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Man ir tas gods uzrunāt Jūs Latvijai tik 
nozīmīgos svētkos, tik nozīmīgā mēnesī – no-
vembrī. Mēnesī, kad godinām Latvijas ka-
ravīru piemiņu un atzīmējam mūsu valsts 
dzimšanas dienu. Ļoti nozīmīgi svētki, kas 
ļauj mums apzināties piederību savai valstij 
un savam novadam.

Mūsu Latvijai šobrīd neklājas viegli. Sprie-
dzi sajūtam ne tikai valsts ekonomiskajā 
sfērā. Tā ietekmē arī katru personīgi, mūsu 
ģimenes, draugus un kolēģus. Šajā laikā ap-
jaušam, ka mainās sākotnējie priekšstati par 
dzīvi. Tiek meklēta jauna iespēja – jauna ce-
rība.  Lai arī kāds būtu šis laiks – rūgtuma un 
smaguma pārpilns, tomēr tas ir mūsu laiks. 
Mēs dzīvojam un strādājam šajā laikā, audzi-
nām un izglītojam savus bērnus, rūpējamies 
par savām ģimenēm.

Mūsu valsts esam mēs visi. Palīdzēsim 
viens otram, lai mūsu  valsts zeļ, plaukst un 
attīstās, būsim iecietīgi viens pret otru, jo lik-

tenis ir veidojis mūs ļoti dažādus un atšķirīgus.
Esam ievēlējuši 11.Saeimas deputātus. Saeima ir mūsu spogulis – bei-

dzoties vēlēšanu ciklam un iesākot darba gaitas, varam novēlēt jaunievēlē-
tajai Saeimai atrisināt  mūsu kopīgās problēmas, sagatavojot un pieņemot 
pārdomātākus lēmumus. Negatīvisms kļuvis par lielu draudu demokrātijai. 
Jāatgūst spēja priecāties par valsts un pašvaldību labajiem darbiem.

Mūsu pašvaldības mērķis, protams, ir panākt, lai cilvēki vēlētos te dzimt, 
augt, dzīvot, bet atbraukušie tūristi gribētu šeit atgriezties, vai vēl labāk – 
palikt. Tas nosaka darbības prioritātes. Pats svarīgākais priekšnoteikums 
tam ir sakārtota infrastruktūra, tā vienlīdz svarīga gan iedzīvotājiem, gan 
uzņēmējiem, gan tūristiem. Tieši tagad ir daudzas iespējas to īstenot, jo ir 

pieejami fi nanšu resursi, tāpēc būtu nepiedodami šo iespēju neizmantot, ko 
pašvaldība mērķtiecīgi arī cenšas darīt.

 Mūsu prioritāte ir novada iedzīvotāji – cilvēki, kuri prot strādāt, mācīties, 
atpūsties un būt lepni par savu novadu, kā arī tie, kuriem dzīvē ir mazāk 
paveicies.

Izaugsmes un progresa stingrākais pamats ir uzņēmējdarbības attīstība. 
Ir gandarījums, ka novada lauksaimnieki izaudzēto ir jau sabēruši apcir-
kņos un aktīvi nodarbojas ar jauninājumu ieviešanu, piesaistot Eiropas Sa-
vienības atbalstu. Daļa no viņiem jau kļuvuši par lielražotājiem, savukārt 
mazās saimniecības ir atradušas savu nišu uzņēmējdarbības klāstā. Lielu 
artavu nodokļu pienesumā novadā dod arī mūsu pārstādes, tirdzniecības un 
pakalpojumu uzņēmumi.

Katram saprotams, ka sociālo jautājumu risinājumu atslēga ir sakārtotā 
un attīstītā ekonomikā. Bez sekmīgas ražošanas, nevaram cerēt arī uz no-
pietnu atbalstu izglītībai, veselībai, sociālajai palīdzībai, kultūrai, sportam 
un citām jomām. Uzņēmējiem vēlēsim drosmi, enerģiju, izturību un veik-
smi. 

Latvijai un novadam liela vērtība ir ne tikai darbs, bet arī katrs cilvēks, 
kurš šeit dzīvo. Mums ir jāizceļ un jānotur labais, jo sliktās ziņas, kas jū-
tami pārpludina masu medijus, bojā mūsu domāšanu un pasaules izjūtu, 
tas grauj to skaisto, ko ikviens vēlētos iekopt savā skolā, dārzā un pagastā. 
Katrs cilvēks, kas šodien kaut ko dara Latvijas labā, ir pelnījis, lai viņu no-
sauc vārdā un pasaka viņam paldies.

Svētku priekšvakarā es gribu no sirds pateikties Jums visiem par to, ko 
Jūs katrs esiet devis savam Daugavpils novadam. Nav jāveic varoņdarbi, 
lai būtu noderīgs. Pietiek ar to, ka tieši Tu esi šeit – šeit dzīvo, mācies un 
strādā. Esmu lepna par mūsu cilvēkiem. Lepojaties arī Jūs par cilvēkiem 
sev apkārt!

Lepojaties par savu Latviju!

Cienījamie novada iedzīvotāji!

Daugavpils novada domes vārdā,
Daugavpils novada domes 
                   priekšsēdētāja                                      Janīna Jalinska

Valsts Prezidents savu septembra algu ziedo Medumu vidusskolai
27.oktobra vakarā, neskatoties uz rudens brīv-

dienām, priecīgā satraukumā Medumu vidussko-
lā pulcējās skolotāji un skolēni. Uztraukumam 
bija pamats – Medumu vidusskolu ar savu ap-
meklējumu pagodināja Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. A.Bērziņa vizīte aizsākās Daugavpilī, 
kur viņš apmeklēja Daugavpils Universitāti, „Dit-
ton pievadķēžu rūpnīcu” un Daugavpils cietoksni. 
Dienas laikā valsts pirmā persona tikās ar pilsē-
tas un novada domes vadību, piedalījās reģionāla-
jā forumā un svinīgi atklāja ceļa pārvadu. Vizīte 
tika noslēgta Daugavpils novadā, kur prezidents 
vēlējās apmeklēt lauku skolu, un šoreiz laimīgā 
loze krita uz Medumu pagastu. 

