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dauGavPiLs  NOvada  vēsTis

 Daugavpils novada dienās pilsētnieki sajuta patiesu lauku garu

Trešo gadu pēc kārtas septembra nogalē Dau-
gavpils novads svin novada dienas. Novada die-
nas tiek rīkotas ar mērķi veidot pašvaldības at-
pazīstamību, atbalstīt vietējās tradīcijas un ra-
žotājus, kā arī veicināt lauku ražotāju un tautas 
mantojuma produktu attīstību. 

Šogad novada dienas tika svinētas septiņas 
dienas – visu nedēļu pagastos tika rīkoti 
dažnedažādi pasākumi – izstādes, radošās 
darbnīcas, sporta pasākumi, balles, ekskursijas 
bezmaksas gida pavadībā un atvērto durvju 
dienas pie vietējiem uzņēmējiem. 

Pateicoties ES programmas  projektam „Eiropa 
pilsoņiem”, novada dienās šogad aktīvi iesaistījās 
Lietuvas, Polijas un Itālijas pašvaldību sadarbību 
partneri. Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, 
viesi apmeklēja Universitātes laboratorijas telpas 
un piedalījās Daugavpils novada domes organi-
zētajā seminārā  „Uzņēmējdarbības attīstība un 
inovatīvu produktu ražošana lauku teritorijā”. 
Seminārs tika rīkots ar mērķi paradīt, ka arī lau-
kos var ieviest inovācijas un nodarboties ar ne-
tradicionālo lauksaimniecību, kā arī apmainīties 
pieredzēm. Pēc semināra labākie un veiksmīgākie 
novada uzņēmēji tika godināti konkursa „Dau-
gavpils novada uzņēmējs 2011” noslēguma pasā-
kumā. 

Novada dienas noslēdzās saulainā sestdienas 
rītā ar krāšņu rudens gadatirgu pie Daugavpils 
novada domes ēkas. Gadatirgū vairāk kā simts 
tirgotāju bija sabraukuši, lai pircējiem sniegtu 
iespēju iegādāties lauku produkciju, bagātās ru-
dens ražas veltes un amatnieku darinājumus. 
Daugavpils pilsētas centrālā Rīgas iela šajā dienā 
ieguva jaunu nosaukumu – Daugavpils novada 
pagastu iela. Pateicoties pagastiem, ikviens pil-
sētnieks, kurš ieradās uz gadatirgu, varēja sajust 
patiesu lauku garu un izjūtas. 

Tirgotāji atzina, ka interese par 
lauku produkciju ir liela un žēloties 
nebūtu pamata. Margaritai Kraucei 
no Līksnas pagasta no rokas gāja sī-
polu, lociņu un kartupeļu tirgošana. 
M.Krauce atzina, ka lauksaimnieki 
labprāt apmeklē novada dienu ga-
datirgu, jo tirgošanās kalpo kā laba 
reklāma, kādā veidā zemnieks var ie-
pazīstināt pilsētniekus ar savu  pro-
dukciju. 

Pircēji labprāt ņēma tirgotāju vi-
zītkartes, lai sazinātos individuāli 
un arī ārpus svētkiem ie-
gādātos lauku ražojumus. 
Tiem, kuri iegādājās stā-
dus un augus, netika liegts 
arī padoms par veiksmīgas 
augkopības noslēpumiem. 
Višķu pagasta z/s „Ziediņi” 
īpašniece Janīna Kursīte 
atklāja, ka vislielākā inte-
rese ir par ābelīšu stādiem, 

tikai jānogaida, kad iestāsies jauna mē-
ness fāze. Liels pieprasījums bija arī 
pēc rudens aveņu, upeņu un zemeņu 
stādiem. „Pircēji jau lūdz, lai es rītdien 
atbraucu, bet man bija jāapbēdina, ka 
tirgus šeit vairs nenotiek”, smaidot at-
klāj J.Kursīte. 

Savukārt Nadežda Orhipova no Ma-
ļinovas pagasta gadatirgū lepojās ar 
lielajiem ķirbjiem – lielākais atvestais 
svēra 35.kg. Saimniece atklāja, ka vis-
biežāk brangos dārzeņus sagriež gaba-
liņos un sasaldē, lai būtu iespēja tos baudīt visu 

ziemu. Izrādās, ka izaudzēt tik lie-
lus ķirbjus ir katram pa spēkam. 
Svarīgākais, lai ir labas sēklas, tad 
arī mēslojums nebūs vajadzīgs. 

Gadatirgū aktīvu dalību ņēma arī 
ārvalstu sadarbības partneri, pulcē-
jot garas rindas pie savām tirgotā-
ju teltīm.  Nelielās Sant Angelo in 
Vado pašvaldības pārstāvji no Zie-
meļitālijas cienāja ar spageti un olī-
veļļu, lauksaimniecības tradīcijām 
bagātais Lomžas rajons no Polijas 
piedāvāja gaļas kūpinājumus, sieru 
un alu, savukārt tuvākie kaimiņi 
lietuvieši no Zarasu rajona tika pla-
ši pārstāvēti ar amatnieku darinā-
jumiem.

Aktīvie pircēji, kuri bija nopirkuši 
produktus vismaz Ls 3 vērtībā  ar 
pazīšanās zīmi – Ražots Daugav-
pils novadā, saņēma kuponus, kuri 
kalpoja kā ieejas karte pie pagastu 
lauku labumu degustāciju galdiem. 
Pagasti devīgi cienāja ar 
zupām, plovu, pankūkām, 

pīrāgiem, ozolzīļu kafi ju un citiem gar-
dumiem. 

