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Festivāls “Muzykys skrytuļs” atkal iegrieza Līksnu ne pa jokam

Līksnā 14. un 15. jūlijā jau septīto rei-
zi notika latgaliešu mūzikas festivāls 
“Muzykys Skrytuļs”, kas šogad aicināja 
piedzīvot īpašas Latgales sajūtas. Festi-
vāla laikā notika pieci koncerti, kuros uz-
stājās mūziķi, kuri rada un izpilda dzies-
mas latgaliski. 

Festivāls iesākās ar akustisko koncertu 
un mākslinieču apvienības “V.I.V.A” dar-
bu izstādes atklāšanu. Katra no māksli-
niecēm nāk no savas vietas Latgalē. Ap-
vienība dzīvo jau 10 gadus un šajā laikā 
par Latgali ir stāstīts daudz. Ikviena no 
gleznām nes vēstījumu par šīs puses bur-
vību, atvērtību un radošo garu. Tik pat 
radošas, drošas savā darbībā un ar pozi-
tīvu skatu uz pasauli ir arī pašas apvienī-
bas dalībnieces. 

Apvienības “V.I.V.A” dalībnieces, Agra 
Ritiņa, Vija Stupāne, Vēsma Ušpele un 
Ilze Griezāne stāsta, ka ir kopā jau vairāk 
kā 11 gadus. Sevi gleznotājas dēvē par 
radošo kvartetu. Gan mākslas zinātnieki, 
gan skatītāji ir izteikuši izbrīnu par to, 
ka, esot kopā, viņas ir spējušas saglabāt 
katra savu stilu, raksturu un piegājienu. 
Mākslinieces atzīst, ka biežāk piedalās 
mākslas plenēros tieši Latgalē, kaut arī 
dažreiz paciemojas arī ārpus Latvijas ro-
bežām. Šopavasar ir būts Turcijā, pirms 
tam arī Somijā, Portugālē un citviet. Iz-
stādē, kas skatāma Līksnā, priekšplānā 
ir ziedu motīvs, kas visām četrām apvie-
nības dalībniecēm ir ļoti tuvs, arī Latgales 
ainava un portreti. Gleznotājas atzīst, ka 
Līksna ir vieta, kur visi radošie cilvēki ir 
sabraukuši vienuviet, savukārt atmosfē-
ra ir ļoti piemērota gleznošanai. 

Festivālu atklāja mājinieki, VPDK 
“Daugaveņa”, savukārt klātesošos un 
organizatorus uzrunāja Līksnas pagasta 
pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa: “Pirm-
kārt, vēlos pateikt, ka festivāls vēl jopro-
jām notiek pie mums, Līksnā, jo šeit tas 
ir piedzimis, tas ir mūsu bērns un nekur 
citviet jūs tādu pasākumu vairs neatradī-
siet. Protams, vislielākā pateicība mūsu 
jauniešiem – Sanitai Pinupei, Guntai Me-
žulei, Annai Briškai un Jurim Viļumam, 
kas ir šī festivāla pirmssācēji un pamatli-
cēji. Ar katru gadu festivāls kļūst vērienī-

gāks, interesantāks un bagātāks. Domā-
ju, ka tas dzīvos te vēl ilgi, jo Līksnā dzīvo 
vissirsnīgākie cilvēki. Kāpēc gan uz še-
jieni nebraukt?”. Sveicieniem pievienojās 
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska un Kultūras pārvaldes 
vadītāja Ināra Mukāne. 

Līksniete un viena no festivāla idejas 
autorēm Gunta Mežule stāsta, ka festi-
vāls notiks tik ilgi, kamēr būs grupas un 
izpildītāji, kas spēlē latgaliešu mūziku. 
“Uz festivāla koncertiem tiek aicināti gan 
visiem pazīstami un jau iemīļoti mūziķi, 
gan arī jaunas grupas, jo tas sasaucas ar 
festivāla koncepciju. “Mums ir tāds starp-
tautisks pasākums, jo piedalās grupas ne 
tikai no Latgales un Latvijas, bet arī no 
Lietuvas un pat Austrālijas!”, tā Gunta. 

Dienas koncertā muzicēja jaunie latga-
liešu mūziķi, kā arī viesi un grupas. Ģitā-
rists un komponists, Austrālijas latvietis 
Ivars Štubis festivālā piedalās jau otro 
reizi. Ivara vecvecāki nāk no Latvijas, 
savukārt vecāki un viņš pats ir dzimis 
Austrālijā. Mūziķis stāsta, ka Sanitas Pi-
nupes aicinājumam atbraukt uz festivālu 
vēlreiz, piekritis uzreiz. “Šeit ir baigi forši. 
Vakar es biju Liepājā un tagad esmu at-
braucis šurp. Kad biju Latvijā divus ga-
dus atpakaļ, atradu daudz jaunu draugu, 
jūtos te forši. Mūzika, ko komponēju un 
spēlēju, ir vairāk iederīga Latvijā nevis 
Melburnā, kur dzīvoju. Man patīk aran-
žēt latviešu tautasdziesmas, un pat dzies-
mas, kuras rakstu angļu valodā, ir vairāk 
folk stilā”, tā Ivars. 

Interese par latviešu un latgaliešu kul-
tūru Ivaram dzimusi jau bērnībā, nedēļas 
nogalēs apmeklējot latviešu skolu. Vēl 
arvien latviešu sabiedrība Melburnā, kur 
dzīvo Ivars, ir aktīva. Ivars Štubis kopā ar 
Melburnas latviešu vīru kori “Veseris” šo-
gad piedalījās Vispārējos latviešu Dzies-
mu un Deju svētkos. 

Festivālam šo 12 pastāvēšanas gadu 
laikā ir izveidojušās stipras tradīcijas un 
vairāki mūziķi, tostarp to apvienības un 
grupas, piedalās šajos latgaliešu mūzikas 
svētkos jau vairākas reizes. Grupa “Da-
basu Durovys” ir bieža Mūzikas skrituļa 
viešņa. 

Grupas “Dabasu Durovys” līderis Arnis 
Slobožaņins atminas 2006. gadu, kad pir-
mo reizi tika kāpts uz “Muzykys Skrytu-
ļa” skatuves: “Tas bija liels, liels dzinulis 
tajā brīdī turpināt darboties, jo es sapra-
tu, ka ir publika, kurai patīk mūsu dzies-
mas. Kas var būt muzikantam svarīgāks? 
Tas bija tas laiks, kad dziedāt latgaliski 
vel īsti nebija stilīgi, tas bija vēl pirms gru-
pas “Borova MC” panākumiem un tolaik 
festivāls deva labu dzirksti daudzām lie-
lām grupām, arī mums tajā skaitā. Mēs 
toreiz vēl nebijām grupa, vairāk pat duets 
vai trio. Un jau 2008. gadā mēs bijām vie-
ni no gaidītākajiem šajā festivālā. Mūzi-
kas skritulis vienmēr būs priekš manis kā 
ģimene. Saules mūžu Skritulim!”. 

Dziedāt un runāt latgaliešu mēlē Ar-
nim ir pārliecība jeb misija, kā saka pats 
muzikants, kas viņam dota no augšas: 
“Man liekas, ka šī misija tiek nesta ne 
tikai caur dziesmu, bet arī caur valodu. 
Un tagad par to runājam diezgan skaļi. 
Dziesma ir visstiprākais līdzeklis, kā to 
popularizēt”. Arnis uzsver, ka Līksnā ir 
silti, un “Muzykys Skrytuļs” ir gluži kā 
pirmā mīlestība, kas pāriet, bet nekad ne-
aizmirstas. 

Vakarā uz koncertu aicināja postfol-
kloras grupa “Rikši”, kas prezentēja savu 
jauno albumu. Ēriks Zeps akcentēja, ka 

Līksnā ir īpaša atmosfēra – latgaliska, 
sirsnīga un pozitīva. “Te ir sajūta, ka esi 
atbraucis ciemos uz kādu jubileju, te jū-
ties kā mājās un dziedi priekš savējiem. 
Viss, ko darām, ir sajūtu līmenī. Arī tas, 
priekš kam mēs pasaulē viens otram 
esam, lai dalītos ar šīm sajūtām un caur-
strāvotu pozitīvo enerģiju”, papildināja 
arī pārējie grupas dalībnieki.  

Festivāla laikā, visu sestdienu, paralēli 
koncertiem, Līksnas parkā notika dažā-
das aktivitātes visai ģimenei, bērni varēja 
darboties bērnu pilsētiņā, parka teritorijā 
norisinājās tirdzinš, kur varēja ne vien 
gardi paēst, bet arī iegādāties kādu amat-
nieku darinājumus vai suvenīrus ar festi-
vāla simboliku. 

Latgaliešu mūzikas festivāla “Muzykys 
Skrytuļs” rīkošana tika aizsākta 2005. 
gadā ar mērķi popularizēt latgalisko iden-
titāti un sekmēt jaunu dziesmu radīšanu 
latgaliski. Festivālu fi nansē Daugavpils 
novada dome, Latgales Reģiona attīstības 
aģentūra, Valsts kultūrkapitāla fonds, 
AS “Latvijas valsts meži”. Festivālu rīko 
Līksnas pagasta pārvalde sadarbībā ar 
Daugavpils novada domi. 

Olga Davidova 
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Simtgades zīmē aizritējuši Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 
Latvijas valsts simtgades zīmē notie-

košajos XXVI Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkos Daugavpils 
novadu pārstāvēja 17 amatiermākslas 
kolektīvi jeb 368 dalībnieki. Tie pārstā-
vēja visdažādākās tautas mākslas noza-
res – deja, koris, folklora, lietišķā māks-
la, pūtēju orķestri, koklētāju ansambļi 
un mazākumtautību kolektīvi. 

Visas svētku nedēļas garumā novada 
kolektīvi piedalījās koncertos un lieluz-
vedumos, meistarklasēs un amatu meis-
taru darinājumu gadatirgū, izstādēs, 
Tautu dienā, kapelu maratonā, pūtēju 
orķestru dižkoncertā, folkloras dienās 
“Novadu sasaukšanās” un “Taisat tau-
tas, augstas durvis!”, kā arī noslēguma 
koncertā “Zvaigžņu ceļā” un sadziedāša-
nās naktī. 

Daudzi no kolektīviem var patiesi 
lepoties ar vairākkārtēju piedalīšanos 
Dziesmu un deju svētkos un sava nova-
da pārstāvēšanu. Tā, piemēram, Kultū-
ras centra “Vārpa” jauktais koris “Lat-
gale”, kas dibināts 1964. gadā, ir bijis 
visu Vispārējo Dziesmu un Deju svētku 
dalībnieks kopš tā pastāvēšanas. Īpaši 
zīmīgi korim ir bijuši 1977. gada Dzies-
mu svētki, kad jaukto koru skatē Latvi-
jas Universitātes lielajā aulā tika iegūta 
2. vieta un korim piešķirts Tautas kora 
nosaukums. Vaboles pagasta jauniešu 
deju kolektīva “Aisma” pašreizējā vadī-
tāja Anita Šalkovska atceras, ka pirmo 
reizi Vaboles vārds Dziesmu un Deju 
svētku vēsturē ierakstīts pirms 38 ga-
diem, kad Vaboles jauniešu deju kolek-
tīvs skatē ieguvis visaugstākos rezultā-
tus. 2019. gadā kolektīvs svinēs savas 
pastāvēšanas 60 gadadienu. Kolektīvs 
savu nosaukumu – “Aisma”, kas nozīmē 
mirkli starp ausmu un gaismu, ieguvis 
īsi pirms Dziesmu svētkiem 1998. gadā. 

Lai arī Līksnas vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Daugaveņa”, kas dibināts 
pirms 10 gadiem, piedzīvojis vien savus 
otros Dziesmu svētkus, šo gadu laikā tas 
guvis augstus rezultātus, startējot skatēs 
un ieguvis skatītāju mīlestību. Kolektīvs 
vienīgais šajos svētkos pārstāvēja nova-
du deju koncertā “Vēl simts gadu dejai”. 
Arī koklētāju ansamblim “Dzirksteļeite” 
šie ir bijuši otrie Dziesmu un Deju svēt-
ki. Savus otros svētkus šogad piedzīvo-
juši vēl trīs novada kolektīvi – Dubnas 
pagasta folkloras kopa “Atzola”, Ambe-
ļu pagasta folkloras kopai “Speiga” un 
Skrudalienas pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis “Līgaviņas”. Etnogrāfi skais 
ansamblis “Vabaļis” piedalījās folkloras 
dienā Vērmanes dārzā, kā arī, neska-
toties uz dalībnieču kuplo gadu skaitu, 
svētku gājienā, nesot augsti paceltu sava 
kolektīva karogu. Savukārt Naujenes 
instrumentālais ansamblis piedalījās 
kapelu maratonā. 

savu jūtu pasauli mūsdienu racionālajā 
laikā. Nīcgales pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvam “Lakši” ir dots izturīgo 
un stipro meža sīpolu – lakšu – vārds. 
Tādi ir arī paši dejotāji, kas ikdienā ir 
ļoti dažādu profesiju pārstāvji, kurus 
apvieno mīlestība pret deju. Tautas 
deju ansamblis “Līksme” dibināts 1969. 
gadā, kopš 1980. gada ir visu Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku dalīb-
nieks. Savukārt vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Līksme” izveidots 2011. gadā. 
Lielākā dejotāju daļa raitos deju soļus 
apguvuši un iemīlējuši jau jauniešu tau-
tas deju ansamblī, paturpinot paaudžu 
pēctecību. 

Novadā vienīgais – Naujenes pūtēju 
orķestis, ir diriģenta Jāņa Grinberta lo-
lojums. Zīmīgi kolektīvam ir bijuši 2013. 
gada Dziesmu svētki, kur Pūtēju orķes-
tra fi nālskatē – konkursā, iegūts dip-
loms par 3. vietu.  

Kultūras centra “Vārpa” folkloras ko-
pai “Dyrbyni” dalība svētkos piedzīvota 
trešo reizi. Šī gada svētkos kopas dalīb-
nieki izdziedāja Ontona Skrindas teiktās 
dziesmas un melodijas, kuras 1990. gadā 
Pēterpilī (tagadējā Sanktpēterburgā) 
pierakstījis Emils Melngailis. Atzīmējot 
Latvijas valsts simto gadadienu, folklo-
ras kopai šie Dziesmu svētki ir patiesi 
nozīmīgs punkts viņu labo darbu saraks-
tā. 

Tautas lietišķās mākslas studija “Pū-
poli”, kuras darbība aizsākās pirms 18 
gadiem, prezentēja savus darbus Tautas 
lietišķās mākslas izstādē “Radītprieks”, 
kas tika organizēta Rīgas izstāžu zālē 
“Rīgas Mākslas telpa”. 

Visi mēs esam tik dažādi un tajā pat 
laikā – vienoti. Kultūras pārvaldes va-
dītāja Ināra Mukāne bilst, ka Dziesmu 
svētki veido ikviena novada un pagasta 
sabiedriskās dzīves ritmu. Tie atgādi-
na, ka esam piederīgi latviešu kultūrai 
un uzturam dzīvu šo milzīgo bagātību. 
Tik apbrīnojama ir kolektīvu spēja pul-
cēties kopā, tik nenogurdināmi ir to va-
dītāji. “Esmu pateicīga visiem novada 
dziedātājiem, dejotājiem, mūzikas izpil-
dītājiem,  folkloras kopu dalībniekiem, 
kolektīvu vadītājiem, kultūras namu 
darbiniekiem,  pagastu pārvaldniekiem 
un mūsu pašvaldības vadītājiem par 
atbalstu Dziesmu svētku tradīcijai, par 
sadarbībā un izpratnē balstītu  uzticību 
Daugavpils novada kultūras dzīvei”, tā I. 
Mukāne. 

Daugavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska teic lielu paldies 
visiem svētku dalībniekiem, kas svētkos 
daudzināja Daugavpils novada vārdu un 
turpina bagātināt mūsu kultūras telpu.

Olga Davidova 

Izstrādāta jauna Naujenes jaunatnes un sporta darba organizēšanas struktūra
Daugavpils novada domes sēdē tika 

pieņemts lēmums ar 2019. gada 1. jan-
vāri Naujenes pagasta nolikumā veikt 
grozījumus, izslēdzot Naujenes jaunat-
nes un sporta centra struktūrvienību. 
Grozījumi tika pieņemti pēc tam, kad 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Ināra Miglāne tika deleģēta līdz 1. jūli-
jam izstrādāt jaunatnes un sporta darba 
organizēšanas struktūru pagasta terito-
rijā. Tas bija nepieciešams, jo 22. martā 
apstiprināja ieceri līdz šim esošajā jau-
natnes un sporta centra ēkā – Daugavas 
ielā 34, Kraujā -  pārcelt Naujenes tautas 
bibliotēku un pielāgot ēku jaunajām va-
jadzībām.  

Apvienotajā komitejā ar jauno izstrā-
dāto struktūru deputātus iepazīstināja 

Ināra Miglāne. Naujenes jaunatnes un 
sporta centrs ir Naujenes pagasta pār-
valdes struktūrvienība kopš 2016. gada 
1. februāra. Tajā tiek organizēts jaunat-
nes un sporta darbs Naujenes pagasta te-
ritorijā. Pēc pārvaldes vadītājas domām, 
līdzšinējais darbs ar jaunatni ir apmie-
rinošs, taču periodisks un neaptver visu 
pagasta teritoriju, tādēļ ir nepieciešama 
cita struktūra gan darbam ar jaunatni, 
gan sporta darba organizācijai. Tāpat 
Ināra Miglāne minēja, ka darbam ar jau-
natni neizdodas piesaistīt vietējos pagas-
ta iedzīvotājus, bieži vien jaunatnes lietu 
speciālista amatam piesakās pilsētnieki 
vai pat citu pašvaldību iedzīvotāji. 

“Šobrīd, organizējot darbu ar jaunatni, 
saskaramies ar daudzām problēmām. 