Prezidents tika iepazīstināts ar skolas darbī-
bu un tās panākumiem, aplūkojot bibliotēku un 
muzeju. A.Bērziņš skolai uzdāvināja 12 jaunas 
grāmatas un ierakstīja novēlējumu divās goda 
viesu grāmatās, kuras lapās jau lepojās Vairas 
Vīķes  - Freibergas ieraksts no 1999.gada. Skolas 
aktu zālē vidusskolas kolektīvs sarūpēja svētku 
priekšnesumu – skolēni muzicēja, dejoja, dziedāja 
un rādīja Medumu vidusskolas Marionešu teātra 
uzveduma fragmentu. 

Prezidents pateicās skolēniem un skolotājiem 
par iespēju apmeklēt vienu no lauku mazajām 
skolām. „Es pats esmu nācis no mazas lauku sko-
las. Mana skola bija vēl mazāka. Cilvēka lielumu 

Valsts Prezidents par piemiņu parakstās Medumu 
vidusskolas goda viesu grāmatā

Medumu vidusskolas direktore V.Skvorcova, Valsts 
prezidents A.Bērziņš un Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja J.Jalinska skolas ierīkotajā muzejā

Prezidenta vizīte tiek iemūžināta kopbildē ar skolas 
kolektīvu

nenosaka tas, kur viņš atrodas vai no 
kurienes nāk, bet gan tas, kā viņš rīko-
jas.  Es esmu pārliecināts, ka šajā sko-
lā Jūs iegūsiet nepieciešamo pamatu, 
lai varētu droši doties pasaulē. Tā kā 
dzīve man ir daudz devusi, savu sep-
tembra algu es uzdāvinu jums,” nespē-
jot slēpt asaras, koncerta noslēgumā 
teica A.Bērziņš

Ziedojot savu algu, prezidents tur jū-
lijā doto vārdu, ka savu atalgojumu par 
darbu prezidenta amatā ziedos skolām. 
Prezidents atalgojumā saņem nedaudz 
virs 2000 latu. 

A.Bērziņš atzina, ka nevis 
pilsētas, bet lauki ir tie, kuri 
spēs noturēt un saglabāt Lat-
viju. Neskatoties uz to, pre-
zidents atzina, ka viņš nesa-
skata problēmas, ka tuvākajā 
nākotnē Medumu vidusskola 
pārstrukturizēsies par pa-
matskolu, jo šogad tai neizde-
vās nokomplektēt 10.klasi. 

Jautājot par iespaidiem 
Latgalē, Valsts prezidenta 
atzina, ka ir labāk nekā viņš 
gaidīja. „Manī izraisa izbrīnu 
tas, ka kāds šo reģionu sauc 
par depresīvu. Tad ir jājau-
tā, kas ir depresīvs? Sēdēt 
pagrabā un rīt narkotikas, 
vai dzīvot svaigā gaisā un ēst 
rupju maizi?” retoriski jautā-
ja viesis. 

Atvadoties Valsts pre-
zidents vēlreiz pateicās 

Medumu vidusskolai par sirsnīgo 
uzņemšanu, novēlot skolai un Daugav-
pils novadam attīstību un virzību augš-
up. „Mēs tajā lielpilsētā centīsimies da-
rīt visu, ko mēs spējam un saprotam. 
Ja mēs kaut ko darām nepareizi, tad 
nebaidieties to teikt”, uzmundrināja 
A.Bērziņš. 
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Daugavpils novada domes lēmumi

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes 
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv 
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.

Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

    Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils Novada Vēstis”
    Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
    Tirāža – 11 000 eks.,bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī

    Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne

    Reģistrācijas apliecības Nr. M 001334 

● Ievēlēja ar 2011.gada 7.novembri Svetlanu 
Fjodorovu par Skrudalienas bāriņtiesas locekli uz 
Svetlanas Kursītes bērna kopšanas atvaļinājuma 
laiku.

● Grozīja ar Daugavpils novada domes 
2011.gada 29.septembra lēmumu Nr. 1240 
apstiprinātās novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2011.
gada septembrim-decembrim.      

● Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldībai 
paredzētās mērķdotācijas bezmaksas interneta 
un datoru nodrošināšanai pašvaldības publiska-
jās bibliotēkās sadali pagastu pārvaldēm 2011.
gadam.

● Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus Nīcgales pagasta Nīcgales ciema 
administratīvajā teritorijā nodrošina Nīcgales 
pagasta pārvalde.

● Nodeva Naujenes pagasta Kraujas ciema Dār-
za ielas 0.000-0.280 km, Strādnieku ielas 0.000-
0.780 km, Meža ielas 0.000-0.580 km būvniecības 
izmaksas Ls 26005,33 un  „Daugavpils novada 
Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-1.610 km re-
konstrukcija”  būvniecības izmaksas  Ls 3160,43  
Daugavpils novada domei.

● Nolēma pārdot novada pašvaldības nekus-
tamos īpašumus „76”, Ezeriņi, Sventes pagasts, 
„Kartupeļu noliktava”, Kutki, Dubnas pagasts un 
Strādnieku iela 7A k-3-18, Svente, Sventes pa-
gasts.

● Apstiprināja ar 2011. gada 1. decembri ap-
kures tarifu nedzīvojamām telpām Daugavas ielā 
5, Līksnas pagastā - 1,21 Ls/m2 (bez PVN).

● Pieņēma 29 lēmumus zemes jautājumos.
Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-

ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Nākamās domes sēdes notiks 10. un 24.novem-
brī.

trukcija” un „Naujenes novadpētniecības muzeja 
rekonstrukcija”.

