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Uzņēmējdarbība Daugavpils novadā 2012. gadā 
 
 
Novada ekonomikas attīstība ir atkarīga no uzņēmējdarbības vides un uzņēmējiem, kas spēj piedāvāt vietējā 
un ārējā tirgū konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Reģistrēto uzņēmumu skaits Daugavpils 
novadā ir 1338 (uz 12.2012, Lursoft dati), no tiem apmēram 45% ir ekonomiski aktīvi. Lursoft dati par 
uzņēmumu reģistrēšanas dinamiku rāda, ka Daugavpils novada uzņēmumu skaits pēdējos gados ir 
nostabilizējies un jauno reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedz likvidēto uzņēmumu skaitu.  
 
Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Daugavpils novadā (uz 12.2012, Lursoft dati) 
 

Novads Reģistrētie Likvidēti 

Daugavpils novads 927 734 

 
Aktīvākās uzņēmumu nozares ir mazumtirdzniecība, kokapstrāde, vairumtirdzniecība, transporta 
pakalpojumi, darījumi ar nekustamo īpašumu, graudkopība u.c.  
 
 
TOP 20 Daugavpils novada nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā 
apgrozījuma pieauguma 2012. gadā (uz 12.2012, Lursoft dati) 
 

 
 
Vislielāko apgrozījumu novadā rada uzņēmumi: 

1. AS „Daugavpils Dzirnavnieks” (lopbarības ražošana, graudaugu un citur neklasificētu 
lauksaimniecības kultūru audzēšana, graudu un sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība),  

2. SIA „LIA D” (metālizstrādājumu izgatavošana, vairumtirdzniecība, transporta pakalpojumi),  
3. SIA „Dubiki” (pārtikas produkcijas ražošana, gaļas produktu tirdzniecība), 
4. SIA „Dilar Trans” (kravu pārvadājumi, būvniecības pakalpojumu sniegšana, braucamrīku tirgošana, 

apkope un remonts),  
5. SIA „Euro Energo Export” (degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība), 
6. SIA „Naujenes pakalpojumu centrs” (operācijas ar nekustamo īpašumu),  
7. SIA „STARS-D” (sauszemes transports un cauruļvadu transports, kravu pārvadājumi),  
8. SIA „Žabo” (pārtikas produkcijas ražošana, gaļas pārstrāde),  
9. AS „Latgales bekons” (augkopība, lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības,.   
10. SIA „Mainstream” (nespecializētā vairumtirdzniecība).  
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TOP 20 Daugavpils novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu (uz 12.2012, Lursoft dati) 
 

 
 
 
TOP 20 Daugavpils novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem (uz 12.2012, 
Lursoft dati) 
 

 
 
 



3 

 

Kopā novada uzņēmumos ir nodarbināti vairāk kā 2045 darbinieki (novada uzņēmēju datu bāzes dati, 
12.2012.): 

 Ambeļu pagasts – vairāk kā 25 darbinieki 

 Biķernieku pagasts – vairāk kā 60 darbinieki 

 Demenes pagasts – vairāk kā 95 darbinieki 

 Dubnas pagasts – vairāk kā 60 darbinieki 

 Kalkūnes pagasts – vairāk kā 340 darbinieki 

 Kalupes pagasts – vairāk kā 25 darbinieki 

 Laucesas pagasts – vairāk kā 75 darbinieki 

 Līksnas pagasts – vairāk kā 110 darbinieki 

 Maļinovas pagasts – vairāk kā 80 darbinieki 

 Medumu pagasts – vairāk kā 30 darbinieki 

 Naujenes pagasts – vairāk kā 450 darbinieki 

 Nīcgales pagasts – vairāk kā 50 darbinieki 

 Salienas pagasts – vairāk kā 40 darbinieki 

 Skrudalienas pagasts – vairāk kā 55 darbinieki 

 Sventes pagasts – vairāk kā 80 darbinieki 

 Tabores pagasts – vairāk kā 110 darbinieki 

 Vaboles pagasts – vairāk kā 25 darbinieki 

 Vecsalienas pagasts – vairāk kā 105 darbinieki 

 Višķu pagasts – vairāk kā 230 darbinieki 
 
Visvairāk darbinieku tiek nodarbināti sabiedrībās ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībās. 
Lielākais darba vietu skaits ir izveidots: 

