustamā 
īpašuma nodokļa summu

□ novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai,

□ pārskaitīt uz kontu Nr.:

L V

Pielikumā:

□ Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) 
reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām),

□ Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas 
apliecības kopija (fi ziskām personām,

□ Daugavpils novada pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras 
uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un 
sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjoma pamatojošo dokumentu kopijas,

□ informācija par gadu, kad tika uzsākta saražotās produkcijas 
realizācija nodokļa objektos, par kuriem iesniegts pieteikums par at-
vieglojumu piešķiršanu,

□ lēmuma par sabiedriska labuma organizācijas statusa piešķiršanu 
kopija,

□ citi dokumenti -

Konta īpašnieka Vārds Uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

Pieteikuma iesniedzējs:

paraksts paraksta atšifrējums datums”.

 2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Daugavpils novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 14 “Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātā-

jiem Daugavpils novada pašvaldībā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta trešo daļu pašvaldībai ir deleģētas tiesības  izdot saistošos noteikumus, 
kuros paredzēti nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām. Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) 
administrācijas reorganizāciju, nepieciešams  grozīt iesnieguma par NĪN atvieg-
lojumu piešķiršanu iesniegšanas kārtību (turpmāk - iesniegums), kas pašlaik ir 
atrunāta Daugavpils novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dau-
gavpils novada pašvaldībā” (turpmāk - SN). Sākot ar 2018.taksācijas gadu NĪN 
administrēšanu veiks Daugavpils novada pašvaldības Finanšu pārvalde (turp-
māk - Nodokļa administrācija), līdz ar to NĪN maksātājs iesniegs iesniegumu No-
dokļu administrācijas vadītājam. Pašlaik iesniegumus izskata pagastu pārvalžu 
vadītāji. Administrējot NĪN, tika konstatēts, ka SN 14.punktā atrunātais for-
mulējums “tikai attiecīgās pagasta pārvaldes” zaudēja aktualitāti, tādēļ saskaņā 
ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi” 140. un 186.punktu nepieciešams grozīt SN.
      2. Īss projekta satura izklāsts

Aizstāt SN 11. punktā vārdus “Daugavpils novada pašvaldības pagasta 
pārvaldes” ar vārdiem “Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes”, 14. punktā 
aizstāt vārdus “tikai attiecīgās pagasta pārvaldes” ar  vārdiem “Daugavpils 
novada pašvaldības”.
       3. Iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

 Pašvaldība, izdodot grozījumus SN, neparedz piešķirto atvieglojumu apjoma 
palielināšanos. 
       4.  Iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

 Pašvaldība, izdodot grozījumus SN, neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā.
        5. Projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

 SN paredzēs, ka turpmāk lēmumus par NĪN atvieglojumu piešķiršanu 
pieņems Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītājs un tas būs pie-
mērojams Daugavpils novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās 
esošajiem NĪN objektiem.
        6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem SN sagatavoti

 Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 
trešā daļa.
        7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
SN projektu 

 SN projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv., pieejams pagastu pārval-
dēs un Daugavpils novada domē. 
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2016.gada 29. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.19 (protokols Nr.28., 4.&), precizēti ar Daugavpils novada do-
mes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.531(protokols Nr.19., 9.&), “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Meduma e   zers atrodas Daugavpils novada  Medumu pagasta teritorijā. 
2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu Meduma ezera ūdeņi un 

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

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un ar Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2002. gadā izstrādātajiem 
Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulā-
ri papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu 
racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno 
slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Medumu pagasta pārvaldes pilnva-
rotā juridiskā persona - Biedrība „MEDUMU EZERS”, juridiskā adrese ir Ale-
jas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tālrunis 
29416122, e-pasta adrese  jola-d@inbox.lv . 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Meduma ezera platībā (1.pieli-

kums).
6. Makšķerēšana Meduma ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” ar šādām atkāpēm:

6.1. makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromo-
toriem un peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru jauda nepārsniedz  5 ZS; 

6.2.  makšķerēšanas licences iegāde neatbrīvo makšķernieku no nepieciešamī-
bas iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. Bez mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšana, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem 
un personām, vecākām par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām 
personām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet perso-
nām ar invaliditāti - invaliditātes apliecībai. 

7. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā (turpmāk – nolikums) 
6.3.apakšpunktā minēto personu atbrīvošana no makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kartes iegādes neatbrīvo makšķernieku no prasības iegādā-
ties makšķerēšanas licenci vai  saņemt bezmaksas licenci.

8.   Medumu ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm
Nr. 
p.k. 

Licences 
veids Licences derīguma termiņi Licences 

cena  (euro)
1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus 36,00

2. Mēneša licence Licencē norādītajā mēnesī no krasta, 
laivas, ledus 15,00

3. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajā dienā no krasta, 
laivas, ledus 5,00

4.
Vienas dienas 

licence ar 
atlaidi

Licencē norādītajā dienā no krasta, 
laivas, ledus 2,00

5. Bezmaksas 
gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus bezmaksas

9.   Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm 
10. Bezmaksas gada licences paredzētas:

10.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
10.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
10.3. Biedrības „MEDUMU EZERS” biedriem un biedru ģimenes locekļiem; 
10.4. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 

invaliditātes apliecību).
11. Medumu pagasta teritorijā deklarētajiem maznodrošinātajiem iedzīvotā-

jiem, kuriem ar Daugavpils novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts mazno-
drošinātās personas statuss, paredzētas vienas dienas licences ar atlaidi. 

12. Šī nolikuma 10. un 11.punktā minētajiem personām, makšķerējot jābūt 
līdzi personu apliecinošam dokumentam, kas dod tiesības izmantot iepriekš mi-
nētās atlaides pēc tam, kad ir saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 16.punktā 
paredzēto kārtību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums 
13. Licence (licenču paraugi 2A.-2E.pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa 

un tajā tiek norādīts:
13.1. licences nosaukums (veids);
13.2. licences numurs;
13.3. licences derīguma laiks;
13.4. licences cena;
13.5. makšķernieks vārds, uzvārds un paraksts;
13.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
13.7. zīmoga vieta;

13.8. licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Meduma ezerā. 

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

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
15.  Licenču izplatīšanu veic interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.  
16. Bezmaksas gada licences un vienas dienas licences ar atlaidi makšķerēša-

nai var saņemt  vai iegādāties tikai Medumu pagasta pārvaldē un Biedrībā „ME-
DUMU EZERS” (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, 
tālrunis 29416122), uzrādot attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu doku-
mentu, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas apliecību, piekrastes 
zemes īpašuma robežu plānu).

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences

17. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 10% reizi pusgadā – 
līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – 
organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai.

18. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 90% paliek licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšanai, Meduma ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī 
zivju krājumu pavairošanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
19. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus  

lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos at-
tiecīgi ierakstot: 

19.1. vienas dienas un bezmaksas gada licencēs - otrajā pusē Makšķernieka 
lomu uzskaites norādītajā tabulā (3.pielikums);

19.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam 
pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.

20. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir 1 (viena) mēneša laikā 
licences kopā ar Makšķernieku lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes 
vietās vai arī 1 (viena) mēneša laikā pēc licences termiņa beigām nosūtīt pa pas-
tu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī nolikuma 
4.punktā.   

21. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, 
tiks liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebkura vei-
da licences makšķerēšanai Meduma ezerā.

22. Līdz nākamā gada 1.februārim organizētājs iesniedz Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” pārskatu par mak-
šķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 

pienākumi
23.  Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

23.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju Latvijas Republikas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils novada preses izdevumos par 
Daugavpils novada domes saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēša-
nas ieviešanu Meduma ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu 
tā piekrastē;

23.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerē-
šanai atļautā laikā saskaņā ar nolikuma 15. un 16.punktu;

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

23.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žur-
nālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

23.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilsto-
ši nolikuma 17. un 18.punktā noteiktajām prasībām;

23.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas 
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietoju-
mu 2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15. jūlijam 
un 15. janvārim;

23.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ie-
vērojot  Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un zinātnis-
kās rekomendācijas;

23.8. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resur-
su aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī 1 (vienu) reizi gadā iesniedz 
Valsts vides dienestā un pašvaldībā Medumu pagasta pārvaldē saskaņotu pār-
skatu par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas 
pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimnie-
košanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

23.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 19. un 20.punk-
tam;

23.10. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikumā noteiktajām prasībām;
23.11. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
23.12. veikt citus pienākumus saskaņā ar nolikumu.

24. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultā-
cijas par  makšķerēšanas vietām

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

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendā-
cijas un Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, izstrādā un 
īsteno pasākumu plānu Meduma ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināša-
nai un aizsardzībai:
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Jaunatnes gada noslēguma pasākumā pasniedza balvas sešās nominācijās 

tendentu, kuri bija pelnījuši šīs bal-
vas, tomēr bija jāizvēlas trīs labākos 
katrā nominācijā.”