Esam izmēģinājuši dažādus variantus, 
pārdalot slodzes, t.i. strādā 2 darbinieki 
uz pusslodzi katrs, bet līdz šim  neesam 
līdz galam organizējuši darbu ar jaunat-
ni Vecstropu ciemā, kur atrodas jaunie-
šu telpa, kas pagaidām netiek izmantota 
pilnā mērā. Spējam piesaistīt jauniešus 
tikai lielākajiem pasākumiem. Daudz 
vairāk varētu sasniegt, iesaistot šajā 
darbā tieši mūsu pagasta iedzīvotājus. 
Otrais pamatojums, kādēļ šīs struktu-
rālās izmaiņas ir nepieciešamas, ir telpu 
trūkums, risinot bibliotēkas pārcelšanas 
jautājumus. 2017. gada nogalē tika veik-
ta NJSC ēkas Daugavas ielā 34 tehnis-
kā apsekošana un sertifi cēta speciālista 
atzinumā teikts, ka ēkai nepieciešami 
atjaunošanas darbi, pat, neņemot vērā 

iespējamo ēkas funkcionālās nozīmes 
maiņu. Līdz ar to ir lietderīgāk veikt ēkas 
atjaunošanas pasākumus, pielāgojot to 
bibliotēkas vajadzībām. Tieši tādēļ ir ra-
dies piedāvājums reorganizēt struktūr-
vienību Naujenes jaunatnes un sporta 
centrs, iekļaujot štata vienības pagasta 
pārvaldes Vispārējā daļā. Veicot reorga-
nizāciju, tiktu saglabāta jaunatnes lietu 
speciālista likme, sporta instruktora lik-
me, ko šobrīd dala divi speciālisti, nodro-
šinot sporta pasākumu organizēšanu un 
telpu uzraudzīšanu sporta zālē “Ceļi-
nieks” un Lociku kultūras centra sporta 
zālē, saglabājot pus likmi remontstrād-
niekam un vienu likmi apkopējai, kā 
arī izveidojot jaunu likmi - sporta darba 
organizators.                                     ►►►

Maļinovas pagasta saieta nama jau-
niešu deju kolektīvs “Druvāni” izveidojās 
un nosaukumu ieguva, pateicoties Dzies-

mu un deju svētku tradīcijai. Kolektīvs 
apvieno jauniešus, kuriem patīk dejot, 
piedzīvot kopīgas emocijas un izkopt 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 
Janīna Jalinska
13.08. Līksnas pagasta pārvalde 14.00–15.00
13.08. Vaboles pagasta pārvalde 15.00–16.00
20.08. Tabores pagasta pārvalde 13.00–14.00
20.08. Laucesas pagasta pārvalde 14.00–15.00
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Arvīds Kucins

Iedzīvotāju pieņemšanas augustā nenotiks    
Aivars Rasčevskis
01.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
06.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis
06.08. Špoģu vidusskola 09.00-12.00
20.08. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns

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

13.08. Laucesas pagasta pārvalde 09.00-12.00
Valērijs Hrapāns
08.08. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
15.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
22.08. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns
13.08. Sventes pagasta pārvalde 10.00-13.00
27.08. Medumu pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins

07.08. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

14.08. Daugavas 34, Krauja, Jaunatnes un sporta 
centrs 15.00-18.00

Janīna Kursīte

06.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

13.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

20.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

27.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 09.00-12.00

Jānis Kudiņš
06.08. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
20.08. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Juris Livčāns
01.08. Daugavpils novada dome, 53. kab. 13.00-14.00

06.08. Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs, c. Vecstropi 16.00-18.00

Visvaldis Ločs
09.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
16.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
30.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs
01.08. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
27.08. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
Vjačeslavs Moskaļenko
21.08. Salienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
22.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.00-11.00
28.08. Tabores pagasta pārvalde 09.00-11.00
Olesja Ņikitina
06.08. Naujenes pagasta pārvalde   16.00-18.00
13.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
20.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs
07.08. Sventes vidusskola 09.00-11.00
17.08. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
21.08. Sventes vidusskola 09.00-11.00
28.08. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane
10.08. Skrudalienas pagasta pārvalde, Silenē 13.00-16.00
24.08. Vecsalienas pagasta pārvalde, Červonkas pilī 13.00-16.00

2018.gada 28.jūnija sēdē pieņemts 31 lēmums:
 Informācija par novada projektu konkursu 

jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti 
sevi!”.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par Daugavpils 

novada pašvaldības līdzfi nansējumu Valsts aiz-
sargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugav-
pils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 
objektu saglabāšanai”.
 Apstiprināja novada pašvaldības 2017.gada 

publisko pārskatu.
 Atļāva izsniegt bieži sastopamo derīgo izrak-

teņu ieguves atļauju juridiskai personai atklātai 
derīgo izrakteņu (smilts) ieguvei līdz 08.03.2043. 
smilts atradnē “Kāpas” Līksnas pagastā. 
 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 17265,12 

euro Naujenes kultūras centra remontam, 
24177,80 euro Naujenes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra remontam, 228533,32 
euro Rēzeknes ielas pārbūvei un apgaismojuma 
rekonstrukcijai Maļinovas pagastā, 52334,11 euro 
traktora ar priekšējo uzkari, frontālo iekrāvēju, 
sniega tīrīšanas lāpstu un piekabi iegādei Tabores 
pagasta pārvaldes funkciju veikšanai un 50545 
euro jauna ar 19+1 sēdvietām autobusa iegādei 
Medumu pamatskolas vajadzībām.
 Piešķīra Višķu pagasta pārvaldei papildus fi -

nansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi ne-
paredzētiem gadījumiem” 3664 euro  atlaišanas 
pabalsta izmaksai un ar to saistīto valsts obligātās 
sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai saka-
rā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Špoģu 
vidusskolas mazākumtautību izglītības program-
mas skolotāju.  
 Piešķīra Kalkūnes pagasta pārvaldei 5051,05 

euro no nekustamo īpašumu atsavināšanas re-
zultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, 
kuri tiks izmantoti 
 Randenes pamatskolas bērnu rotaļu laukuma 

atjaunošanai. 
 Nolēma uzsākt Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta “Senioru sociālā 
iekļaušana (Vecumdienas komfortā)” īstenošanu 
un apstiprināja tā ieņēmumu un izdevumu tāmi. 
 Atļāva norakstīt Vecsalienas pagasta pārval-

des bezcerīgos debitoru parādus 3 personām, par 
kuriem atzīta piedziņas neiespējamība.
 Atļāva Biķernieku pagasta pārvaldei norak-

stīt, noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā un nodot metāllūžņos tās valdījumā eso-
šo transportlīdzekli - autobusu SETRA S 213UL.
 Atbalstīja pašvaldības energoefektivitātes pa-

sākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mā-
jai Nr.420, 18. novembra iela, Vecstropi, Naujenes 
pagastā.
 Nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā 2 valstij 

piekrītošus nekustamos īpašumus Maļinovas pa-
gastā. 
 Nolēma pārdod 2 pašvaldības nekustamos īpa-

šumus Naujenes un Skrudalienas pagastā. 
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultā-

tus koku ciršanai Dubnas un Salienas pagastā.

izmantojot sociālkultūras pasākumus” īstenošanu 
un apstiprināja tā ieņēmumu un izdevumu tāmi.
 Atļāva Demenes pagasta pārvaldei veikt iepir-

kuma procedūru pašvaldības katlumājas, kas ne-
pieciešama pagasta pārvaldes funkciju veikšanai, 
energoefektivitātes uzlabošanas investīciju pro-
jektam “Pašvaldības katlu telpas Briģenes ielā 2, 
Demene, atjaunošana siltumenerģijas ražošanas 
energoefektivitātes uzlabošanai”.
 Nodeva pašvaldības nekustamā īpašuma 

18.novembra iela 396, Vecstropi, Naujenes pa-
gastā, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnie-
ku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai SIA 
“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Piešķīra papildus fi nansējumu no novada do-

mes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Skrud-
alienas pagasta pārvaldei 7454,00 euro avārijas 
remontdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā “Bruņene 24”, Bruņene. 
 Piešķīra Sventes pagasta pārvaldei 687,69 

euro no nekustamo īpašumu atsavināšanas re-
zultātā gūtajiem pašvaldības budžetā līdzekļiem, 
kuri tiks izmantoti Sventes ciema labiekārtošanai.
 Nolēma pārdot 1 pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Kalkūnes pagastā.

 2018.gada 26.jūlija sēdē pieņemti 17 lēmumi
  Precizēja novada domes 28.06.2018. saistošo 

noteikumus Nr. 23 „Par Daugavpils novada paš-
valdības līdzfi nansējumu Valsts aizsargājamo 
arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada 
aizsargājamo kultūras mantojuma objektu sagla-
bāšanai”.
 Grozīja novada domes 11.05.2017. noteikumus 

Nr. 4 „Debitoru parādu administrēšanas kārtība 
Daugavpils novada pašvaldībā”.
 Veica grozījumus Naujenes pagasta pārvaldes 

nolikumā.
 Iedalīja līdzekļus no pašvaldības autoceļu fon-

da 2018.gada nesadalītā  atlikuma   Maļinovas pa-
gasta pārvaldei 69320,00 euro apmērā Rēzeknes 
ielas pārbūves aizņēmuma līdzfi nansējumam.
 Grozīja novada domes 22.02.2018. lēmumu 

Nr.634 “Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) pasākumā ”Pamatpakalpojumi  un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” , papildinot 
ar punktu par projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu.
 Nolēma ņemt aizņēmumus Valsts kasē 

1767773,45 euro  projekta  “Daugavpils nova-
da pašvaldības ceļu  pārbūve” īstenošanai un 
40858,37 euro apmērā projekta “Vaboles pagasta 
bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta re-
monts” īstenošanai.
 Piešķīra līdzekļus Skrudalienas pagasta pār-

valdei 3466,38 euro apmērā no nekustamā īpa-
šuma “Ozolaine” un 4846,38 euro no nekustamā 
īpašuma “Voitiški U” atsavināšanas rezultātā gū-
tajiem  līdzekļiem, kas tiks izmanti daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas “Bruņene 24” jumta remontam.  
 Pārdeva pašvaldības nekustamo īpašumu Va-

boles pagastā.   
 Apstiprināja izsoles protokolus  par 2 nekusta-

mo īpašumu pārdošanu Sventes un Skrudalienas 
pagastā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumen-
ti”.

2018.gada 12.jūlija sēdē pieņemti 10 lēmumi:
 Precizēja novada domes 31.05.2018. saistošos 

noteikumus Nr.20 “Par vienreizējiem pabalstiem 
Daugavpils novada pašvaldībā” un saistošos no-
teikumus Nr.21 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Daugavpils novada pašvaldībā”.
 Nolēma uzsākt Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības projekta “Zarasu rajona un Daugavpils 
novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošu-
ma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, 

►►►     Veicot šīs strukturālās izmaiņas, ir pare-
dzēts samazināt Jaunatnes un sporta centra vadītāja 
likmi, sporta trenera (0,25 likmes)  un apkopējas likmi.. 
Jauniešu pulcēšanās vieta Kraujas ciemā paredzama 
bijušajās bibliotēkas telpās”, tā par izmaiņām stāsta 
Ināra Miglāne.  

Kā uzskata pagasta pārvaldes vadītāja, ar to tiktu pa-

nākta efektīva turpmākā sporta un jaunatnes darba or-
ganizēšana pagastā, kā arī pilnā mērā tiktu atrisināts 
bibliotēkas tālākais liktenis. Bibliotēkas pārcelšanas 
jautājums līdz šim tika risināts vairākkārt, konsultē-
joties ar Kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukāni un 
Būvvaldi. Pēc projekta aprisēm, pašreizējā Jaunatnes 
un sporta centra lielajā zālē tiks nojaukta skatuve, lai 
tur varētu izvietot bērnu zonu,  abonementa un  depo-
zitārija zāli ar grāmatu plauktiem divos līmeņos. Atse-
višķās telpās ir plānota lasītavas, pasākumu un izstāžu 
zāles izveide un  radošo darbnīcu telpa. Tāpat projektā 

iekļauta āra terases izbūve, kurā labos laika apstākļos 
varētu notikt gan bibliotēkas organizētie pasākumi, 
gan arī kultūras pasākumi. Terasi paredzēts izbūvēt ar 
skatu uz Kraujas ciema daudzdzīvokļu māju pusi. 

Ņemot vērā jauno struktūru, tuvākajā laikā paredzē-
ta iepirkuma procedūras izsludināšana Naujenes Jau-
natnes un sporta centra ēkas pielāgošanai bibliotēkas 
vajadzībām. 

Olga Davidova 
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
2018. gada 31. maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 

noteikumi Nr.20 (protokols Nr.32., 2.&), Precizēti ar Daugavpils novada 
domes 2018. gada 12. jūlija lēmumu Nr.935 (protokols Nr.35., 1.&) “Par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”. Izdoti 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 43. 
panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus 

Daugavpils novadā, pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos pabalstus.

2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā.

3. Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.
4. Daugavpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pieņem lēmumu 

par pabalsta piešķiršanu.
II. Pabalstu veidi

5. Pašvaldībā tiek izmaksāti šādi pabalsti:
5.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;
5.2. pabalsts apbedīšanai;
5.3. dzimšanas dienas pabalsts;
5.4. svētku pabalsts;
5.5. pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem;
5.6. vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības;
5.7. pabalsts hemodialīzes pacientiem.
III. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām

6. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir pare-
dzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta 
ir Daugavpils novads.

7. Pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un izziņa 
par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

8. Vienreizējs pabalsta apmērs ir 42,69 euro.
9. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma.

IV. Pabalsts apbedīšanai
10. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās 

personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Daugavpils novads, apbedīšanu.
11. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, kuram nav tiesību uz 

citu apbedīšanas pabalstu.
12. Pabalsta apmērs iedzīvotāja apbedīšanai, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas 

pabalstu, ir 150,00 euro.
13. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā 

uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu, miršanas apliecības oriģinālu un iesniedz 
iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

V. Dzimšanas dienas pabalsts
14. Pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk 

dzīves gadu. 
15. Pabalsts tiek izmaksāts: 

15.1. 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā;
15.2. 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;
15.3. 100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā.

VI. Svētku pabalsts
16. Pabalstus ir tiesības saņemt Otrā Pasaules kara dalībniekiem, politiski represētām 

personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, Afganistānas kara ve-
terāniem.

17. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā.
18. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā:

18.1. Otrā Pasaules kara dalībniekiem 8. maijā;
18.2. politiski represētām personām 25. martā;
18.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem 26.aprīlī;
18.4. Afganistānas kara veterāniem 15. februārī.

VII. Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem
19. Tiesības saņemt pabalstu ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem.
20. Pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro apmērā vienu reizi gadā.
21. Pabalsta piešķiršanai persona Sociālajā dienestā iesniedz:

21.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
21.2. ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y).

VIII. Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības
22. Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības ir personām, kuru ienākumi ir 

līdz 128,06 euro mēnesī.
23. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā.
24. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

IX. Pabalsts hemodialīzes pacientiem
25. Pabalsts paredzēts hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai.
26. Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā.
27. Pabalsta saņemšanai hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segša-

nai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
27.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
27.2. pamatojumu par nepieciešamo hemodialīzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts  

speciālists vai izrakstu no ambulatorās kartes.
X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

28. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē.
29. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā.
XI. Noslēguma jautājumi

30. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 
noteiktajā kārtībā.

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi Daugavpils novada 
domes saistošie noteikumi:

31.1. 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā”;

31.2. 2010.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.26 “Grozījums Daugavpils nova-
da domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.3. 2012.gada 11.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.4. 2012.gada 29.decembra  saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.5. 2013.gada 17.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.6. 2013.gada 28.decembra  saistošie noteikumi Nr. 46 “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.7. 2014.gada 27.novembra  saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.8. 2017.gada 14.decembra  saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20 

“Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Daugavpils novada dome uzskata, ka ir lietderīgi atsevišķus materiālās palīdzības 
veidus apvienot vienā normatīvajā aktā, izdodot saistošos noteikumus, kas reglamentēs 
tiesības saņemt papildus materiālo palīdzību ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām perso-
nām, neizvērtējot ienākumus.

2. Īss projekta satura izklāsts
Izmantojot pašvaldībai ar likumu “Par pašvaldībām” 12.pantā noteiktās tiesības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi realizēt savas 
iniciatīvas un šī likuma 43.panta trešajā daļā deleģētās tiesības izdot saistošos noteikumus 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek 
ieviesti jauni pašvaldības pabalstu veidi. 

 Šie saistošie noteikumi arī nosaka pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to 
personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Daugavpils novada pašvaldības budžetā gadā nepieciešams fi nansējums ap 54000 

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

teritorijā
Tieši neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Jaunas institūcijas veidošana saistošo noteikumu ieviešanai nav nepieciešama. 

Saistošo noteikumu izpildi īstenos Daugavpils novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām

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

2018. gada 31. maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie noteikumi 
Nr.20 (protokols Nr.28., 4.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 2018. gada 12. jū-
lija lēmumu Nr.935 (protokols Nr.32., 2.&) “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 
Daugavpils novada pašvaldībā”.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus 

Daugavpils novadā, pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos pabalstus.

2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugav-
pils novada administratīvajā teritorijā.

3. Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.
4. Daugavpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pieņem lēmumu 

par pabalsta piešķiršanu.
II. Pabalstu veidi

5. Pašvaldībā tiek izmaksāti šādi pabalsti:
5.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;
5.2. pabalsts apbedīšanai;
5.3. dzimšanas dienas pabalsts;
5.4. svētku pabalsts;
5.5. pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem;
5.6. vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības;
5.7. pabalsts hemodialīzes pacientiem.

III. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām
6. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir pare-

dzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta 
ir Daugavpils novads.

7. Pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un izziņa 
par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

8. Vienreizējs pabalsta apmērs ir 42,69 euro.
9. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma.

IV. Pabalsts apbedīšanai
10. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās 

personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Daugavpils novads, apbedīšanu.
11. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, kuram nav tiesību uz 

citu apbedīšanas pabalstu.
12. Pabalsta apmērs iedzīvotāja apbedīšanai, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas 

pabalstu, ir 150,00 euro.
13. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā 

uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu, miršanas apliecības oriģinālu un iesniedz 
iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

V. Dzimšanas dienas pabalsts
14. Pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk 

dzīves gadu. 
15. Pabalsts tiek izmaksāts: 

15.1. 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā;
15.2. 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;
15.3. 100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā.
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VI. Svētku pabalsts

16. Pabalstus ir tiesības saņemt Otrā Pasaules kara dalībniekiem, politiski represētām 
personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, Afganistānas kara ve-
terāniem.

17. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā.
18. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā:

18.1. Otrā Pasaules kara dalībniekiem 8. maijā;
18.2. politiski represētām personām 25. martā;
18.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem 26.aprīlī;
18.4. Afganistānas kara veterāniem 15. februārī.

VII. Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem
19. Tiesības saņemt pabalstu ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem.
20. Pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro apmērā vienu reizi gadā.
21. Pabalsta piešķiršanai persona Sociālajā dienestā iesniedz:

21.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
21.2. ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y).

VIII. Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības
22. Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības ir personām, kuru ienākumi ir 

līdz 128,06 euro mēnesī.
23. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā.
24. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

IX. Pabalsts hemodialīzes pacientiem
25. Pabalsts paredzēts hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai.
26. Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā.
27. Pabalsta saņemšanai hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segša-

nai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
27.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
27.2. pamatojumu par nepieciešamo hemodialīzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts  

speciālists vai izrakstu no ambulatorās kartes.
X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

28. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē.
29. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā.
XI. Noslēguma jautājumi

30. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 
noteiktajā kārtībā.

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi Daugavpils novada 
domes saistošie noteikumi:

31.1. 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā”;

31.2. 2010.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.26 “Grozījums Daugavpils nova-
da domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.3. 2012.gada 11.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.4. 2012.gada 29.decembra  saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījums Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.5. 2013.gada 17.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabal-
stiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.6. 2013.gada 28.decembra  saistošie noteikumi Nr. 46 “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.7. 2014.gada 27.novembra  saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””;

31.8. 2017.gada 14.decembra  saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Daugavpils no-
vada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 
20 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Daugavpils novada dome uzskata, ka ir lietderīgi atsevišķus materiālās palīdzības vei-

dus apvienot vienā normatīvajā aktā, izdodot saistošos noteikumus, kas reglamentēs tie-
sības saņemt papildus materiālo palīdzību ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, 
neizvērtējot ienākumus.

2. Īss projekta satura izklāsts
Izmantojot pašvaldībai ar likumu “Par pašvaldībām” 12.pantā noteiktās tiesības attie-

cīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
un šī likuma 43.panta trešajā daļā deleģētās tiesības izdot saistošos noteikumus pašval-
dības brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek ieviesti 
jauni pašvaldības pabalstu veidi. 

 Šie saistošie noteikumi arī nosaka pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to perso-
nu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Daugavpils novada pašvaldības budžetā gadā nepieciešams fi nansējums ap                  54000 

euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-

torijā
Tieši neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Jaunas institūcijas veidošana saistošo noteikumu ieviešanai nav nepieciešama. Saisto-

šo noteikumu izpildi īstenos Daugavpils novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada paš-

valdības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo 

daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā 
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; 

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadī-
šanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsar-
dzības prasības; 

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai 
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību. 

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un sais-
tīto normatīvo aktu izpratnē. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei vienam iedzīvotā-
jam (litri diennaktī) ir noteikta noteikumu 2.pielikumā. 

3. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk 
– ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalita-
tīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem 
pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Daugavpils novada pašvaldībā un dabas resursu 
racionālu izmantošanu. 

4. Noteikumi ir saistoši visām fi ziskajām un juridiskajām personām Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā. 

5. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistē-
mā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem. 

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai
6. Ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanai centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko 
noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno: 

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei 
un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

6.2. informāciju par nekustamajā īpašumā esošiem decentralizētajiem ūdens ieguves 
avotiem (grodu akas, urbumi u.c.) un kanalizācijas tīkliem un būvēm (krājtvertnes, nosē-
dakas u.c.);

6.3. informāciju par plānoto nekustamajam īpašumam pieslēgto ūdensapgādes vai 
kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas mērķi (sadzīves vajadzībām vai ražošanai, no-
rādot ražošanas veidu).

7. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, 
ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto pa-
rādu saistību nokārtošanai. 

8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads. 
9. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizē-

tās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja 
piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, 
un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritori-
ja, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas. 

10. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistē-
mām (piemēram, no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), 
to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam 
pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja 
tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads. 

11. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakal-
pojumu sniedzējam iesniedz: 

11.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafi skā un digitālā formā; 
11.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
11.3. uzrāda būvvaldes apliecinājumu par ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanu 

(paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte).
12. Ekspluatējot komercuzskaites mēraparāta mezglu, kas izbūvēts ēkas iekšienē, Pa-

kalpojuma lietotājs nodrošina Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem netraucētu piekļuvi 
ūdens mērītāja rādījumu nolasīšanai, kā arī nodrošina pietiekamu apgaismojumu un 
temperatūru tā uzstādīšanas vietā ne zemāku par +5°C.

13. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas pieļaujama ar 
Pakalpojuma sniedzēja atļauju tā noteiktā vietā.

14. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda 
verifi cētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums. 

15. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskai-
tes mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti 
ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad 
komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja at-
bildības robežas. 

16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, 
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās 
būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notek-
ūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi. 

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

17. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 
17.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli; 
17.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstino-

šas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 
17.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli; 
17.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas 

spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli; 
17.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos 

esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes. 
18. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infra-

struktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras 
tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakal-
pojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar 
pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi 
par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai 

2018. gada 31. maijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie noteikumi 
Nr.21 (protokols Nr.32., 3.&), precizēti ar Daugavpils novada domes 2018. gada 12. 
jūlija lēmumu Nr.936 (protokols Nr.35., 2.&) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
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attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta. 

19. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju, Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu 
uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, 
lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību 
un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. 

20. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var ne-
kavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no cen-
tralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 

21. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus: 
21.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju 

funkcijas, to ekspluatācijas mūžu; 
21.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas 

būvju apkalpojošā personāla veselībai; 
21.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notek-

ūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās 
darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu 
tehnoloģiskos parametrus; 

21.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5; 
21.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz 

kanalizācijas skataku sienām (piemēram, tauki); 
21.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz pielikumā noteiktās 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas; 
21.7. kuri normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms to novadīšanas ir iepriekš 

attīrīti lokālajās attīrīšanās iekārtās un dezinfi cēti.
22. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz pielikumā 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad: 
22.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā ka-

nalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek 
pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas pie-
likumā; 

22.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var 
atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus 
bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā no-
tekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta Pakalpojuma līgumā, 
un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

23. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam 
par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju 
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā. 

24. Gadījumos, ja noteikumu 22.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludi-
nātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi 
nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa 
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības 
traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu 
bez brīdinājuma. 

25. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek 
konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizā-
cijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību 
aizliegt paraugu noņemšanu. 

26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur: 
26.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju 

un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam; 
26.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uz-

liesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 
26.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV); 
26.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sēr-

ūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 
26.5. radioaktīvas vielas; 
26.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas 

vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu; 
26.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, at-

slāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml.;
26.8. nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu;
26.9. citas vielas, kas ar attiecīgo nozari regulējošiem normatīviem aktiem ir aizliegts 

novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
27. Jebkurai personai ir aizliegts: 

27.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekš-
metus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām; 

27.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūde-
ņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekš-
metus; 

27.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpa-
šumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas 
sistēmās; 

27.4.  atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu 
skataku vākus, izņemot ūdenssaimniecības uzņēmumu darbiniekiem; 

27.5.  pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla 
krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par 
tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju; 

27.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes. 
28. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, 

armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 
29. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kana-

lizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā 
ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja 
ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un 
būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām. 

30. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izvei-
dotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakal-
pojumiem. 

31. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas 
nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo 
hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvok-
lī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko 
stāvokli un saglabāšanu. 

32. Noņemt noteikumu 31.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai 
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. 
Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notiku-
šo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja 
pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. 

33. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un 
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 

34. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsī-
bas hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mērapa-
rāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto 
aprēķinu. 
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, 

līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
35. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 

35.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 
35.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pār-

valdnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas 
īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības; 

35.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas 
īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots 
citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 

35.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu; 

35.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā; 

35.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai 
lietus notekūdeņus. 

36. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakal-
pojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu 
sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot: 

36.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz 
attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, 
maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības 
no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība 
u.c.); 

36.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 
36.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu 

par Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
36.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fi ziska persona un šis pilnvarojums 

neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fi ziskās personas tiesības parakstīt 
Pakalpojuma līgumu; 

36.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu 
un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam 
tādas ir; 

36.6. informāciju par dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
dzīvokļu īpašnieku kopības) izvēlēto norēķinu veidu par saņemtajiem sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

37. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēg-
šanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai 
un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai. 

38. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpo-
jumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā 
procesā rodas normatīvajos aktos defi nētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, 
par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās 
darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

39. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis 
Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fi ksēšanai vai nevar uz-
rādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fi ksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu 
nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uz-
skaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu. 

40. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 
Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pa-
beigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no 
Pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma 
līguma slēgšanu. 

41. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas pro-
cedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma 
līguma slēdzējs: 

41.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pie-
prasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām; 

41.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mē-
raparāta mezgla izbūvi; 

41.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehnis-
kais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām. 

42. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpo-
jumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks 
pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja 
nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas 
procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas viena mēneša laikā 
jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņo-
jumā norādīto bankas kontu. 

43. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu dokumentu iesnieg-
šanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis 
no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma 
noslēgšanas procedūras pabeigšanai. 

44. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas 
vismaz šādas ziņas un nosacījumi: 

44.1. informācija par līdzējiem; 
44.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis; 
44.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 
44.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums 

(ja tie nesakrīt); 
44.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 
44.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
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Noslēgusies ceļa “Grāviņi – Vecie Tokari” pārbūve Višķu pagastā 
ri paildzināja caurteku būvniecību, 
līdz ar ko ievilkās arī ceļa seguma 
un šķembu slāņu uzklāšana. Šose-
zon tika veikta jau tikai caurteku 
apdare un pēdējie sakopšanas dar-
bi, kuri netika paspēti gaisa tem-
peratūras svārstību dēļ pērnā gada 
decembrī. Kopumā izpildītājs ar 
paveiktajiem darbiem ir apmierināts 
un pauž cerību, ka dotais ceļš kalpos 
pagastam un tā iedzīvotājiem vēl ilgu 
laiku. 

Pagasts minētā ceļa pārbūvi gai-
dīja ilgi, arī pirms šī projekta tika 
startēts citos. Tagad, kad projekts ir 
noslēdzies, var droši apgalvot, ka ceļš 
kalpos gan pagasta, gan uzņēmējdar-
bības vajadzībām. 

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Proms stāsta, ka tieši šis ceļš 
tika izvēlēts pārbūvei, jo gar to atro-
das pagasta lielāko zemnieku saim-
niecības, kā arī gateris, kas pieder 
vienam no pagasta lielākajiem un 
spēcīgākajiem uzņēmējiem. “Šis ceļš 
bija ļoti nepieciešams, jo praktiski 
katru pavasari, izvedot kokmate-
riālus, tas tika stipri bojāts, arī pa-
gasta iepriekš bija lielas problēmas 
gan ar skolēnu pārvadājumiem, kas 
tika veikti konkrēti šajā ceļa posmā, 
gan ar koksnes izvešanu. Savukārt 
zemnieku saimniecībām šis ceļš ir 

svarīgs, jo tas tiek izmantots traktor-
tehnikas izbraukšanai un lopu izve-
šanai. Šis ceļš ir viens no lielākajiem 
pagastā un ļoti noslogots. Uzskatu, 
ka ieguvēji no šī projekta būs gan 
zemnieki, gan pagasts”, tā J. Proms. 

Projekts “Daugavpils novada paš-
valdības ceļu pārbūve” tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības Fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
un tā ietvaros pārbūvēti ceļi un ceļu 
posmi vairākos novada pagastos. Kā 
pastāstīja novada pašvaldības izpild-
direktores 1. vietniece Ināra Nata-
rova, lai apgūtu 4 miljonus 400 eiro 
lielo fi nansējumu, kas tika paredzēts 
šajā programmā,  ceļu pārbūves pro-
jekti tika iesniegti četros etapos. 
Patreiz būvniecības stadijā atrodas 
vēl septiņi pašvaldības ceļi Salienā, 
Līksnā, Medumos, Kalkūnē, Nīcga-
lē, Skrudalienā un Naujenē. Līdz ar 
šo ceļu pārbūves pabeigšanu, tiks 
apgūts viss tam paredzētais fi nansē-
jums. 

Kopējais pārbūvēto ceļu garums 
novadā uz projekta beigām sastādīs 
44, 5 kilometrus. 

Olga Davidova

Ekspluatācijā nodots ceļš “Grāviņi 
– Vecie Tokari” Višķu pagastā, kura 
pārbūve ilga no pagājušā gada jūni-
ja līdz šī gada maijam. Darbus veica 
ceļu būves fi rma SIA “Binders”. Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļu pār-
būve iesākusies jau labu laiku pirms 
šīs būvniecības sezonas, piesaistot 
Lauku atbalsta dienesta fi nansējumu 
ar mērķi uzlabot publiskās ceļu infra-

struktūras kvalitāti lauku teritorijās, 
veicinot uzņēmējdarbību un saglabā-
jot apdzīvotību. Dotā ceļa pārbūvei 
kopā ar projektēšanas darbiem tika 
piešķirts fi nansējums 317, 665 eiro 
apmērā. 

Kā bilda būvdarbu vadītāja viet-
nieks Verners Jonāts, ceļa pārbūves 
laikā bija arī tehnoloģiskais ziemas 
pārtraukums, jo lietainā vasara stip-

Piesakies Daugavpils novada pašvaldības stipendijai
17. jūlijā tika uzsākta dokumentu 

iesniegšana Daugavpils novada paš-
valdības stipendiju konkursam. Pie-
teikties pašvaldības stipendijai var līdz 
šī gada 31. augustam.  

2018./2019. mācību gadā ir noteiktas 
šādas atbalstāmās augstākās izglītī-
bas studiju specialitātes: lauksaim-
niecība – ar iegūstamo kvalifi kāciju 
”Agronoms ar specializāciju laukkopī-
bā” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri 
ir vismaz 1.kursa studenti; pārtikas 
produktu tehnoloģija, ar iegūstamo 

kvalifi kāciju ”Pārtikas un dzērienu 
tehnoloģiju inženieris” – 1 topošajam 
speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa 
students; lauksaimniecība – ar iegūs-
tamo kvalifi kāciju ”Ciltslietu zootehni-
ķis” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir 
vismaz 1.kursa students; būvniecība – 
ar iegūstamo kvalifi kāciju “Inženieris 
būvniecībā” – 1 topošajam speciālis-
tam, kurš ir vismaz 1. kursa students. 

Lai pieteiktos stipendijai, studējošais 
komisijai iesniedz: iesniegums stipen-
dijas saņemšanai, izziņa no augstsko-

las par studiju faktu, vienošanās ar 
uzņēmēju, dokumentus, kas apliecina 
bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbēr-
nu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā ap-
loksnē ar norādi “Daugavpils novada 
domes Stipendiju piešķiršanas komisi-
jai” līdz 2018. gada 31. augustam jāie-
sniedz Daugavpils novada domē, Dau-
gavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķir-
šanas kārtību” var iepazīties Daugav-
pils novada pašvaldības mājas lapā 

www.daugavpilsnovads.lv vai griežo-
ties personīgi Daugavpils novada domē 
vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.

Jāzeps Krukovskis,
Attīstības pārvaldes komercdarbības 

konsultants

Ar kuplu dalībnieku skaitu aizvadītas Vasaras sporta spēles Višķu stadionā 

Daugavpils novada VI Vasaras spor-
ta spēles Višķu stadionā šogad pul-
cināja 18 pagastu komandas. Sporta 
spēles atklāja Daugavpils novada do-
mes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Proms un Sporta nodaļas vadītājs Gu-
nārs Kucins. Sacensību dalībniekus ar 
muzikālo priekšnesumu priecēja Višķu 
sabiedriskā centra sieviešu vokālā an-
sambļa «Anima Corde» dalībnieces. 

Sacensības noritēja gan komandu, 
gan individuālajos sporta veidos. Fris-

bija metienos mērķī vislabāko rezul-
tātu uzrādīja Zlata Pancerko no Lau-
cesas pagasta un Normunds Morkons 
no Kalupes. Maisa mešanā ar lāpstu 
– Ruta Grustāne no Naujenes un Igors 
Petrovs no Sventes. Braukšanā ar ka-
tamarānu – Daniela Boluža un Artūrs 
Kārkliņš no Vaboles un badmintonā – 
Jānis Plešaunieks un Sigita Ignatāne 
no Vaboles pagasta. 