● Atbalstīja Skrudalienas pagasta pārvaldes 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” 
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas atklātā projektu konkursā. 

● Nolēma ņemt aizņēmumus no Valsts kases:
- Ls 251 177,39 projekta „Daugavpils novada 

estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā” fi-
nansēšanai,

- Ls 407 192,36 apmērā projekta „Daugavpils 
novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagas-
tā (1.kārta)” finansēšanai. 

● Pieņēma 16 lēmumus zemes jautājumos. 

2011.gada 18.oktobra ārkārtas sēdē pieņem-
ti 2 lēmumi:

● Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumus:
-  LVL 45693.15 projekta „Tabores pagasta brī-

vā laika pavadīšanas infrastruktūras rekons-
trukcija”  finansēšanai;

- LVL 78380.90 projekta „Daugavpils novada 
Kalkūnes pagasta ielu rekonstrukcija” I kār-
tas finansēšanai.

2011.gada 27.oktobra sēdē pieņemti 50 lēmu-
mi:

● Apstiprināja saistošos noteikumus „Par aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datubāzes izveidi, uzturēšanu un informācijas 
apriti” un „Daugavpils novada ūdensapgādes un 
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības noteikumi”. Saistošie 
noteikumi pēc atzinuma saņemšanas no Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas stāsies 
spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”.

● Izsludināja novada projektu konkursu jaunat-
nei „Uzlabosim savu ikdienu!” un apstiprināja tā 
nolikumu.

● Apstiprināja Daugavpils novada Jaunatnes 
politikas stratēģiju 2011. – 2017.gadam.

2011.gada 13.oktobra sēdē pieņemti 70 lēmu-
mi:

● Apstiprināja saistošos noteikumus „Par kap-
sētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā”, kuri 
stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī.

● Apstiprināja saistošos noteikumus „Par sa-
biedrisko kārtību Daugavpils novadā”, kuri pēc atzi-
numa saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas stāsies spēkā nākošajā dienā 
pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis”.

● Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozīju-
mi Daugavpils novada domes 2011.gada 24.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.5 „Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2011.gadam””.

● Noteica 19 parakstu vākšanas vietas 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā 
Latvijas Republikas likuma „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” ierosināšanai.

● Apstiprināja nolikumu „Par Daugavpils nova-
da domes apbalvojumiem”.

● Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 
autoceļu fonda līdzekļu sadales precizēto plānu 
2011.gadam. 

● Samazināja biedrībai „Sventes pērle” Sventes 
ezera ūdenstilpes nomas maksu par 25%.

● Piešķīra finansējumu no līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem:

- Ls 1887 Naujenes Mūzikas un mākslas sko-
las pedagogu atlīdzībai, lai nodrošinātu pro-
fesionālās ievirzes izglītības licencētu un 
akreditētu programmu īstenošanu;

- Ls 3898 Vecsalienas pagasta pārvaldei, lai 
nodrošinātu skolēnu pārvadājumus ar paš-
valdības autotransportu;

- Ls 4049 Kalupes pagasta pārvaldei skolēnu 
pārvadājumu autobusa Mersedes Benz In-
touro garāžas jumta un durvju pārbūvei.

● Nolēma iesniegt Eiropas Savienības atklāto 
projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Pa-
matpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projektus “Sventes pagasta Parka ielas rekons-
trukcija”, “Salienas pagasta katlu mājas rekons-

Bāriņtiesu speciālisti smēlās pieredzi no Vācijas kolēģiem

Oktobrī projekta „Par darbu ar sociālā ris-
ka grupas bērniem un jauniešiem atbildīgo 
Daugavpils novada speciālistu profesionālās 
kvalifikācijas prasmju pilnveide praksē Vā-
cijā” ietvaros, seši Daugavpils novada bāriņ-
tiesu speciālisti devās vizītē uz Vāciju, lai 
pilnveidotu savas profesionālās kvalifikāci-
jas prasmes darbam ar sociālā riska grupas 
bērniem un jauniešiem, kā arī aizgūtu piere-
dzi no Vācijas kolēģiem. Bāriņtiesu speciālis-
tu viesošanās pamatā ir Daugavpils novada 
pašvaldības sadarbība ar Vācijas Interna-
cionālo mācību centru IB. Vizītē devās Dau-
gavpils novada domes Izglītības pārvaldes 
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautā-
jumos Natālija Pēterāne, Daugavpils nova-
da Višķu bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna 
Kudiņa, Līksnas bāriņtiesas priekšsēdētājs 
Valdis Miltiņš, Kalkūnes bāriņtiesas priekšsēdē-
taja Vita Verza, Skrudalienas bāriņtiesas priekš-
sēdētājs Romualds Baranovskis un Naujenes bā-
riņtiesas locekle Inese Jonāne. 

Daugavpils novada pārstāvji Vācijā pavadīja 
divas nedēļas, kuru laikā apguva gan teorētisko 
materiālu darbam ar sociālā riska grupas bēr-
niem, jauniešiem un ģimenēm, gan arī pielieto-
ja praktiskos darba modeļus, uz vietas strādājot 
kopā ar vācu kolēģiem.„Arī Vācijā speciālisti sa-
skaras ar līdzīga veida problēmām, kā pie mums, 
tomēr viņu atbalsta sniegšanas modeļi un pie-
eja ir elastīgāka,” stāsta N.Pēterāne. Pirmkārt, 
atšķiras tiesu sistēma. Vācijas tiesa var atņemt 
vecākiem lēmējtiesības kāda konkrēta aprūpes 
aspekta risināšanā, piemēram, bērna izglītības 
nodrošināšanā, neatņemot pilnībā aprūpes tiesī-
bas. Tas nozīmē, ka bērns paliek ģimenē, tomēr 
par bērna izglītību lemj profesionāļi. Elastīgāk 
darbojas arī jautājums par aizgādņu atrašanu rī-
cībnespējīgām personām. Vācijā ir izveidota prog-
ramma, kurā aizgādnība tiek piešķirta profesio-
nāli sagatavotām personām, kuras saņem par to 
atlīdzību.