Īpaši lielu pilsētnieku interesi 
izraisīja iespēja redzēt un apmīļot 
gan tradicionālos, gan eksotiskos 
mājdzīvnieku pārstāvjus. No novada 
saimniecībām tika atvestas aitas, 
kazas, dekoratīvās cūciņas, mājas 
seski un dažādi putni. Atradās arī 
pircēji, kuri dzīvnieciņus vēlējās iegūt 
savā īpašumā - gadatirgus dalībnieks 
Ritvars nopirka četras paipalu vistas 
un gaili, lai uzdāvinātu tās mammai 
dzimšanas dienā. 

Gadatirgū apmeklētājiem tika sniegta 
iespēja ne tikai patukšot maciņus, bet 
arī priecāties par interesantu kultūras 
programmu. Koncertprogrammu vadīja 
kolorītā novadniece Anita un mūsdienī-
gais pilsētnieks Egils, kuru centieniem 
saprasties divu stundu garumā varēja 
sekot līdzi ikviens gadatirgus dalīb-
nieks. Koncerta beigās pasākuma vadī-
tāji tomēr spēja panākt sapratni. Egils 
pat apņēmās iemācīties spēlēt kokli un 
nākamajām novada dienām pārņemt 

Rīgas iela todien ieguva jaunu nosaukumu - Daugavpils 
novada pagastu iela

Lai nobaudītu Sant Angelo in Vado un Lomžas rajona ciemiņu 
cienastu, bija jāstāv rindā

Gadatirgus apmeklētājus priecēja plaša koncertprogramma

Pilsētnieki ar neviltotu prieku vēroja no lauku 
saimniecībām atvestos mājdzīvniekus

arī kādu stila rozīnīti no Anitas. Anita par savu 
gaumi un ģērbšanās stilu todien saņēma daudz 
komplimentu, tāpēc viņa izteica cerību, ka viņas 
sievišķīgajam, skaistajam un tikai nedaudz vec-
modīgajam stilam būs sekotāji. 

Skanot jautrām dziesmām un dejām, interesen-
ti varēja piedalīties radošajās darbnīcās, veidot 
lielo musturdeķi, krāsot pogas,  audzēt ķīmiskās 
aļģes, veidot maskas, baudīt bērnu un jauniešu 
teātra uzdevumus un citādi izpausties. Lielu pa-
līdzību sniedza mazpulki un skolas interešu pul-
ciņu dalībnieki. 

Novada dienu gadatirgū par izklaidēm tika gā-

dāts arī sporta cienītājiem. Ikviens varēja iemē-
ģināt roku basketbola soda metienos un šautriņu 
mešanā, kā arī sekot līdzi svarbumbu celšanas 
sacensībām. Vislielāko interesi sagādāja strītbols 
– sīvā cīņa Daugavpils novada komandām nācās 
piekāpties Roķišķu rajona sportistiem.  

Plašo koncertprogrammu pēc vietējo kolektīvu 
un viesmākslinieku uzstāšanos, krāšņi noslēdza 
Uškānu ģimenes ansambļa koncerts. Artūrs un 
Inta Uškāni atzina, ka novada dienas viņiem 
vienmēr asociējas ar labi padarīta darba sajūtu, 
ko īpaši var sajust, lūkojoties uz smaidīgajiem cil-
vēkiem Rīgas ielā. 

Visas dienas garumā, baudot atvasaru, starp 
svētku svinētājiem valdīja laba atmosfēra un 
gaišs noskaņojums. Gadatirgū pilsētnieki sajuta 
īpašo sajūtu, ko sniedz  Daugavpils novada ļaužu 
optimisms, darba spars un tikai Latgalei rakstu-
rīgais viesmīlīgums un sirsnība.  Noslēdzoties ga-
datirgum, Daugavpils novada pašvaldības priekš-
sēdētāja Janīna Jalinska izteica pateicību novada 
dienu organizētājiem un atbalstītājiem, it īpaši 
uzņēmējiem, pateicoties kuriem tiek popularizēts 
Daugavpils novada vārds.
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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 

uzņēmējdarbība

Godināti labākie uzņēmēji konkursā „Daugavpils novada uzņēmējs 2011”
Pirmo reizi Daugavpils novadā tika or-

ganizēts konkurss „Daugavpils novada 
uzņēmējs 2011”, kura mērķis bija apzināt 
un godināt Daugavpils novada teritorijā 
strādājošos uzņēmējus, kuri aktīvi dar-
bojas, sekmējot uzņēmējdarbības vides 
attīstību un nodarbinātību novadā. Kon-
kursam „Daugavpils novada uzņēmējs 
2011” tika saņemti 25 pieteikumi, kuros 
dažādām nominācijām pieteikti uzņēmē-
ji no 15 pagastiem. Uzņēmējus nominā-
cijām pieteica gan pagastu pārvaldes un 
lauku attīstības speciālisti, gan arī aktīvi 
novada iedzīvotāji. Nepilnas trīs nedēļas 
konkursa vērtēšanas komisija apciemoja 
pieteiktos pretendentus, lai izvērtētu to 
darbību pēc noteiktiem kritērijiem un iz-
vēlētos labākos no labākajiem. 

23.septembrī, Daugavpils novada die-
nu ietvaros, konkursa „Daugavpils nova-
da uzņēmējs 2011” svinīgā noslēgumā, ar 
balvu un pateicības rakstiem tika godi-
nāti seši novada uzņēmēji, kuri arī eko-
nomiski grūtajos laikos turpina sekmīgi 
strādāt un attīstīties.

