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Kai beja? “Muzykys Skrytuļs 2011”
Piec treju godu klusiešonys itymā vosorā 16.julī 

Daugovpiļs nūvoda Leiksnā otkon nūtyka vis-
im tik labi īpazeitais myusu dīnu latgaliskuos 
muzykys festivals “Muzykys Skrytuļs”.

Jau īprīškejā dīnā vysa Leiksna beja sakuortu-
ota, sapušķuota, ceļa zeimes i nūruodes salyktys 
i pat sktuve tyka uzstuodeita īprīškejā vokorā, lai 
jau nuokamajā – eistajā festivala dīnā – vyss byu-
tu gotovs muzykantu sajimšonai, mieginuojumim 
i koncertim.

Nu pīcu stuņžu vokorā suocēs koncerts ar vī-
tejūs muokslinīku i gostu pīsadaleišonu (Guntra 
Kuzmina, „Elēģija”, Neicgala dzīduotuojis, Brigita 
Madelāne, „Inlay”, Aņss Ataols Bierzeņš, „Nagai-
dama Prīca”, „Knifs”, „Rikši”), beja ari breineigi 
muzykanti nu Lītovys - “Mindrauja”. Vokora kon-
certu nūvadeja Jurs Viļums i Arņs Slobažanins, 
kotram nu muzykantim tyka līpu zīdu čajs, pierts 
slūta i breineigs lyna auduma suveniru maiss ar 
festivala logo. Treis stuņdes koncerts prīcynova 
skateituojus i iz tuo beigu visi suoce īkustynuot 
ari kuojis, kab lobuok sasagataveit lelajai doncuo-
šonai nakts koncertā i balā da reita gailim. 

Bet pyrma vysa tuo, tyka sakurynuots guņkurs, 
pi kura tyka satikti ari festivala gosti nu tuolu-
os Italejis, bet ite pat vītejī latgalīši nu “Latgolys 
Studentu centra” pīduovuoja gruomotu goldu i vy-
saiduokys spēlis i atrakcejis latgaliskā stilā.

Festivala nakts koncerts īgrīze skaļuokus deci-
belus ar taidom grupom kai „Afterdream”, „Kram-
pis”, „D-Light”, “Dabasu Durovys”, Sovvaļnīks, 
„Green Novice”, „Metrs” i daudzeji skateituoji 
atsazyna, ka eipaši gaideja Eriņu-Vorkaļu saimi. 
Tys vyss kūpā radeja naatkuorto-
jamū atmosferu, ar kuru pa vysu 
Latgolu i vēļ tuoļuok izslavāts ir 
festivals “Muzykys Skrytuļs”. Paļ-
dis nakts koncerta vadeituojam 
Māram Susejam par eistyn patrio-
tiskim tekstim kotrys uzastuošo-
nys starplaikūs.

Trokuokajim doncuotuojim i 
energejis pylnuokajim piec ituo 
vysa vēļ tyka dūta vareiba don-
cuot zaļumbalā – tys eistyn bei-
dzēs tik piec pīcim reitā, tai ka 
“Muzykys Skrytuļs” beja apskriejs 
opolys divpadsmit stuņdes nu tuo 
suokuma i varieja pi mīra laist 
kai muzykantus, tai skateituojus, 
doncuotuojus i pasuokuma organi-
zatorus! 

Paļdis juosoka ari pogosta nū-
reikuotajim struodnīkim, kas jau 
nu poša reita sakuortova vysu ap-
leicīni i svātdinis reits otkon varē 
prīcuotīs par Leiksnys kuorteibu i 
kruošņumu – na jau par veļti ari 
festivala dīnā tī atbrauce daudzeji 
jaunī puori sovā kuozu dīnā.