Latvijas grupa devās arī uz stacionārās palī-
dzības centriem, lai klātienē novērotu, kā darbo-
jas dažādi atbalsta centri bērniem un ģimenēm. 
Pirmais tika apmeklēts Bērnu dienas centrs, kur 
tiek sniegts atbalsts bērniem un vecākiem. Bērni 
uz centru nāk pēc skolas, lai nodarbotos ar intere-
šu izglītību un apgūtu socializēšanās prasmes – te 
tiek mācītas vienkāršas lietas, kas noder turpmā-

kai dzīvei – kā sevi aprūpēt, kā pagatavot ēst vai 
izmazgāt drēbes. Paralēli notiek darbs ar vecā-
kiem. Būtiski, ka bērns vakarā atgriežas mājās 
un netiek izņemts no ģimenes. „Arī mums novadā 
bija līdzīga ideja pie skolām attīstīt centrus, kur 
bērni varētu apgūt socializēšanās iemaņas. Diem-
žēl šis projekts neguva atbalstu, bet mēs ceram, 
ka nākotnē izdosies piesaistīt līdzekļus, lai reali-
zētu šo ieceri”, atklāj N.Pēterāne. 

Interesanta pieeja tika atklāta Šverīnas pa-
audžu namā. Šverīnas centrā brīvprātīgi darbo-
jas gan jaunieši, gan veci, vientuļi cilvēki, kuri 
labprāt bērniem palasa priekšā pasakas, palīdz 
organizēt konkursus un kopīgus pasākumus. 
N.Pēterāne: „Šādi centri ir kā ģimeņu klubs, kurā 
vērojama paaudžu pārmantojamība. Kopīgi dar-
bojoties, vecākā paaudze māca jaunāko, tajā pašā 
laikā sniedzot arī siltumu un mīļumu, kuras bēr-
niem ikdienā pietrūkst ģimenē. Tas ir vēl viens 
modelis, kuru mēs varētu adaptēt pie sevis – 
centrs darbotos gan bērnu, gan pensionāru labā”. 

Aktuāla problēma Daugavpils novadā ir bēr-
nu klaiņošana un skolu neapmeklēšana. Vācijā 
šī problēma tiek risināta inovatīvi –  te darbo-

jas Zehna centrs, kurš ir izveidots ar mēr-
ķi pakāpeniski pieradināt bērnu pie dienas 
režīma un palīdzēt tam atgriezties mācību 
ritmā. Šajā centrā tiek īstenota palīdzība 
trijās fāzēs. Sākumfāzē bērns tiek iesaistīts 
interešu pulciņos, lai apgūtu socializēšanās 
prasmes. Otrajā fāzē skolēns tiek pieradi-
nāts pie mācībām – pirmajā nedēļā notiek 
viena mācību stunda dienā, katru nedēļu 
pakāpeniski palielinot slodzi. Kad bērns ir 
pieradis pie mācību procesa, kā arī apgūtas 
prasmes pastāvīgi mācīties, skolēnam palīdz 
integrēties atpakaļ klasē, skolā, bieži arī ģi-
menē. Pateicoties šādam centram, bērns ap-
gūst iekavēto vielu un pārvar radušās bailes 
no skolas. Zehna skola darbojas nesen, bet 
jau īsajā pastāvēšanas laikā tā ir uzrādījusi 
teicamus rezultātus – no 19 bērniem skolā 
un ģimenē veiksmīgi atgriezušies ir 17. 

Bāriņtiesas speciālisti paspēja apmeklēt 
arī vietējo skolu bērniem ar speciālajām va-
jadzībām. N.Pēterāne atzīst, ka redzot, kas 
ir pieejams vācu bērniem un kolēģiem, pār-
ņēma balta skaudība. Šajā skolā darbojas 

plašs atbalsta telpu klāsts – gan agresijas mazi-
nāšanas , mūzikas terapijas, ergo terapijas, ūdens 
procedūru telpas, gan tekstila, kokapstrādes un 
mājturības darbnīcas, kā arī bērniem tiek snieg-
ta iespēja katru nedēļu izmantot zirgu terapiju. 
„Tas viss parāda, cik lielā mērā var atbalstīt šos 
bērnus. Piemēram, agresijas mazināšanas telpā, 
speciālisti ar bērnu izrunājas un noskaidro, ko 
viņš vislabāk gribētu darīt brīdī, kad viņam ir uz-
nācis stress. Arī pie mums, Daugavpils novadā, ir 
tādi gadījumi, kad bērnam uznāk stress un viņš 
vairs nespēj piedalīties mācību procesā. Tad vei-
dojas sarežģīta situācija klasei un pedagogiem, jo 
tiek traucēts mācību process. Lai to risinātu, ir 
jādomā par atbalsta personālu.” 

Vācijas viesi vizīti vērtē kā ļoti vērtīgu – ir iegū-
tas jaunas idejas un praktiski risinājumi, kas pa-
līdzēs darbā. Tuvākajā nākotnē par Vācijā iepa-
zīto praksi tiks informēti arī pārējie novada spe-
ciālisti un vadība. „Skatīsimies, kuros projektos 
varētu startēt, lai īstenotu šīs idejas”, apņēmīgi 
nosaka N.Pēterāne. 