 SIA „Zilā Lagūna” - 142 (Kalkūnes pagasts),  

 SIA „Lia - D” – 85 (Naujenes pagasts),  

 SIA „Meliors Krauja” – 80 (Naujenes pagasts),  

 A/S „Daugavpils Dzirnavnieks” - 73 (Naujenes pagasts), 

 SIA „Žabo” – 63 (Kalkūnes pagasts), 

 SIA „Naujenes Pakalpojumu Serviss” – 63 (Naujenes pagasts), 

 A/S „Latgales Bekons” - 52 (Višķu pagasts), 

 SIA „Mežvidi” – 50 (Tabores pagasts), 

 SIA „Dilar Trans” – 45 (Naujenes pagasts), 

 SIA „Dubiki” – 38 (Vecsalienas pagasts), 

 SIA „Avis-D” – 35 (Kalkūnes pagasts). 
 
Lielākajā daļā lauku saimniecību tiek nodarbināti no 1 līdz 4 ģimenes locekļiem. Daugavpils novads ir ļoti 
bagāts tieši ar bioloģiskajām saimniecībām. 
 
No ražošanas uzņēmumiem novadā ir kokapstrādes, pārtikas pārstrādes, metālapstrādes un citi 
uzņēmumi, tādi kā SIA „Belwood”, SIA „Kombi D”, SIA „LIA D”, SIA „Koka nami”, SIA „Zilā Lagūna” u.c. Par 
dažiem no tiem informācija zemāk: 

 SIA "Belwood" galvenais ražošanas komplekss „Belwood" atrodas Daugavpils novada Naujenes 
pagastā. Tajā ir ražošanas līnijas, žāvēšanas kameras un noliktavu telpas, kā arī transportlīdzekļi 
vietējo pārvadājumu veikšanai. Palešu ražošana ir viens no galvenajiem uzņēmuma „Belwood” 
virzieniem. Pašlaik SIA „Belwood” ražo aptuveni 100 000 paliktņu mēnesī un ir visas iespējas, lai 
palielinātu ražošanu. SIA „Belwood” produkcija tiek eksportēta uz Belģiju, Holandi, Franciju, Vāciju, 
Lielbritāniju un Dāniju. 

 SIA “Koka Nami” izgatavo un uzstāda guļbūves no virpotiem baļķiem un koka karkasa paneļu ēkas, 
apvienojot gan sentēvu guļbūvju celšanas tehnoloģijas, gan mūsdienu pieeju dažādu mezglu 
konstruktīvajos risinājumos. Uzņēmuma ražotne atrodas Daugavpils novada Kalkūnes pagastā. 

 SIA „LIA D” Latvijā darbojas jau 12 gadus un ir specializējies metāla tirdzniecībā un metāla apstrādē. 
Pakalpojumi klientiem ir plaši: tilpņu, kalšu, angāru, kāpņu, trepju, margu un citu būvniecības 
elementu izstrāde un tirdzniecība, pulverkrāsošana, būvstiprinājumu tirdzniecība, kā arī 
autotransporta pārvadājumi. Uzņēmuma ražošanas centrs atrodas Daugavpils novada Naujenes 
pagastā. 

 SIA „Zilā Lagūna” ražo zivju produkciju plašā sortimentā: siļķes (eļļā, marinādē), mazsālītas un 
kūpinātas siļķes vakuuma iepakojumā; lašveidīgo zivju delikateses (vakuumiepakojumā un eļļā); 
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auksti un karsti kūpinātas skumbrijas vakuumiepakojumā, brētliņas sālījuma un pikantā mērcē; jūras 
kāposti eļļā un majonēzē; garneles uzlējumā; lašu ikri; auksti kūpināta lašu fileja, tāpat uzņēmums 
ražo humusu un grillētus baklažānus ar zīmolu „HUM-HUM” u.c. pārtikas produktus. Uzņēmums 
eksportē produkciju uz Lietuvu, Igauniju, Spāniju, Itāliju, Izraēlu, ASV. Uzņēmuma ražotne atrodas 
Daugavpils novada Kalkūnes pagastā. 

 Ražošanas tehnoloģiju uzņēmums "Kombi D" ražo, komplektē, uzstāda un iedarbina bioloģiskās 
attīrīšanas stacijas, naftu saturošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, automazgātavu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kā arī dažādu ražošanas notekūdeņu sākotnējās attīrīšanas iekārtas un 
pēcattīrīšanas blokus. Uzņēmums "Kombi D" strādā no 1989. gada, 2009. gada martā Ženēvā 
uzņēmums apbalvots par tehnoloģiju un kvalitāti. Uzņēmuma ražotne atrodas Daugavpils novada 
Naujenes pagastā. 