Festivals “Muzykys Skrytuļs 
2011” pa eistam izadeve (brei-
neiga vīta, lobi laika apstuokli, 
skaneigi muzykanti, draudzei-
gi skateituoji, energiski doncu-
otuoji, ideala apskaņuošona, 
spūžys gaismys, naapniceigi 
pasuokuma vadeituoji i tam 
vysam puori perfekta organi-
zaceja nu festivala koordinato-

ru i pogosta 
ļaužu puses). 
J u o a t g u o -
dynoj, ka 
pasuokumā 
daleiba tyka 
nūdrūšynu-
ota bez mo-
ksys – paļdis 
Daugavpi ļs 
nūvoda Kul-
turys puor-
vaļdei, Leiks-
nys pogosta 
puorvaļdei , 
finansialais 
atbolsts nu 
Latvejis-Lī-
tovys puor-
rūbežu sa-
d a r b e i b y s 
p r o j e k t a 
„Summer in 
Village”. In-
formativi at-
baļsteja: Lat-
golys Radeja, 
Latgolys Re-

gionaluo televizeja, laikroksts 
„Latgales Laiks” i portals La-
KuGa.LV. Ari iz prīšku infor-
maceji par festivalu meklejit 
škārsteikla sātys lopā: LaKu-
Ga.LV/MS

Ļauds jau vaicoj, kod byus 
nuokamais “skrytuļs” - ite juo-
pastuosta, ka jau 25.julī Dau-
gavpiļs nūvoda dūmē tykuos 
visi organizatoru puorstuovi 
i vīnovās, ka nuokamais fes-
tivals “Muzykys Skrytuļs” 
varātu nūtikt 2013.goda juļa 
vydā. Tiks maklātys finansia-
luos īspiejis. Sekojit informa-
cejai leidza i napalaidit pīktū 
“Muzykys Skrytuli” – taids ob-
ligati byus!

Informaceji sagataveja:
Juris Viļums
festivāla idejas autors

Festivāla “Muzykys 
Skrytuļs” idejas autori 

saņem pateicības 
dāvanas 

Daugavpils novada domes vadība, vēlmē pateik-
ties par neatlaidīgu darbu festivāla organizēšanā 
un pašvaldības vārda popularizēšanā, pateicās 
un sniedza dāvanas trim jauniešiem  -  festivāla 
“Muzykys Skrytuļs” idejas autoriem – Guntai Me-
žulei, Annai Briškai un Jurim Viļumam. 

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Ja-
nīna Jalinska norādīja, ka, pateicoties jauniešu 
darbam, festivāls ir ieguvis savas krāsas, īpašo 
atmosfēru un apmeklētāju mīlestību. Jaunie-
ši festivālu organizējuši un vadījuši sabiedriskā 
kārtā, sniedzot lielu ieguldījumu Daugavpils no-
vada kultūras attīstībā. Daugavpils novada do-
mes vārdā tika izteikta cerība turpināt sadarbību 
un tikpat veiksmīgi „ripot” arī tālāk.  

Prieks  par festivāla atgriešanos ir ne tikai 
Līksnas un Daugavpils novada iedzīvotājiem, bet 
par to priecājas arī pārējie mūzikas mīļotāji Lat-
galē, kā arī paši mūziķi, kuriem tas dod impulsu 
saglabāt grupas un turpināt spēlēt. Mūziķi festi-
vālā spēlē bez maksas, jo dara to idejas vārdā, lai 
popularizētu latgaliešu valodu un mūziku.

Pašsacerētās dziesmas izpilda Ansis Ataols Bērziņš

Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne un domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska bauda 

latgalisko pozitīvismu 

Nakts koncertā skatītājus iekustina grupa “D-Light”

Koncerta vadītāji Arnis Slobažanins un Juris Viļums 
dāvina muzikantiem liepziedu tēju un pirts slotas
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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 

Raimonds Vējonis: „Daugavpils novads ir aktīvs ES līdzekļu apgūšanā”
Daugavpils novadā 21.jūlijā viesojās vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Raimonds Vējonis. Vizītes mērķis bija 
piedalīties Demenes pagasta izgāztuves re-
kultivācijas svinīgajā noslēguma pasākumā 
un paviesoties vairākos pagastos, lai iepazī-
tos ar pašvaldībā realizētajiem un iecerēta-
jiem attīstības projektiem.