Projekta dalībnieki Gustrovas tiesas nama sēžu zālē
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Noslēdzies Daugavpils novada jaunatnes projekts 
„Gribu zināt un piedalīties”

Eksotika Tabores pagastā – poniji, 
mini-pigi cūciņas un dažādu šķirņu kazas

 „Nopirkt poniju palūdza mana meita”, tā savu 
stāstu iesāk Daugavpils novada piemājas saim-
niecības „Galdiņi” īpašnieks Vjačeslavs Jančevs-
kis. Četru bērnu tēvs laipni izrāda savu saimnie-
cību, ar apbrīnojamu stāstnieka talantu iepazīsti-
not ar katru mājdzīvnieku. Vjačeslavs par katru 
lopiņu var stāstīt ilgi un interesanti, un nav jau 
brīnums – te tiešām ir ko redzēt.

Meitas pierunāts, Vjačeslavs iegādājās Končitu, 
kurai vēlāk pievienojās arī Ponti. Lai gan poniji 
izskatās mazi, tie spēj turēt pat 80 kg smagu jāt-
nieku un dzīvo līdz pat 50 gadu vecumam. Mazie 
zirdziņi ir piedalījušies pagasta svētkos un cītīgi 
vizinājuši bērnus. Končita un Ponti rūpīgi sargā 
viens otru, bet ja dodas brīvsolī, tad kopā – reiz 
gadījies, ka abi zirdziņi aizmuka no mājām un 
klaiņoja diennakti. „Atgriezušies izskatījās dus-
mīgi paši uz sevi par neapdomīgo rīcību”, smejas 
p/s „Galdiņi” īpašnieks.

Pēc ponijiem, saimniecību nākamie papildināja 
Mini – pigi jeb Vjetnamas pundursivēni. Sivēni ir 
izteikti bara dzīvnieki – tie ļoti rūpējas par saviem 
ģimenes locekļiem. Nesen sivēnu ģimenē radās 
jauns papildinājums - 40 dienu vecie cūkulēni ir 
ļoti aši un veikli, ēdiena izvēlē nav prasīgi – pār-
svarā ēd zāli un dārzeņus. Vjačeslavs stāsta, ka 
sivēnus ir ļoti viegli pieradināt kā mājdzīvniekus 
pat dzīvojot pilsētā – tie nodrošina mājīgumu un 
bez problēmām apgūst tīrības iemaņas. Šo dzīv-
nieku turēšana dzīvoklī jau labu laiku ir modē 
ASV un Rietumeiropā. Mini-pigi ir ļoti gudrs, ilgi 
dzīvo, neizsauc alerģiju un no tiem nenāk nepatī-
kama smaka.

Pirmo sivēnu Vjačeslavs ieguva nejaušas sakri-
tības dēļ. Kāds paziņa noķēra izbēgušu sivēnu un 
atdāvināja to, jo pilsētā nebija, kur to likt. Sāku-
mā dāvinātājs domāja, ka tā ir mežacūka, tomēr 
rūpīgāk apskatījuši, secināja, ka ir kļūdījušies. 
Lai sivēnam nebūtu vienam skumīgi, Vjačeslavs 
internetā piepirka vēl pāris ciltsbrāļus. 

Nedaudz tālāk sētiņā dzīvo kazas. „Kazas uz-
skata, ka saule spīd tikai tāpēc, lai viņām būtu 
silti”, ragaiņu patmīlīgo dabu atklāj Vjačeslavs. 
Vareno ragu īpašnieks, āzis Linkolns un viņa 
māsa ir pazīstamās Zānes šķirņu kazas. Turpat 
uzturas arī trīs Būres kazas, kuru gaļa tiek uz-

skatīta par īpašu delikatesi. Pēc Būres kazām 
Vjačeslavs brauca uz Gulbeni, jo šī šķirne Latvijā 
tiek audzēta tikai pāris vietās.

Tā kā saimniekam ļoti garšo grieķu salāti, lai 
varētu tos baudīt no mājās sieta siera, nesen tika 
iegādātas arī Alpu kazas. Kazām ir stingri noteik-
ta hierarhija, tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst 
mainīt piena slaukšanas kārtību – ja vecāko kazu 
neizslauks pirmo, tā var ļoti apvainoties.

Vjačeslavs atklāj, ka dzīvnieki ir viņa sirdslie-
ta. Nākamais plānotais pirkums ir Holandes un 
Kamerūnas pundurkaziņas. Diemžēl Latvija ir 
pārāk maza, tāpēc ar eksotiskajiem dzīvniekiem 
ir ļoti grūti nopelnīt un realizēt sapņus par vēl 
neparastāku mājlopu iegādi. „Man un bērniem 
ļoti patīk lamas. Mums pat ir viena kaziņa, ku-
ras vārds ir Lama, jo bērnībā viņa bija līdzīga šim 
Dienvidāfrikas dzīvniekam. Ļoti gribētu iegādā-
ties Vikunjas lamu - tādus mazus kamieļu dzim-
tas dzīvniekus. Cēsu pusē jau tādas tiek audzē-
tas. Es vēl neesmu paspējis uz turieni aizbraukt, 
bet jau tagad saprotu, ka visdrīzāk tajā ir iegul-
dīta nauda nevis peļņas, bet sirdslietas dēļ. Arī es 
nevaru apgalvot, ka no saviem dzīvniekiem gūstu 
peļņu, lai varētu atļauties iegādāties nākamos. 
Ja tic internetā rakstītajam, šāda Vikunjas lama 
maksā aptuveni 5000latu”, nopūšas saimnieks.

Audzēt eksotiskos dzīvniekus ir sarežģīti arī 
tāpēc, ka vietējiem veterinārārstiem trūkst pie-
redzes un zināšanu par šādu mājlopu apkopi un 
raksturīgajām slimībām. Nākas meklēt citus spe-
ciālistus vai zvanīt saimniekiem, kuri arī audzē 
šādus dzīvniekus un var sniegt padomus. Diem-
žēl ne vienmēr ir pieejami arī visi nepieciešamie 
medikamenti. „Viss nāk ar gadiem un pieredzi, 
tas ir tāpat, kā ar bērniem. Ja kāds no bērniem ir 
slimojis ar vēja bakām, tad nākamreiz jau zini, kā 
rīkoties”, stāsta Vjačeslavs.