 
Daugavpils novadā ražotā produkcija tiek realizēta ne tikai pašpatēriņam Daugavpils novada ietvaros un 
pārdošanai Daugavpils pilsētas veikalos un tirgū, bet arī visā Latvijā, kā arī tiek eksportēta uz Krieviju, 
Vāciju, Igauniju, Lietuvu, Nīderlandi un citām valstīm. 
 
Daugavpils novada uzņēmēji arvien aktīvāk iesaistās ES finansējuma apguves pasākumos, sadarbībā 
ar SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" iesniedzot projektus Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklātajam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros. 2012. gadā (uz 06.2012.) tika iesniegti: 

 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" – 26 projekti 

 pasākumā "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai" – 14 projekti 

 pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību dažādošanu" - 8 projekti 

Projektus ES finansējuma saņemšanai raksta arī paši uzņēmēji. 
 
 
Novada saimnieciskās darbības veicināšanai 2012. gadā notika sekojošas aktivitātes: 
 

1. Aktualizēta Uzņēmējdarbības sadaļa Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv. 
 

2. Izveidota novada saimnieciskās darbības veicēju datu bāze pa pagastiem. Datu bāze tiek regulāri 
aktualizēta. 
 

3. Izstrādāti noteikumi „Kārtība, kādā Daugavpils novada domes interneta mājas lapā tiek izvietota 
informācija par saimnieciskās darbības veicējiem Daugavpils novadā”. 

 
4. Turpinājās darbs pie Daugavpils novada biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” praktisko 

semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanas. 17. februārī tika noskaidroti konkursa 
uzvarētāji: I vieta - Guntis Jurāns ar biznesa plānu „Kvēpu neitrālās malkas ražotnes izveide”, II vieta 
- Jekaterina Lazukina un Oksana Saprikova ar biznesa plānu „Beķerejas kafejnīca „Latviešu pīrāgi”, 
III vieta - Jeļena Drizļonoka ar biznesa plānu „VilenaZipper oriģinālās rotaslietas”. Konkursa 
uzvarētāji ieguva Daugavpils novada domes naudas balvas: 1. vietas ieguvējam - Ls 500, 2.vieta – 
Ls 400 un 3.vieta – Ls 300 lielas naudas balvas. Tāpat speciālās balvas piešķīra SIA „Lia D” - 
Jekaterinai Lazukinai un Oksanai Saprikovai par biznesa plānu „Beķerejas kafejnīca „Latviešu pīrāgi” 
un Karolīnai Ščedrovai un Jevgenijam Ščedrovam par biznesa plānu „Zivju audzēšana un maksas 
zvejošanas pakalpojumu organizēšana”. Konkursa Stratēģiskie partneri bija AS „Swedbank” un SIA 
„Lia D”. Kompetences partneri - Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs, 
VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkts, Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca”, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs”, biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome”. Konkursa vērtēšanas komisijas locekļi – 
J.Jalinska, D.Kriviņa, A.Kucins, V.Pudovkina, A.Cimoška, E.Lipiņš, J.Sprindžuks, I.Lune, A.Zelčs un 
A.Bitinas. Kopā konkursā tika iesaistīti vairāk kā 50 dalībnieki. 

 
5. Izveidota veiksmīga sadarbība ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKIC) 

Daugavpils nodaļu un Daugavpils biroju. No 2012. gada 01. augusta Daugavpils novadā darba 
gaitas uzsāka seši lauku attīstības konsultanti, kuri ar novada saimnieciskās darbības veicējiem 
strādā pa pagastu teritorijām: 1. grupa – Naujenes, Biķernieku, Ambeļu pagasti ; 2. grupa - Vaboles, 
Nīcgales, Kalupes, Līksnas pagasti; 3. grupa - Dubnas, Maļinovas, Višķu pagasti; 4. grupa - 
Sventes, Medumu, Kalkūnes pagasti; 5. grupa - Lauceses, Tabores, Demenes pagasti; 6. grupa - 

http://www.dnd.lv/
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Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas pagasti. Konsultanti tika pieņemti darbā LLKIC Daugavpils 
nodaļā. Četru konsultantu darbs tiek finansēts no Valsts lauku tīkla tehniskās palīdzības līdzekļiem. 
Divu konsultantu darbu finansē Daugavpils novada dome. 