Demenes pagastā atrodas pēdējā lielākā Latvijā 
palikusī III bīstamības kategorijas atkritumu 

izgāztuve. Laika posmā no 1986.gada līdz 2008.
gadam Demenes izgāztuvē ievesti apmēram 
miljons tonnu sadzīves atkritumu un 10 000 
tonnas kaprolaktāna atkritumu no Daugavpils 
ķīmiskās šķiedras rūpnīcas. Šī ķīmiskā viela, 
kas savulaik izmantota zeķbikšu un automašīnu 
riepu ražošanā, saskaroties ar ūdeni, rada 
amonjaka savienojumus un, nonākot gaisā, 
veido ļoti bīstamu savienojumu. Izgāztuve netiek 
izmantota jau kopš 2008.gada, kad turpat līdzās 
ekspluatācijā nodots mūsdienīgs un Eiropas 
Savienības (ES) direktīvu prasībām atbilstošs 

sadzīves atkritumu poligons.
Rekultivācijas laikā kaprolaktāna atkritumi 

tika ievietoti divkāršos polietilēna maisos, bet 
tie - polietilēna plēves kapsulā, kuras garantijas 
laiks ir 100 gadi. Šajā laika posmā kaprolaktāns 
neitralizēsies un draudus videi vairs neradīs. 
Uzraudzības nodrošināšanai virs kapsulas 
izveidota gaisa šahta, kas ļaus kontrolēt amonjaka 
klātbūtni. Kā norādīja R.Vējonis, saskaņā ar 
valsts plānu ir paredzēts rekultivēt visas vecās 

izgāztuves, bet 
tik liela objekta 
sakārtošana ir 
būtisks sasniegums 
visas Latvijas 
mērogā. 

Demenes izgāz-
tuves rekultivācija 
notika ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā 
projekta ietvaros. 
Tā kopējās izmaksas 
ir 1,68 milj. LVL, no 
tiem 1,43 milj. LVL 
ir ES Kohēzijas fon-
da līdzfinansējums, 
bet 252 tūkst. LVL - 
Daugavpils pilsētas 
domes līdzfinansē-
jums. 

Diemžēl joprojām 
ir vērojama prob-
lemātiska situācija 
saistībā ar atkritu-
mu šķirošanu un 
apsaimniekošanu. 
R.Vējonis: „Iedzīvo-
tāji ne vienmēr ir ga-
tavi maksāt tarifus, 
kas ir atbilstoši iz-
maksām. Lielā mērā 

tā ir problēma uzņēmējiem, kas apsaimnieko 
poligonus, jo iedzīvotāji iekavē šos maksājumus. 
Bez tarifiem, vēl pastāv problēma, ka mums vēl 
pilnībā valstī nav ieviesta atkritumu šķirošanas 

politika, kas palielina atkritumu daudzumu poli-
gonos. Šobrīd ir pieejama ES nauda, lai sakārtotu 
atkritumu šķirošanas jautājumu, tāpēc lielā mērā 
tas ir atkarīgs no pašvaldību un vietējo uzņēmu-
mu aktivitātes.” 

Jāpiebilst, ka jau šobrīd SIA “Atkritumu ap-
saimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija”, kas apkalpo arī Demenes izgāztu-
vi, ir pieteikusies saņemt finansējumu, lai varētu 
ierīkot pirmsapstrādes atkritumu sašķirošanas 
līniju. 

Pēc svinīgā pasākuma, ministrs kopā ar Dau-
gavpils novada vadību apmeklēja pagastu pār-
valdes un izglītības iestādes. Dienas gaitā tika 
apmeklētas Maļinovas, Višķu un Sventes pagasta 
pārvaldes. R.Vējonis iepazinās ar pagastu attīs-
tību, realizētajiem projektiem, kā arī novērtēja, 
cik efektīvi tiek apgūti ES fondu līdzekļi. Sventes 
pagasta pārvaldes vadītāja B.Vasiļevska izrādīja 
Sventes pagasta katlu māju, kuru tuvākajā laikā 
cer rekonstruēt. R.Vējonis atzina, ka katlu māja 
atrodas kritiskā stāvoklī, un rekonstrukcija ir 
akūti nepieciešama. Kopumā ministrs Daugav-
pils novada aktivitāti ES fondu apgūšanā vērtē 
pozitīvi, it īpaši izceļot ūdenssaimniecības projek-
tu aktivitātes. 