Nominācijā Pakalpojums 2011 par uzvarētāju 
tika atzīts metālapstrādes un transporta pakal-
pojumu uzņēmums SIA Lia-D, vadītāji Ina un 
Anatolijs Luni. Uzņēmums LIA-D darbojas jau 
12 gadus un ir līderis Latgales reģionā un turpi-
na nostiprināt savas pozīcijas Latvijas mērogā. 
Svarīgākā uzņēmuma priekšrocība ir  konkurēt-
spējīga cenu politika un piedāvātā servisa augstā 
kvalitāte, ko pierāda plašais klientu loks Latvijā 
un produkcijas eksports uz citām Eiropas valstīm.  
Daugavpils novada dome SIA „Lia D” nolēma iz-
virzīt uz konkursu „Latvijas Labākais Tirgotājs”.

Nominācijā Ražotājs 2011 laurus plūca Maļino-
vas pagasta z/s „Ainavas” un tās īpašnieks Valē-
rijs Ančevskis. Zemnieku saimniecība nodarbojas 
ar graudu un rapša audzēšanu, apsaimniekojot 
1030 ha zemes. V. Ančevskis savā saimniecībā iz-
manto modernas un inovatīvas metodes. Jau tre-
šo gadu zemes apstrādē tiek pielietota bezaršanas 
tehnoloģija. Ainavās ir uzstādīta saules baterija 
ūdens sildīšanai, savukārt telpas tiek apkurinā-
tas ar salmu granulām, kas nodrošina 20 kvalifi-
cētu strādnieku nodarbinātību arī ziemas perio-
dā. Tāpat saimniecību krāšņo pilnībā atjaunots 
tehnikas parks, kas ir iegādāts, aktīvi iesaistoties 
ES programmās.

Nominācijā Tirgotājs 2011 par labāko tika at-
zīts gaļas produktu ražošanas un tirdzniecības 
uzņēmums – SIA „Dubiki” (Vecsalienas pagasts). 

Jevģēnija Dubovska vadītā uzņēmuma produkci-
ja ir plaši pazīstama gan Daugavpils novadā, gan 
ārpus tās robežām. Pircējiem tiek piedāvāts plašs 
preču sortiments - šobrīd ir pieejami 52 dažādi 
produkcijas veidi, kas ar katru gadu paplašinās 
ar 2-3 jauninājumiem. SIA „Dubiki” lepojas ar 
gaļas produkcijas augsto kvalitāti un garšas īpat-
nībām, ko atzinīgi novērtējis plašais pircēju loks.

Nominācijā Amatnieks 2011 par uzvarētāju 
kļuva Daugavpils amatnieku biedrības vadītājs 
Valdis Grebežs no Višķu pagasta. V.Grebežs ir 
amata meistars telpiskajā keramikā ar 21 gada 
stāžu. Mākslinieks veido māla gleznas maz iz-
platītā sīkplastikas tehnikā. Tāpat tiek veidoti 
mākslas darbi strādājot ar koku, gāzbetonu un 
klūgām. Viņa darbi atrodas privātkolekcijās Ei-
ropā, Krievijā un Ziemeļamerikā, kopumā 15 val-
stīs. Amatnieks savā darbnīcā labprāt nodod tra-
dicionālās amata prasmes arī saviem audzēkņiem 
un ikvienam interesentam. 

Nominācijā Sociālais partneris 2011 par labāko 
atzīta Daugavpils biškopības biedrības vadītāja 

un z/s „Lāčplēši” īpašniece Agnese Sitni-
ka no Līksnas pagasta. Agnese Sitnika 
aktīvi darbojas kā biedrības vadītāja, 
saliedējot un apvienojot  plašās biškopī-
bas biedrības biedrus. Izveidojusies cie-
ša sadarbība ar Daugavpils novada domi 
un Līksnas pagasta pārvaldi. Pateicoties 
biškopes uzņēmībai, realizēti 4 projek-
ti, piesaistot ES un valsts finansējumu. 
Viens no projektiem ir „Mācību Drava” 
kur Agnese Sitnika aktīvi darbojas, ap-
mācot biškopības prasmes jaunajiem 
saimniekiem. 

Pēdējā nominācijā - Jaunais komer-
sants 2011, kā uzvarētājs tika godināts 
IK „Saules nami Latvijā” komersants 
Oļegs Geveilers. Oļegs Geveilers biznesa 
apritē ienāca kā iesācējs, bet ar nemitī-
gu sevis izglītošanu un sekošanu tūris-
ma tirgus un mārketinga tendencēm, 
veiksmīgi ir attīstījis un popularizējis 
viesu māju „Saules nams”, kas atrodas 
Sventes dabas parka teritorijā. Viesu 
mājā „Saules nams” tūristiem tiek pie-

dāvāta atpūta komfortablos numuros, banketu 
zāle, pirts, labiekārtots sporta un bērnu rotaļu 
laukums, velosipēdu un laivu noma, kā arī citas 
iespējas, kas nodrošina kvalitatīvu un pilnvērtīgu 
atpūtu no ikdienas steigas.

Arī pārējie uzņēmēji, kuri šoreiz neieguva aug-
stāko apbalvojumu, netika aizmirsti. Visi pieteik-
tie uzņēmēji saņēma pateicības rakstus par veik-
smīgas uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils no-
vadā, savukārt desmit konkursanti tika godināti 
ar īpašām specbalvām dažādās kategorijās.

Daugavpils novada domes un konkursa „Dau-
gavpils novada uzņēmējs 2011” vērtēšanas ko-
misijas priekšsēdētāja Janīna Jalinska, sveicot 
visus konkursam pieteiktos uzņēmējus, pateicās 
par nepadošanos krīzes apstākļos, par darba vie-
tu radīšanu, par vides sakopšanu un pakalpoju-
mu sniegšanu. Īpašs paldies tika veltīts Latvijas 
Krājbankai par atbalsta sniegšanu konkursa 
organizēšanā un uzņēmēju apbalvošanā.