Komandu sporta spēlēs Tabores 
pagasta komanda guva visaugstāko 
rezultātu jautrajā stafetē, savukārt 

kombinētajā stafetē veiklākie un salie-
dētākie bija Naujenes pagasta koman-
das dalībnieki. Naujenes komanda 
palika nepārspēta arī virves vilkšanā, 
savukārt minigolfā uzvaras laurus plū-
ca Sventes pagasta komanda. Frisbijā 
uzvaru godam izcīnīja Ambeļu pagasta 
komandas dalībnieki, riteņbraukšanā 
ātrākie pedāļu minēji bija Salienas 
komandas pārstāvji. Maisa mešanā 
ar lāpstu triumfēja kalupieši, kas bija 
trāpīgākie arī frisbija metienos. Bad-
mintonā un braukšanā ar katamarā-

niem veiklākie bija Vaboles pagasta 
komanda. 

Sacensību kopvērtējumā 1. vieta 
piešķirta Naujenes pagasta koman-
dai, 2. vieta – Kalupes pagastam un 
3. vieta – Ambeļu pagasta komandai. 
Sīvu pretestību uzvarētājkomandām 
izrādīja arī Vaboles un Skrudalienas 
pagastu komandas, savukārt olimpis-
ko sešinieku noslēdza Tabores pagasta 
komanda.

Olga Davidova 
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Dziesma visa mūža garumā

Gluži kā 16 tūkstošiem citu koristu, 
arī nīcgalietei un Daugavpils novada 
Kultūras centra “Vārpa” jauktā kora 
ilggadējai dalībniecei Līdei Vanagai 
8. jūlijā, skanot dziesmai “Pūt, vējiņi”, 
noslēdzās simtgades Dziesmu svētki. 
Līde Vanaga joprojām ar sajūsmas 
pilnu sirdi stāsta par svētku norisi. 
Turot rokās dziesmu grāmatu “Zvaig-
žņu ceļā”, ko šogad saņēmis katrs 
korists, Līde Vanaga stāsta, ka tajā 
ietverts viss jaukto koru repertuārs, 
kopā – 27 dziesmas. 

L.V. Tas ir vienlaicīgi suvenīrs un 
pārsteiguma balva. Man ir daudz da-
žādu grāmatu, taču šī noteikti būs 
īpaša, piemiņa uz visu mūžu. Man tā 
šogad gadījās, ka apstājos dziedāt ar 
ārzemju koriem, blakus latvieši no 
Cīrihes un Stokholmas. Mani pārstei-
dza, ka visas meitenes, kas stāvēja 
man blakus, dziedāja visas dziesmas 
no galvas, bez grāmatām. Cīrihes lat-
viešu koris bija ļoti liels. Ļoti mani sa-
viļņoja diriģenta Māra Sirmā uzruna 
pirms leģendārās dziesmas “Lauztās 
priedes”. Kā viņas dziedāja! Kaut jūs 
redzētu, ar kādu degsmi! Dziedāja ar 
visu savu augumu. Zane no Cīrihes, 
kurai stāvēju blakus, dzīvo tur jau 12 
gadus. Ļoti mīļa meitene, mēs ar vi-
ņu sadraudzējāmies. Stokholmas korī 
dziedāja kundze, kurai pēc pus ga-
da apritēs 100 gadi. Vispār Dziesmu 
svētki ir iespaidīgi, tik iespaidīgi, ka 
vārdos grūti izsacīt. 

Līde Vanaga ne dienu no savas dzī-
ves nevar atcerēties bez dziesmas, jau 
no mazām dienām viņa mīlēja dzie-
dāt. Tas nācis no tēva, kas ģimenē bija 
liels dziedātājs. Viņa teic, ka dziesma 
dziedē visas bēdas un ienes sirdī lai-
mes un pacilātības sajūtu. Latviešu 
tautas dziesma ir neatņemama dzīves 
sastāvdaļa. 

Dzimusi 1942. gadā Nīcgales pagas-
ta Dukuriešu sādžā. Vecāku mājas at-
radās Jāņupes krastā. Mācījās Nīcga-
les septiņgadīgajā skolā, tad – Vaboles 
vidusskolā. Jau sākumskolas laikā 
mazo meiteni Līdi pārņēma dziesmu 
vara, kura vaļā nepalaida vairs visu 

dzīvi. Arī vidusskolas laikā Līde bija 
aktīva pašdarbniece un dziedātāja. 

Pēc vidusskolas pabeigšanas viņa 
atrada darbu par pionieru vadītāju 
Tiltu skolā Līksnas pusē. Pēc vairā-
kiem gadiem viņa pārcēlās atpakaļ uz 
Nīcgali, kur sāka strādāt par biblio-
tēkas vadītāju. Pēcāk, 70. gadu sāku-
mā pildīja ciema padomes sekretāres 
pienākumus. 1975. gadā Līde Vanaga 
iekļuva pašā kultūras virpuļu epicen-
trā, uzņemoties ciema kluba vadītājas 
pienākumus. 

L.V. Kad klubā tika organizēti kā-
di svētki, visa ģimene tika pie darba. 
Meita zīmēja plakātus, vīrs veda bēr-
zu meijas. Lai arī klubs bija maziņš, 
taču ļoti mājīgs. Es teikšu tas tāpēc, 
ka būvēja to no iedzīvotāju saziedotās 
naudas. Un visa šo cilvēku labestība 
veidoja to labo auru, kas valdīja šajā 
ēkā. Un cilvēku te bija daudz. Tikai 
vienā krievu sādžā tolaik dzīvoja kādi 
400 cilvēki. Kad biju maza, atceros, kā 
gar mūsu mājām gāja jaunieši ballē-
ties, es toreiz domāju, kad jau es iz-
augušu liela un arī varēšu iet. Kluss 
vakars, klubam logi vaļā un varēja 
labi dzirdēt, kā orķestris spēlē.. Balles 
notika divas reizes mēnesī un vasarā 
nevarēja iet atvaļinājumā. Nevarēju 
iedomāties, ka varētu nebūt balles, 
pie mums brauca no Serguntes, no 
Dvietes. Bija mazs klubs, bet tautas 
daudz. Jaungada masku ballē nebija 
nevienas brīvas vietiņas klubā. 

L.V. Dziedāt sāku jau no kādiem 
trim gadiem. Atceros labi visas tēva 
dziedātās dziesmas, viņa mīļākā bija 
”Šalc zaļais mežs. Līgo naktī kopā ar 
visiem kaimiņu vīriem dziedāja kopā. 
Tā ka balss man mantojumā no tēva, 
kurš dziedāja gan strādājot, gan svēt-
kus svinot. Vidusskolas laikā paldies 
mūzikas skolotājam Antonam Gava-
ram. Tagad vēl atceros, kā skolas lai-
kā dziedājām “Mana dzimtene jaukā, 
zilo ezeru zeme..” Tajā laikā bieži tika 
organizētas kolhozu sapulces, kurās 
dziedājām kopā ar ansambli, es biju 
par solisti. Dziedājām dziesmas gan 
latviešu, gan krievu valodā. Visas 

dziesmas bija skaistas un skanīgas. 
Kad atgriezos no Tiltiem uz Nīcgali, te 
sāka organizēt vokālo ansambli. Brau-
kājām uz kolhoziem dziedāt duetā, 
atceros ļoti labi dziesmu “Es redzēju 
jūriņāi, didam, Uz akmeņa ugunti-
ņu, didam, Jūras māte tur žāvēja, di-
dam, Savu zeltu, sudrabiņu, didam..”. 
Skaisti laiki, un vienmēr Nīcgales kul-
tūra bija augstā līmenī.

L.V. Toreiz dzīve bija jautrāka, cil-
vēku – daudz. Klubā notika ne tikai 
balles, bet arī vārda došanas svētki, 
kuru galvenie gaviļnieki bija vecāki ar 
savu jaundzimušo. Svētkos piedalījās 
kūmas, vececāki, tuvākie radinieki. 
Šajā ceremonijā tika pieņemts bērni-
ņam dāvāt kā simbolus – karotīti, kas 
nozīmēja, lai viņam dzīves laikā viss 
garšotu un ziepes, lai viņš vienmēr vi-
sur mīlētu tīrību. Pilngadības svētki, 
kas bija ļoti iemīļoti jauniešu vidū. Šie 
svētki ik gadu bija ļoti apmeklēti, jo 
uz tiem sabrauca arī tālāki radinieki 
un draugi. Ciema klubā regulāri tika 
rīkoti lopkopju un mehanizatoru va-
kari, kuros godināja labākos darba da-
rītājus. Nozīmīgi ciema dzīvē bija arī 
pirmās vālas svētki, kad kombainieri 
izbrauca tīrumos, lai sāktu graudau-
gu novākšanu. 

1966. gadā Nīcgales ciema padomē 
nodibināts pirmais jauktais koris, ko 
vadīja diriģente Halīna Daugiloviča. 
Korī savas balsis skandināja 30 da-
lībnieki, savukārt 1971. gadā Nīcga-
les ciemā darbojās veseli divi kori – 1. 
un 2. kluba koris. Kora pirmssākumi 
atrodami tālajā 1949. gadā, kad kol-
hoza “Komjaunietis” jaunieši dibināja 
vokālo ansambli un Nīcgales sieviešu 
kori. 1979. gadā pie Nīcgales lielā ak-
mens pulcējās pirmā folkloras kopu 
saieta dalībnieki. Tai pat gadā Nīcga-
les ciema klubam piešķirts Kultūras 
nama nosaukums. 

Lai arī pirmā jauktā kora pirmsāku-
mi Nīcgalē meklējami 1966. gadā, arī 
vēlākos gados Nīcgalē pastāvēja gan 
kori, gan vokālie un etnogrāfi skie an-
sambļi, gan deju kolektīvs un drama-
tiskais pulciņš. 

L.V. Nīcgalē mums bija savs koris, 
apvienotais kopā ar Līksnu, un vokā-
lais ansamblis. Kori vadīja diriģente 
Halīna Daugiloviča. Toreiz korī bija 
spēcīgi dziedātāji, kas dziedāja Līks-
nas baznīcas un arī Nīcgales baznī-
cas korī. Korī trūkst vīru balsis, ļoti. 
Nevaru sevi iedomāties bez dziesmas. 
Piemēram, paņēmu šo dziesmu grā-
matu, kurā bija dziesmas, kuras dzie-
dājām pēc Dziesmu svētku gājiena 
Skonto stadionā. Tās visas man zinā-
mas dziesmas. Savukārt sadziedāša-
nās naktī bijām Mežaparkā līdz plkst. 
3 rītā. 4 koncerta stundas pagāja tik 
viegli, jo bija ļoti labi viss organizēts. 
Sēdēt mēs tur nevarējām, visu lai-
ku tik kājās stāvot. Visi mēs bijām 
tik vienoti. To vārdiem nevar izteikt. 
Kad dziedājām dziesmu “Piena ceļš”, 

kas bija noslēdzošā koncertā, raudā-
jām visi. Tas bija grandiozi! Kad uz-
gāja mūsu Terēzīte (tā mīļi Līde sauc 
goda virsdiriģenti un ilggadējo kora 
“Latgale” diriģenti Terēziju Broku) un 
dziedājām dziesmu “Pūt, vējiņi”, tā kā 
viņa, neviens vairs nevar diriģēt. Kad 
viņa notupās uz ceļgaliem un pateicās 
koriem, tas bija neaprakstāmi. Lielu 
paldies vēlos pateikt mūsu meitenēm, 
Olgai Bančenkova un Anitai Zarānei. 
Mums ir ļoti paveicies ar diriģentēm. 
Viņas pret mums attiecas ar lielu cie-
ņu un pietāti, aicina uz katru mēģi-
nājumu. Kaut vai slims vai grūti, bet 
iesi, neko citu darīt. Mums ir ļoti salie-
dēts koris. Latgales zonā vispār ir ļoti 
daudz spēcīgu koru. 

Nekad neaizmirsīšu kora braucienu 
uz Sanktpēterburgu, kad pēc koncer-
ta visi skatītāji piecēlās kājās un ar 
ovācijām mūs pavadīja. Vēl no pēdē-
jiem koncertiem, kas palika prātā, bi-
ja uzstāšanās Muzeju naktī Vārkavas 
baznīcā. Bija tik skaists, silts vakars. 
Daudzviet baznīcās esam dziedājuši. 

Braucot dziedāt uz vieniem no 
Dziesmu svētkiem Rīgā, Līde Vana-
ga atceras, ka nācies gulēt uz papīra 
maisiem, kas pildīti ar ēveļu skaidām. 
Tagad jau pavisam cita lieta, ir kom-
forts, viss pārdomāts līdz pēdējam sī-
kumam. 

L.V. Atceros, bija gadi, kad mūsu 
korus no Dziesmu svētkiem sagaidīja 
visa toreizējā rajona vadība. Tad jau 
koru rajonā bija daudz – Ilūkstē, Ega-
linē, Bebrenē, Līksnā, Nīcgalē, Višķos 
un Ķirupē, bija arī skolotāju koris. 

Korī “Latgale” Līde dzied kopš 1973. 
gada un šogad Dziesmu svētkos pie-
dalījās jau 12. reizi. Sekojot Līdes 
Vanagas uzaicinājumam, korī sāka 
dziedāt arī citas nīcgalietes, savukārt 
tagad uz kora mēģinājumiem braukā 
vien divas. Līde Vanaga pauž cerību, 
ka kora darbībā iesaistīsies arī citi 
novada cilvēki, jo šobrīd korī lielāko 
dalībnieku pulku veido pilsētnieki. Lī-
de Vanaga stāsta, ka piedzīvojusi korī 
jau 3 diriģentu maiņu – Skaidrīti Ēr-
lihu, Terēziju Broku un tagad – Anitu 
Vaivodi. 

Līde Vanaga ar smaidu sejā un 
dziesmu uz lūpām turpina savas 
dziedošās dzīves gaitas korī, pagas-
ta folkloras ansamblī "Neicgalīši" un 
arī ikdienā. Savas omītes dzīvi mū-
zikā paturpina mazmeita Antra, kas 
mācās Staņislava Broka Daugavpils 
mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļā. 
L.V. Esmu ļoti laimīga, ka manu dzīvi 
caurvij mūzika. Vai tad es būtu tik ilgi 
nodzīvojusi, ja man nebūtu dziesmas? 
Cilvēks, kas dzied, var pārciest visas 
dzīves grūtības, rast nākotnei garīgu 
izaugsmi un mieru. 

Ar Līdi Vanagu sarunājās
 Olga Davi dova
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 Plīvojot Latvijas karogam, Daugavpils novadā notika Miera skrējiens

Par vareno spēku, kas spēj iedvesmot 
cilvēkus visā pasaulē, pauž Miera 
skrējiena dalībnieki, kuri šķērsojuši 
Silenes robežpunktu Daugavpils 
novadā. 
Šī gada Eiropas mēroga Miera 
skrējiens iesācies februārī Bulgārijas 
galvaspilsētā Sofi jā un tā starptautis-
kā komanda fi nišēs oktobra sākumā 
Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. 
Kopumā skrējiena laikā tiks satikti 
vairāki miljoni cilvēku un gandrīz 8 
mēnešu laikā tiks mēroti vairāki des-
miti tūkstoši kilometru. 
Miera skrējiena miera lāpu pirmo-
reiz tika iedegta pirms 30 gadiem, 
pie ANO mītnes Ņujorkā to iededza 
šī skrējiena idejas autors, UNESCO 
Miera balvas laureāts fi losofs, spor-

tists, mūziķis un mākslinieks Šri 
Činmojs. Šo gadu laikā lāpa ir ce-
ļojusi visos kontinentos, pacēlusies 
pasaules augstākā kalna virsotnē un 
pat pabijusi kosmosā.  
Skrējienā satiekas liels un mazs, 
sportists un nesportists, kājām gājējs 
un riteņbraucējs. Skrējiena dalībnie-
ki viens otram ar mīļu, sirsnīgu smai-
du dāvā savu labo gribu, labo domu 
un mīlestību. 
Lāpu un karogu nes gan starptau-
tiskās komandas skrējēji, gan dalīb-
nieki, kas pievienojas tiem katrā no 
pašvaldībām. Daugavpils novadu 
skrējienā pārstāvēja vairāki jaunie 
sportisti. 
Miera skrējiena dalībnieki, skrienot 
cauri Skrudalienas pagastam, pie-

stāja, lai atvilktu elpu un sveicinātu 
vietējās pārvaldes pārstāvjus. Latvi-
jas posma koordinators Gints Pelec-
kis dalījās domās par skrējiena ideju 
un gūtajiem iespaidiem. “Sports un 
jo īpaši skriešana kļūst pasaulē ar-
vien populārāka. Tas ir labs un vien-
kāršs veids, kā savā starpā apvienot 
cilvēkus. Šeit mēs esam cilvēki no 
dažādām valstīm, kas dzīvo un skrien 
kopā līdz pat vairākiem mēnešiem. 
Lai arī runājam dažādās valodās un 
nākam no dažādām valstīm, mēģi-
nām radīt modeli, ka esam vienoti 
caur sportu un ar tā starpniecību ne-
sam pozitīvas domas. Miers ir ne ti-
kai tad, kad nav kara, bet arī vērtība, 
kuru vispirms izaudzējam paši sevī 
un tad dalāmies tajā ar citiem. Šis 
skrējiens balstās uz voluntieriem, cil-
vēkiem, kuriem patīk šī ideja un kuri 
atrod brīvo laiku, palīdzot organizēt 
šo skrējienu un piedalīties tajā. Mēs 
mēģinām to darīt ar saviem drau-
giem un domubiedriem kā Latvijā, 
tā Lietuvā un Igaunijā. Padarām šo 
ideju pieejamu citiem cilvēkiem, īpa-
ši bērniem, jo viņi ir mūsu nākotne. 
Bērns, saņemot rokās šo lāpu, saprot, 
ka viņš ir svarīgs, ka viņš ir daļa no 
pasaules un ka viņš var spert šo pir-
mo soli pretī harmonijai, mieram un 
saticībai. Ka tas nav tikai kaut kas 
tāds, ko mēs gaidām no citiem. Mēs 
esam atbildīgi spert šo pirmo soli, lā-
pu nesot kā simbolu virzībai uz priek-
šu, padarot šo pasauli labāku”. 
Daugavpils novada Sporta skolas 
audzēknes Anastasija Korņilova un 
Kristīne Jevsejeva piekrita trenera 
uzaicinājumam, jo šāda veida akci-
jā iesaistās pirmo reizi. Abas jaunās 

sportistes ir vieglatlētes, kurām pa-
tīk skriešana. “Šī ideja mums likās 
ļoti interesanta. Pirmkārt, mēs skrie-
nam ne uz ātrumu, bet gan priekš 
sevis. Mēs priecājamies, ka varam 
skriet kopā ar citiem, pārstāvēt savu 
novadu un Latviju. Tas mums patie-
šām ir liels pagodinājums. Pa ceļam 
iepazīstamies ar citiem sportistiem, 
kas ir šķērsojuši jau tik daudzas val-
stis”, tā pauda meitenes. 
Aļona, kas skrējienā pārstāv Ukrai-
nu, starptautiskajai komandai pievie-
nojusies Polijā un skrējienu noslēgs 
Igaunijā. “Vidēji dienā noskrienam 
10 kilometrus, gadās, ka arī vairāk. 
Visi mēs skrienam, jo mums patīk 
skriet. No tā mēs gūstam gandarī-
jumu. Tā nav tikai skriešana, tā ir 
stafete. Tas ir Miera skrējiens, un šī 
miera mums visiem tik ļoti pietrūkst. 
Mūsu devīze ir – sāc no sevis, izda-
ri pirmo soli! Man patīk skriet, tādēļ 
izlēmu izdarīt kaut ko labu. Bieži pa 
ceļam tiekamies ar bērniem, ciemo-
jamies bērnu nometnēs un skolās, 
stāstot, ka mēs visi esam viena liela 
ģimene”, tā Aļona. 
Latvijā Miera skrējiens pirmoreiz 
viesojās 1993. gadā. Kopš tā laika 
Latvija šajā labas gribas akcijā ir pie-
dalījusies jau vairāk kā piecpadsmit 
reizes. Starptautiskā komanda šogad 
pa Latvijas novadiem skrēja līdz 15. 
jūlijam, 16. jūlijā šķērsojot Latvijas 
– Igaunijas robežu. Kopā šo 5 dienu 
laikā tika mēroti 460 kilometri. 