Ministrs gan norādīja, ka vēl ir uz ko tiekties, jo 
ir nepieciešams realizēt iecerētos projektus, kas 
paredz Kalupes pamatskolas un Vaboles vidus-
skolas sākumskolas telpu energoefektivitātes pa-
augstināšanu. R.Vējonis: „Ja valdība apstiprinās, 
ministrija plāno līdz gada beigām atkal padarīt 
pieejamu finansējumu energoefektivitātes paaug-
stināšanai pašvaldības piederošām ēkām. Līdz ar 
to, gan Vaboles, gan Kalupes skola varēs pieteik-
ties uz finansējumu, ko, es ceru, pašvaldība arī 
aktīvi izmantos. Kalupes pamatskolai tas gan va-
rētu būt problemātiskāk, jo daļu darbu viņi jau ir 
izdarījuši, kas apgrūtina viņu iespējas pretendēt.” 

Pēc Daugavpils novada apmeklēšanas, vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
turpināja divu dienu vizīti Latgalē, apmeklējot 
Krāslavas novadu.

Daugavpils novada domes 2011.
gada 30.jūnija sēdē pieņemti 50 
lēmumi
•	Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 

2010.gada publisko pārskatu.
•	Nolēma organizēt Daugavpils novada dienas 

no 2011.gada 17.septembra līdz 24.septem-
brim, semināru «Inovatīvā uzņēmējdarbība 
laukos» 2011.gada 23.septembrī un novada 
dienu noslēguma pasākumu – gadatirgu 2011.
gada 24.septembrī.

•	Apstiprināja mācību literatūras iegādei pare-
dzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Daugav-
pils novada izglītības iestādēm.

•	Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 20 
000.00 kurināmā iegādei 2011./2012.gada ap-
kures sezonas uzsākšanai pašvaldības aģen-
tūrā „Višķi” un Ls 33582.38 projekta „Brīvā 
laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija” 
finansēšanai. 

•	Apstiprināja kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
Salienas pagasta teritorijā un ūdens piegādes 
un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas ta-
rifus Skrudalienas pagastā.

•	 Iekļāva Dabas parka „Daugavas loki” konsul-
tatīvās padomes sastāvā Elmīru Boikovu, Ani-
tu Vaivadi, Elitu Kalniņu, Dacīti Beķeri, Dai-
ni Īvānu uz nominācijas sagatavošanas laiku 
aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” 
iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma 
starptautiskajā sarakstā.

•	Piešķīra finansējumu Sventes pagasta pārval-
dei Ls 2735 apmērā sakarā ar Sventes pagas-
ta katlu mājas rekonstrukcijai nepieciešamās 
elektroapgādes slodzes palielināšanas izdevu-
miem.

•	Nolēma iesniegt projekta pieteikumu „Mobilās 
aprūpes vienības izveidošana Daugavpils 
novadā” Labklājības ministrijas izsludinātajā 
atklāto projektu pieteikumu konkursā.

•	Nodeva no Daugavpils novada domes bilances 
Maļinovas pagasta pārvaldei būvobjekta „Ma-
ļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par 
pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība” Rē-
zeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, 
būvniecības izmaksas Ls 153038,39 apmērā.

•	 Izskatīja 4 iesniegumus dzīvokļu jautājumos.

Daugavpils novada domes 2011.gada 
14.jūlija sēdē pieņemti 63 lēmumi
•	Atbrīvoja Gertrūdu Veiguri no Naujenes bā-

riņtiesas locekles amata ar 2011.gada 25.jūliju 
un ievēlēja par Naujenes bāriņtiesas locekli 
Ilzi Jonāni ar 2011.gada 1.augustu.