Plašāku informāciju par konkursā godinātajiem 
uzņēmējiem var iegūt pašvaldības mājas lapā 
www.dnd.lv sadaļā „Uzņēmējdarbība”.

Daugavpils novada priekšsēdētāja Janīna Jalinska ar 
konkursam nominētajiem uzņēmējiem

2011.gada 15.septembra sēdē pieņemts 91 
lēmums:
•	 Pieņēma lēmumu par internāta darbības 
uzsākšanu ar 2011.gada 1. septembri novada paš-
valdības Zemgales vidusskolā 2011./2012. mācību 
gadā.
•	 Grozīja novada pašvaldības tirdzniecības 
atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu no-
teikšanas komisijas sastāvu.
•	 Apstiprināja tehniski ekonomisko pama-
tojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņucie-
mā”.
•	 Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības 
zemesgrāmatā uz novada pašvaldības vārda uz        
10 dzīvokļiem Dubnas, Skrudaliena un Tabores 
pagastos.
•	 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
LVL 51586.71 projekta „Kalupes pagasta Balte-
zera teritorijas labiekārtošanas 1 posms” finan-
sēšanai.
•	 Piešķīra finansējumu no līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem:

- Ls 7659 daudzdzīvokļu mājas „Zemgale 
3”, Zemgale, Demenes pagastā, jumta remon-
tam,

- Ls 5655 katlu mājas Jaunatnes iela 20A, 
Līksna, un dzīvojamās mājas „Baltā māja”, 
Kalnišķi, Līksnas pagastā, jumtu remontu iz-
devumu segšanai, 

- Ls 7698 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Parka iela 2, Vabole, Vaboles pagastā, apkures 
sistēmas un karstā ūdens apgādes sistēmas re-
novācijai, 

- Ls 3600 tehniskā projekta „Naujenes no-
vadpētniecības muzeja rekonstrukcija” projek-
tēšanas darbu apmaksai.

•	 Apstiprināja nolikumu „Par Daugavpils 
novada domes apbalvojumiem”.
•	 Atcēla sociālā dzīvokļa statusu diviem 

pašvaldības dzīvokļiem, kas atrodas „Sūnas”, 
Jāņuciems, Demenes pagastā.

2011.gada 29.septembra sēdē pieņemti 55 
lēmumi:
•	 Apstiprināja saistošos noteikumus „Grozī-
jumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā””. Saistošie noteikumi 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”.
•	 Izsludināja novada konkursu „Sporta lau-
reāts 2011” no 2011.gada 1.oktobra līdz 15.decem-
brim un apstiprināja tā nolikumu.  
•	 Apstiprināja izglītības programmas īste-
nošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma 
bērniem mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts 
finansējuma sadali Daugavpils novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēm.
•	 Apstiprināja novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku dar-
ba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas 
sadali.
•	 Nolēma piedzīt no 1 juridiskās personas 
nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksāju-
mus par īpašumiem Naujenes pagastā, piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem 
vai tam piederošo kustamo un nekustamo īpašu-
mu.
•	 Nodeva būvniecības „Maļinovas pagasta 
pārvaldes ēkas ceļu un laukumu asfaltēšana Rē-
zeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, 
Daugavpils novads” izmaksas         Ls 9239,57 
Maļinovas pagasta pārvaldei.
•	 Grozīja finansējumu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanas pabalstiem pa-
gastu pārvaldēs uz Ls 8100:

- samazināja Kalkūnes pagasta pārvaldei 
Ls 4000, Nīcgales pagasta pārvaldei Ls 2500, 
Laucesas pagasta pārvaldei Ls 800, Višķu pa-
gasta pārvaldei Ls 800;
- piešķīra Biķernieku pagasta pārvaldei Ls 
500, Dubnas pagasta pārvaldei Ls 2000, Sven-
tes pagasta pārvaldei Ls 3000, Medumu pagas-
ta pārvaldei Ls 1800, Demenes pagasta pārval-
dei Ls 800. 

•	 Nolēma rīkot atkārtotu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Kočergino-3, Demenes pa-
gastā, izsoli un apstiprināja tās nolikumu.
•	 Nodeva pašvaldības nekustamo īpašumu 
18.novembra iela 418, Vecstropi, Naujenes pagas-
tā, Miera iela 29 un Jaunatnes iela 12, Mirnijs, 
Laucesas pagastā, pārvaldīšanas tiesības ar dzī-
vokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām 
personām. 
•	 Noteica, ka ūdenssaimniecības sabiedris-
kos pakalpojumus Tabores pagasta Tabores cie-
ma administratīvajā teritorijā nodrošina Tabores 
pagasta pārvalde.
•	 Apstiprināja tehniski ekonomisko pama-
tojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu cie-
mā III kārta”.
•	 Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 
80 035.89  projekta  „Daugavpils novada Deme-
nes pagasta Kumbuļu saieta nama rekonstrukci-
ja” finansēšanai. 
•	 Nolēma veikt pašvaldībai izsniegto valsts 
aizdevumu procentu likmes maiņu uz procentu 
likmi, kas atbilst spēkā esošai valsts aizdevumu 
gada procentu likmei,            15 projektu īsteno-
šanai.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

Nākamās domes sēdes notiks 13. un 27.oktobrī 
plkst.13.00
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Ambeļu KN notika pasākums „Kopā ar tēti daru un varu”

Daugavpils novadā nosiltināta pirmā 
daudzdzīvokļu māja

Latvijā daudzdzīvokļu mājās ir pārāk augsts 
enerģijas patēriņš. Pieaugot energoresursu ce-
nām, arvien vairāk palielinās iedzīvotāju rēķini 
par apkuri. Tuvojoties ziemai, šī tēma kļūst ar-
vien aktuālāka. Daugavpils novada Naujenes 
pagasta daudzdzīvokļu mājai Vecpils ielā 3, ap-
kures sezona tiek gaidīta ar jaunām cerībām, jo 
septembrī noslēdzās mājas siltināšanas būvdarbi. 
Naujenes ciema māja Vecpils ielā ir pirmā daudz-
dzīvokļu māja Daugavpils novadā, kur iedzīvotāji 
bija pietiekoši drosmīgi, lai kopīgi uzņemtos kre-
dītsaistības ilgtermiņa ieguldījumam.