 Olga Davidova 

„Radītu, lai paliktu” Daugavpils novada un Zarasu rajona projekts

Šovasar Zarasu rajona pašvaldības 
kultūras centrs kopā ar Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldi uzsāk jau-
nu un radošu sadarbības projektu 
„Radītu, lai paliktu”. Projektā tiks 
iesaistīti Daugavpils novada un Za-
rasu rajona iedzīvotāji, kas dzīvo lau-
ku teritorijās tālu no novada centra 
un kuriem nav plaši pieejami sociāl-
kultūras pasākumi. Projekta mērķis 
ir uzlabot dzīves apstākļus mazāk 
attīstītajās kopienās un teritorijās. 
Projekta partneri uzsver, ka ir svarī-
gi sniegt visiem iedzīvotājiem iespē-
ju piedalīties izglītības, kultūras un 
uzņēmējdarbību sekmējošos pasāku-
mos, rosinot vēlmi attīstīties radoši 
un veidot apstākļus, kas mudina ie-
dzīvotājus darboties, attīstot savas 
prasmes, radot iespējas palikt dzim-
tajā pusē.

Jūnijā viesu namā pie Smalvas eze-
ra, netālu no Zarasiem, notika pirmā 
konference „Kā kultūras organizā-
cijas var radīt labākus ekonomiskos 
un sociālos apstākļus savā teritorijā”. 
Dalībnieki – esošie un topošie amat-
nieki tika aicināti līdzdarboties un 
veidot komunikācijas tīklus, iesais-

tot pašvaldību kultūras darbiniekus 
un māksliniekus. Pasākumā tika 
demonstrētas amatniecības prasmes 
un pieredzes stāsti par inovatīvām 
pieejām saražotā produkta realizēša-
nā, kā arī par to, kā kultūras darba 
instrumenti var palīdzēt samazināt 
emigrācijas līmeni un radīt labākus 
ekonomiskos un sociālos apstākļus 
lauku teritorijās.

Viens no lielākajiem projekta ie-
guldījumiem Latvijas pusē būs bijušo 
Vaboles vidusskolas darbnīcu rekons-
trukcija, pārveidojot tās par kulinārā 
mantojuma telpām. Tajās paredzēta 
neliela izstāžu zāle un darbnīca, kurā 
attīstīt savas prasmes varēs Daugav-
pils novada iedzīvotāji.  

No 2018. gada oktobra Daugavpils 
novada Naujenes pagastā norisinā-
sies aušanas un fi lcēšanas kursi, bet 
Vaboles pagastā – tradicionālās kuli-
nārijas kursi, izmantojot vietējās se-
zonas produktus. Dalība šajos kursos 
novada iedzīvotājiem būs par brīvu. 
Savukārt šī gada rudenī Daugavpils 
novada kultūras centram „Vārpa” 
tiks uzlabota materiāli tehniskā bāze, 
kas novada kultūras pasākumus ļaus 

rīkot augstākā kvalitātē.
2019. gadā radošajā laboratorijā 

„Reālam produktam – reāla reklāma” 
jaunajiem amatniekiem būs iespēja 
izveidot savu produkta iepakojumu 
un tā reklāmu, bet konference „Amat-
niecības darinājuma pārdošana – soli 
pa solim” palīdzēs jaunajiem novada 
uzņēmējiem iekļauties un konkurēt 
valsts un Eiropas tirgū.

 2019. gada maijā Daugavpils nova-
dā notiks divas projekta aktivitātes: 
4. maijā Demenē tiks rīkoti Baltā 
galdauta svētki, kā arī maija beigās 
UNESCO Pasaules mantojuma ob-
jektu sarakstā iekļautajā objektā 
Daugavas loki - Slutišķu sādžā no-
risināsies dabas un kultūras man-
tojuma dienas, kuru ietvaros tiks 
organizētas tematiskās darbnīcas 
kokamatniecībā un tautas deju prog-
rammas jauniešiem, pieaugušajiem 
un ģimenēm ar bērniem.

Aktivitāšu dalībniekiem tiks nodro-
šināts transports nokļūšanai uz pa-
sākumiem gan Latvijas, gan Lietuvas 
teritorijā.

Projekta partneri uzskata, ka kul-
tūra un radošums var samazināt 
emigrāciju un bezdarba līmeni, pa-
augstināt ekonomisko stabilitāti, kā 
arī palīdzēt cilvēkiem socializēties, 
uzlabot dzīves apstākļus, individu-
ālās prasmes, tā stiprinot piederības 
sajūtu dzimtajai vietai. 

Fakti un skaitļi:
Nosaukums: LLI-337 Zarasu rajo-

na un Daugavpils novada mazaktīvo 
teritoriju iedzīvotāju radošuma un 
uzņēmējdarbības  aktivitātes atbal-
stīšana, izmantojot sociālkultūras 
pasākumus 

Projekta īstenošanas termiņš: 
2018. gada jūlijs – 2019. gada novem-
bris (18 mēneši)

Kopējās projekta izmaksas: 226 
937 EUR, Daugavpils novada kultū-
ras pārvaldes daļa – 99 411 EUR, no 
kurām ERAF fi nansējums – 84499,35 
jeb 85%, Valsts budžeta dotācija – sa-
stāda  4970,55 EUR jeb 5%, pašvaldī-
bas fi nansējums 9941,10 jeb 10%. 

Interreg Latvijas – Lietuvas prog-
rammas 2014. – 2020. gadam mērķis 
ir sekmēt programmas reģionu ilgt-
spējīgu sociālekonomisko attīstību, 
palīdzot tos padarīt konkurētspējīgā-
kus un pievilcīgākus dzīvošanai, uz-
ņēmējdarbībai un tūrismam. 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. Par šī 
raksta saturu pilnībā atbild projekta 
dalībnieki, un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savienī-
bas ofi ciālo nostāju.
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Novadā pieredzes apmaiņā viesojās delegācija no Glubokojes rajona

28.-29. jūnijā Daugavpils novadu 
apmeklēja delegācija no Baltkrievi-
jas Glubokojes rajona (Baltkrievija). 
Šīs vizītes ietvaros 15 ciema padomju 
priekšsēdētāji, izpildkomitejas nodaļu 
vadītāji un biedrību pārstāvji apmek-
lēja un aizguva pieredzi Naujenes, Viš-
ķu un Līksnas pagastā. Jāatzīmē, ka 
sadarbības līgums starp Daugavpils 
novadu un Glubokojes rajonu tika no-
slēgts 2015. gadā.

Naujenē viesi apmeklēja pirmssko-
las izglītības iestādi “Rūķītis”, kur 
daudz tika stāstīts par jauno kompe-

tenču pieeju audzināmo apmācībā, 
iepazinās ar ekspozīcijām Naujenes 
Novadpētniecības muzejā, savukārt 
pagasta pārvaldē tās vadītāja Ināra 
Miglāne demonstrēja prezentāciju 
par pārvaldes struktūru, funkcijām 
un iestāžu darbību. Diskusijas raisīja 
dažādi saimnieciskie jautājumi pagas-
ta teritorijā, tādi kā kapu uzturēšana, 
autobusu pārvadājumi un teritorijas 
apsaimniekošana.

Tālāk vizīte turpinājās Višķu pa-
gastā, kur delegācija iepazinās ar 
izglītības sistēmu, viesojoties Špoģu 

vidusskolā un sociālo pakalpojumu 
sniegšanu Višķu sociālās aprūpes cen-
trā. Višķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Proms dalījās pieredzē par ES 
fondu un citu atbalsta programmu ap-
gūšanu teritorijas attīstībai.

Nākamajā dienā Glubokoje rajona 
pārstāvji apciemoja Līksnas pagastu, 
vairāk uzmanību veltot kultūras jo-
mai, aplūkojot sakopto Līksnas Mui-
žas parku, iepazīstot līksniešu pieredzi 
starptautisku festivālu organizēšanā 
un nevalstisko organizāciju lomu pa-
gasta pārvaldes darbā.

Daugavpils novada pašvaldības iz-
pilddirektore Vanda Kezika norāda, 
ka vizītes programma tika veidota tā, 
lai parādītu pagasta pārvalžu un bied-
rību lomu novada teritorijas attīstībā. 
Tāpēc tika rādīti gan infrastruktūras 
objekti, kuros investēti pašvaldības 
budžeta līdzekļi, gan tādi objekti, kuru 
tapšana ir biedrību nopelns. Baltkrie-
viem praksē tika rādīti piemēri, kā 
biedrības ir iesniegušas, realizējušas 
un tālāk arī apsaimnieko radītos ob-
jektus. “Viņus īpaši interesē funkciju 
pārdale starp centrālo varu un pagastu 
pārvaldēm un iestādēm. Viņu ieinte-
resētība ir nopietna, tāpēc rādām tos 
objektus, kuri ir pašvaldības attīstības 
rādītājs,” akcentēja V.Kezika.

Lai gan šobrīd nav atvērtas nevienas 

pārrobežu sadarbības programmas, 
sadarbības partneri runāja par kopī-
gu projektu iecerēm, kas varētu būt 
kultūras un sociālajā jomā, kā arī pro-
jekti, kuros varētu praktiski iesaistīt 
iedzīvotājus ES fondu apguves praksē. 
“Pagaidām projekti ir ieceru stadijā, 
bet mēs daudz strādājam ar pieredzes 
iegūšanu, kā iesaistīt sabiedrību dažā-
du vietējā līmeņa problēmu risināšanā, 
izmantojot starptautisko programmu 
projektus. Mācāmies, kā veidot un 
nostiprināt biedrības un nevalstiskās 
organizācijas, lai pilsoņu pozīcija kļū-
tu daudz atbildīgāka, risinot vietējās 
sabiedrības aktuālos jautājumus,” pa-
stāstīja Glubokojes rajona deputātu 
padomes priekšsēdētāja Gaļina Unu-
koviča. “Mēs lepojamies ar savu sadar-
bību ar Daugavpils novadu, jo jums ir 
pieredze, kuru ir noderīgi un vērtīgi 
apgūt.”

Jāatzīmē, ka no Baltkrievijas Re-
publikas sadarbības partneriem šobrīd 
Daugavpils novadam ir kopīgi projekti 
ar Vitebskas un Braslavas rajonu.

Vizīte noslēdzās ar Daugavpils cie-
tokšņa un Marka Rotko centra apmek-
lējumu Daugavpilī.

Elza Pučko

Vidusskolēniem šogad vislabākie rezultāti 
uzrādīti svešvalodās 

Jūnija beigās vidusskolu absolventi 
saņēma centralizēto eksāmenu rezultā-
tus un atestātus par izglītības iestādes 
beigšanu. Latvijā kopumā tika izsniegti 
19103 centralizēto eksāmenu sertifikāti 
(2017. gadā – 18278) tiem jauniešiem, 
kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglī-
tību. Daugavpils novadā centralizētos 
eksāmenus kārtoja 121 skolēns, kas ir 
par 7 skolēniem vairāk kā pērn, t.sk. 
Malnavas koledžas izglītības program-
mas īstenošanas vietas “Višķi” audzēk-
ņi. Obligātos eksāmenus skolēni kārtoja 
latviešu valodā, svešvalodās un mate-
mātikā. 

Pēc Valsts izglītības satura centra 
mājas lapā publicētās informācijas, ko-
pumā vērtējot jauniešu sniegumu cen-
tralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, 
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 
rezultāti nav mainījušies. Šogad snie-
gums ir nedaudz uzlabojies latviešu 
valodā, angļu valodā un krievu valodā. 
Matemātikas eksāmena vidējais rezul-
tāts šajā mācību gadā ir tāds pats kā 
iepriekšējā mācību gadā. Līdzīgi kā ie-
priekšējā mācību gadā valsts ģimnāziju 
vidējie rezultāti eksāmenos ir augstāki 
par vidējiem rezultātiem valstī, zemā-
kie rezultāti ir vakarskolu un profesio-
nālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Matemātika, latviešu valoda un sveš-
valoda ir obligātie eksāmeni, kas jākār-
to visiem vispārējās vidējās izglītības 
ieguvējiem. Par dažiem procentiem 
palielinājies to izglītojamo skaits, kuri 
izvēlējušies kārtot fi ziku un bioloģiju.

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 
novada skolēnu rezultāti centralizētajos 
eksāmenos ir uzlabojušies svešvalodās 
(angļu/krievu), savukārt pasliktināju-
šies – latviešu valodā un matemātikā. 
Matemātikas eksāmenā rezultāti kritu-
šies, jo, salīdzinot ar pagājušo gadu, ek-

sāmens bija nedaudz savādāks – stan-
dartuzdevumus bērni risināja diezgan 
labi, taču grūtāk veicās ar nestandarta 
uzdevumu risināšanu, kas vairāk tika 
sasaistīti ar kompetenču izglītību. 

Latviešu valoda ir gadu no gada no-
vada skolās ir sāpīgais punkts, bet 
tam ir arī savi objektīvie iemesli, stās-
ta Izglītības pārvaldes vadītāja Janita 
Zarakovska: “Ļoti daudzi bērni nāk no 
krievvalodīgajām ģimenēm, kuriem 
ir grūtāk sacensties ar tiem, kuriem 
latviešu valoda ir dzimtā. Bet skolotāji 
cenšas izmantot daudzveidīgas meto-
des, arī skolas pedsēdēs izskata jautā-
jumu par latviešu valodas mācīšanu ne 
tikai vidusskolās, bet arī pamatskolās. 
Tādēļ šogad rezultāti latviešu valodā 
ir uzlabojušies Biķernieku un Lāču pa-
matskolu skolēniem”. 

Visaugstākais vidējais apguves koefi -
cients šogad ir Špoģu vidusskolai (65,12 
%), Vaboles vidusskolai (63,9 %), Salie-
nas vidusskolai (55,8 %) un Sventes vi-
dusskolai (54,84 %). 

Sventes vidusskolas skolēniem vis-
labāk veicās angļu valodas eksāmenā, 
krievu un latviešu valodā. Vaboles vi-
dusskolā uzlabojušies skolēnu rezultā-
ti angļu valodā, fi zikā un matemātikā. 
Salienas un Špoģu vidusskolu 9. klašu 
skolēniem uzlabojušies rezultāti latvie-
šu valodā. Matemātikā savus sniegu-
mus uzlabojuši Zemgales un Vaboles 
vidusskolu skolēni. Gadu no gada labi 
rezultāti skolu kopvērtējumā ir krievu 
valodā kā svešvalodas eksāmenā, vidē-
jais apguves koefi cients šajā priekšmetā 
visās skolās ir pāri 80 %.  

Tāpat Janita Zarakovska komentēja, 
ka dotajā brīdī trūkst latviešu valodas 
skolotāja Zemgales vidusskolā un spor-
ta skolotāja Vaboles vidusskolā.

Sākusies projekta “Munys pusis ļaudis” 
īstenošana

Dotais projekts ir viens no fi nansē-
juma ieguvējiem Valsts kultūrkapitā-
la fonda mērķprogrammas “Atbalsts 
kultūras programmām reģionos” pro-
jekta Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Lat-
gales kultūras programma 2018” pro-
jektu pieteikumu konkursā un tam 
tika piešķirts fi nansējums 12 00 eiro 
apmērā. 

Projekta mērķis ir izzināt un popu-
larizēt latgaliskās identitātes un kul-
tūras mantojuma elementus, amatu 
un prasmju daudzveidību Vaboles un 
tās kaimiņu pagastos. Projekta idejas 
koncepcijas autore ir Vaboles pagas-
ta Skrindu dzimtas muzeja direktore 
Anna Lazdāne. Iepriekšējos gados īs-
tenotie projekti rāda, ka Vaboles un 
tai blakus esošo pagastu teritorijās 
dzīvo dažādu kultūru un tradīciju 
pārstāvji ar savu īpašo dzīves piere-
dzi, tādēļ ir būtiski parādīt Latvijas 
valsts simtgades vēstures stāstu, at-
klājot citiem vietējo iedzīvotāju atmi-
ņas un liecības, ko vēl var saglabāt, 
integrējot tos izzinošajā tūrismā. 