Nominācijā “Gada brīvprātī-
gais” balva tika pasniegta Marekam 
Kupšānam (Līksna), Jānim Somam 
(Višķi) un Lindai Podniecei (Līksna). 
Ar katru gadu brīvprātīgais darbs 
novadā kļūst populārāks un jaunieši 
labprāt gūst pieredzi, veicot brīvprā-
tīgo darbu. 2017. gadā vairāk nekā 50 
jaunieši sasniedza nepieciešamo 50 
stundu apjomu, lai saņemtu aplieci-
nājumu, kas parāda iegūtās iemaņas 
un kalpo kā nopietns papildinājums 
CV. Brīvprātīgo vidū ir arī tādi, kas 
sasnieguši 100 stundas un vienam 
jaunietim izdevies sasniegt arī re-
kordskaitli -  500 stundas. 

Balvu nominācijā “Gada jau-
natnes darbinieks” tika pasniegta 
Sintijai Gipterei (Līksna), Natālijai 
Polovajai (Kalkūni) un Jānim Ple-
šauniekam (Vabole). Sintija Giptere 
neslēpa, ka šī balva ir iegūta, patei-
coties atsaucīgajiem Līksnas jaunie-
šiem. “Vislielāko gandarījumu pagā-
jušajā gadā sagādāja brīvprātīgais 
darbs, kas mūsu pagastā bija ļoti 
populārs. Mēs bijām 47 brīvprātīgie, 
kuri kopā nopelnīja vairāk kā 1500 
stundas. Lielākoties viņi organizēja 
pasākumus, palīdzēja sociālajā dar-
bā un baznīcai. Mēs esam arī aktīvi 
piedalījušies dažādos pasākumos. 
Šos jauniešus nevajag piespiest un 
mudināt, viņi paši labprāt izrāda vēl-
mi būt aktīviem,” pagasta jauniešus 
slavē Sintija. 

Balvu “Gada jaunietis” pasnie-
dza Igoram Lisjonokam (Medumi), 
Rūdolfam Lukaševičam (Višķi) un 
Irīnai Malčanovai (Dubna). “Es vien-
kārši nespēju neko nedarīt, manī ir 
iekšēja vēlme darboties,” tā medu-
mietis Igors, kurš tika augstu novēr-
tēts pēc veiksmīgas projektu raks-
tīšanas pieredzes. “Pagājušajā gadā 
mēs rakstījām projektu par Medumu 
pagasta apkaimē esošajiem ezeriem. 
Mēs uzzinājām, ka pagastā atro-
das 24 ezeri, kas simboliski attēloti 
uz Medumu pagasta ģerboņa kā 24 
ozollapas. Mēs izpētījām ezeru esošo 
stāvokli, veicām fotofi ksāciju un iz-
veidojām fotoizstādi. Tāpat rīkojām 

radošās darbnīcas, no ekoloģiskiem 
materiāliem veidojot dažādas foršas 
lietas. Paldies visiem jauniešiem, 
kuri palīdzēja un aktīvi iesaistījās!” 

Pasniedzot balvu “Gada izrā-
viens”, tika sumināti tie pagasti, 
kuru jauniešu komandas visaktīvāk 
piedalījās dažādos pasākumos, ap-
mācībās un sacensībās. Balva tika 
pasniegta Līksnas, Maļinovas un 
Sventes pagastam. 

Balva “Jauniešiem draudzīgā-
kā pagasta pārvalde” nonāca Viš-
ķu, Demenes un Biķernieku pagasta 
pārvaldes īpašumā, savukārt balva” 
“Jauniešiem draudzīgākā skola” 
tika pasniegta Špoģu vidusskolas, 
Kalupes pamatskolas un Biķernieku 
pamatskolas kolektīvam. 

Sumināti tika arī jauniešu in-
telektuālās spēles spēcīgākās 
komandas. Apkopojot komandu 
punktus spēļu četrās kārtās, kļuva 
zināmi trīs stiprākie pagasti – 1. vie-
ta Līksnai, 2.vieta Salienai un 3.vieta 
Skrudalienai. 

Pasākuma gaitā tika sarūpēts arī 
īpašs pārsteigums no Eiropas Parla-
menta deputātes Ineses Vaideres, 
kuras specbalva – brauciens uz Ei-
ropas Parlamentu Briselē – tika dā-
vāts Janai Macukai (Demene), Ivetai 
Staltmanei (Saliena) un Diānai Zda-
novskai (Višķi). 

Specbalva no Daugavpils novada 
domes deputātiem tika pasniegta 
Ambeļu pagasta jaunatnes lietu at-
bildīgajam Raimondam Rajeckim un 
Medumu pagasta jauniešiem. 

Pasākumā ar skanīgām balsīm jau-
niešus priecēja Līksnas pagasta jau-
nietes Sintija Giptere, Līga Vaidere 
un Linda Podniece, kā arī vokālais 
ansamblis “Anima Corde” no Viš-
ķiem.  Noslēgumā tika izteikta pa-
teicība jauniešu brīvprātīgo koman-
dai, kura visa gada garumā palīdzēja 
pasākumu organizēšanā, Medumu 
un Skrudalienas pagasta jauniešiem 
par ielūgumu un balvu izveidošanu, 
kā arī vērtēšanas komisijai par nomi-
nantu izvērtēšanu.

Elza Pučko

Jau otro reizi, kļūstot par labu tra-
dīciju, 2. Daugavpils novada jaunat-
nes gada noslēguma pasākumā tika 
sumināti tie, kuri ir cītīgi strādājuši, 
lai jaunatnes darbs Daugavpils nova-
dā attīstītos un sniegtu labumu jau-
niešiem. Uzrunājot klātesošos, Dau-
gavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska  akcentēja, ka viņai 
ir prieks par novada jauniešu darbī-
gumu un viņa novēl viņiem arī turp-
māk tikpat aktīvi iesaistīties pašval-
dības sabiedriskās dzīves veidošanā. 
Līdzīgi kā visi iepriekšējie gadi, arī 
2017. gads jauniešiem bija aktivitā-

tēm bagāts gan ar tradicionālajiem 
pasākumiem, gan projektu aktivitā-
tēm. 

Daugavpils novada jaunatnes gada 
noslēguma pasākumā tika pasnieg-
tas balvas sešās nominācijās, sveik-
ti 2017. gada intelektuālo spēļu uz-
varētāji un piešķirtas specbalvas. 
Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu 
speciāliste Olesja Ņikitina: “Izvēlē-
ties laureātus nebija viegli, jo mēs 
pazīstam visus jauniešus un viņi visi 
mums ir ļoti mīļi un tuvi. Tā kā bija 
jābūt objektīviem, tika piesaistīta ne-
atkarīga žūrija. Bija ļoti daudz pre-
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Godināti nopelniem bagātākie novada sportisti

Novada kultūras centrā “Vārpa” no-
risinājās galvenais notikums novada 
sportā gada griezumā, konkursa “Spor-
ta laureāts 2017” noslēguma pasākums 
un laureātu godināšana. Uz to pulcējās 
nopelniem bagātākie novada sportisti, 
labākie treneri, tiesneši, sporta darba 
organizatori un atbalstītāji. Balvas pa-
sniegtas 13 nominācijās. 

Par novada labāko skolu sporta dar-
ba organizācijā tika atzīta Kalupes pa-
matskola. Šajā skolā visa gada garumā 
notiek visdažādākie pasākumi, kuru 
mērķis ir veicināt fi ziskās aktivitātes 
un veselīgu dzīvesveidu. Katru gadu 
skolas kolektīvs iesaistās Olimpiskās 
dienas norisēs, arī pagājušais gads ne-
bija izņēmums. Populārākie sporta vei-
di skolēnu vidū ir futbols un fl orbols. 
Labāko skolu vidū šajā nominācijā ie-
kļuva arī Špoģu un Sventes vidusskola. 

sportistiem atzīti Aleksandrs Potapovs 
no Tabores, kurš bija vistitulētākais 
brīvajā cīņā, svarbumbu celšanā - Mi-
hails Žaļuks no Laucesas, vieglatlētikā 
– Dmitrijs Jefi movs no Maļinovas un 
biatlonā - Pāvels Pancerko no Lauce-
sas. 

Nominācijā “Gada izrāviens” balvas 
tika pasniegtas svarbumbu cēlājiem - 
Anastasijai Želtkovai un Iļjam Vaņko-
vam no Tabores pagasta, brīvās cīņas 
sportistiem - Sergejam Šatrevičam un 
Sergejam Ešenvaldam no Naujenes, 
kā arī vieglatlētam Vladislavam Suvo-
rovam no Medumu pagasta. 

Nominācijā “Novada labākais tre-
neris individuālajos sporta veidos” uz-
varas laurus plūca vieglatlētikas tre-
neris Sergejs Petrakovs, brīvajā cīņā 
– Andrejs Andrijanovs un svarbumbu 
celšanā – Ivans Gaļašs. 