Sienu, jumta un pagrabtelpas siltināšana, kā 
arī logu nomaiņa un balkonu rekonstrukcija Nau-

jenes pagasta dzīvojamās mājas īpaš-
niekiem izmaksāja Ls42 000, no kuriem 
50% sedza Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds. Projektu ES programmai iesnie-
dza dzīvojamās mājas pārvaldnieks – 
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, sa-
vukārt būvdarbus veica – SIA „Būtība”. 
Īpašnieki pirms būvniecības uzsākšanas 
nolēma, ka viņi bankā ņems kredītu uz 
septiņiem gadiem. Apsaimniekošanas 
maksa par kvadrātmetru sastādīs Ls 
0.33, no tiem Ls 0,08 saņems SIA „NPS”, 
ar atlikušo summu segs kredītu. 

Energoaudits iedzīvotājiem sola līdz 
44.5% ietaupījumu par apkures tarifiem. 
Satiktie dzīvokļu īpašnieki atzina, ka ir 
apmierināti ar darbu kvalitāti, tomēr uz-
svēra, ka patiesā aina atklāsies ziemā, 
kad sāksies apkures sezona. Lielākais 
prieks ir par mājas vizuālo izskatu un 
siltumskaitītājiem, kas ļauj katram dzī-
voklim regulēt nepieciešamo patēriņu. 

SIA „NPS” parādu piedzinējs Ruslans Golovans 
atzīst, ka ar iedzīvotājiem bija zināmas grūtības, 
bet ar to vairāk saskārās celtnieki. „Kad celtnieki 
noņēma jumtu, radās problēmas ar lietus ūdens 
notekām. Rezultātā būvnieki izremontēja vienu 
dzīvokli un griestus kāpņu telpā. Visu atjaunoja 
iepriekšējā stāvoklī, tagad pat ir labāk nekā bija 
pirms tam”, stāsta R. Golovans. Mājas pārvald-
niekam SIA „NPS” lielas nesaskaņas ar dzīvokļu 
īpašniekiem neradās – būvniecības procesu laikā 
tika sasauktas divas kopsapulces, kurās lēmumi 
tika pieņemti ar stabilu balsu vairākumu. 

Daugavpils novada dome aicina novada dzīvok-
ļa īpašniekus būt aktīviem un sekot šim piemē-
ram, izmantojot iespēju paaugstināt sakārtotas 
dzīves vides īpatsvaru, uzlabot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehnisko stāvokli un līdz ar to sa-
mazināt siltuma zudumus.

Nosiltinātā māja Vecpils ielā ir ieguvusi jaunu, pievilcīgu 
izskatu

Silenes pamatskolas 
dzīvē aktīvi tiek iesaistīti 

vecāki
No 01.08.2011. gada Silenes pamatskolā Dau-

gavpils novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
projektu konkursa “Kopā būt!” ietvaros sākts pro-
jekts „Domāt. Runāt. Rīkoties.”, kurš turpināsies 
līdz 18.novembrim. Projektu finansē Daugavpils 
novada dome- 300,00Ls un Skrudalienas pagasta 
pārvalde – 80,00Ls

Projekta mērķis ir sekmēt dialogu starp pagas-
tu, skolu, vecākiem, skolēniem, iemācīt lietderīgi 
un interesanti pavadīt savu brīvo laiku, palīdzēt 
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidot 
savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus 
un realizēt idejas. 

Projekta gaitā tiks plānotas dažāda veida akti-
vitātes, lai iesaistītu tajos pēc iespējas vairāk da-
lībnieku - bērnu un vecāku radošo darbu izstāde, 
pirmskolas grupas sporta svētki „Draudzīga ģi-
mene” un sākumskolas skolēnu un vecāku spor-
ta svētki „Sportojam kopā”. Septembrī un oktobrī 
bērni kopā ar vecākiem piedalīsies talkā „Laimes 
dārzs”, kuras laikā ne tikai sakops skolas terito-
riju, bet arī stādīs jaunus kokus un puķes apkārt 
skolai. Projekta beigās aktīvākie tā dalībnieki 
brauks mācību ekskursijā uz Daugavpils interešu 
izglītības centru „Jaunatne”.

Projekta pirmā aktivitāte bija skolotāju, vecā-
ku un skolēnu seminārs „Skolas durvis ir atvēr-
tas – nāc un sāc!”. Semināra galvenais mērķis 
bija izglītot dalībniekus, palīdzēt atrast kopīgas 
intereses, aktivizēt skolas padomes un skolēnu 
pašpārvaldes darbu. 

Semināra laikā tika organizētas vecāku tik-
šanās ar Daugavpils novada bāriņtiesas locekli 
Oksanu Andrili, Skrudalienas pagasta pārvaldes 
vadītāju Betiju Ivanovu, nepilngadīgo bērnu lie-
tu inspektori Arturu Davidovu. Tikšanas laikā 
vecāki piedalījās disputā „Vecāku tiesības un pie-
nākumi”, apmeklēja lekciju „Kā likums aizsargā 
bērnus”. Skolēniem tika organizēta pārruna „Kā 
palīdzēt sev un savam draugam. Uzticības tele-
fons”. Visi semināra dalībnieki kopā ar Skruda-
lienas pagasta pārvaldes vadītāju Betiju Ivanovu 
piedalījās diskusijā „Kā attīstīt sabiedrisku dzīvi 
pagastā”. 