•	Atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienības 22. 
kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības 
principu maiņu”.

•	Grozīja dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvu 
un apstiprināja komisijas nolikumu.

•	Atzina dzīvokļu īpašuma Nr.3, „Silene 153”, 
Silene, Skrudalienas pagastā un dzīvokļa īpa-
šuma Nr.5,Vecpils iela 3, Naujene, Naujenes 
pagastā izsoles par nenotikušām, nolēma rīkot 
atkārtotās izsoles un apstiprināja izsoles no-
teikumus.

•	Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu Kočergino-3, Demenes pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

•	Noteica dzīvojamo telpu īres maksu Kalkūnes 
pagastā.

•	Nolēma veikt Zemgales vidusskolas grāmatve-
dības uzskaites funkcijas īstenošanas centra-
lizāciju, nododot to ar 2011.gada 1.septembri 
Demenes pagasta pārvaldei.

•	Atļāva Biķernieku pagasta pārvaldei pārņemt 
no Ambeļu pagasta pārvaldes finanšu līzinga 
līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“SEB līzings” noteiktās saistības, transporta 
līdzekļa iegādei. 

•	Piešķīra finansējumu Naujenes pagasta pār-
valdei Ls 15823 apmērā pievadceļa un gājēju 
celiņu atjaunošanai Naujenes pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Rūķītis”.

•	 Izskatīja 9 iesniegumus dzīvokļu jautājumos.
•	Pieņēma 35 lēmumus zemes jautājumos.

gavpils novada ūdensapgādes 
un kanalizācijas ārējo tīklu un 
būvju ekspluatācijas, lietoša-

nas un aizsardzības noteikumi” un „Grozījumi 
Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā””. Saistošie noteikumi pēc 
atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bez-
maksas avīzē „Daugavpils Novada Vēstis”.

•	Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 
autoceļu fonda līdzekļu sadales precizēto plā-
nu 2011.gadam.

•	Nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu 
103949,34 LVL projekta „Līksnas pagasta au-
toceļa „Līksna-Līksnas baznīca” rekonstrukci-
ja” finansēšanai.

•	Grozīja Daugavpils novada domes 2010.gada 
16.decembra lēmumu 1727, nosakot projekta 
„Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labie-
kārtošanas 1 posms” kopējo finansējumu Ls 
62641.58. 

•	Noteica sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„RealCom” par Skrudalienas pamatskolas 
jumta daļu izmantošanu nomas maksu Ls 
12,00 mēnesī bez PVN.

•	Grozīja Daugavpils novada domes 2011.gada 
30.jūnija lēmumu Nr. 910 „Par finansējuma 
piešķiršanu Sventes pagasta pārvaldei”, nosa-
kot finansējumu Ls 2726.00.

•	Nolēma ņemt Valsts kasē vai SIA ”Vides inves-
tīciju fonds” aizņēmumu Ls 238270.00 projek-
ta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils 
novada Demenes pagasta Kumbuļu ciemā” fi-
nansēšanai. 

•	Piešķīra finansējumu Ls 3950.00 projekta 
„Brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekons-
trukcija” nepieciešamo papilddarbu apmaksai.

•	Apstiprināja ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifus Medumu pagasta terito-
rijā. 

Nākamās novada domes sēdes notiks š.g. 11. un 
25.augustā plkst.13:00. 

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

•	Pieņēma 15 lēmumus zemes jautājumos.