Nominācijā “Novada labākā pagasta 
pārvalde sporta darba organizācijā” 
par laureātiem kļuva Kalupes pagas-
ta pārvalde. Pagastā darbojas 5 sporta 
sekcijas. Lielākais pagasta lepnums ir 
vīriešu hokeja komanda “Kalupe”, kas 
pērn Daugavpils atklātajā čempionātā 
ir ieguvusi otro vietu, savukārt starp-
tautiskajā hokeja turnīrā amatieru 
komandām – zelta godalgu. Pagastā 
notiek tradicionālais minifutbola tur-
nīrs, kas ir ieguvis lielu popularitāti. 
Sportiskāko pagasta pārvalžu vidū ie-
kļuvusi arī Skrudaliena, Tabore, Sven-
te, Vabole un Naujene. 

Novada labākās sportistes titulu 
brīvajā cīņā ieguva Veronika Zujeva 
no Naujenes pagasta, svarbumbu cel-
šanā – Tatjana Šeškova no Laucesas 
un vieglatlētikā – Kristīne Jevsejeva 
no Medumiem. Par novada labākajiem 

Par novada labāko vīriešu spor-
ta spēļu komandu atzīta futbola ko-
manda “Kalupe” (treneris Aleksandrs 
Vabisčevičs), basketbola komanda 
“Daugavpils novads” (treneris Edgars 
Kucins) un hokeja komanda “Kalupe” 
(treneris Aleksandrs Vabiščevičs). 

Novada labākās sieviešu sporta spē-
ļu komandas tituls piešķirts basket-
bola komandai “Kalupe” tās trenera 
Aleksandra Vabiščeviča vadībā. 

Nominācijā “Novada labākais sporta 
spēļu tiesnesis” - Ivars Caune (futbolā), 
Sergejs Komļevs (basketbolā) un Māris 
Vancevičs (volejbolā). 

Par ieguldījumu Daugavpils nova-
da veterānu sportā godalgas virknei 
sporta veterānu - Romualdam Sau-
šam, Staņislavam Stašulānam, Iva-
ram Velikam, Jurijam Koposovam, 
Gaļinai Meteļskai, Varvarai Jefi movai 
un Vladimiram Jermaļonokam tiks 
pasniegtas pēc viņu atgriešanās no sa-
censībām Baltkrievijā. Pasākumā tika 
sumināti arī divi klātesoši veterāni - 
Vladislavs Petrovs un Vera Gurtajute. 

Par ieguldījumu Daugavpils novada 
sportā sumināti vieglatlētikas treneri 
Jana un Dmitrijs Hadakovi. Pateico-
ties treneru darbam, Daugavpils no-
vads ir labi pazīstams ne tikai Latvijas 
vieglatlētu saimes vidū, bet arī Lietu-
vā, kur Janas un Dmitrija audzēkņi at-
zīstami startē daudzās augsta līmeņa 
sacensībās. Pērnajā gadā Dmitrijam 
Hadakovam Latvijas Vieglatlētikas 
savienība izteica priekšlikumu darbo-
ties savienības Treneru padomē.

Pasākuma noslēgumā īpašs paldies 
tika teikts Daugavpils novada spor-
tistu un komandu atbalstītājiem - SIA 
“LatRosTrans”, SIA “Goodman Group”, 
SIA “Hokeja klubs STALKERS” un uz-
ņēmējam Alvilam Šaripovam. 

Olga Davidova

Saļmu dziedājumi Vabolē un Līksnā iekļauti Nacionālajā Nemateriālā kultūras sarakstā

tas dziedāt psalmus bērēs. Dziedāšana  
notiek  aizgājēja mājās  vai kapličā. Va-
boles pagasta etnogrāfi skais ansamblis 
“Vabaļis” ir izveidojis psalmu program-
mu, balstītu vietējā tradīcijā. 

Eksperte  profesore Janīna Kursīte-
Pakule: “Pēc bedībām mirušo pieminē-
ja nāves gadadienā. Ofīcijs, šī katoliskā 
tradīcija, tik ļoti iegājās tādēļ, ka orga-
niski savienojās ar veļu pieminēšanu 
pirmskristīgajā laikā. Jo svarīgi piemi-
nēt, lai arī tevi pieminētu. Kamēr pie-

mini mirušos, gaidi no viņiem padomu, 
varbūt sapņos sazinies, atceries, tā ir 
paaudžu nesaraujamā saite. Visus miru-
šos pieminēja un piemin vēl divos brīžos 
– Visu dvēseļu dienā 2. novembrī, kad 
kopā ar dziedājumiem notur aizlūgumus 
par mirušajiem, un kapu svētkos”.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde  
pateicas par sadarbību  projektā  pētīju-
ma  autoriem - Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas profesoram  Mār-
tiņam  Boiko,   akadēmijas studentēm  
Ilzei  Cepurniecei un Laurai Arājai, Va-
boles pagasta etnogrāfi skā  ansambļa 
“Vabaļis” dziedātājām, Vaboles pagasta 
pārvaldes vadītājai Ainai Pabērzai,  Kul-
tūras nama direktorei  Vijai Pabērzei, 
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas 
katoļu baznīcas prāvestam Jānim Smir-
novam, Līksnas  pagasta iedzīvotājām  
Marijai Pupiņai, Sofi jai Klaucānei un 
Agnesei Brakovskai.

 Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

12.decembrī Latvijas Nacionālajā kul-
tūras centrā notika Nemateriālā kul-
tūras mantojuma padomes sēde, kurā 
tika vērtēti Nacionālajam Nemateriālā 
kultūras sarakstam pieteiktie Latvijas 
nemateriālā kultūras mantojuma ele-
menti. Izvērtējot iesūtītos pieteikumus,  
no 19 pieteikumiem tika atlasīti deviņi.

12.decembra sēdē no deviņiem pie-
teikumiem Nacionālajam Nemateriālā 
kultūras sarakstam tika izvirzīti seši 
elementi: Psalmu dziedāšana Ziemeļlat-
galē (iesniedzējs: Balvu novada pašvaldī-
ba); Dziedāšana ar pusbalsu (iesniedzējs: 
Balvu novada pašvaldība); Latgales 
mazo bundziņu - bubyna spēles tradīci-
ja (iesniedzējs: biedrība “Skaņumāja”); 
Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un spē-
lēšanas tradīcija (iesniedzējs: biedrība 
“Skaņumāja”); Mirušo ofīcija (saļmu) 
izpildīšanas prakse Vaboles un Līks-
nas pagastos (iesniedzējs: Daugavpils 
novada Kultūras pārvalde) un Siguldas 
spieķa darināšanas prasme (iesniedzējs: 
Siguldas novada pašvaldība).

Mirušo ofīcija (saļmu) izpildīšanas 
prakse Vaboles un Līksnas pagastā pa-
stāvēšanas pamatā ir dziļi iesakņotā 
atziņa, ka mirušo dvēselēm vajadzīga 
lūgšana, kas atvieglo viņu iekļūšanu de-

besīs. Mirušo ofīcija mūzika pastāv mu-
tiskā tradīcijā – melodiju klāsts, secība, 
dziedāšanas iemaņas tiek pārmantotas 
nepastarpināti, dziedātājām iesaistoties 
tā izpildījumos un, līdzi dziedot, pama-
zām uzkrājot pieredzi.

Daugavpils novadā Līksnas un Va-
boles pagastā Mirušo ofīcija jeb psalmu 
(saļmis) dziedāšanas tradīcija ir dzīva 
un tiek praktizēta mūsdienās. Parasti 
pagastā ir vairākas neformāli organizē-
tas  dziedātāju grupas, kas tiek aicinā-
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Ar prāvu dalībnieku skaitu Višķos atzīmēta Lielā ūdens iesvētīšana 

ka, nākamreiz iešu atkal, jo pēc tam 
ir ļoti laba sajūta,” tā Elita. “Gribē-
ju jau vairākus gadus, bet visu laiku 
baidījos vai darba dēļ pietrūka laika. 
Tad ar kolēģi Jeļenu, kas arī ir tikpat 
droša, izdomājām, ka mēs to varam 
izdarīt. Tagad jūtos, kā pēc pirts – 
svaiga un ar jaunu garu!” “Kad iekāp 
ūdenī, aizraujas elpa, bet pēc tam 
viss ir kārtībā,” piemetina Jeļena. 

Pie Luknas ezera sanākušajiem, 
Višķu pagasta pārvalde sarūpēja arī 
karstu tēju un pankūkas, kā arī ie-
spēju izkarsēties Sabiedriskajā pirtī.

Elza Pučko

Dabas parkā “Daugavas loki” izveidoti jauni infrastruktūras objekti 
biotopiem, veidojot kvalitatīvas infra-
struktūras tīkla pamatus ūdens tūris-
ma un veselības veicināšanas aktivitā-
tēm un sekmējot UNESCO nacionālā 
mantojuma sarakstā iekļauto vērtību 
saglabāšanu.