Mūsdienās arvien mazāk cilvēku nodarbojas ar 
rokdarbiem. Pašu rokām darināta lieta noder kā 
dāvana, kas ir daudz sirsnīgāka par veikalā pirk-
to. Tāpēc semināra ietvaros visiem dalībniekiem 
tika organizētas praktiskas nodarbības rokdarbos 
- radošās darbnīcas „Dekupāžas maģija”, „Stikla 
un keramikas apgleznošana”, „Rotas izgatavoša-
na”, „Garšas laboratorija”, vecākiem papildnodar-
bība „Sveču liešana”, bet bērniem „Saldie konfek-
šu pušķi” un „Gatavosim pārsteigumu”. Darbnīcas 
uzdevums bija ne tikai pašiem iemācīties jaunus 
paņēmienus, bet arī, kad sāksies jaunais mācību 
gads, iemācīt tos citiem skolas bērniem un vecā-
kiem. Visi radošās darbnīcas izstrādājumi tika ie-
vietoti izstādē skolas foajē un tiks papildināti ar 
jauniem izstrādājumiem līdz novembrim, kad būs 
atvērta izstāde, veltīta Latvijas Republikas Prok-
lamēšanas dienai. 

Seminārā tika iesaistīti 12 Silenes pamatskolas 
skolotāji, 10 vecāki un 15 bērni. Saturīgo laika 
pavadīšanu vecāki un bērni izjuta kā atpūtu divu 
dienu garumā. Savu darbu viņi prezentēja Silenes 
pamatskolas vecāku sapulcē 1.septembrī. 

Vecāku un bērnu piedalīšanās kopējos pasāku-
mos saliedēja ģimenes, kā rezultātā veidojās po-
zitīva saskarsme, kolektīvisms un vienotība. Vi-
siem patika darboties kopā un tas radīja prieku 
un emocionālu gandarījumu.

Vecāki un bērni attīstīja savas radošas spē-
jas, lietderīgi pavadīja brīvo laiku. Izdevās lauzt 
stereotipu, ka par bērna brīva laika pavadīšanu 
skolā, atbild tikai skolotājs, bet vecāki nevar to 
ietekmēt. Bērni iemācījās strādāt ar dažāda veida 
materiāliem un ieguva prasmes rokdarbos.

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
Cilvēka dabā ir palīdzēt saviem līdzcilvēkiem 

- ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drau-
ga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, 
atdāvināt lietas, kas pašam nav vajadzīgas, bet 
kādam lieti noderēs... Bet varbūt tu esi gatavs at-
vērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mī-
lestības? Varbūt arī tavu roku vadīts kāds mazu-
lis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi 
un apjaust, ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs un 
vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis 
bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un sav-
starpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ik-
dienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis 
rūpējas par bērniem. 

Pēdējos gados audžuģimeņu kustība Latvijā ir 
strauji attīstījusies un pašlaik tiesības savā ģi-
menē uzņemt kādu bez vecāku gādības palikušu 
bērnu ir 542 ģimenēm, kurās kopā ievietoti 1003 
bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir ne-
pietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu 
apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes 
statusu. Šīs ģimenes var uzņemt audzināšanā uz 
noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonāku-
šas krīzes situācijā, bērnus, kuri zaudējuši savus 
vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ ne-
var par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespē-
ju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprū-
pes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. 
Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma 
bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās. 

Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot 

personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz ie-
sniegumu noteiktā formā par audžuģimenes sta-
tusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības 
stāvokli. 

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata doku-
mentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstāk-
ļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu. 

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģi-
menes statusa pretendentu piemērotību audžuģi-
menes pienākumu veikšanai. 

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez 
maksas noklausās mācību kursu, kur kvalificē-
ti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie 
darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un at-
tīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko 
regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas node-
rīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei. 
Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu 
un saņem apliecību. 

5. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kur-
sa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pie-
ņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķirša-
nu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.  
Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts lī-
gums starp audžuģimeni un pašvaldību.

6. Audžuvecākiem var izvēlēties, kāda ve-
cuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā 
ģimenē.  

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, 
audžuģimene saņem:

- atlīdzību 80 lati mēnesī neatkarīgi no audzinā-
šanā nodoto bērnu skaita; 

- pabalstu bērna uzturam (ne mazāku par 27 la-
tiem mēnesī – ? ) un pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā 
(par katru bērnu);

- pašvaldības sociālā darbinieka atbal-
stu un palīdzību problēmu risināšanā.  

Sīkāku informāciju par apmācībām un au-
džuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt zva-
not Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
jas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta 
konsultantei Latgales reģionā Ilonai Sutrai pa 
mob.268085457 vai 64623389 (pirmdienās un 
ceturtdienās), vai arī jautājot savas dzīvesvietas 
bāriņtiesā. 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai 
neko nezini par audžuģimenēm! Palīdzēsim kopā 
mūsu bērniem! 

Ingrīda Skutele
Ambeļu KN vadītāja

Sagaidot Tēvu dienu, 10.septembī Ambeļu KN 
aicināja ģimenes uz pasākumu „Kopā ar tēti daru 
un varu”. Šī pasākuma mērķis bija pasvītrot tēvu 
lomu bērnu audzināšanā un ļaut visai ģimenei iz-
pausties jautrās spēlēs, konkursos un atrakcijās.