Raimonds Vējonis, Janīna Jalinska un Žanna Kulakova (Daugavpils   
pilsētas domes priekšsēdētāja) atzinīgi novērtē Demenes pagasta 
izgāztuves rekultivācijas procesa pabeigšanu

Daugavpils novada domes 2011.gada 
28.jūlija sēdē pieņemti 38 lēmumi
•	Apstiprināja saistošos noteikumus „Par Dau-

gavpils novada pašvaldības autoceļu uzturēša-
nas klasēm vasaras un ziemas sezonai”, „Dau-
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Saskaņā ar Labklājības ministrijas lēmumu, 
tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 
21.jūnija noteikumos Nr.462  “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 
“Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkre-
sursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.ak-
tivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pa-
sākumu plānu ieviešanas atbalsts”, tā dēvētajā 
„simtlatnieku” programmā. Izmaiņas veiktas at-
tiecībā uz darba praktizēšanas vietu izveidi paš-
valdībās, to pastāvēšanas laiku un nosacījumiem. 
Eiropas Savienības finansējuma nosacījumos ir 
teikts, ka visas izveidotās praktizēšanas vietas 
beigs savu darbību šī gada 30.novembrī. Tām dar-
ba praktizēšanas vietām, kuras tika izveidotas 
no 1.jūlija, būs arī mainītas dotācijas darba veik-
šanai nepieciešamajam inventāram un palīgma-
teriālu iegādes un nomas izdevumu segšanai, kā 
arī programmā iesaistītie bezdarbnieki nesaņems 
vairs 100, bet 80 latu mēnesī, turklāt – jo vēlāk 
iesaistīties programmā, jo īsāku brīdi varēs strā-
dāt, jo tā darbosies tikai līdz novembra beigām. 
Veikto grozījumu dēļ, darba vadītājiem nācās pār-
slēgt vienošanos ar katru programmā iesaistīto 
bezdarbnieku, arī tiem, kuri darbu uzsāka pirms 
1.jūlija. Sākot ar septembri, ievērojami saruks arī 
piedāvāto darba vietu skaits. 

Novērojumi liecina, ka interese par stipendiātu 
programmu joprojām ir liela – jūnija mēnesī Dau-
gavpils novadā bija iesaistīti vairāk kā 600 bez-
darbnieki. Pavisam Nodarbinātības Valsts aģen-
tūrā (NVA) šobrīd reģistrēts ap 2461 darba mek-
lētājs. 

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja 
Anna Jegorova uzsver, ka Stipendiātu program-
mai kā krīzes risinājumam ir bijuši gan savi plu-
si, gan arī mīnusi, tomēr kopumā ir bijis vairāk 
ieguvumu. „Pirmkārt, tā ir iespēja gūt papildus 
ienākumus trūcīgām ģimenēm. Otrkārt, cilvēks 
ir nodarbināts, tas palīdz uzturēt un paaugsti-
nāt prasmes. Treškārt – esot kolektīvā, cilvēkam 
mazinās sociālā izslēgtība. Nenoliedzami, ka arī 
pagastu pārvalžu teritorijas ir kļuvušas sakārto-
tas – ir uzkoptas grāvmalas un parki, kapu teri-
torijas, paveikti darbi katlu mājās, kā arī sniegta 
palīdzība veciem, vientuļiem cilvēkiem.” 

Programmas trūkums ir zemā motivēšanas 
spēja, jo par darbu astoņu stundu garumā darba 
veicējs saņem minimālu atlīdzību, kas no jūlija ir 
kļuvusi vēl mazāka, lai gan darba stundu skaits 
nav ticis samazināts. Nereti darba vadītājiem nā-
kas sastapties arī ar darba disciplīnas pārkāpu-
miem – ja par atkārtotiem pārkāpumiem cilvēks 
tiek atlaists, viņš automātiski kļūst par potenciā-
lo pabalstu pieprasītāju, kas problēmu tikai pa-
vairo. „Diemžēl, mūsu sabiedrība joprojām nav 
sasniegusi tādu domāšanas līmeni, ka vispirms 
jāizmanto visas valsts piedāvātās iespējas nodar-
binātības jomā, ir jāmeklē darbs un jācenšas būt 
neatkarīgam, jāmēģina pašam risināt problēmas, 
nevis jāpaļaujas tikai uz sociālo darbinieku palī-
dzību”, ar nožēlu secina A. Jegorova. 