Daugavpils novada domes Attīstības 
pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja 
un projekta vadītāja Olga Lukaševiča 
norāda, ka Daugava ir  kaprīza upe, ar 
savām ūdens svārstībām, savdabīgiem 
krastiem un vērtīgiem biotopiem, tā-
pēc upes krastā līdz šim bija ļoti grūti 
atrast ērtu vietu, kur varētu atpūsties 
un pietauvot savu ūdens transportlī-
dzekli. Atbilstošas infrastruktūras trū-
kuma dēļ, laivotāji izbradāja vērtīgos 
biotopus un veicināja stāvu nogāžu ero-
zijas veidošanos. Saskaņā ar Daugav-
pils un Krāslavas novada TIC datiem, 
2016. gadā dabas parku ir apmeklējuši 
vairāk kā 59 000 tūristu. Tāpēc radās 
doma, ka ar šī projekta palīdzību tiks 
izveidoti divi pieturas punkti – viens 
atradīsies pie Dinaburgas (Naujenes) 
pilskalna un otrs pie Slutišķu – Mar-
kovas dabas un kultūrvēstures izziņas 
kompleksa.

Pateicoties projektam, ir labiekārto-
ta jauna krasta zona, kur būs iespē-
jams ērti nolaist vai izvilkt laivu vai 
plostu, ērti izkāpt krastā un atpūties. 

Tāpat teritorija papildināta ar jauniem 
infrastruktūras objektiem  – nojumi 
ar galdu un soliem, tualeti, iekārtotu 
laivu nolaišanas / izvilkšanas vietu, 
piestātnēm – pontoniem, kā arī skatu 
platformu kuģa formā un koka rotaļu 
kuģi. Konstrukcijas ir pieejamas arī 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucēju-
miem. Jāatzīmē, ka konstrukcijas iz-
projektētas pēc jauniešu ieteikumiem 
projektā „Jauniešu vietējā patriotisma 
rosināšana saskarsmē ar dabu aizsar-
gājamās dabas teritorijās Augšdauga-
va, Latvijā un Augštaitijā, Lietuvā” ( 
„Youth for Nature”) . Būvdarbus veica 
SIA BauForm un SIA Labie koki.

Kopējās projekta izmaksas sastādī-
ja 100 738 eiro, no kurām 85% sedza 
ERAF, 4,5% valsts budžeta dotācija un 
10,5% ir pašvaldības fi nansējums.

Olga Lukaševiča norāda, ka projekts 
noslēgsies martā, īsi pirms tūrisma se-
zonas atsākšanas. Projektā vēl tiks iz-
veidota veselības taciņa un ar lietderī-
gu informāciju papildināti informatīvie 
stendi.

Elza Pučko

Noslēgumam tuvojas projekts “Kvali-
tatīvas tūrisma un dabas izziņas infra-
struktūras tīkla veidošana antropogē-
nās slodzes mazināšanai dabas parkā 
„Daugavas loki” (5.4.1.1/17/A/018). Pro-
jekts tiek īstenots pasākuma “Antropo-
gēno slodzi mazinošas infrastruktū-

ras izbūve un rekonstrukcija Natura 
2000 teritorijās” ietvaros ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu. 
Projekta mērķis ir mazināt antropogē-
nās slodzes, tostarp tūrisma un vides 
piesārņojuma ietekmi uz dabas parka 
“Daugavas loki” īpaši aizsargājamiem 

19. janvārī Pareizticīgā Baznīca 
svin vienus no gada lielajiem svēt-
kiem – Kunga Kristīšanas svētkus.  
Pieminot Kristus kristīšanos Jordā-
nas upē, ticīgie gremdējas iesvētīta-
jos ūdeņos. Lielo ūdens iesvētīšanu 
Daugavpils novadā organizēja Lat-
vijas pareizticīgās baznīcas Maskov-
skas Dievmātes Patvēruma draudze 
un Višķu pagasta pārvalde. Pēc diev-
kalpojuma Maskovskas Dievmātes 
pareizticīgo baznīcā, gan pareizticī-
gie, gan citu konfesiju ticīgie steidza 
iegremdēties ledusaukstajā Luknas 
ezera āliņģī.  

Daugavpils Borisa un Gļeba kated-
rāles priesteris Toms Šiklovs skaid-
ro, ka gremdēšanās ūdenī  ir vairāk 
simboliska, iesakņojusies tautas tra-

dīcija. “Kad cilvēks iegremdējas auk-
stā ūdenī, tad viņa organisms izdala 
bioloģiskas rezerves, kas ir vajadzī-
gas dzīvības procesu saglabāšanai, 
bet principā tam nav nekāda sakara 
ar ticību, tā ir tikai tautas tradīcija. 
Ģeogrāfi sku apstākļu dēļ pie mums 
tajā laikā ir ziema,” tā T. Šiklovs. 
“Baznīca šo tradīciju ne atbalsta, ne 
noliedz - vienkārši pieņem. Tomēr 
atklāti un godīgi sakām, ka tam nav 
nekāda sakara ar cilvēka kristīgo 
pestīšanos vai tuvošanos Dievam. Te 
varētu vienīgi saskatīt askētisko ele-
mentu – sevis pārvarēšanu, piespie-
šanos uz sūriem apstākļiem.”

Priesteris akcentē, ka, gremdēša-
nās ūdenī nevar palīdzēt, ja cilvēks 
nedzīvo kristīgu dzīvi, nepilda bauš-

ļus, netiecas pēc Dieva un nepārvei-
do sevi pēc Dieva līdzības. “Protams, 
tautā pastāv daudz šādas māņticī-
bas, kas grib dvēseles glābšanu aiz-
stāt ar šādām ārējām darbībām, bet 
tas nedarbojas. Protams, ja cilvēks 
iekšēji tiecas pēc Dieva un garīgi ar 
to savienojas, viņš saņem svētību arī 
no ārējām lietām. Dievs svētī matēri-
ju un caur to Viņš ir klātesošs.”

Svētku apmeklētāju vidū veidojās 
rinda ar drosmīgajiem, kuri vēlē-
jās ar iegremdēšanos stiprināt savu 
garu un ticību. Starp tiem bija gan 
tādi, kuri šo tradīciju piekopj gadiem, 
gan arī ļaudis, kas savus spēkus pār-
baudīja pirmo reizi. Elitai un Jeļenai 
no Ambeļu pagasta tā bija pirmā šāda 
veida pieredze. “Ļoti forši! Man pati-
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Višķāniene Agate Jermaļonoka prezentēja mūzikas video klipu
ar tik lieliem panākumiem un lielu 
institūciju un uzņēmēju atbalstu. Ju-
rija un Agates kopdarbs tika uzsākts 
pusotru gadu atpakaļ. Komponists arī 
piebilda, ka viņam padomā ir vēl daži 
skaņdarbi, kur viņš vēlētos iesaistīt 
Agati, lai turpinātu attīstīt un popula-
rizēt Latgales dziedošos māksliniekus, 
piemēram, piedaloties Eirovīzijas atla-
sē Latvijā. 

Uz dažiem jautājumiem atbildēja arī 
Višķu pagasta jaunatnes lietu atbildī-
gais Jānis Briška, kas bija iniciators 
tam, lai dziesmai taptu video klips. 
Iesniedzot projektu Daugavpils nova-
da domei, tika gūts atbalsts tālākam 
darbam. Jānis dalījās arī ar dažiem 
nostaļģiskiem stāstiem par Agates mu-
zikālajiem pirmsākumiem, jo atceras 
kā pirmo reizi viņu dzirdēja kādā no 
Špoģu vidusskolas pasākumiem, neti-
cot mazās dziedātājas spēcīgajai bal-
sij. Pēc uzstāšanās vidusskolēni lūdza 
Agates autogrāfu, smejoties, ka tas va-
rētu nākotnē maksāt lielu naudu, kas 
zin, iespējams tas tiešām piepildīsies. 

Tuvojoties pasākuma kulminācijai, 
video klipa prezentācijai, tika uzrunā-
ti arī klipa režisori no studijas “3KM” 
Sandra un Jānis Rimicāni, kas pastās-
tīja par fi lmēšanas aizkulisēm, kā arī 

patīkamo izbrīnu par jauno māksli-
nieku talantiem. Video klips vēsta par 
kādas meitenītes izdomātiem sapņu 
tēliem, kas parādās brīdī, kad vecāki 
nepievērš viņai uzmanību. Katru nakti 
sapņi aiznes viņu citā pasaulē, kura ir 
pilna piedzīvojumu, mīlestības un brī-
numu. 

Klips tika fi lmēts Latgales skaistā-
kajās vietās- Andrupenes mazā purva 
takā, Luknas ezerā un Nīcgales parkā. 
Klips prezentē skaistāko no Latgales – 
gan šeit mītošos jaunos māksliniekus, 
kas tikai veido savu ceļu, gan skaisto 
dabu, kas ikdienu iedvesmo. Vakara 
noslēgumā Agate vēlējās pateikties vi-
siem, kas tika iesaistīti pasākuma un 
video klipa tapšanā. 