Piemājas saimniecība „Galdiņi” laipni gaida ik-
vienu interesentu, it īpaši ģimenes ar bērniem, 
kuri vēlas pajāt ar ponijiem, kā arī aplūkot un 
iepazīt interesantos dzīvniekus Tabores pagas-
tā. Lai norunāt brīnišķīgu ekskursiju Vjačeslava 
Jančevska vadībā, iespējams sazināties ar viņu 
pa tālruni 29119539.

22. oktobrī Demenes Kultūras namā pulcējās 
vairāk kā 90 Daugavpils novada jaunieši, lai pie-
dalītos jaunatnes projekta „Gribu zināt un pieda-
līties” noslēguma pasākumā.

Noslēguma pasākums tika organizēts tā, lai 
jaunieši uzzinātu kaut ko papildus jaunatnes po-
litikas virzienā. Pasākuma pirmajā daļā notika 
Jauniešu Saeimas interaktīvā spēle, kurā bija 
gan partijas – jauniešiem bija jāizdomā partijas 
nosaukums, sauklis un atšķirības zīme-mandāts 
balsojumam - gan likumprojekti, balsojumi utt.

Jauniešiem bija iespēja iejusties politiķu lomā 
un piedāvāt savus jaunatnes likumus, kurus viņi 
varētu īstenot savā novadā. Jaunieši piedāvāja 
likumprojektus divās daļās - pirmais atklātais 
balsojums notika par tiem likumprojektiem, kuri 
tika iekļauti Daugavpils novada Jaunatnes līdz-
dalības likumos (nopietnie), otrais – par tiem li-
kumprojektiem, kuri tika iekļauti Nerakstītajos 
Daugavpils novada jaunatnes likumos (ne tik no-
pietnie).

Svinīgā atmosfērā likumi tika ierakstīti uz per-
gamenta ruļļiem, un jauniešu partiju pārstāvji tos 
apzīmogoja ar saviem parakstiem. Šie jaunatnes 
likumi „ceļos” uz visiem jauniešu pasākumiem, 

kur ar tiem varēs iepazīties katrs jaunietis.
Pasākuma laikā jauniešiem tika pasniegti ser-

tifikāti par dalību projektā, kā arī visi saņēma 
projekta ietvaros izstrādāto bukletu, kurā ir ap-
kopota informācija par projektu un par jauniešu 
izvēlētām problēmām un to risinājumiem. Tāpat 
tika izteiktas pateicības gan pagastu jaunatnes 
lietu atbildīgajiem, gan jauniešiem-projekta lek-
toriem, gan arī organizatoriem.

Projekta organizatori novēl, lai jaunieši projek-
ta laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kontaktus 
pielieto ikdienā un vienmēr atceras, ka mēs paši 
veidojam savu ikdienu un paši varam atrisināt 
dažādas problēmas un pārvarēt šķēršļus. Un vis-
vieglāk to darīt KOPĀ!

Vēlreiz paldies visiem projekta dalībniekiem 
par dalību projektā!

Informācijai:
Daina Kriviņa, daina.krivina@dnd.lv, 29354884

Projekts apvienoja vairāk kā 185 Daugavpils novada jauniešus

Zemnieku ballē paziņo 
šī gada 

sakoptāko ciemu
28.oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā 

„Vārpa” pulcējās lauksaimnieki uz tradicionālo 
Zemnieku balli, lai atpūstos un labi pavadītu lai-
ku pēc smagajiem ražas novākšanas darbiem. 

Pasākumu vadīja kolorītās Kļepernīku pagas-
ta zvaigznes Stasis un Broņa, kuru tēlos iejutās 
Daugavpils teātra aktieri Kristīne Veinšteina un 
Ritvars Gailums. Vadītāji rūpējās par zemnieku 
labu garastāvokli un ikgadējo konkursu „Lauk-
saimnieks – 2011” un „Sakoptākais ciems – 2011” 
rezultātu paziņošanu.

Daugavpils novada domes un konkursa vērtē-
šanas komisijas priekšsēdētāja Janīna Jalinska, 
atklājot balli, pateicās visiem lauksaimniekiem 
par ikdienas smago darbu un rūpēm, atbalstot 
novada attīstību un labklājības celšanu.

Konkursam „Lauksaimnieks – 2011” tika pie-
teikti 18 pretendenti no 12 pagastiem. Par labā-
kajiem izvirzītajās nominācijās uzvaras laurus 
plūca 9 lauksaimnieki. Piena lopkopības nomi-
nācijā atzinības rakstu saņēma Dubnas pagasta 
z/s „Jāņukalns” saimnieki Jānis un Dina Gudi, 
graudkopības pamatnozarē par labāko tika at-
zīsts Skrudalienas pagasta z/s „Šuriks” saimnieks 
Valērjs Matuļis, savukārt augļkopības pamatno-
zarē par 2011.gada labāko kļuva Laucesas pagas-
ta z/s Sēlija, kur saimnieko tēvs un dēls Alberts 
un Andrejs Mendriķi. 

Lauksaimnieku godināšana kļuvusi par ikgadēju 
tradīciju

Vecsalienas pagasta zemnieki ieguva apbal-
vojumus trīs nominācijās – SIA „Dubiki” priekš-
sēdētājs Jevģēnijs Dubovskis ieguva atzinības 
rakstu gaļas lopkopībā un liellopu audzēšanā, p/s 
„Ceriņi” saimnieki Vera un Grigorijs Kucini – ga-
ļas lopkopībā un sīklopu audzēšanā, savukārt z/s 
„Grantskalni” saimniece Zenta Koļesņikova kļuva 
par labāko bioloģiskās lauksaimniecības pamat-
nozarē. 