Esam priecīgi, ka neskatoties uz labo laiku un 
kartupeļu rakšanas talkām, uz pasākumu iera-
dās 3 ģimenes ar kupliem bērnu pulciņiem. Brīvā 
un nepiespiestā atmosfērā visi palīdzēja tētiem 
parādīt savas iemaņas kaklasaites siešanā, po-
gas piešūšanā, bērna saģērbšanai karnevālam 
un ziedu pušķu veidošanā. Rudens ziedu buķetes 
tika pasniegtas māmiņām ar sirsnīgiem skaidro-
jumiem par izmantoto ziedu nozīmi šajos pušķos.

Īpaši jautra izvērtās vakara pasaciņu stāstīša-
na bērniem, kurās bija jāiesaista pilnīgi nejauši 
piedāvātie vārdi. Visi tēti lieliski tika gala ar šo 
uzdevumu, lai gan visas pasakas, laikam tuvojo-
šos vēlēšanu ietekmē, bija ar politisku pieskaņu.

Protams, KN darbinieki bija gaidījuši lielāku ģi-
meņu atsaucību, bet saglabā cerību, ka šī vēl Lat-
vijā jaunā tradīcija – septembra otrajā svētdienā 
godināt tēvus- ar katru gadu pieņemsies spēkā.

Pie kopīga tējas galda visas ģimenes izteica 
gandarījumu par jauki pavadīto rudens pēcpus-
dienu. Savukārt mēs gribam pateikt lielu paldies 
Ozoliņu un Mežnieku kuplajām saimēm par ak-
tīvu iesaistīšanos Ambeļu pagasta sabiedriskajās 
aktivitātēs.
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Juris Livčāns 
10.10. Maļinovas pagasta pārvalde 9.00-11.30 
17.10. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-11.30 
Ināra Ondzule 
03.10. Kalupes pamatskola 16.00-18.00 
10.10. Kalupes pamatskola 16.00-18.00 
17.10. Kalupes pamatskola 16.00-18.00 
Vasilisa Pudovkina 
07.10. Naujenes pagasts, Vecstropi 16.00-18.00 
26.10. Naujenes pagasts, Naujene 16.00-17.00 
Aivars Rasčevskis 
03.10. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00 
17.10. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
Antoņina Redkova 
14.10. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-12.00 
24.10. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00 
Aleksandrs Sibircevs 
12.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
25.10. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
21.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
27.10. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
03.10. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
14.10. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
17.10. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
28.10. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
Lūcija Voitkeviča 
10.10. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

24.10. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

13.00-15.00 

26.10. Skrudalienas pagasts, 
Skrudalienas ciems 

14.00-15.00 

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

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

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

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

14.00-18.00 
31.10 Daugavpils novada dome 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvīds Kucins 
13.10. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
27.10. Daugavpils novada dome 12.00-13.00 
Aļona Annišineca 
10.10. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
17.10. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
31.10. Naujenes pagasta pārvalde 17.00-18.00 
Jānis Belkovskis 
10.10. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
24.10. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Aldis Cimoška 
20.10. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
27.10. Daugavpils novada dome 10.30-13.00 
Viktors Kalāns 
03.10. Sēlijas 25, Daugavpils 14.00-16.00 
10.10. Sēlijas 25, Daugavpils 14.00-16.00 
17.10. Sēlijas 25, Daugavpils 14.00-16.00 
24.10. Sēlijas 25, Daugavpils 14.00-16.00 
Edgars Kucins 
12.10. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
15.00-18.00 

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

16.00-18.00 

Janīna Kursīte 
11.10. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
9.00-12.00 

18.10. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 
telpas 

9.00-11.00 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

● Regīnu Barču un Aleksandru Ivanovu
● Aiju Vanagu un Juri Teivānu
● Olgu Tumaševiču un Eduardu Ludženieku
● Kristīnu Bogdani un Alekseju Matuli
● Annu Kozlovsku un Vadimu Ivanovu
● Anželu Žuku un Vladislavu Karnicki
● Karinu Pavlovu un Pāvelu Mičūnu
● Natāliju Belovu un Vjačeslavu Paļčevski
● Baibu Upīti un Edgaru Friliņu
● Margaritu Stepanovu un Valentīnu Grebežu
● Annu Černišovu un  Dimitriju Smirnovu
● Aleksandru Abrazeviču un Aleksandru
   Ševčenko
● Jeļizavetu Kašuba un Sergeju Orlovu
● Ļudmilu Tenču un Igoru Tajevski

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus sakarā ar stāšanos laulībā! 

Esi jauns un spējīgs 
jaunietis? Piedalies 

Daugavpils novada konkursā 
„Es uzņēmējs 2011/2012”!

Daugavpils novadā ir vē-
rojama pasīva iedzīvotāju 
vēlme dibināt uzņēmumus 
un radīt jaunas darba vie-
tas. Diemžēl gados jauni 
potenciālie uzņēmēji brauc no 
novada un valsts projām. Lai 
panāktu situācijas uzlaboju-
mu, Daugavpils novadā tiek 

organizēts biznesa ideju konkurss. 
Konkursa mērķis ir sniegt biznesa ideju au-

toriem nepieciešamās zināšanas, attīstīt prasmes 
un motivēt tos pilnveidot biznesa idejas līdz piln-
vērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzī-
votspējīgos uzņēmumos Daugavpils novadā.

dalību konkursā var pieteikt jebkurš Dau-
gavpils novada jaunietis vai jauniešu grupa ve-
cumā no 16 līdz 30 gadiem, ar skaidri definētu 
uzņēmējdarbības ideju. 

Konkursa gaitā notiks ne tikai biznesa idejas 
iesūtīšana, kas ir pirmais projekta posms (idejas 
iesūtīšana līdz 2011. gada 28. novembrim), bet 
arī dalībnieku izglītojošie semināri, tematiskie 
semināri, braucieni uz uzņēmumiem, online un 
klātienes konsultācijas, biznesa plānu sagatavo-
šana un prezentācijas. Konkurss ilgs līdz 2012. 
gada 17. februārim, kad svinīgā pasākumā no-
tiks uzvarētāju apbalvošana.