Paldies par atbalstu: Daugavpils no-
vada domei, Višķu pagasta pārvaldes 
kolektīvam, uzņēmējam Aleksandram 
Harlamovam, Elitai un Jurim Orlov-
skiem, studijai “3KM” un Gribustu 
ģimenei, Andrejam Repinam, Diānai 
Kļavinskai un Viktoram Ļeonovičam.

Vēlam Agatei un Jurijam tālākos pa-
nākumus arī turpmāk! 

Video klipu var atrast video koplie-
tošanas vietnē Youtube.

Anna Sintija Ivanova

9. decembrī atpūtas bāzē “Vīrogna” 
notika zīmīgs pasākums jauno talantu 
popularizēšanā – Višķu pagasta iedzī-
votājas Agates Jermaļonokas oriģināl-
dziesmas “The way to the abode of dre-
ams” videoklipa prezentācija.

Vakara gaitā par idejām tālākajai 
attīstībai dalījās dziesmas kompo-
nists Jurijs Borins, video klipa tapšanas 
idejas iniciators Jānis Briška, radošās 
fi lmēšanas studijas “3KM” pārstāv-

ji Sandra un Jānis Rimicāni, kā arī 
dziesmas izpildītāja Agate Jermaļono-
ka. Muzikālo noformējumu nodrošinā-
ja Višķu pagasta sieviešu vokālais an-
samblis “Anima Corde”.

Pasākuma viesus, ienākot telpā, 
sagaidīja īsta Ziemassvētku pasakas 
atmosfēra, par ko parūpējās fl oris-
te Agnese Jermaļonoka. Dziesmas 
komponists Jurijs Borins atzina, ka 
nebūtu gaidījis, ka šis skaņdarbs būs 

Višķu SAC iegādāsies 
specializētu mikroautobusu

Višķu sociālās aprūpes centrs 
iegādāsies specializētu mikroautobu 
personām ar īpašām vajadzībām, 
ņemot aizņēmumu uz septiņiem ga-
diem Valsts kasē 48 570 eiro apmērā. 
Specializētais mikroautobuss būs 
aprīkots ar pacēlāju, tajā ir paredzēta 
8+1 vieta, pielāgots 2 – 4 ratiņkrēslu 
nostiprināšanai un 1 nestuvju 
fi ksācijai. Atbilstoši iepirkumam, mi-
kroautobusu nodrošinās SIA “TEH-
AUTO LATGALE”.
Višķu SAC ir sociālās aprūpes iestāde, 
kas nodrošina pensijas vecuma 
personām, kā arī 1., 2. un 3. grupas 
invalīdiem ilgstošu sociālo aprūpi, 
sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu 
dzīvesvietu. Centrā regulāri uzturas 

Daudzdzīvokļu mājai Silenē 
piešķirts līdzfi nansējums 

energoefektivitātes pasākumiem

Daugavpils novada dome sēdē tika 
apstiprināta pašvaldības līdzfi nansē-
juma piešķiršana energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai Nr. 12, Skaista ielā, 
Silenes ciemā, Skrudalienas pagastā. 
Finansējums nodrošinās ēkas fasādes 
apliecinājuma kartes izstrādi, ēkas 
energoaudita pārskata sagatavošanu 
un jumta seguma nomaiņu ar bēniņu 
siltināšanas darbiem. Paredzamais 
enerģijas ietaupījums ir 32.9 kWh/m2 
jeb 14,2%.

Kopējais projekta fi nansējums ir 
28 600,56 eiro, no tiem 18 535,93 jeb 
64.8% segs pašvaldība un pārējo daļu 
– iedzīvotāji. Saskaņā ar iepirkumu, 
energoauditu un būvdarbus veiks SIA 
 “Defass – D” un SIA “Builder Indus-
try”.

Daudzdzīvokļu māja Skaista ielā 
ekspluatācijā pieņemta 1963. gadā, 

tajā ir astoņi dzīvokļi, no kuriem divi 
pieder pašvaldībai un pārējie ir priva-
tizēti. Kopsapulcē, kurā tika lemts par 
jumta siltināšanu, piedalījās 7 dzīvok-
ļu pārstāvji, kuri vienbalsīgi pieņēma 
lēmumu, turpmākiem darbiem piln-
varojot mājas apsaimniekotāju SIA 
“Naujenes pakalpojumu serviss”.

Būvdarbu izmaksas un aizdevuma 
procenti tiks segti desmit gadu laikā, 
papildus aprēķinot maksu par vienu 
dzīvokļa kvadrātmetru 0.308 eiro/mē-
nesī. 552,49 eiro tiks segti no dzīvoja-
mās mājas uzkrājuma fonda. Turpmāk 
uzkrājuma fonda ikmēneša maksāju-
ma daļa – 0.10 eiro/m2 tiks novirzīta 
būvdarbu izmaksām, bet 0.04 eiro/m2 
tiks novirzīti turpmākajam uzkrāju-
mam. 

līdz 74 klienti.
Kopš 2008. gada centra iemītnieki 
tika pārvadāti ar mikroautobusu VW 
TRANSPORTET, kurš nebija aprīkots 
un neatbilda personu ar īpašām 
vajadzībām (ratiņkrēslā, gulošo) 
pārvadāšanai, kā arī gadu no gada 
palielinājās tā apkopes izdevumi. No 
centrā dzīvojošajiem klientiem, šobrīd 
ratiņkrēslā pārvietojas 11 klienti, 
izmanto palīglīdzekļus (staiguļus, 
spieķus) – 12 klienti, guloši – 11 klienti, 
kurus ir jānogādā pie ģimenes ārsta, 
pie citiem ārstniecības speciālistiem, 
tehnisko palīglīdzekļu centru ut-
ml. Mikroautobuss ir nepieciešams 
arī darbinieku pārvadāšanai, lai 
nodrošinātu SAC darbības funkcijas.

Pašvaldības autoceļa fondam palielināta 
valsts piešķirtā mērķdotācija 

Domes sēdē deputāti nobalsoja par 
Daugavpils novada pašvaldības auto-
ceļa fonda sadali 2018. gadā. Satik-
smes ministrijas piešķirtā mērķdotā-
cija  2018. gadam ir 1 012 710 eiro. 
Faktiski mērķdotācija no valsts bija 
nemainīga pēdējos trīs gadus, lai gan 
būvdarbi palika arvien dārgāki. Salī-
dzinot ar pēdējo trīsgadi, mērķdotāci-
ja šogad ir palielināta par 28 590 eiro.

Šobrīd ceļu ikdienas uzturēšanai fi -
nanšu līdzekļi novirzīti 216 479 eiro 
apmērā visām pagastu pārvaldēm 
un administrēšanas izdevumiem. Lī-
dzekļi ir sadalīti pagastiem, ņemot 

vērā ceļu garumu un koefi cientu – 
asfalts, grants un ielas. Balstoties 
uz šiem faktoriem,  lielākais fi nansē-
jums piešķirts Demenes, Naujenes, 
Kalkūnes, Kalupes, Skrudalienas 
un Salienas pagastu pārvaldei. Asto-
ņiem pagastiem ir iedalīti papildus lī-
dzekļi 197 046 eiro, lai segtu iepriek-
šējā gadā veikto ceļu atjaunošanas 
būvdarbu izpildes saistības. Autoceļu 
fonda rezerves fondā vēl ir ieplānoti 
599 185 eiro.
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25.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
25.1.1. 2017., 2020. gadā – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot to kāpurus 

līdz 20 tūkst. gab. katrā no minētiem gadiem,
25.1.2. 2018., 2021. gadā – zandarta mazuļu ielaišanu līdz 10 tūkst. gab. kat-

rā no minētiem gadiem;
25.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
25.2.1. malu zvejniecības apkarošana,
25.2.2. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un 

licenču esamības pārbaude,
25.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas kon-

trole.
XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole

26. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotās per-
sonas, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteikta-
jai kompetencei. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās mak-
šķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs.

27. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas un Daugavpils novada pašval-
dība.

XII. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ses-

tajā daļā noteiktajā kārtībā.
29. Nolikuma darbības ilgums ir 5 (pieci) gadi no tā spēkā stāšanās dienas.
30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Daugavpils 

novada domes 2012. gada 14. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā”.
  