 
6. Sadarbībā ar LLKIC tika noorganizēti, un novada uzņēmēji tika aicināti piedalīties šādās aktivitātēs: 

 pieredzes apmaiņas brauciens „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas zivsaimniecībā” 
(Rēzeknes novads, jūlijā); 

 pieredzes apmaiņas brauciens „Latvijas vīna darītavas. Mājražošana.” (Siguldas, Limbažu 
novadi, jūlijā); 

 tradicionālā Lauku diena 2012 (jūlijā); 

 pieredzes apmaiņas brauciens lauku attīstības konsultantiem (Auces novads, septembrī); 

 pieredzes apmaiņas brauciens uz Ilūkstes un Daugavpils novada saimniecībām un 
uzņēmumiem (septembrī); 

 seminārs un pieredzes apmaiņas brauciens par tēmu "Gaļas lopu audzēšana" (oktobrī); 

 zivsaimniecību seminārs (oktobrī); 

 seminārs par lopkopību, teļu audzēšanu (oktobrī); 

 augļkopības seminārs  (oktobrī); 

 seminārs par truškopību, paipalām un netradicionālo lauksaimniecību (novembrī); 

 piena seminārs (decembrī). 
Kopā izglītojošos pasākumos piedalījās vairāk kā 120 dalībnieki. 

 
7. Jūnijā novada uzņēmēji tika aicināti piedalīties ikgadējos Daugavpils novada 3. zemnieku sporta 

svētkos. 
 

8. Septembrī jaunie un topošie uzņēmēji tika aicināti piedalīties apmācībās par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un mentoringa iespējām. Apmācības tika organizētas sadarbībā ar Latvijas Jauno 
uzņēmēju centru “Jobs and Society”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un biedrību “Līdere”. 
Kopā tika iesaistīti vairāk kā 35 dalībnieki. 

 
9. 15. septembrī biedrība „Višķu attīstība” Špoģos atklāja Daugavpils novada pirmo zaļo tirgu. 

 
10. 2012. gada  20.  un 21. septembrī piedalījāmies Daugavpils pilsētas domes sadarbībā ar Latgales 

plānošanas reģionu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam 
projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā / 
akronīms Region Invest” organizētajā Starptautiskajā investīciju forumu Daugavpilī „Latgale – 
Eiropas Savienības Austrumu vārti”. 

 
11. 22. septembrī tika organizēts ikgadējais pasākums - Daugavpils Novada diena 2012, kurā novada 

tirgotāji bija aicināti piedalīties ražotāju un amatnieku tirdziņā, saņemt konsultācijas 
Uzņēmējdarbības konsultāciju teltī, izvietot informāciju par sevi Uzņēmumu informatīvajā stendā, kā 
arī visiem viesiem bija pieejama plaša kultūras un sporta programma un atsevišķi pasākumi bērniem 
un jauniešiem. 

 
12. 26. oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā izskanēja ikgadējā Daugavpils novada Zemnieku 

balle, kuras ietvaros tika sumināti jaunie zemnieki un izcelti uzņēmēji, kuri īpaši aktīvi izmanto ES 
fondu projektu sniegtās iespējas. Pateicības raksti tika pasniegti: Pjotram Bogdanovam (P/S 
„Saliena 13”), Valērijam Matuļam (Z/S „Šuriks”), Vitālijam Kovaļevskim (Z/S „Tartaks 9”), Andrejam 
Lesčovam (Z/S „Laucesas betons”), Edgaram Veļičko (Z/S „Liepas”), Nadeždai Selickai (SIA 
„Mežvidi”), Ņinai Latočkai (Z/S „Alkšņi”), Darjai Stoļarovai (Z/S „Zemdegas”), Aināram Jonānam (Z/S 
„Debeskalni”), Jurim Žukam (Z/S „Dominiki”), Aleksandram Studeņņikovam (Z/S „Biķernieki Gras”), 
Guntaram Vingrim (Z/S „Jaunie Vecozoli”), Aivaram Kudiņam (Z/S „Mantinieki”), Viktoram Kalānam 
(SIA „Kļavas V”), Pēterim Sprinģim (Z/S „Lejas”), Gunāram Pabērzam (SIA „Jaundīķi”), Aigaram 
Locikam (Z/S „Krustceļš”), Valērijam Ančevskim (Z/S „Ainava”), Aleksandram Harlamovam (SIA 
„Agraris”) un Oskaram Matisānam (Z/S „Silmalas”). Ar Pārtikas un veterinārā dienesta balvām 
sumināti: A/S „Latgales Bekons” (Višķi), Z/S „Manturi” (Višķi) un Z/S „Liepukalns” (Kalupe). Valsts 
augu aizsardzības dienesta dāvanas pasniegtas Dmitrijam Petrovam (Biķernieki), Aināram Jonānam 
(Svente) un Lienei Lukjaņenko (Līksna). Savukārt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
apsveicamo pulkā bija Valērijs Matuļs, Valērijs Ančevskis, Pēteris Spriņģis un Roberts Jonāns.  
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13. 9. novembrī Rēzeknē, klātesot ekonomikas ministram Danielam Pavļutam un finanšu ministram 
Andrim Vilkam, piedalījāmies pirmajā Ekonomikas ministrijas organizētajā reģionālajā forumā 
„Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem”. Forumu mērķis bija iepazīstināt ar Nacionālās 
industriālās politikas uzdevumiem un mērķiem, kā arī virzieniem mērķtiecīgām ekonomikas 
struktūras izmaiņām, kā arī ieskicēt Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas 
perioda prioritātes. 