Pētījums, kas tiek veikts projekta 
gaitā, ietver vēsturisko liecību apzi-
nāšanu – cilvēku, kas dzīvojuši da-
žādos Latvijas valsts vēstures laika 
periodos, dzīvesstāstu iemūžināša-
nu, kā arī par vairāk nekā 100 gadu 
senām, mantotām amatu prasmēm. 
Katrā pagastā ir ļaudis – izcili amat-
nieki, saimnieces, kultūras un māks-
las pārstāvji, literāti un publicisti, 
kuru dzīvesstāstus jānodod citiem. 

Pašlaik notiek ekspedīciju braucie-
ni, kuru laikā tiek veikta fi lmēšana 

un fotofi ksācija. Jūlijā veikti vairā-
ki ekspedīciju braucieni, kuru laikā 
intervētas, fi lmētas un fotografētas 
personas – Vaboles pagasta tautas 
muzikants Jānis Gipters, sporta ve-
terāns Romāns Saušs, godu saimnie-
ce, izcilā kūku un cepumu meistare 
Genovefa Žuka un rokdarbniece Leo-
kādija Baravika, tāpat arī Ināra Mu-
kāne, Jānis Svenčs, Venrenda Putro-
ma, Aija Skuķe, Valentīna Kudiņa, 
Marija Gadzāne. 

Iegūtais materiāls tiks apstrādāts 
un iegūtie materiāli atspoguļoti DVD 
ierakstos, izstādes izveidošanai mu-
zejā, kā arī ceļojošās izstādes izveidei. 
Projekta ietvaros tāpat tiek vāktas 
nozīmīgas vēsturiskas fotogrāfi jas un 
liecības – lietiskie priekšmeti, veik-
ta cilvēku fotografēšana un atmiņu 
stāstu fi ksēšana. Plānots, ka muzejā 
iekārtotā patstāvīgā lietisko priekš-
metu izstāde būs pieejama muzeja 
apmeklētājiem, savukārt foto stāstos, 
kas tiks novietoti gar sienām muzeja 
iekštelpās, tiks iemūžināti cilvēki da-
žādos darba procesos, amatnieki un 
audēji, mākslinieki un kultūras dar-
binieki un viņu radītās vērtības. 

Ekspedīciju braucieni norisināsies 
līdz pat septembrim, savukārt tema-
tiskās izstādes “Munys pusis ļaudis” 
atklāšana ieplānota 12. novembrī.

Olga Davi dova
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44.7. veids, kādā Pakalpojuma sniedzējs nosūta rēķinu par pakalpojumu;
44.8. līdzēju tiesības un pienākumi, to saziņas veids; 
44.9. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti;
44.10. pakalpojumu līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība;
44.11. cita normatīvajos aktos noteiktā informācija.

45. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu ap-
kalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu 
ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa. 

46. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam 
jāiesniedz rakstiskā veidā septiņu dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina 
samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu 
periodu. 

47. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu 
lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju 
pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līgu-
ma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz 
brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar 
Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem. 

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstī-
bas pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu 
lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta ne-
atbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrē-
ķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem. 

49. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pa-
kalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī 
persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā 
īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpil-
des nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jaunu Pakalpoju-
ma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu 
sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību. 

50. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam 
vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saska-
ņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu 
sniedzējam veikt kontrolmērījumus. 

51. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patē-
rētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēra-
parāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, 
veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakal-
pojumu lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un 
izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams. 

52. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. 
53. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma notei-

kumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav 
pretrunā ar normatīvā akta regulējumu. 

54. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu 
apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas 
robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu 
apkalpošanas robežu akts stājas spēkā viena mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas die-
nas Pakalpojumu lietotājam. 

55. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 
55.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties; 
55.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pa-

kalpojumu lietotāja pieprasījuma; 
55.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 56.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakal-

pojumu sniedzējs; 
55.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
55.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks trīs mēnešu laikā no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma no-
slēgšanu. 

56. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu: 
56.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks 

vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu 
lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis; 

56.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldī-
šanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības no-
teiktajā datumā); 

56.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 
56.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes 

izmantošanas mērķi; 
56.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā sešus mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav 

iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko 
brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu. 

57. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam 
pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus. 

58. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotāja pienākums ir veikt ga-
līgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem. 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
59. Par noteikumu 16.punktā, 26.5., 26.6., 26.7., 26.8., 27.2., 27.4., 27.6.apakšpunktā un 

61.punktā noteikto prasību pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās 
atbildības, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu fi ziskajām personām līdz 350,00 
euro, juridiskajām personām līdz 1400,00 euro.

60. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompe-
tences robežās ir tiesīgi: 

60.1.   Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;
60.2. pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo proto-

kolu viņiem noteiktas Daugavpils novada pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
61. Administratīvos protokolus izskata Daugavpils novada pašvaldības administratīvā 

komisija.
62. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu neatbrīvo pārkāpēju no pie-

nākuma novērst pārkāpumu un ievērot noteikumus.
VI. Noslēguma jautājumi

63. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 

noteiktajā kārtībā.
64. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpoju-

mu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu 
spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami trīs mēnešu laikā no 
noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

65. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās die-
nai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulē-
jumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam 
un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu 
jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadī-
jumos, ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 
3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie 
noteikumi. 
            1.pielikums

Daugavpils novada domes
2018. gada 31. maija  saistošajiem 

noteikumiem Nr.21
(protokols Nr. 32., 3.&)

Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija Daugavpils novada 
kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos

 Nr.
p.k. Piesārņojoša viela Maksimāli pieļaujamā 

koncentrācija (MPK) mg/l
1. pH 6,5 ÷ 9,0
2. Naftas produkti 5,0
3. Suspendētās vielas 350
4. Kopējais slāpeklis 35
5. Kopējais fosfors 6.0
6. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350
7. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 600
8. Cinks 0,3
9. Hroms (kop.) 0,5
10. Varš 0,5
11. Niķelis 0,1
12. Kadmijs 0,1
13. Svins 0,1
14. Dzīvsudrabs 0,05

2.pielikums
Daugavpils novada domes

2018. gada 31. maija  
saistošajiem noteikumiem Nr.2 1

(protokols Nr.32., 3.&)
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei vienam iedzīvotājam Daugavpils 

novadā

Labiekārtotī-
bas grupa Dzīvojamo telpu labiekārtotības raksturojums

Ūdens patēriņa 
norma vienam 

iedzīvotājam (litri 
diennaktī)

1. Ir centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija 80
2. Ir centralizētā ūdensapgāde vai kanalizācija 40

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem 

Nr.21 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās da-

ļas 1.–3.punktam, pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas cen-
tralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī 
tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā 
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadī-
šanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsar-
dzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai 
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību.

Saistošajos noteikumos netiek reglamentēta brīvkrānu izmantošanas kārtība, jo Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā brīvkrāni netiek izmantoti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Daugavpils novada pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-

torijā
Saistošie noteikumi nosaka Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāju tiesības 

un pienākumus attiecībā uz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārval-

des, Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Višķi” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildī-
bu “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie speciālisti.



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S2018. gada 1. augustsw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I
 2018. gada 28. jūnijā Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie noteikumi 

Nr.23 (protokols Nr.34., 4.&), “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansēju-
mu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsar-
gājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma “Par kultū-
ras pieminekļu aizsardzību” 24. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.   Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfi nansējumu (turpmāk – Līdzfi nansējums), 
Līdzfi nansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Daugavpils novadā esošo Valsts aiz-
sargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantoju-
ma objektu (turpmāk – Objekts) saglabāšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte – būves inventarizācija, ko veic sertifi cēts arhi-
tekts vai mākslas zinātnieks, lai noskaidrotu Objekta kultūrvēsturisko vērtību, kā arī 
atsevišķu tajā esošo daļu kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi, veicot uzmērījumus, foto-
fi ksāciju, krāsojuma zondāžu, un sagatavotu rekomendācijas atjaunošanai vai pārbūvei; 
2.2. Elements – šo Noteikumu izpratnē Objekta atsevišķi būvniecības un būvgaldniecības 
izstrādājumi (skursteņi, krāsnis, koka logi, durvis, kāpnes, tai skaitā  to komplektā ietilp-
stošie elementi: aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, eņģes, rokturi, reliņi, pakāpieni, krāsns 
durvis un šīberi) un Objekta piegulošās teritorijas labiekārtojuma elementi  (krucifi ksi, 
žogi, vārti, laipas, akas, atsevišķas laternas, karoga masti u.c.);
2.3.  Kultūrvēsturiskā inventarizācija – šo Noteikumu izpratnē vizuāla Objekta izpēte, 
ko veic mākslas zinātnieks,  iegūstot informāciju par Objekta vēsturisko, zinātnisko un 
māksliniecisko vērtību, esošo un saglabājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo detaļu aprakstu 
un apjomu, un veicot fotofi ksāciju;
2.4. Objekts – šo Noteikumu izpratnē – Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 
esošs Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis vai Daugavpils novada aizsargāja-
mais kultūras mantojuma objekts (nosaka Daugavpils novada domes 2014.gada 2.jūlija 
saistošie noteikumi Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafi skā daļa”);
2.5. Pretendents - šo Noteikumu izpratnē Objekta īpašnieks, kas ir fi ziska vai juridiska 
persona (izņemot pašvaldības, valsts vai reliģiskās organizācijas).

    3. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pretendents var saņemt Pašvaldības palīdzību Ob-
jektu  saglabāšanai, atjaunošanai, konservācijai, restaurācijai.

4. Pašvaldības Līdzfi nansējums tiek piešķirts no Pašvaldības budžeta šim mērķim paredzē-
to fi nanšu līdzekļiem kārtējā budžeta ietvaros.

II.  Pretendentiem izvirzāmās prasības
 5. Uz Noteikumos noteikto Līdzfi nansējumu var pieteikties Pretendents, kuram par Objek-

ta saglabāšanas pasākumiem nav saņemts fi nansējums no Eiropas Savienības fi nanšu avo-
tiem vai valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem pieteikuma iesniegšanas gadā.

  6. Uz šajos Noteikumos noteikto Pašvaldības Līdzfi nansējumu var pretendēt Objekti  Dau-
gavpils novadā, ja nepieciešama: 

6.1. Objekta vai tā daļas atjaunošana, priekšroku dodot vēsturiski un arhitektoniski vēr-
tīgai  apbūvei;
6.2. Objekta vai tā daļas konservācija, priekšroku dodot vēsturiski un arhitektoniski vēr-
tīgai   apbūvei; 
6.3. Objekta vai tā daļas restaurācija, maksimāli saglabājot oriģinālo substanci, nepazemi-
not  Objekta kultūrvēsturisko vērtību;
6.4. Elementa nomaiņa pret Objekta būvniecības periodam atbilstošiem izstrādājumiem,

       Elementa konservācija, atjaunošana vai restaurācija, ja Elements ir neapmierinošā teh-
niskā stāvoklī un ir apdraudēta tā turpmākā pastāvēšana. Šādā gadījumā jāparedz neatbil-
stošo Elementa detaļu nomaiņa ar vēsturiski un stilistiski atbilstošām detaļām, maksimāli  
saglabājot oriģinālo izstrādājuma substanci. 
7. Objektu vai to daļu atjaunošana, konservācija, restaurācija jāparedz maksimāli saglabā-

jot oriģinālo izstrādājuma substanci, apstrādājot un papildinot to ar atveseļojošiem un funkci-
jas spēju uzlabojošiem materiāliem, nepazeminot izstrādājuma kultūrvēsturisko vērtību.

      8. Pretendentam Līdzfi nansējuma piešķiršanas līgumā noteiktajā kārtībā, jānodrošina Ob-
jekta pieejamība sabiedrības apskatei.

    9. Projekta pieteikumu Līdzfi nansējuma saņemšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem vie-
nām un tām pašām Pretendentam atbalstāmajām darbībām var iesniegt pēc Līdzfi nansēju-
ma līguma saistību izbeigšanas.

10. Uz Pašvaldības Līdzfi nansējumu nevar pretendēt, ja:
10.1.Pretendents, ja tā ir juridiska persona, ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, 
tai  skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā 
darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidā-
cijas procesā; 
10.2. fi nansējuma saņēmējs pasākuma īstenošanas laikā Daugavpils novada domei snie-
dzis  nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības fondu  līdzfi -
nansēto projektu īstenošanu; 
10.3. Pretendents vai tā pilnvarotā persona, ja tā ir juridiska persona, ir izdarījusi nozie-
dzīgu  nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fi nanšu intere-
ses, un  saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

III. Projektu pieteikumu atlases izsludināšana
    11. Paziņojumu par projekta pieteikumu iesniegšanu Pašvaldība publicē internetā Pašval-

dības mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, kā arī ievieto Pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā “Daugavpils novada vēstis”.

  12.  Paziņojumā par projektu pieteikumu iesniegšanu norāda:
12.1. projektu iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par 2 (diviem) mēnešiem no   
         paziņojuma publicēšanas datuma;
12.2. maksimālo pieejamo fi nansējuma apjomu;
12.3. par projektu pieteikumu konkursa atbildīgo amatpersonu.

  13. Projektu pieteikumu atlasi izsludina Pašvaldība vienu reizi gadā. Pieteikuma izvērtēša-
na notiek konkursa kārtībā saskaņā ar noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un 2.pie-
likumā noteiktajiem kvalitatīvajiem rādītājiem. Ja pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas un 
Līdzfi nansējumu līgumu noslēgšanas Pašvaldības budžetā ir šim mērķim paredzēto fi nanšu 
līdzekļu atlikums, projektu pieteikumu atlasi var izsludināt atkārtoti.

IV. Projekta pieteikuma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti
      14. Projekta iesniedzējs vienas izsludinātās projektu atlases ietvaros var iesniegt tikai vie-

nu projekta pieteikumu. Lai pieteiktos Līdzfi nansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs ne 
vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesniegšanu norādītajam beigu termiņam Pašvaldībā 
iesniedz projekta pieteikumu, kas sastāv no:

14.1. projekta pieteikuma veidlapas, ko aizpilda atbilstoši Noteikumu 1. pielikumam  
    «Projekta pieteikuma veidlapa», un ko saskaņo ar paziņojumā par projektu pieteikumu  
iesniegšanu norādīto amatpersonu;
14.2. pilnvarojuma, ja projekta pieteikumu neiesniedz īpašnieks;
14.3. ja ir attiecināms uz būvdarbos paredzētajiem darbiem – Domes Būvvaldē  apstipri-

nāta dokumentācija (apliecinājuma karte vai c.);
14.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, ja Objekts ir Valsts 
kultūras piemineklis, vai Daugavpils novada Kultūras pārvaldes izsniegtie Tehniskie  no-
sacījumi par Objekta saglabāšanas pasākumiem, ja Objekts ir Daugavpils novada aizsar-
gājamais kultūras mantojuma objekts; 
14.5. paredzēto darbu izmaksas tāme.

    15. Ja projekta pieteikumu iesniedz par kopīpašumā esošu ēku, projekta iesniegumu pa-
raksta visi īpašnieki vai īpašnieku pilnvarotā persona.

16.   Projekta pieteikumu drukātā veidā vienā eksemplārā latviešu valodā iesniedz Paš-
valdībā paziņojumā par projekta pieteikuma iesniegšanu norādītajā vietā vai iesniedz elektro-
niski, nosūtot uz paziņojumā par projekta pieteikumu iesniegšanu norādīto e-pasta adresi, ne 
vēlāk kā līdz paziņojumā par projektu pieteikumu iesniegšanu norādītajam beigu termiņam. 
Ja projekta pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms Pašvaldībā 
reģistrētais datums un laiks. Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas 
datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

17.     Projekta pieteikumu paraksta projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona, pievie-
nojot attiecīgu pilnvarojuma dokumentu.

18.   Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, projekta pieteikumu paraks-
ta tās amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā persona, pievienojot pilnvarojumu 
apliecinošu dokumentu. Ja projekta iesniedzējs ir kopīpašumā esošas ēkas īpašnieki, projekta 
pieteikumu paraksta visi īpašnieki.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, Līdzfi nansējuma apmērs  
19.     Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai un tās ir pa-

redzētas apstiprinātajā projekta pieteikumā.
20.   Par attiecināmām izmaksām uzskata:

20.1. Objekta vai tā daļas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzi-
nāma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un 
autoruzraudzības izmaksas;
20.2. Objekta vai tā daļas konservācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzi-
nāma dokumenta (tai skaitā  kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un   
autoruzraudzības izmaksas;
20.3. Objekta vai tā daļas restaurācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzi-
nāma  dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;
20.4.  Objekta vai tā daļas atjaunošanas būvdarbu izmaksas;
20.5. Objekta vai tā daļas konservācijas būvdarbu izmaksas;
20.6. Objekta vai tā daļas restaurācijas būvdarbu izmaksas;
20.7. Objekta vai tā daļas atjaunošanai nepieciešamo materiālu un izstrādājumu iegādes  
izmaksas;
20.8. Objekta Elementu, kas ir analogi vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai 
vērtībai, atjaunošanas, konservācijas, restaurācijas izmaksas un iegādes, piegādes  un  
uzstādīšanas izmaksas.