1.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

 Meduma ezera karte

2A.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Gada licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Gada licences Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā

Pasaknis
Licences cena 36,00 euro

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 36,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

2B.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Mēneša licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122
Mēneša licences Nr.___ 

makšķerēšanai Meduma ezerā  
Pasaknis

Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Mēneša licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 

_______________________________
(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.
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2C.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Vienas dienas licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Vienas dienas licences Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Pasaknis

Licences cena 5,00 euro
Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Vienas dienas licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 5,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

2D.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Vienas dienas (ar atlaidi) licences paraugs
Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

Alejas iela 2, Medumi, Medumu 
pagasts, Daugavpils novads,            
LV-5460, tālrunis 29416122
Vienas dienas licences (ar 

atlaidi) Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Pasaknis
Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)
Licence derīga __________________

                        (datums (no – līdz))
Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Vienas dienas licence (ar atlaidi) 
Nr.___ 

makšķerēšanai Meduma ezerā  

Licences cena 2,00 euro

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 

_______________________________
(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

2E.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Bezmaksas gada licences paraugs

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Bezmaksas gada licences Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Pasaknis
Bezmaksas

Licence izsniegta
______________________________

(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu 
iepazinies un licenci 
saņēmu__________________________

(paraksts)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums
________________________________

(paraksts)

Biedrība „MEDUMU EZERS”, 
reģistrācijas Nr. 40008137816

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

Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Meduma ezerā  

Bezmaksas 

Licence izsniegta 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________
                        (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds)

Licences izsniegšanas datums

__________________________

z.v.

3.pielikums
Daugavpils novada domes 

2016. gada 29. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 (protokols Nr. 28., 4.&)

Makšķernieku lomu uzskaites tabula  (licences otrā puse)

Makšķernieka lomu uzskaites 
tabula 

Da-
tums

Zivju 
suga

Zivju 
skaits 

(gabals)

Zivju 
svars 
(kg)

Makšķernieku pienākums ir uzrādīt 
savus lomus, aizpildot Makšķernieku 
lomu uzskaites tabulu, kura atrodas 
licences otrajā pusē. Ja tabulā nepie-
tiek vietas, datu s var turpināt uz citas 
lapas.

1 (viena) mēneša laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām licence ar 
lomu uzskaites datiem nododama li-
cencētās makšķerēšanas organizētāja 
pārstāvim licenču tirdzniecības vietā 
vai 1 (viena) mēneša laikā nosūtāma 
pa pastu licencētās makšķerēšanas 
organizētājam uz adresi, kas norādīta 
licencē. Ja licence iegādāta elektronis-
ki, noķertais loms 1 (viena) mēneša lai-
kā ir elektroniski jāreģistrē interneta 
vietnē www.epakalpojumi.lv. 

Licencētās makšķerēšanas organizē-
tājam ir tiesības turpmāk neizsniegt 
licences makšķerniekiem pašreizējā 
un nākamajā gadā, kuri šīs prasības 
neizpilda. 
Makšķernieks _____________________
___________________ 

(vārds, uzvārds)
Paraksts _________________________
________
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.19 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma 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.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.pun-
ktu.

 2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus 
licencētai makšķerēšanai Meduma 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
Saistošo noteikumu projekts ievietots www.daugavpilsnovads.lv sadaļā 
Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/Saistošo noteikumu projekti. 

2017. gada 14. decembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.12 (protokols Nr.18., 4.&), “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu un piešķirša-
nas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4., 5.punktu un piekto daļu

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

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautā-

jumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4., 5.punktu un piekto daļu”;
1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldība 

piešķir līdzfi nansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanai, kā 
arī līdzfi nansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.”;

1.3. svītrot 2.5. apakšpunktu;
1.4. izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir 
nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita re-
ģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai dzīvokļu īpašnieki nav 
pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un pašvaldības aģentūra veic māju ap-
saimniekošanu saskaņā ar Pārvaldes līgumu;”;
1.5. izteikt  IV. sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV. Līdzfi nansējuma apjoms un izmaksas kārtība”;
1.6. papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“23.1 Līdzfi nansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošanai tiek piešķirts 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vai-
rāk kā 5000 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, šādām aktivitātēm:

23.1 1. stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai;
23.1 2. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo  laukumu atjaunošanai;
23.1 3. apgaismojuma atjaunošanai un/vai ierīkošanai.”;

1.7. papildināt ar 24.2 punktu šādā redakcijā:
“24.2 Pašvaldības līdzfi nansējums par noteikumu 23.1 punktā minēto at-

balstāmo darbību tiek piešķirts, ja dzīvojamā māja ir īstenojusi vismaz divas 
šo saistošo noteikumu 23.3., 23.4. un 23.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās 
aktivitātes.”;
1.8. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

                    1.pielikums
                                                                           Daugavpils novada domes 

2012. gada  25. oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.22

       (protokols Nr.25., 65.&, lēmums Nr.1254)

Pieteikuma paraugs
Daugavpils novada domei

Dzīvojamās mājas 
___________________________

(adrese)
________________________________

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)
________________________________

(Vārds Uzvārds/nosaukums)
________________________________

(personas kods/reģistrācijas Nr.)
________________________________

(iesniedzēja adrese)
________________________________ 

(tālrunis)
PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt līdzfi nansējumu dzīvojamai mājai 
________________________________________________________________
                                                     (adrese)
(izvēlēties vienu no - dzīvojamas mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un 
termogrāfi jas veikšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksām, jumta seguma nomaiņai 
ar bēniņu siltināšanu, apkures sistēmas renovācijai, ārējo sienu siltināšanai)
Obligāti iesniegtie dokumenti:
1. □ Reģistrācijas anketa ____ lpp.
2. □ Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma vai Pārvaldes līguma  kopija ____ lpp.
3. □ Izraksta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces 

protokola apliecināta kopija par to, ka pieņemts lēmums piedalīties 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, kurus atbalsta 
vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašumiem ____ lpp.

4. □ Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija ____ lpp.
5. □ Pārvaldnieka/apsaimniekotāja statūti ____ lpp.
6. □ VID izziņa par nodokļu pārvaldnieka/apsaimniekotāja 

parādu neesamību, kas izdota ne agrāk kā vienu  mēnesi  pirms 
iesnieguma iesniegšanas

____ lpp.

7.  □ Apsaimniekotāja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas 
un komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 
mēnešiem

____ lpp.

8. □ Zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta 
izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu kopija ____ lpp.

9. □ Tehniskā projekta, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins 
(tāme), apliecināta kopija                                                                                    ____ lpp.

Papildus iesniegtie dokumenti: 
Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai: jumta seguma 
nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, ārējo sienu siltināšanai un apkures 
sistēmas renovācijai:
10. □ Energoaudita pārskats (kopija) ____ lpp.
11. □ Iepirkuma procedūras protokols (kopija) ____ lpp.
12. □ Būvatļauja vai apliecinājuma karte ar būvniecības ieceres 

dokumentāciju (kopija)
____ lpp.

Apliecinu, ka pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst 
patiesībai, un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieprasītais pašvaldības 
līdzfi nansējums tiks izmantots saskaņā ar energoefektivitātes pasākumu aprakstu.
Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret pieteikuma iesniedzēja pilnva-
roto personu var tikt uzsāktas administratīva un fi nansiāla rakstura sankcijas. 
Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem do-
kumentu oriģināliem.

201__.gada ___._____________

___________________________  ___________________________ __________________
_____________”
     (amats)                                              (paraksts)                                     (Vārds Uzvārds)

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta sestajā daļā noteiktā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. decembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr.12 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra  
saistošajos noteikumos 22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansēju-
ma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
 Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-

šanā” 27.2panta otrās daļas 4.punkts, 5.punkts un piektā daļa paredz, ka kārtī-
bu, kādā saņemama pašvaldību sniegtā palīdzība energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. 

 Grozījumi Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās” nosaka pašvaldības budžeta ietvaros palīdzības veidu un ap-
jomu.
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Izsakām līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

2. Īss projekta izklāsts
 Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt palīdzības veidu, apjo-

mu, saņemot pašvaldības līdzfi nansējumu energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī tiek noteikti iespējamie pretendenti uz 
pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
 Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  paš-

valdības teritorijā
Nav atteicināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
 Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
 Saistošo noteikumu izstrādes laikā notikušas konsultācijas ar daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.10 (protokols Nr.18., 1.&), “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām”15.panta pir-
mās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par  vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldī-
bā” šādu grozījumu un papildināt ar sadaļu šādā redakcijā:

“Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības”
 23.2  1.    Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija un kuru ienākumi 
ir līdz 128,06 euro mēnesī.
23.2   2.    Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā 1 (vienu) reizi gadā.
23.2   3.    Persona Sociālajā dienestā iesniedz:
23.2   3.1.  iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
23.2   3.2.  apliecību vai  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts ko-
misijas (VDEĀK) lēmumu.”.

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.10 „Grozījums Daugavpils novada domes 2009.gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem  Daugavpils novada pašvaldī-
bā”’

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 

2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem  Daugavpils novada pašvaldībā”, pamatojoties uz Latvijas Republikas liku-
ma ,,Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43.panta trešo 
daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Sociālais  dienests, analizējot jautājumus, kas radušies pieņemšanas laikā, 

ir nācis pie slēdziena palīdzēt vienai no mērķa grupām, invalīdi kopš bērnības, 
kuru ienākumi ir līdz 128,06 euro un tāpēc tiek ierosināts ieviest jaunu pabalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai 2018.gadā nepieciešami 1300,00 euro.