Ar atzinības rakstiem par daiļdārzu veidoša-
nu tika sveikts Sventes pagasta z/s „Vizbulītes” 
saimnieks Jānis Pilacis, mājražošanā – Naujenes 
pagasta z/s „Aizsili” saimnieki Aleksejs un Lari-
sa Semjonovi, lauku tūrismā – Višķu pagasta IK 
Brīvdienu mājas „Višķezers” saimnieki Inese un 
Jānis Jakobsoni.

Konkursā „Sakoptākais ciems – 2011” par labā-
ko un sakoptāko tika atzīts Skrudalienas pagasta 
Silenes ciems, kuram izdevās pārspēt Višķu teh-
nikuma ciemu. Skrudalienas pagasta pārvaldes 
vadītājai Betijai Ivanovai balvā tika uzdāvināta 
liela, krāšņa torte. 

J.Jalinska pasniedz "Sakoptākā ciema-2011" 
goda plāksni B.Ivanovai un lauku konsultantam 
K.Hrapānam

Zemnieku balli organizēja biedrība „Daugav-
pils lauksaimnieku apvienība”, kurai atbalstu 
konkursa organizēšanā un nominantu apbalvo-
šanā sniedza Daugavpils novada dome, SEB ban-
ka, Hipotēku un zemes banka, GE Money bank, 
Swedbank, Latvijas Krājbanka, A/S Antaris, SIA 
Agraris, z/s Mežinieki un Daugavpils teātris.
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AFIŠA

APSVEICAM

JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Kalkūnes pagasta iedzīvotāji interesējas, kāpēc 
zāģskaidu un šķeldas apkures tarifs ir lielāks par 
gāzes apkuri, ko maksā pilsētas iedzīvotāji.

Atbild Aleksandrs Aizbalts 
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 
vietnieks

Siltumenerģijas tarifs ir aprēķināts saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes 14.04.2010. lēmumu Nr. 1/7 „Siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinā-
šanas metodika”, un tā pamatotību izskata un 
apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija. 

Kopējo tarifa lielumu paaugstina divu katlumā-
ju (Kalkūnes c. un Randenes c.) personāla uztu-
rēšana, t.i., darba alga. Kalkūnes katlumājā par 
kurināmo izmanto tikai šķeldu, bet Randenes 
katlumājā zāģskaidas un šķeldu. Lai saražotu 
1 MWh siltumenerģijas, ir nepieciešami 3.3 м3 
zāģskaidu, bet šķeldas 1.85 м3, tātad kurināmā 
izmaksas 1 MWh saražošanai sastāda:

-zāģskaidām: 3,3 м3 х 4,5 Ls/ м3 = 14.85 Ls/MWh,
-šķeldai: 1,85 м3 х 8 Ls/ м3 = 14,80 Ls/MWh.
Var secināt, ka siltuma ražošana no zāģskaidām 

ir pat nedaudz dārgāka par ražošanu no šķeldas.
Maksa par apkuri ir atkarīga ne tikai no siltum-

enerģijas tarifa lieluma, bet arī no siltumenerģijas 
patēriņa, t.i., no dzīvojamo māju energoefektivi-
tātes. Veicot dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumus, t.i., samazinot ēku nelietderīgo sil-
tumenerģijas patēriņu, kas saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu ir dzīvojamo māju īpašnieku pienā-
kums, var samazināt maksājumus par apkuri.

Siltumenerģijas tarifi  par pieciem gadiem re-
publikā strauji pieauga sakarā ar strauju cenu 
kāpumu uz energoresursiem. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas un deputātu pieņemšanas laiki 2011.gada novembrī

Novada svarbumbu cēlāji izcīna medaļas 
Pasaules čempionātā Ņujorkā 

No 17. līdz 18. septembrim Ņujorkā, ASV, norisinājās Pasaules čem-
pionāts svarbumbu celšanā junioru un pieaugušo grupās. Sacensībās 
piedalījās sportisti no 15 valstīm. Brīnišķīgus rezultātus šajās sacensī-
bās uzrādīja Latvijas sportisti, izcīnot otro vietu junioru un trešo vietu 
pieaugušo komandu kopvērtējumā. Republikas izlases komandas sa-
stāvā sekmīgi startēja divi mūsu novada Lauceses pagasta svarbumbu 
cēlāji - brālis un māsa Edgars un Kristīne Pavlovski. 

Edgars Pavlovskis svara kategorijā līdz 73 kg izcīnīja 6 madaļas – 
zelta godalgu junioru divcīņā un sudraba vīriešu divcīņā, kā arī sud-
raba medaļu junioru un bronzas medaļu vīru konkurencē garajā ciklā, 
bronzas un sudraba medaļu junioru un vīriešu stafetē. Divcīņā 32 kg 
smagās divas svaru bumbas viņš uzgrūda 77 reizes un 102 reizes pacē-
la raušanā, labojot visus trīs sev piederošos Latvijas junioru rekordus 
grūšanā, raušanā un divcīņā. 

Kristīne Pavlovska svara kategorijā līdz 58.kg junioru grupā raušanā 
24 kg smago svaru bumbu pacēla 52 reizes, tas bija viņas personīgais 
rekords, kurš atnesa Kristīnei sudraba medaļu. 

Abi novada sportisti mācās un trenējas Daugavpils celtnieku profe-
sionālajā vidusskolā sporta skolotāja un trenera Ivana Gaļaša vadī-
bā. Sportistu dalību pasaules čempionātā atbalstīja Lauceses pagasta 
pārvalde, Latvijas svarbumbu celšanas asociācija un novada dome.