21.   Pašvaldības Līdzfi nansējums tiek samazināts par pievienotās vērtības nodokļu da-
ļu, ja Pašvaldības Līdzfi nansējumu pieprasa Pretendents vai tā pilnvarotā persona, kas reģis-
trēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

22. Par neattiecināmām izmaksām uzskata:
22.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju 
un  citu pakalpojumu izmaksas;
22.2. projekta administrēšanas izmaksas;
22.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksāju-
mus, soda procentus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu, zaudē-
jumus sakarā ar valūtas maiņu un citus tiešos vai netiešos fi nansiālos izdevumus;
22.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksas;
22.5. izmaksas, kas radušās pirms Noteikumu 57. punktā minētā Līdzfi nansējuma līgu-
ma  noslēgšanas;
22.6. iespējamo Objekta vai tā daļas atjaunošanas, konservācijas, restaurācijas būvniecī-
bas ieceres dokumentu izstrādes, būvdarbu, materiālu iegādes un piegādes sadārdzināju-
mu  pret sākotnēji pieteikumā norādītajām izmaksām;
22.7. nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfi nansēto projektu;
22.8. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

23.     Pašvaldība piešķir Līdzfi nansējumu ne vairāk kā 5000 euro vienam Pretendentam 
viena konkursa ietvaros.

24. Komisijas apstiprinātā Līdzfi nansējuma summa tiek ieskaitīta Pretendentam pēc 
izstrādātā konkursa projekta īstenošanas un iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti. 

25. Konkursā atbalstāmo un līdzfi nansējamo konkursa projektu skaits atkarīgs no pie-
ejamā fi nansējuma apjoma.

26.   Līdzfi nansējumu piešķir šādā apmērā:
26.1. Objekta Kultūrvēsturiskā inventarizācijas vai Arhitektoniski mākslinieciskās izpē-
tes izstrādei – 100 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 1000 euro;
26.2. Objekta vai tā daļas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzi-
nāma dokumenta  izstrādei un autoruzraudzībai – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 
1000 euro;
26.3. Objekta vai tā daļas konservācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzi-
nāma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 
100 euro;
26.4. Objekta vai tā daļas restaurācijas būvniecības ieceres dokumenta vai tam pielīdzi-
nāma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 
500 euro;
26.5. Objekta vai tā daļas atjaunošanas būvdarbiem – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk 
kā 3000 euro;
26.6. Objekta vai tā daļas konservācijas būvdarbiem – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk 
kā 2000 euro;
26.7. Objekta vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk 
kā 5000 euro;
26.8. Objekta Elementu restaurācijai vai analogu Elementu vēsturiskajai, zinātniskajai 
un mākslinieciskajai vērtībai iegādei, piegādei un uzstādīšanai – 50 procentu apmērā, bet 
ne vairāk kā 2000 euro.

27.   Uz Līdzfi nansējumu nevar pretendēt, ja par projekta līdzfi nansētajām attiecināma-
jām izmaksām iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir saņemts fi nansējums no valsts, Pašvaldības, 
Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu fi nanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem fi nanšu 
instrumentiem.

28. Pašu spēkiem veiktajiem būvdarbiem Līdzfi nansējums netiek piešķirts.
VI. Projektu pieteikumu vērtēšana  

29.     Projekta pieteikumu vērtēšanu pēc projekta iesniegšanas beigu termiņa veic komi-
sija.

30.   Komisija projekta pieteikumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā.
31.   Projekta pieteikumu pārbaudīšanu un vērtēšanu veic secīgi šādā kārtībā:

31.1. pārbauda projekta pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem;
31.2. pārbauda projekta pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem rādītājiem atbilstoši 2. pie-
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likumam.

32.   Komisija, izvērtējot projekta pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, pār-
bauda:

32.1. vai projekta pieteikums aizpildīts atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam “Projekta pie-
teikuma veidlapa»;
32.2. vai projekta pieteikumā iekļautais Objekts atrodas Daugavpils novada teritorijā eso-
šo aizsargājamo kultūras mantojuma objektu vai Valsts aizsargājamo arhitektūras  pie-
minekļu sarakstā;
32.3. vai projekts iesniegts noteiktajā termiņā;
32.4. vai iesniegts pilnvarojums, ja pieteikumu neiesniedz īpašnieks;
32.5. vai projekta pieteikums satur visus Noteikumu 14. punktā minētos dokumentus;
32.6. vai projekta iesniegums noformēts, ievērojot Noteikumu 16., 17., 18. punkta   prasī-
bas.

33.   Ja komisija konstatē, ka projekta pieteikums neatbilst administratīvajiem kritēri-
jiem, tā var pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un projekta pieteikuma 
vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta pieteikuma vērtēšanu pēc administratīvajiem 
kritērijiem, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju vai precizē-
jumus.

34.   Komisija, izvērtējot projekta pieteikuma iesniedzēju, pārbauda, vai projekta pietei-
kuma iesniedzējs atbilst noteikumu Pretendenta prasībām. Lai pārliecinātos par projekta 
pieteikuma iesniedzēja atbilstību Noteikumu Pretendenta prasībām, komisija informāciju 
iegūst Pašvaldībai pieejamās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir nepilnīga 
vai neatbilst projekta pieteikuma iesniedzēja iesniegtajai informācijai, komisijai ir pienākums 
pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.

35.   Ja komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs neatbilst Noteikumos izvirzītajām 
prasībām, tā pieņem lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un projekta pieteikuma 
vērtēšanu neturpināt.

36.   Komisija, izvērtējot projekta pieteikumā iekļauto izmaksu pamatotību, pārbauda:
36.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis Līdzfi nansējumu Noteikumu 20. punktā  no-
teiktajām attiecināmajām izmaksām;
36.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais Līdzfi nansējuma apmērs nepārsniedz Noteiku-
mu  22. un 25. punktā noteikto Līdzfi nansējuma apmēru;
36.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.

37. Ja komisijai rodas šaubas par attiecināmo izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tir-
gus izmaksām, tā var pieprasīt projekta iesniedzējam sniegt paskaidrojumu vai citu papildu 
informāciju, kas pamato izmaksu aprēķinu. Ja izmaksu aprēķina atbilstība vidējām tirgus 
izmaksām netiek pierādīta, komisija var Pašvaldības piešķiramā Līdzfi nansējuma apmēru 
samazināt.

38.   Projektu pieteikumus, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, katrs komisijas loceklis 
vērtē individuāli, piešķirot punktus atbilstoši Noteikumu 2. pielikumam “Projektu pieteiku-
mu kvalitatīvo rādītāju novērtēšanas anketa”.

39.   Kvalitatīvie rādītāji:
39.1. Objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis;
39.2. Objekts ir Daugavpils novada aizsargājamais kultūras mantojuma objekts;
39.3. Objekta atjaunošanas/konservācijas/restaurācijas darbi ir neatliekami, un tie nodro-
šinās objekta pastāvēšanu ilgtermiņā;
39.4. Objekta nozīme un vērtība, oriģinālsubstances un autentiskuma saglabāšanas pa-
kāpe;
39.5. Objekta datējums (pierādīts dokumentāli);
39.6. Objekta detaļu oriģinālās dekoratīvās apdares vērtība;
39.7. paredzēto darbu veids;
39.8. Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana veicina papildus fi nansējuma piesaistes 
iespējas, kā arī veicina papildu aktivitāšu īstenošanu Objekta saglabāšanā;
39.9. izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un saņemts Valsts kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcijas vai Daugavpils novada Kultūras pārvaldes atbalsts;
39.10. Objekta atjaunošanas, konservācijas vai restaurācijas plāns (brīvā formā).

40.   Pēc projektu pieteikumu novērtēšanas, komisija sakārto projektu pieteikumus pēc 
piešķirto punktu skaita.

41.   Komisija piešķir Līdzfi nansējumu pieejamā Pašvaldības budžeta fi nansējuma ap-
mēra ietvaros, dodot priekšroku projektu iesniegumiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu.

42.   Lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfi nansējuma summu, 
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Re-
gulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta pie-
mērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Ofi ciālais Vēstnesis, 2013. gada 24. de-
cembris, Nr.L 352/1) (turpmāk – Regula) komisija var pieņemt līdz 2020. gada 31. decembrim.

43.   Attiecībā uz projektu pieteikumiem, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
43.1. apstiprina projekta pieteikumu un piešķir Līdzfi nansējumu;
43.2. apstiprina projekta pieteikumu ar nosacījumu un piešķir Līdzfi nansējumu;
43.3. noraida projekta pieteikumu.

44.   Domes lēmumu nosūta projekta pieteikuma iesniedzējam atbilstoši Paziņošanas 
likumam.

45. Pēc komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta pieteikums un piešķirts Līdz-
fi nansējums, Pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par Līdzfi nansējuma piešķir-
šanu.

VII. De minimis atbalsta saņemšanas nosacījumi
46.     Pašvaldības Līdzfi nansējuma saņēmējiem, kuri konkrēto Objektu vai tā daļu izman-

to saimnieciskās darbības veikšanai, atbalstu, kas kvalifi cējams kā valsts atbalsts, pasākuma 
ietvaros proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai sniedz saskaņā ar Regulu.

47.   Piesakoties Pašvaldības Līdzfi nansējumam, Līdzfi nansējuma saņēmējam, kas mi-
nēts Noteikumu 46. punktā, ir tiesības arī norādīt, ka proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma 
daļai pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, pro-
porcionāli samazinot Pašvaldības Līdzfi nansējuma daļu.

48.   Lemjot par Līdzfi nansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā, komisija ievēro šā-
dus nosacījumus:

48.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas 1. panta 1. punktā minētos nozares un  
darbības ierobežojumus;
48.2. pirms lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu komisija pārbauda, vai       
saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsts nepalielina attiecīgajā fi skālajā gadā,  kā 
arī iepriekšējos divos fi skālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz 
līmenim, kas pārsniedz Regulas 3.panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbal-
sta apmēru. Saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. 
Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai «viena vienota 
uzņēmuma» defi nīcijai;
48.3. de minimis atbalstu piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam nav pasludināts 
maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ār-
pustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav   piemērota 
sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta  un/vai tas 
neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma 

piemērotu maksātnespējas procedūru.
49.   Ievērojot Regulas 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo Noteikumu ietvaros pie-

šķirto de minimis atbalstu, drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas 3. panta 
2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā 
uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska 
fi nansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā 
atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta 
projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

50.   Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas vienlaicīgi vairākās nozarēs, tostarp Re-
gulas 1.panta 1.punktā minētajās nozarēs, vai veic turpat minētas darbības, saimnieciskās 
darbības veicējs nodrošina šo nozaru vai darbību, vai to izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Re-
gulas 1. panta 2. punktu.

51.   Līdzfi nansējumu uzskaita saskaņā ar normatīviem aktiem par de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem.

52.   Pašvaldība un Līdzfi nansējuma saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de mini-
mis atbalstu atbilstoši Regulas 6. panta 4. punktam.

    1.pielikums
Daugavpils novada domes 

2018. gada 28. jūnija
 saistošajiem noteikumiem  Nr. 23 

(protokols Nr. 34., 4.&)
  

  PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Informācija par projekta pieteikuma iesniedzēju
Projekta iesniedzējs
(atzīmē vienu atbilstošāko)  fi ziska persona

 juridiska persona
 kopīpašnieki
 dzīvokļu īpašnieku kopība

Aizpilda, ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir fi ziska persona
Vārds, Uzvārds  
Personas kods  
Deklarētā dzīvesvieta  
Korespondences adrese  
Kontaktinformācija saziņai (tele-
fona numurs, e-pasts)

 

Aizpilda, ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona
Nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Korespondences adrese  
Pievienotās vērtības nodokļu maksātājs (norādīt “jā” vai 
“nē”)

 

Kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts)  
Pārstāvja Vārds, Uzvārds  
Pārstāvības pamats (statūti, pilnvarojums, cits)  

Aizpilda, ja projekta pieteikuma iesniedzēji ir kopīpašnieki (neattiecas uz 
dzīvokļu īpašnieku kopību)
Visu kopīpašnieku Vārdi, Uzvārdi, personas kods (fi ziskām 
personām) vai nosaukumi un vienotais reģistrācijas 
numurs (juridiskām personām)

 

Norāda personu, kas pārstāvēs kopīpašniekus  
Pārstāvja Vārds, Uzvārds (fi ziskām personām) vai 
nosaukums (juridiskām personām)

 

Pārstāvja personas kods (fi ziskām personām) vai vienotais 
reģistrācijas numurs (juridiskām personām)

 

Pārstāvja deklarētā dzīvesvieta (fi ziskām personām)vai 
juridiskā adrese (juridiskām personām)

 

Pārstāvja korespondences adrese  
Kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts)  

Informācija par saglabājamo/atjaunojamo Objektu
(brīvā formā sniedz informāciju, kas zināma par saglabājamo Objektu)
Vai objektam vai tā daļai ir kultūras pieminekļa sta-
tuss (norāda tiesisko pamatu un datumu)

 

Iepriekš veiktie objekta saglabāšanas darbi
(norāda informāciju par veiktajiem saglabāšanas darbu vei-
diem, to raksturojums)

 

Informācija par kārtību, kādā objekts būs pieejams sabiedrības apskatei
(brīvā formā aizpilda projekta iesniedzējs un saskaņo ar paziņojumā par projektu 
iesniegumu iesniegšanu norādīto personu)

Saskaņots:
amats, Vārds, Uzvārds (paraksts)

 

Projekta izmaksas un tā ieviešana
(aizpilda projekta iesniedzējs un saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu 
iesniegšanu norādīto personu)
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Izsakam līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem

Plānotais projekta īstenošanas 
laiks (norāda pilnos mēnešos)

 

Projekta izmaksu aprēķins Projekta 
iesniedzēja 
fi nansējums

Pašvaldī-
bas Līdzfi -
nansējums

kopā

Projekta kopējās izmaksas    
Projekta attiecināmās izmaksas    
Objekta Kultūrvēsturiskā inventarizācijas 
vai Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes 
izstrādei – 100 procentu apmērā, bet ne 
vairāk kā 1000 euro

   

Objekta vai tā daļas atjaunošanas 
būvniecības ieceres dokumenta vai tam 
pielīdzināma dokumenta  izstrādei un 
autoruzraudzībai – 50 procentu apmērā, 
bet ne vairāk kā 1000 euro;
Objekta vai tā daļas konservācijas 
būvniecības ieceres dokumenta vai tam 
pielīdzināma dokumenta izstrādei un 
autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, 
bet ne vairāk kā 100 euro;

   

Objekta vai tā daļas restaurācijas 
būvniecības ieceres dokumenta vai tam 
pielīdzināma dokumenta izstrādei un 
autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, 
bet ne vairāk kā 500 euro;

   

Objekta vai tā daļas atjaunošanas 
būvdarbiem – 50 procentu apmērā, bet ne 
vairāk kā 3000 euro;

   

Objekta vai tā daļas konservācijas 
būvdarbiem – 50 procentu apmērā, bet ne 
vairāk kā 2000 euro;

   

Objekta vai tā daļas restaurācijas 
būvdarbiem – 50 procentu apmērā, bet ne 
vairāk kā 5000 euro;

   

Objekta Elementu restaurācijai vai analogu 
Elementu vēsturiskajai, zinātniskajai un 
mākslinieciskajai vērtībai iegādei, piegādei 
un uzstādīšanai – 50 procentu apmērā, bet 
ne vairāk kā 2000 euro.

   

Pievienoto dokumentu kopijas
Ja ir attiecināms uz būvdarbos 
paredzētajiem darbiem – Domes Būvvaldē 
apstiprināta dokumentācija (apliecinājuma 
karte vai cits) 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspe-
kcijas norādījumi, ja Objekts ir Valsts kultūras 
piemineklis, vai Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes izsniegtie Tehniskie nosacījumi par 
Objekta saglabāšanas pasākumiem, ja Objekts 
ir Daugavpils novada aizsargājamais kultūras 
mantojuma objekts  
Paredzēto darbu izmaksas tāme

Saskaņots:
amats, Vārds, Uzvārds (paraksts)

Ar šo es, projekta iesniedzējs/projekta iesniedzēja pilnvarotā persona 
_____________________ apliecinu, ka visa projekta iesnieguma veidlapā norādītā informā-
cija ir patiesa, esmu iepazinies ar Daugavpils novada domes 2018. gada 28.jūnija saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 23 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējumu Valsts 
aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un kultūras mantojuma objektu saglabāšanu Dau-
gavpils novadā “ un tajos ietvertās tiesības un pienākumi man ir saprotami.