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

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmumus par saistošajos noteiku-

mos minēto sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

2017. gada 14. septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.11 (protokols Nr.18., 2.&), “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību 
Daugavpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35.panta ceturto daļu

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

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 20.punktā skaitli „142,29” ar skaitli ,,200,00”;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 28.punktā skaitli “145,00” ar skaitli “160,00”.

2.  Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti Daugavpils novada domes 
2010.gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugav-
pils novadā”, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts
 Projekts paredz pabalsta palielinājumu Daugavpils novada ģimenēm 
(personām), kas neatkarīgu apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un nevar no-
drošināt savas pamatvajadzības  un   audžuģimenēm, kur saskaņā ar Daugavpils 
novada Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņem-
tajiem lēmumiem par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē un, kurai ar bāriņtie-
sas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par 
bērna uzturēšanu.    

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
 Saistošo noteikumu īstenošanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
(personām) 2018.gadā papildus nepieciešami 580,00 euro, audžuģimenēm papil-
dus nepieciešami līdzekļi 6660,00 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli  paš-
valdības teritorijā
 Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
 Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk lēmumus par saistošajos no-
teikumos minēto sociālās palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Dau-
gavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par konsultācijām
 Grozījumi apspriesti darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Mūžībā aizgājuši
Ambeļu  pagasts

Locika Broņislava (1931.g.)
Biķernieku  pagastā

Fjodorova Jekaterina (1925.g.)
Kalupes pagastā

Jonāne Agnese (1940.g.)
Līksnas pagastā

Tenisa Anna (1921.g.)
Vaidere Regīna (1938.g.)

Maļinovas pagastā
Frolovs Feoktists (1947.g.)

Aleksejeva  Jevdokija (1942.g.)

Medumu pagastā
Dreimane Silvija (1952.g.)

Lapkovskis Eduards (1951.g.)
Naujenes pagastā

Kokina Zinaīda (1956.g.)
Keirāne Broņislava (1935.g.)

Teivāns Eduards (1941.g.)
Elksniņa Vilhelmīna (1932.g.)

Burceva Jadviga (1948.g.)
Ruža Valentīna (1925.g.)

Gaidamovičs Alans (2017.g.)

Nīcgales pagastā 
Frēlihs Miervaldis (1962.g.)

Stupiņa Anna (1947.g.)
Salienas pagastā

Staltmane Mirdza (1928.g.)
Sventes pagastā

Bogdanovičs Vitālijs (1981.g.)
Baranovskis Ignats (1926.g.)

Poliščuka Marija (1952.g.)
Tabores pagastā

Viktorova Marija (1926.g.)
Vaboles pagastā

Skrinda Valentīna (1936.g.)

Višķu pagastā
Zarāne Lūcija (1962.g.)

Bistere Veronika (1931.g.)
Lukjaņins Edmunds (1939.g.)
Daukšte Antoņina (1934.g.)

Grigorjeva Jeļikonida (1927.g.)
Žurila Mistridija (1932.g.) 
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iekļautas Čerepovas rūpnieciskās teri-
torijas ielas – Rūpniecības iela, Dundu-
ru iela, A.Pumpura ielas posmi, Sigul-
das ielas posmi, kur ir svarīgi sakārtot 
publisko infrastruktūru, tādējādi veici-
not Čerepovas industriālās zonas uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanu.

Daugavpils novada projekta daļā ir 
plānots veikt bijušās Randenes pamat-
skolas ēkas pārbūvi un jaunas produk-
cijas noliktavas ēkas izbūvi, tādējādi 
atgriežot šo teritoriju ekonomiskajā ap-
ritē,  paredzot to perspektīvā kā vieglās 
rūpniecības  ražošanas teritoriju.

Atbilstoši programmu regulējošajiem 
2015. gada 10. novembra Ministru ka-
bineta noteikumiem Nr.645, būvniecī-
bas darbi Daugavpils novada projekta 
daļai tika uzsākti pirms Vienošanās 
parakstīšanas. Būvdarbi tiek veikti sā-
kot ar 2017. gada 4. septembri un no 
kopējā plānotā būvdarbu apjoma jau ir 
paveikts pāri par 20 % būvdarbu.

Projekta kopējās izmaksas sastā-
da 4 087 404,58 EUR, t.sk. PVN, no 
tiem:

Daugavpils pilsētas domes projekta 
daļas izmaksas sastāda 3 425 963,99 
EUR, ERAF fi nansējums 85,00%; 
Valsts budžeta dotācija 4,5% un Domes 
līdzfi nansējums 10,5% .

Daugavpils novada domes pro-
jekta daļas izmaksas sastāda 
661 440,59 EUR, ERAF fi nansējums 
61,32%; Valsts budžeta dotācija 2,38% 
un Domes līdzfi nansējums 5,55%, pri-
vātās attiecināmās izmaksas 30,75%.

Sadarbības projekta īstenošanas 
termiņš līdz 2019. gada 31. maijam.

Vita Rūtiņa
Projekta vadītāja

2017. gada 30. martā Daugavpils 
novada domes deputāti atbalstīja lē-
mumu par sadarbības projekta ar 
Daugavpils pilsētas domi “Degradēto 
rūpniecisko teritoriju reģenerā-
cija Daugavpils pilsētas un Dau-
gavpils novada teritorijās I kārta” 
iesniegšanu.

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lē-
mumu iesniegt Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta (ERAF) “De-
gradēto rūpniecisko teritoriju 
reģenerācija Daugavpils pilsētas 
un Daugavpils novada teritorijās 
I kārta” iesniegumu darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.6.2. specifi skā atbalsta mērķa “Teri-
toriju revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” 
ierobežotās projektu atlases trešajai 
kārtai.

11. decembrī starp Daugavpils pil-
sētas domi un Centrālo fi nanšu un 
līgumu aģentūru tika parakstīta Vie-
nošanās par Eiropas Savienības pro-
jekta “Degradēto rūpniecisko te-
ritoriju reģenerācija Daugavpils 
pilsētas un Daugavpils novada 
teritorijās I kārta” īstenošanu. Pro-
jekta Nr.5.6.2.0/17/I/003.

Projekta mērķis ir Daugavpils 
pilsētas un Daugavpils novada indus-
triālo teritoriju revitalizācija, veicot 
publiskās infrastruktūras sakārtošanu 
privāto investīciju piesaistei, tādējādi 
veicinot pilsētas un novada teritoriālo 
izaugsmi un jaunu darba vietu radīša-
nu.

Projekta ietvaros tiks veikta Čerepo-
vas rūpnieciskās teritorijas infrastruk-
tūras atjaunošanas Daugavpils pilsētā 
I kārta un  Randenes degradētās teri-
torijas revitalizācija Kalkūnes pagastā, 
Daugavpils novadā.

Daugavpils pilsētas projekta daļā ir 

Parakstīta pirmā Vienošanās par ES fonda 
projekta īstenošanu 

degradēto teritoriju samazināšanai

Ekspluatācijā nodoti grants ceļu posmi 
Kalupē un Vabolē 

ceļa posmi, kur tie ir dabiski sašauri-
nājušies.

Ar LAD atbalstu tiek pārbūvēti paš-
valdību grantsceļi bez cietā seguma ar 
mērķi veicināt vietējo uzņēmējdarbību 
un saglabāt apdzīvotību.

Atgādinām, ka šogad LAD program-
mas ietvaros tika veikti ceļu pārbū-
ves darbi arī Dubnā un Sventē, darbi 
turpinās arī Višķu pagastā. Projekta 
kopējais fi nansējums sastāda 124 081 
eiro, tai skaitā 99 783 eiro ir publiskais 
fi nansējums un 24 298 eiro pašvaldī-
bas fi nansējums. 2018. gadā plānots 
pārbūvēt vēl 5 ceļu posmus Kalkūnē, 
Medumos, Salienā un Līksnā.

Projekta “Daugavpils novada pašval-
dības ceļu pārbūve” ietvaros, piesaistot 
Lauku atbalsta dienesta fi nansēju-
mu, ekspluatācijā nodoti pašvaldības 
grants ceļu posmi “Mokanišķi – Ruži” 
Kalupes pagastā un “Vaboles stacija – 
Aizbalti – Pudāni – Mukāni” Vaboles 
pagastā. Ceļu posmu pārbūves darbus 
iekavēja klimatiskie apstākļi, kavējošs 
faktors Kalupē bija arī apgrūtinātais 
reljefs un veicamo darbu apjoms. Būv-
darbus veica SIA “Latgales Ceļdaris”. 

Projekta ietvaros ceļiem tika izveido-
ti un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas 
grāvjos nomainītas lielās caurtekas, 
izveidotas ērtas nobrauktuves uz dzī-
vojamām mājām, kā arī paplašināti 

Ekspluatācijā pieņemts meža autoceļš 
“Lielais Akmens – Riteņovka” 

Būvprojektu izstrādāja IK “RK Ceļu 
Projekts”, savukārt būvdarbus veica 
SIA “Mikor”. Būvniecības izmaksas 
ir 443,9 tūkst. eiro, kurus sedza SIA 
“Latvijas Valsts Meži”. 