 
14. 15. novembrī novada uzņēmēji tika aicināti piedalīties Latgales plānošanas reģiona Latvijas–

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības 
attīstības kapacitātes veicināšana Latgales–Utenas pārrobežu reģionā/akronīms Region Invest” 
ietvaros organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, apmeklējot Zarasu, Visaginas un 
Ignalinas pilsētas. 

 
15. 2012. gadā tika aktīvi veicināta biedrības "Daugavpils novada uzņēmēju padome" darbība, biedrībai 

piesaistīti jauni biedri – Daugavpils novada uzņēmēji. Novada uzņēmēji piedalījās sekojošās 
aktivitātēs: 

 Tika iesniegti divi projektu iesniegumi LAD aktivitātēs: pasākumam "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 
projekts „Vietējo tūrisma produktu noieta veicināšana – velo-atpūta Daugavpils novadā.” un 
pasākumam "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" – projekts Tūrisma vietņu pie ūdens 
labiekārtošana un ūdens tūrisma inventāra nomas punkta izveide tūrisma pakalpojumu 
dažādošanai Daugavpils novadā. 

 Projekta „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas 
Savienības finansēto projektu jomā” notika veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes Uzņēmēju 
biedrības biedriem un Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta kluba “Krams” pārstāvjiem. 

 Kapacitātes projekta ietvaros novada uzņēmēji tika apmācīti praktiskajā divu dienu seminārā 
„Līderisms un projektu vadība”, praktiskajā seminārā "Projektu vadība" un praktiskajā 
seminārā, "Laika plānošana". 

 Oktobrī biedrība parakstīja memorandu par savstarpējo sadarbību ar Rēzeknes, Balvu un 
Ludzas uzņēmēju biedrībām, kas paredz tādu vērtību iedzīvināšanu kā tolerance un atbalsts 
jaunām idejām, visaptveroša sadarbība starp dažādām ekonomikas nozarēm, valsts, 
pašvaldības, starptautiskajām institūcijām, nevalstisko sektoru, sociālo, ekonomisko, kultūras 
un izglītības iniciatīvu jomā, ilgtspējīga attīstība un reģiona unikalitātes un atšķirības 
saglabāšana pasaules mērogā. 

 Oktobrī biedrība parakstīja arī apliecinājumu par pievienošanos 2005. gada 15. jūnija 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta memorandam, kas biedrībai paver iespējas 
piedalīties arī nacionāla līmeņa attīstības dokumentu izstrādē un ieviešanā. 
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Dažas fotogrāfijas 
 

 
 
Daugavpils novada dienas gadatirgus 
 

 
 
Daugavpils novada dienas gadatirgus 
 

 
 
Pieredzes apmaiņas brauciens „Latvijas vīna darītavas. Mājražošana.” 
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Lauku attīstības konsultanti pieredzes apmaiņas braucienā 
 

 
 
Apmācībās par uzņēmējdarbības uzsākšanu un mentoringa iespējām 
 

 
 
Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” atklāšana 
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Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” praktiskais seminārs 
 

 
 
Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” biznesa ideju prezentācijas 
 
 

 
 
Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” noslēgums 
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Pieredzes apmaiņas brauciens „Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas zivsaimniecībā” 
 
 

 
 
Pieredzes apmaiņas brauciens pie Ilūkstes novada tūrisma uzņēmējiem 
 

 
 
Pieredzes apmaiņas brauciens pie Daugavpils novada tūrisma uzņēmējiem 
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Lauku attīstības konsultanti pieredzes apmaiņas braucienā 
 
 
 

 
 
Zemnieku balle 
 

 
 
Biedrības „Daugavpils novada uzņēmēju padome” praktiskais seminārs „Projektu vadība” 