                                                                                       _____________________ (paraksts)

  2.pielikums
Daugavpils novada domes 

2018. gada 28. jūnija 
saistošajiem noteikumiem  Nr. 23 

(protokols Nr. 34., 4.&)

PROJEKTU PIETEIKUMU KVALITATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒŠANAS 
ANKETA

Kritērijs
Vērtēšanas
sistēma – 

punktu skala
1. Objekts vai tā daļa ir valsts kultūras piemineklis vai 

Daugavpils novada aizsargājamais kultūras manto-
juma objekts

 

Objekts vai tā daļa ir valsts nozīmes kultūras piemineklis 3
Objekts vai tā daļa ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis 2
Objekts vai tā daļa ir Daugavpils novada aizsargājamais 
kultūras mantojuma objekts 1

 Maksimāli iespējamais punktu skaits 3
2. Objekta saglabāšanas/restaurācijas/atjaunošanas darbi 

ir neatliekami, un tie nodrošinās objekta pastāvēšanu 
ilgtermiņā:

 

Objekta atjaunošanas/konservācijas/restaurācijas darbi 
ir neatliekami, un tie nodrošinās objekta pastāvēšanu 
ilgtermiņā

4

Objekta atjaunošanas/konservācijas/restaurācijas darbi 
nav neatliekami, bet tie nodrošinās objekta pastāvēšanu 
ilgtermiņā

3

Objekta atjaunošanas/konservācijas/restaurācijas darbi nav 
neatliekami, bet objekts būtiski uzlabo Daugavpils novada 
kultūrainavas estētisko kvalitāti 2
Objekta atjaunošanas/konservācijas/restaurācijas darbi nav 
neatliekami, ir saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu 1

 Maksimāli iespējamais punktu skaits 4
3. Objekta nozīme un vērtība Daugavpils novada 

kultūrainavā, oriģinālsubstances un autentiskuma 
saglabāšanas pakāpe:

 

Objektā saglabājusies oriģinālā izskatā un detaļu 
komplektācijā

4

Objektā nelieli pārveidojumi (daļēji mainīti logi, pārkrāsota 
fasāde, labots jumta segums, nelieli apdares zudumi)

3

Pārveidots Objekts (mainīts vai daļēji mainīts apšuvums, 
daļēji mainīta sienu, jumta konstrukcija, mainīti logi, durvis)

2

Objekts zaudējis oriģinālo izskatu (ļoti lieli zudumi, mainīta 
sienu, jumta konstrukcija, mūsdienīga fasāžu apdare, jumta 
segums, logi, durvis)

1

 Maksimāli iespējamais punktu skaits 4
4. Objekta datējums (pierādīts dokumentāli):  

Līdz 1900. gadam 5
1900.–1919. 4
1920.–1945. 3
1946.–1989. 2
1990. –1999 1

 Maksimāli iespējamais punktu skaits 5
6. Objekta Elementu oriģinālās dekoratīvās apdares 

vērtība:
 

Objekts un tā Elementi ar bagātīgu dekoratīvo apdari 2
Objekts un tā Elementi ar minimālu dekoratīvo apdari 1

 Maksimāli iespējamais punktu skaits 2
7. Paredzēto darbu veids:  

Kompleksa Objekta vai tā daļas restaurācija 5
Elementu restaurācija 4
Objekta atjaunošanas darbi 3
Elementu atjaunošana vai, kas ir analogi vēsturiskajai, 
zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai, jaunu 
uzstādīšana; 

2

Objekta vai tā daļas konservācijas darbi 1
 Maksimāli iespējamais punktu skaits 5

 Mūžībā aizgājuši
Ambeļu pagastā

Vološina Gaida (1942.g.)
Biķernieku pagastā

Vavilovs Fjodors (1933.g.)
Petrovs Konstantīns (1942.g.)

Demenes pagastā
Urbans Staņislavs (1961.g.)
Golovatjuka Vera (1948.g.)

Kalkūnes pagastā 
Sčaslivcovs Vasiļs (1938.g.)
Filimonova Anfi sa (1952.g.)

Pujats Rolands (2011.g.)

Kalupes pagastā
Baika Antoņina (1933.g.)

Līksnas pagastā
Linde Genadijs (1970.g.)

Malnača Leontīna (1931.g.)
Maļinovas pagastā

Bondarenko Pandelika (1963.g.)
Ostrovska Olga (1966.g.)

Medumu pagastā
Krilova Monika (1939.g.)

Naujenes pagastā
Grets Aivars (1966.g.)

Pirogovs Igors (1965.g.)
Vasiļjeva Nadežda (1938.g.)
Kļeščs Vjačeslavs (1959.g.)
Vilcāne Helēna (1925.g.)
Jackeviča Kira (1943.g.)

Nīcgales pagastā 
Pavlovska Jevgeņija (1938.g.)

Sventes pagastā
Balodis Alfrēds (1938.g.)

Tabores pagastā
Peresta Ivans (1961.g.)
Zubova Anna (1966.g.)

Minčenko Ivans (1936.g.)
Kabanova Emma (1966.g.)

Vaboles pagastā 
Jankovska Jūlija (1921.g.)

Višķu pagastā
Djubins Vladimirs (1951.g.)

Jamrovskis Aleksandrs (1952.g.)
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Naujenē remontēs divas pašvaldības ēkas 
Saskaņā ar Daugavpils novada at-

tīstības programmas Investīciju plānu 
2018.-2020.gadam, domes sēdē ap-
stiprināti Naujenes kultūras centra 
remontdarbi un Naujenes sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības cen-
tra jumta seguma nomaiņa. Lai veiktu 
remontdarbus, tiks ņemti aizņēmumi 
Valsts kasē.  

Iepirkuma rezultātā, Naujenes kul-
tūras centra remontdarbu izmaksas ir 
28 775,20 eiro, no tām 17 265,12 eiro 
tiks segti, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē, pārējais ir pašvaldības līdzfi nan-
sējums.  Naujenes kultūras centra ēka, 

kas atrodas Locikos, ir būvēta 1975. 
gadā un kā kultūras centrs izmantota 
no 1994. gada. Telpu platība ir 1548 
kv.m. Kultūras centra telpas tiek iz-
mantotas visu kultūras norisu organi-
zēšanai Naujenes pagastā. Pērn centrā 
notika 45 pasākumi, kuros piedalījās 
vairāk kā 4000 apmeklētāji. Tāpat kul-
tūras centru savu lielāko pasākumu or-
ganizēšanai izmanto Lāču pamatskola, 
kurai nav savas pasākumu zāles, kā 
arī Naujenes mūzikas un mākslas sko-
la koncertiem.

Kā norāda Naujenes pagasta pārval-
des vadītāja Ināra Miglāne, ēka ir fi -

ziski novecojusi un ir nepieciešama tās 
atjaunošana. Pēc Būvniecības valsts 
kontroles biroja ieteikumiem neatlie-
kami ir jāveic ēkas cokola remonts, jā-
nomaina ēkas apmales, jāierīko jaunas 
jumta teknes, jāmaina ūdens notek-
caurules, kā arī pagrabstāvā jāveic vai-
rāku iekštelpu apdares atjaunošanas 
darbi.

Savukārt Naujenes sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības centram 
Vecstropos pilnībā tiks veikta jumta se-
guma nomaiņa. Tas nolemts tādēļ, ka, 
neskatoties uz pēdējo gadu laikā veik-
tajiem jumta lāpīšanas darbiem, ūdens 

teces turpināja parādīties, bojājot ēkas 
iekštelpas. 

Centrs ir Daugavpils novada Sociālā 
dienesta struktūrvienība, kas nodroši-
na sociālās palīdzības un sociālo pakal-
pojumu organizēšanu Naujenes pagas-
tā.  Ēka ekspluatācijā pieņemta 1967. 
gadā. Tā ir divstāvu ķieģeļu mūra ēka 
ar platību 876 kv.m. Saskaņā ar iepir-
kumu, remontdarbu izmaksas ir EUR 
24177,80, kuras pilnībā tiks segtas ar 
Valsts kases aizņēmumu. 

Būvniecības darbus abām ēkām 
veiks SIA “Defass – D”.

Maļinovā tiks rekonstruēta Rēzeknes iela 

0.640km garumā un šajā ielas posmā 
dzīvo aptuveni 200 iedzīvotāji. Šī iela 
nav atjaunota vairāk kā 40 gadus un 
gar daudzdzīvokļu mājām Nr.33, 35 un 
37 ir avārijas stāvoklī. Tāpat daļā ielas 
nav apgaismojuma, apdraudot iedzīvo-
tāju drošību un veselību. 

Būvdarbi Maļinovas ciemā tiks veik-
ti vienā kārtā un tos plāno pabeigt līdz 
2018. gada novembrim.

Tabore iegādāsies jaunu traktoru, 
Medumi - autobusu 

Domes sēdē atbalstīta traktora ie-
gāde Tabores pagasta pārvaldes funk-
ciju veikšanai. Tā iegādei tiks ņemts 
aizņēmums Valsts kasē 52 334.11 eiro 
apmērā. Iepirkuma rezultātā traktoru 
piegādās SIA “M.T.Z. Serviss”. 

2017.gada nogalē vienīgajam Tabo-
res pagasta pārvaldes traktoram Be-
larus 82.1(2003.gada izlaiduma) radās 
dzinēja defekts, kura novēršana, ņe-
mot vērā traktora vispārējo tehnisko 
stāvokli, tika atzīta par ekonomiski ne-
lietderīgu. Lai uzlabotu Tabores pagas-
ta pārvaldes komunālās nodaļas dar-
bības efektivitāti, Daugavpils novada 

dome atbalstīja ierosinājumu aprīkot 
traktoru ar priekšējo uzkari, frontālo 
iekrāvēju, sniega lāpstu un piekabi. 

Tāpat pozitīvs lēmums bija Medu-
mu pagasta pārvaldes lūgumam iegā-
dāties jaunu 19+1 sēdvietu Renault 
Master autobusu Medumu pamatsko-
las skolēnu pārvadāšanai. Līdzšinē-
jais autobuss Mercedes Benz (1990.g.) 
tehniskā stāvokļa dēļ tiks norakstīts. 
Jaunā autobusa iegādei, kuru nodroši-
nās SIA “Tehauto Latgale”, tiks ņemts 
aizņēmums Valsts kasē 50545,00 eiro 
apmērā.

Atbalstīta iecere veikt Rēzeknes ielas 
pārbūvi un apgaismojuma rekonstruk-
ciju Maļinovas ciemā. Ieceres realizē-
šanai nepieciešami 304 711,09 eiro, no 
kuriem 75% tiks segti, veicot aizņēmu-
mu Valsts kasē un 25% tiks nodrošinā-
ti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Maļinovas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Arkādijs Karņickis informēja, ka 
Maļinovas ciema Rēzeknes iela šķēr-
so daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus 

Demenē atjaunos katlu telpu
Domes sēdē pieņemts lēmums atļaut 

Demenes pagasta pārvaldei uzsākt ie-
pirkuma procedūru pašvaldības kat-
lumājas atjaunošanai siltumenerģijas 
ražošanas energoefektivitātes uzlaboša-
nai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Par katlu mājas atjaunošanas ne-
pieciešamību jau apvienotās komitejas 
sēdē ziņoja Demenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Valentīna Gadzāne. 

Pirms kāda laika jau notika katlu 
mājas apsekošana, ko veica SIA “Baltic 
Elektromontāža”. Apsekošanas laikā 
tika pārbaudīti trīs ūdenssildāmie katli, 
kas izgatavoti 2007. gadā. 

Veiktā pārbaude parādīja, ka ir vē-

rojams darba virsmas nodilums pa-
augstinātu temperatūru ietekmē. Aiz-
mugurējā katlu virsmas daļai ir veikti 
remontdarbi, lai novērstu sūci, kas 
radusies darba šķidruma spiediena un 
starpsienu izdegšanas rezultātā. Pēdējo 
reizi šāda tipa remontdarbi tika veikti 
2018. gada maijā, kā rezultātā, uzpildot 
katlu, radusies sūce darba virsmā, jo 
metāla konstrukcija nespēj pilnvērtīgi 
izturēt spiedienu nodiluma dēļ. 

Pārbaudes laikā secināts, ka pilnvēr-
tīgs katlu remonts nav iespējams, tādēļ 
tie ir jānomaina, jo tie darbojušies jau 
11 gadus.  

8. Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana veicina 
papildus fi nansējuma piesaistes iespējas, kā arī veici-
na papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā:
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līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri līdzfi -
nansēšanas līgumā noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Saistošo noteikumu “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējumu Valsts aizsar-
gājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 
objektu saglabāšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir atbalstīt un veicināt Dau-
gavpils novadā esošo valsts nozīmes pieminekļu un aizsargājamo kultūras mantojuma ob-
jektu restaurāciju, konservāciju un atjaunošanu, tā veicinot apbūves autentiskuma saglabā-
šanu, arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka:
– kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldība piešķir līdzfi nansējumu Valsts aizsargā-

jamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 
objektu saglabāšanai, proti, restaurācijai, konservācijai vai atjaunošanai;

– attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, līdzfi nansējuma apmēru;
– projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;
– līguma slēgšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Daugavpils novada pašvaldība gads-

kārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami Valsts aizsargājamo ar-
hitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu 
saglabāšanai.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības terito-
rijā

Restaurējot, konservējot un atjaunojot Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļus un 
Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektus, uzlabojas vides kvalitāte 
kopumā, vienlaicīgi radot pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma infra-
struktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti informatīvajā iz-
devumā “Daugavpils novada vēstis” un Daugavpils novada pašvaldības mājaslapā www.
daugavpilsnovads.lv

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23
“Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējumu Valsts aizsargājamo arhi-
tektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 

objektu saglabāšanai”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
 Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan 

pašvaldības un valsts, un sabiedrības interesēs. Daugavpils novada pašvaldība līdz šim ir 
veikusi un veic darbu, lai saglabātu savā teritorijā esošos kultūras mantojuma objektus.

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodroši-
nāšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldī-
bām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt 
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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 – 7383 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

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

Sveicam jaunlaulātos un vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

Apgūts pašvaldības 
energoefektivitātes 

atbalsta programmas 
budžets 

Daugavpils novada domes Finanšu 
pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja Ilze 
Rasčevska domes sēdē deputātus in-
formēja, ka ir izskatīts pieteikums no 
dzīvojamo māju kooperatīva “Mežmala” 
par pašvaldības līdzfi nansējuma pie-
šķiršanu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu mājai Nr. 420, 
18. Novembra ielā, Vecstropi, Naujenes 
pagastā. Tā kā šogad pašvaldība jau ir 
atbalstījusi sešas daudzdzīvokļu mā-
jas, energoefektivitātes atbalsta prog-
rammas budžets ir izsmelts. Vecstropu 
māja tiks reģistrēta ar pirmo kārtas 
numuru, pretendējot uz fi nanšu līdzek-
ļiem no 2019. gada budžeta. Dzīvokļu 
īpašnieki lūdz segt dzīvojamās mājas 
energoaudita pārskata sagatavošanu 
un termogrāfi jas veikšanu 100% apmē-
rā (363 EUR), tehniskā projekta doku-
mentācijas sagatavošanu 100% apmērā 
(780 EUR), kā arī gala sienu siltināšanu 
50% jeb 11 461 eiro. 

Jau iepriekš vēstīts, ka 2018. gadā 
pašvaldības budžetā energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamām mājām bija paredzēti 
120000 eiro. Šī summa piešķirta sešām 
daudzdzīvokļu mājām -  3 Kalkūnes 
pagastā, 2 Skrudalienas pagastā un 1 
Naujenes pagastā.

 Par plānotajām operatīvo dienestu lauku 
apmācībām Kalkūnes pagastā

Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienests (turpmāk tekstā NMP 
dienests), īstenojot projektu “Sadarbī-
bas, kapacitātes stiprināšana un kopīga 
risku mazināšana Latvijas un Lietuvas 
medicīnas un glābšanas personālam 
ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo), Nr. 
LLI-213, Interreg V-A Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības programmas 
2014. – 2020. gadam ietvaros, organi-
zēs lauku apmācības dienestu darbi-
niekiem šī gada 21., 22., 23. augustā 
Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, 
Kalkūnes ielā 22, Kalkūnos. 

Projekta ResCo mērķis ir stiprināt 
pierobežas zonā Latvijas un Lietuvas 
dienestu sadarbību un efektivitāti pa-
līdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkār-
tas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību 
par drošu rīcību ārkārtas situācijās. 

Praktiskajās apmācībās, atbilstoši 

scenārijam, norobežotā apmācību vietā 
tiks imitēts ēkas sagruvums ar vairā-
kiem cietušajiem. Organizatori un da-
lībnieki – NMP dienests, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests, Utenas 
apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (Lietuva) un Utenas apriņķa 
Primārās veselības aprūpes centrs (Lie-
tuva) pārbaudīs savstarpējo sadarbību. 
Pēc mācībām tiks veidots mācību video-
materiāls, kas veicinās izpratni par rīcī-
bu ēku nogruvumu gadījumos. 

Apmācību laikā Latvijas un Lietuvas 
dienestu operatīvie transportlīdzekļi 
Daugavpils novada teritorijā pārvieto-
sies ar ieslēgtiem skaņas un gaismas 
signāliem. NMP dienests aicina Dau-
gavpils novada iedzīvotājus nesatrauk-
ties, redzot uz ielām pārvietojoties ope-
ratīvo tehniku ar ieslēgtiem skaņas un 
gaismas signāliem.

Ņems aizņēmumu Valsts kasē Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu pārbūvei 

Aizņēmums 1 767 773,45 eiro apmē-
rā tiks izmantots Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) pasākuma ”Pamat-
pakalpojumi  un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projekta „Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu  pārbūve” 
īstenošanai. 

Pašreiz ir veikti iepirkumi un jūnijā 
Lauku atbalsta dienestā apstiprināts 
projekta pieteikums sekojošu pašval-
dības ceļu pārbūvei - ceļa „Butiški-Ži-
dina” pārbūve Naujenes pagastā, ceļa 
„Vitaniški-Bruņene” pārbūve Skruda-
lienas pagastā, kā arī ceļa „Mežniecība 
- Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā. 

Kopējais pārbūvējamo ceļu garums sa-
stāda 18 kilometrus. 

Dotie ceļi tika apstiprināti Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpoju-
mi un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” atklātajā projektu iesniegumu 
konkursā. Projekta mērķis ir uzlabot 
novada transporta tīklu tehnisko stā-
vokli. 

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt 
kokus ārpus meža teritorijas:

1)Četrus ošus, divas liepas, Višķu pagasta Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 4
2)Vienu bērzu Koroļevščinas kapos 
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē 

(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 01. augusta līdz 2018. gada 
21. augustam

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 22. augustā plkst. 9.40 Višķu 
pagasta Koroļevščinas kapos, plkst. 10.00 Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 4

 Sventes pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par 15 (piecpad-
smit) koku nozāģēšanu Sventes ciema teritorijā. 

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes pagasta 
pārvaldē (Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, tālr. 
654 25180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2018. gada 17. augustam.

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 21. augustā plkst. 10.00 
Sventes pagasta pārvaldē.

No 15. jūnija līdz 26. jūlijam novadā dzimuši 15 bērniņi, 
no tiem 9 - meitenes,  6 – zēni. 

Jūlijā laulību noslēguši 54 pāri, 
no tiem 16 pāri - novada iedzīvotāji. 

Projektu pa-
redzēts īste-
not līdz 2020. 
gada 31. mai-
jam. 