Konkursa pirmās vietas ieguvējs iegūs Ls 500, 
2.vietas – Ls 400 un 3.vietas – Ls 300 lielas nau-
das balvas. Būs arī īpašas atbalstītāju balvas!

Sekojiet projekta aktualitātēm www.dnd.
lv sadaļā Jaunatnei / Projekti / Esi uzņēmējs 
2011/2012!

Ivanovs Maksims  28.08.2011. Demenes pagasts 
Viola Tīrele 14.08.2011. Salienas pagasts 
Iļja Avlasins 05.09.2011. Medumu pagasts 
Darja Rakicka 07.09.2011. Kalupes pagasts 
Daniels Celpanovs 09.09.2011. Kalupes pagasts 
Niks Spiridovskis 07.09.2011. Naujenes pagasts 
Sabrina Motivāne 04.09.2011. Biķernieku pagasts 
Liāna Ruža 02.09.2011. Naujenes pagasts 
Aleksejs Borisovs 10.09.2011. Vaboles pagasts 
Konstantīns  
Kuzņecovs 04.09.2011. Medumu pagasts 
Evelīna 
Lazdovska 13.09.2011. Lauceses pagasts 
Karolīna Macuka 15.09.2011. Lauceses pagasts 
Ivars Stankevičs 05.09.2011. Naujenes pagasts 
Mihaels Anohins 14.09.2011. Naujenes pagasts 
Ruslans Jefimovs 19.09.2011. Maļinovas pagasts 
Adriāna Žižina 19.09.2011. Ambeļu pagasts 
Vladimirs Stepāns 19.09.2011. Naujenes pagasts 
Margarita 
Pasečnika 16.09.2011. Tabores pagasts 

 Daugavpils novada  dome sveic vecākus  
ar bērniņu piedzimšanu un vēl prieku, 
mīlestību , veselību , pacietību un izturību 
bērniņu audzināšanā !

No 01.09.2011. līdz 29.09.2011. reģistrētas  
miršanas  30 novadniekiem.
  
Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību  
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Paņem naudu no KPFI!
No 2011.gada 6.sep-

tembra līdz 1.novembrim 
ir iespēja pieteikties uz 
KPFI līdzfinansējumu 
“ A t j a u n o j a m o 
e n e r g o r e s u r s u 

izmantošanā mājsaimniecību sektorā”. Tas 
nozīmē, ja Jums jau sen ir vēlme savā mājā 
uzstādīt siltumsūkni, saules kolektorus (siltā 
ūdens sagatavošana), saules baterijas (elektrības 
ražošana) vai kādu citu no atbalstāmajiem 
energoresursiem, tad tagad Jūs varat saņemt 

līdzfinansējumu līdz 50% no izmaksām, bet 
ne vairāk kā Ls 7 000. Kopējā summa, kas ir 
novirzīta šādiem projektiem, sastāda Ls 6 975 
559,16. Ja pat visi pieteikumu iesniedzēji prasa 
maksimālo līdzfinansējumu, tie ir 996 projekti, 
tāpēc izredzes, ka jūsu projekts var būt viens no 
tiem, kuram tiks piešķirts finansējums, ir diezgan 
lielas.

SIA «111 Metri» Jums labprāt palīdzēs sagata-
vot iesniegumu iesniegšanai KPFI, kā arī sniegs 
konsultācijas un piedāvās pilnu pakalpojumu 
klāstu - projektēšanu, iekārtu uzstādīšanu, nodo-
šanu ekspluatācijā, apkalpošanu. Tālruņi infor-
mācijai: 26 520 850 un 286 44 111.

Koncerts „Pretī rudenim” 07.10. 14.30 Sventes tautas nams 
Senioru  Rudens balle 07.10. 11.00 Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības centrs 
Vecstropi 

Pasākums senioriem “Satikšanās 
rudenīgās noskaņās” 

12.10. 14.00 Demenes kultūras nams 

Daugavpils novada ainavu izpētes 
sākotnējo rezultātu prezentācija 
un apspriešana 

12.10. 14.30 Novada dome 

Jauniešu vakars „Kinomānija” 14.10. 18.00 Demenes kultūras nams 
Intelektuāla spēle Daugavpils 
novada jauniešiem „Kas? Kur? 
Kad?” 

15.10. 17.00 Ambeļu kultūras nams 

Intelektuāla spēle jauniešiem 
„Intelektuālie rekordi” 

15.10. 18.00 Naujenes jaunatnes un 
sporta centrs 

Svecīšu vakars 15.10. 10.00 Dubnas pagasts 
Jauniešu diena 15.10. 18.00 Nīcgales tautas nams 
Tikšanās ar kinologiem 19.10. 13.00 Salienas kultūras nams 
Projekta „ Gribu zināt un 
piedalīties” noslēguma pasākums 

22.10. 15.30 Novada kultūras centrs 

Senioru balle 27.10. 13.00 Špoģu mūzikas un mākslas 
skola 

Vokālo ansambļu koncerts 
„Rudens noskaņās”  

28.10. 19.00 Nīcgales tautas nams 

Spēle bērniem „ Kas? Kur? Kad?” 28.10. 10.00 Vecsalienas pagasts 
Zemnieku balle 28.10. 20.00 Medumu tautas nams 
Rudens balle 29.10. 19.00 Biķernieku kultūras nams 
Rudens groziņballe 29.10. 21.00 Ambeļu kultūras nams 
Šoferu balle 29.10. 20.00 Demenes kultūras nams 
 