Klimatisko apstākļu dēļ atliktie būv-
darbi – nogāžu planēšana un nogāžu 
nostiprināšana ar augu zemi - tiks 
veikti līdz š.g. vasarai, kad Būvvalde 
atkārtoti veiks objekta apskati un pie-
ņemšanu ekspluatācijā.

5. janvārī Daugavpils novada Būv-
valde pieņēma ekspluatācijā atjaunotu 
meža autoceļu “Lielais Akmens – Rite-
ņovka” 6.864 km garumā Nīcgales pa-
gasta teritorijā. Būvniecības ierosinā-
tājs ir SIA “Latvijas Valsts Meži”. 

Projekta ietvaros ceļiem tika izveido-
ti un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas 
grāvjos nomainītas caurtekas un pa-
plašināti ceļa posmi, kur tie bija dabis-
ki sašaurinājušies.

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA NĪCGALES PAGASTĀ 

Nīcgales pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 
kokiem – 2 bērzi, 1 liepa un 1 osis Jaunās sādžas kapos, 2 liepas  un 1 bērzs 
Nīcgales kapos,  4 lapegles un 2 bērzi Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē, 1 
bērzs Skolas ielā 3, Nīcgales pagastā,  nozāģēšanu. Sabiedriskās apspriešanas 
laiks no 01.02.2018.līdz 22.02.2018.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Nīcgales pagasta pārvaldē  
Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales  pagasts, Daugavpils novads. Sniedzot priekš-
likumus, obligāti jānorāda savs  vārds,  uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

2018. gada 19. februārī  publiskā apspriešana notiks:
plkst.9.00  Jaunās sādžas kapos;
plkst.10.00 Nīcgales kapos;
plkst.11.00 Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē
plkst.12.00 Skolas iela 3 , Nīcgales pagastā,
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni  29131129 (P. Stikāns)
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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!

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7977 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

Aicina pieteikties pasākumam 
“Savij ap mani gadus!”

Šogad 27. aprīlī Daugavpils novada dome rīko pasākumu ģi-
menēm „Savij ap mani gadus!”, kura mērķis ir apliecināt, ka 
ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē, kā arī  
apzināt un godināt novada stiprās ģimenes. 

Ģimenes, kuras šogad svin 40, 50 un vairāk gadu kopdzīves 
jubilejas un vēlas piedalīties  novada pasākumā, aicinām līdz 
šī gada 15. martam pieteikties pagastu pārvaldēs. No katra 
pagasta pasākumā aicināsim trīs ģimenes. 

Ceram uz Jūsu atsaucību! Gaidīsim svētkos!
Papildus informāciju var uzzināt pagastu pārvaldēs un nova-

da Dzimtsarakstu nodaļā pa tālruņiem: 65476743 , 65476744, 
26302417. 

Pērn samazinājusies dzimstība, 
bet palielinājies noslēgto laulību skaits

Daugavpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2017. gadā sastādīti 1105 ci-
vilstāvokļa aktu reģistri (2016. gadā 
– 1084). Reģistrēti 123 bērniņi (2016. 
gadā – 155) – 55 zēni un 68 meite-
nes, tai skaitā divi dvīņu pāri. 38 
māmiņām piedzimuši pirmie bērni, 
44 – otrie, 23 – trešie, 13 māmiņām 
– ceturtie un 4 ģimenēs – 5 bērni un 
vairāk. Populārāko meiteņu vārdu 
vidū - Anastasija, Karolina, Polina un 
Viktorija, savukārt populārākie zēnu 
vārdi - Kirils, Daniels, Daniils un Je-
gors. Reto vārdu vidū - Arhēlija, Di-
nāra, Ivanka, Aira, Aurika un Ronja. 
Reti vārdi – Alans, Darijs, Dominiks, 
Everts, Jaromirs, Patriks, Samuels. 
2017. gadā piedzimšanas pabalsts 
bija 150 eiro apmērā un tas tika iz-
maksāts 134 bērniem. 2018. gadā pa-
balsta apmērs sastādīs 200 eiro.  

Reģistrētas 359 laulības, kas ir par 
44 laulībām vairāk nekā 2016. gadā. 
No 359 laulībām 22 reģistrētas Romas 
katoļu baznīcās. Maģiskajā datumā – 

Ar īpašu piemiņas dāvanu tiks sveikti 
2018. gadā dzimušie bērni 

Jaunajā 2018. gadā, Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrējot jaundzimušo, vecā-
ki, ja vismaz viens no tiem ir deklarēts 
Daugavpils novadā, saņems īpašu, Lat-
vijas valsts simtgadei veltītu dāvanu 
komplektu. Daugavpils novada dome 
ir sniegusi atbalstu biedrības „Nigestes 
amatniecības nams” projekta „Simtga-
des bērni” īstenošanai. 

Latvijas valsts 100. dzimšanas die-
nas gadā ar īpašu dāvanu komplektu 
– sudraba monētas tipa medaļu jeb 
sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē, kam 
pievienota apsveikuma vēstule un vē-
lējumi no pašvaldībām, kas atbalstī-
jušas projekta īstenošanu, tiks sveikti 

visi 2018. gadā pasaulē nākušie Latvi-
jas bērni. Pēc projekta autoru aplēsēm, 
šogad varētu būt aptuveni 22 000 jaun-
dzimušo.

Atbalstot projekta ideju, kā arī ņe-
mot vērā dzimstības rādītājus Dau-
gavpils novadā, pašvaldība atbalstīja 
160 dāvanu komplektu fi nansēšanu. 
Daugavpils novadā dzimušo bērnu ve-
cākiem dāvanu komplektus izsniegs 
Dzimtsarakstu nodaļā.

Ar projekta „Simtgades bērni” aktivi-
tātēm tiks pievērsta uzmanība Latvijas 
ģimenēm un patriotisma veicināšanai.

07.07.2017. laulības noslēdza 14 pāri. 
Tāpat miruši 315 vīrieši un 308 sie-

vietes. Pārsvarā mirušo vecums starp 
sievietēm ir no 81 līdz 90 gadiem, 
starp vīriešiem – no 71 līdz 80 gadiem. 

Šogad 27. aprīlī Daugavpils novada 
dome rīko pasākumu ģimenēm „Savij 
ap mani gadus!”, kura mērķis ir ap-
liecināt, ka ģimene ir viena no pamat-
vērtībām katra cilvēka dzīvē, kā arī  
apzināt un godināt novada stiprās 
ģimenes. 

Ģimenes, kuras šogad svin 40, 50 
un vairāk gadu kopdzīves jubilejas un 
vēlas piedalīties novada pasākumā, 
aicinām līdz šī gada 15. martam pie-
teikties pagastu pārvaldēs. No katra 
pagasta pasākumā tiks aicinātas trīs 
ģimenes. Ceram uz Jūsu atsaucību! 
Gaidīsim svētkos!

Papildus informāciju var uzzi-
nāt pagastu pārvaldēs un novada 
Dzimtsarakstu nodaļā pa tālruņiem: 
65476743, 65476744, 26302417. 

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Daugavpils novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070)

Februāra pasākuma plāns

Datums Pasākums Norises vieta

04.02.2018.
plkst.10.00

Jauniešu sporta spēles Kalupes sporta 
laukums, Kalupes 
pagasts

14.02.2018.
plkst.10.00

Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks - 

laimīgs cilvēks laukos”

Daugavpils novada 
Kultūras centrs 
“Vārpa”

16.02.2018.
plkst.10.00

Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks - 

laimīgs cilvēks laukos”

Naujenes Novadpēt-
niecības muzejs

20.02.2018.
plkst.10.00

Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks - 

laimīgs cilvēks laukos”

Daugavpils novada 
Kultūras centrs 
“Vārpa”

22.02.2018.
plkst.09.00

Veselības diena skolā
jaunākā vecuma bērniem (5.-6.

gad. un 1.-5.kl.)

Špoģu vidusskola

22.02.2018.
plkst.09.00

Veselības diena skolā
vidējā posma vecuma bērniem 

(6.-9.kl.)

Špoģu vidusskola

22.02.2018.
plkst.09.00

Veselības diena skolā
vidusskolas posma bērniem (10.-

12.kl)

Špoģu vidusskola

23.02.2018.
plkst.09.00

Veselības diena skolā
jaunākā vecuma bērniem (5.-6.

gad. un 1.-5.kl.)

Silenes pamatskola

23.02.2018.
plkst.09.00

Veselības diena skolā
vidējā posma vecuma bērniem 

(6.-9.kl.)

Silenes pamatskola

24.02.2018.
plkst.10.00

Pašvaldības iedzīvotāju ziemas 
sporta spēles

Sventes pagasts
Pamatojoties uz Datu valsts inspekcijas 
pausto viedokli, informatīvajā izdevumā 
“Daugavpils Novada Vēstis” turpmāk netiks 
publicēta informācija par jaundzimušajiem 
un noslēgtajām laulībām.