PASĀKUMS DATUMS LAIKS VIETA 
Naujenes Pūtēju orķestra 5 darbības gadu un diriģenta 
Jāņa Grinberta 70. jubilejai veltīts koncerts  03.11 18.00  Novada kultūras centrs 

Naujenes pagasta lauksaimnieku un uzņēmēju 
„Rudens balle” 04.11. 18.00  Naujenes kultūras centrs 

Nīcgales pagasta jauniešu diena 05.11. 14.00 Nīcgales tautas nams 
130 gadu jubilejas pasākums „Antons Skrinda - 
ievērojams pirmās latgaliešu atmodas darbinieks”. 
Projekta „Muna sāta- muna dzeive” prezentācija 

08.11. 14.00 Vaboles kultūras nams 
Skrindu dzimtas muzejs 

Popgrupas „Stage On” koncerts 10.11. 18.00 Novada kultūras centrs 

Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Gladiatoru cīņas” 11.11 
 

17.00 
 

Naujenes Jaunatnes iniciatīvas un 
sporta centrs 

Patrioti.LG un Inga un Normunds „Sirdsdziesmu 
koncerts” 
Balle kopā ar Ingu un Normundu 

12.11. 
12.11. 
12.11. 

14.00 
18.00 
21.00 

Līksnas kultūras nams 
Ambeļu kultūras nams 
Ambeļu kultūras nams 

Adaptētās modes festivāla „Mode H” uzvedums 14.11. 14.00 Novada kultūras centrs 
Salienas pagasta zemnieku balle 16.11. 19.00 Salienas kultūras nams 
Višķu deju kolektīva „Magones” draudzības 
pēcpusdiena  ar Vārkavas deju kolektīviem 

20.11. 13.00 Špoģu Mūzikas un mākslas skola 

Folkloras kopas „Rūžeņa” 15. gadu jubilejas koncerts 25.11 18.00 Naujenes kultūras centrs 
Vaboles pagasta amatierteātra  „Nagaidama prīca”45 
gadu jubilejas pasākums-saiets „Gostūs pi 
„Nagaidamys prīcys””  

26.11. 16.00 Vaboles kultūras nams 

Projekta "Nodarbināta Daugavpils novada 
jaunatne"noslēguma pasākums 

26.11. 16.00 Novada kultūras centrs 

Ziemassvētku labdarības akcija 27.11.-
25.12. 

 Līksnas pagasts 

 
Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienai veltīto pasākumu afiša pieejama portālā 
www.dnd.lv, kā arī pagastu pārvaldēs. 

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus, kas noslēguši laulību 
oktobrī!

• Butāni Janu un Zarjutu Romualdu
• Artjomovu Danu un Jevstifejevu Genadiju
• Gasjaņecu Janu un Ignatovu Vasiliju
• Podobnaju Jevģēniju un Podobniju Sergeju
• Sproģi Žannu un Semjonovu Alekseju
• Fjodorovu Valentīnu un Pučkovu  Igoru
• Nikitinu Jeļenu un Ružu Juri
• Švilpu Aļonu un Siļivanovu Vladimiru

No 29.09.2011. līdz  27.10.2011. reģistrētas  
miršanas  41  novadniekam.  

Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību 
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Krupennikovs 
Daniels 19.09.2011. Naujenes pagasts 

Jermolajeva 
Milana 21.09.2011. Naujenes pagasts 

Koverovs 
Aleksandrs 22.09.2011. Medumu pagasts 

Kirillovs Maksims 23.09.2011. Kalkūnes pagasts 
Lazdāne Sofija 24.09.2011. Višķu pagasts 

Rusina Valerija 29.09.2011. Biķernieku 
pagasts 

Savickis Aleksejs 29.09.2011. Demenes pagasts 
Vasiļjeva 
Veronika 05.10.2011. Demenes pagasts  

Burecs Daniils 14.10.2011. Naujenes pagasts 

Grigorjeva Diana 18.10.2011. Biķernieku  
pagasts 

Bebrišs Nikita 21.10.2011. Laucesas pagasts 
 
Daugavpils novada  dome sveic vecākus  
ar bērniņu piedzimšanu un vēl prieku, 
mīlestību , veselību , pacietību un izturību 
bērniņu audzināšanā !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juris Livčāns 
28.11. Naujenes pagasts, Vecstropi 15.00-18.00 
Ināra Ondzule 
07.11. Vaboles vidusskola 15.00-17.00 
14.11. Kalupes pamatskola 15.00-17.00 
21.11. Kalupes pamatskola 15.00-17.00 
Vasilisa Pudovkina 
22.11. Naujenes pagasts, Naujene 16.00-18.00 
29.11. Naujenes pagasts, Kraujas ciems 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
07.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
21.11. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
07.11. Laucesas pagasta pārvalde 13.00-15.00 
21.11. Tabores pagasta pārvalde 12.00-14.00 
25.11. Biķernieku pagasta pārvalde 15.00-16.00 
Aleksandrs Sibircevs 
08.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
22.11. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
07.11. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
21.11. Tabores pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
07.11. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
11.11. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
21.11. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
25.11. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
Lūcija Voitkeviča 
07.11. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

21.11. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

15.00-16.00 

25.11. Salienas pagasta p;arvalde 16.00-17.00 

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

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

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

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

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvīds Kucins 
03.11. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
24.11. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Aļona Annišineca 
07.11. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
14.11. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
25.11. Salienas pagasta pārvalde 16.00-17.00 
Jānis Belkovskis 
07.11. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
24.11. Dubnas pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Aldis Cimoška 
03.11. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
24.11. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
07.11. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
14.11. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
21.11. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
28.11. Sēlijas 25, Daugavpils 13.00-16.00 
Edgars Kucins 
09.11. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
16.00-18.00 

23.11. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 
Jaunatnes un sporta centrs 

15.00-18.00 

Janīna Kursīte 
07.11. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
9.00-12.00 

15.11. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 
telpas 

9.00-11.00 