Stipendiātu programmas vietā nākamgad plā-
nots ieviest algotos pagaidu sabiedriskos darbus 
(APSD). APSD nosacījumi vēl tiek izstrādāti. So-
ciālie darbinieki aicina bezdarbniekus būt aktīvā-
kiem un turpināt meklēt pastāvīgu darbu, nepie-
ciešamības gadījumā apsverot iespēju pārkvalifi-
cēties un iegūt jaunas prasmes.

 „Simtlatnieki” saņems 
par 20 latiem mazāk 

saskarsmi starp abām tautām, pa-
rādot jauniešiem, ka Eiropā esam 
vienoti.

Lai gan laika apstākļi nelutināja, 
nometnes programma bija piesāti-
nāta ar dažāda veida aktivitātēm, 
kas bija saistītas ar dabas izpēti un 
aizsardzību, kultūru, mākslu un 
sportu. Bērni tika vesti ekskursijās 
uz tuvākajām pilsētiņām un jūrma-
las piekrasti. Vairākiem bērniem 
tas bija īpaši satraucošs brīdis, jo 
pirmo reizi tika skatīta atklātā 
jūra, kuras viļņos šūpojās okeāna 
laineris, kurš savu apmēru dēļ pat 
neietilpa jauniešu fotoaparātos.

Interaktīvā veidā notika arī iz-
glītošanās – apmeklējot stikla pū-
šanas un keramikas darbnīcu, no-
metnes dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar dažādām māla trauku 
veidošanas tehnikām, kā arī pa-
šiem iemēģināt roku mākslas dar-
bu veidošanā. Savukārt citu dienu 
bērni cepa maizi un mācījās filcēt, 

izveidojot savām rokām bumbiņu vai rokassprā-
dzi. Vislielāko prieku jauniešu sirdīs sagādāja 
aizsardzības parka apmeklējums, kur bija iespē-
jams pavisam tuvu apskatīt meža dzīvniekus un 
pat pabarot vilkus. Jauniešiem neizpalika arī 
sportiskas aktivitātes – tika spēlēts galda teniss, 
vingrots jogas nodarbībās un vesela diena tika 
veltīta izbraucienam ar velosipēdiem 36 km ga-
rumā, maršruta galā uzkāpjot bākā, lai pavērotu 
lielisku skatu uz jūru.

Nedēļa aizritēja vēja spārniem un nožēla par 
atvadām vīdēja gan Latvijas, gan Vācijas bērnu 
acīs. Apmaiņas nometņu braucieni notiek katru 
gadu – nākamgad bērnus no Vācijas gaidīs Dau-
gavpils novadā, kad, iespējams, jauniešiem izdo-
sies satikties vēlreiz.

Septiņi Daugavpils novada jaunieši laika pos-
mā no 11. līdz 18.jūlijam apmeklēja bērnu vasa-
ras nometni Vācijas sadarbības un sadraudzības 
pilsētā Bad-Doberan. Uz Vāciju izdevās aizbraukt 
novada aktīvākajiem 7.-9.klases skolēniem, kuri 
guvuši labus rezultātus olimpiādēs un interešu 
izglītībā. Skolēnu grupas viesošanās pamatā ir 
Daugavpils novada pašvaldības sadarbība ar Vā-
cijas Internacionālo mācību centru IB (Interna-
cional Bund). 

Latvijas grupas vadītāja Solveiga Liepa atzina, 
ka nometne bija gan izklaidējoša, gan informatī-
va. Lai gan jaunieši sākumā bija nobažījušies par 
to, kā spēs iejusties un sadraudzēties ar nomet-
nes dalībniekiem no Vācijas, septiņas dienas bija 
pietiekoši ilgs laiks, lai iepazītos un satuvinātos. 
Nometnes mērķis bija nostiprināt savstarpējo 

Daugavpils novada bērni nedēļu viesojās Vācijā Atbalsts jauniešu 
brīvprātīgajam darbam

No 1.jūlija Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) uzsāk īstenot jaunu nodarbinātības pasā-
kumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 ga-
diem „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 
Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarb-
nieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, 
piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai no-
dibinājumos. Jebkura Latvijā reģistrēta biedrība 
un nodibinājums (izņemot politiskas partijas) ir 
aicināti aktīvi pieteikties šim pasākumam. 

 Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka 
tajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība vai no-
dibinājums darbojas un jānoslēdz līgums. Kon-
krētā biedrība vai nodibinājums noteiks savas 
vēlmes, ar kādu līdzšinējo darba pieredzi un iz-
glītību jābūt jaunietim, lai to pie sevis iesaistītu 
brīvprātīgā darba veikšanā.  Attiecīgi tālāk līgu-
mu ar norīkoto bezdarbnieku slēgs biedrība vai 
nodibinājums. Viena brīvprātīgā darba veicēja 
nodarbinātības ilgums – no viena līdz 6 mēne-
šiem, strādā piecas dienas nedēļā, ne mazāk kā 
4 stundas. Pasākumā jaunieši bezdarbnieki varēs 
iesaistīties arī atkārtoti, taču ne ātrāk kā gada 
laikā pēc iepriekšējās dalības.

Brīvprātīgā darbā iesaistīto bezdarbnieku ik-
mēneša stipendija 40 latu apmērā, ja jaunietim 
ir invaliditāte - 60 latu apmērā, kas tiek dotēta 
no valsts.

Nometnes dalībnieki ik dienu devās interesantās 
ekskursijās

Dzīvnieku terapija – Daugavpils novadā 
jauniepazīta rehabilitācijas metode

Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs izstrā-
dāja un uzsāka Latvijas-Lietuvas Programmas 
līdzfinansēto projektu „Terapija ar dzīvnieku 
palīdzību”, kura aktivitātes paredz stiprināt 16 
Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo 
vidi, kā arī popularizēt un veicināt terapijas ar 
dzīvnieku palīdzību attīstību. Animaterapija jeb 
dzīvnieku terapija ir rehabilitācijas terapija ar 
dzīvnieku iesaistīšanu, kas līdz šim Latvijā un 
Lietuvā ir tikusi reti izmantota. Dzīvnieku terapi-
ja vajadzības gadījumā ir pieejams pakalpojums, 
ko nozīmē ergoterapeits vai cits speciālists.

Šī projekta ietvaros paredzētas dažāda veida 
aktivitātes. Jūnijā tika organizētas divas starp-
tautiskas vasaras nometnes Riebiņu novadā un 
Ignalinas rajonā Lietuvā. Nometnēs piedalījās 80 
sociālā riska ģimeņu un sociālās aprūpes iestāžu 
bērni, vecumā no 7 līdz 16 gadiem. No Daugavpils 
novada bērnu nometnēs bija iesaistīti četri bērni. 
Nometnes tika rīkotas ar mērķi popularizēt tera-
piju ar dzīvnieku palīdzību kā unikālu rehabili-
tācijas metodi bērniem no sociālā riska ģimenēm, 
vienlaikus veidojot izpratni par tā saucamo „trīs-
kāršo sinhrono efektu” – fizisko, psiholoģisko un 
sociālo faktoru pozitīvo iedarbību uz cilvēka or-
ganismu. Piecu dienu nometnēs bērniem bija ie-
spēja sadraudzēties un gūt pozitīvas emocijas no 
zirgiem, suņiem, trušiem, aitām, kāmīšiem un ci-
tiem dzīvniekiem. 

Dace Slavinska, kura nometnē vadīja reittera-
pijas nodarbības, norāda, ka kontaktēšanās ar 
dzīvniekiem sniedz milzīgu pozitīvu lādiņu un 
atbrīvo no stresa. Bērni ar lielu prieku jāja un 
pildīja visdažādākos vingrojumus zirga mugurā. 
D.Slavinska: „Reitterapijā ir svarīgi, ka ar dzīv-

nieku enerģiju, siltumu un kustību, bērna ķerme-
nis sāk atbrīvoties un atslogoties. Ja ir psiholoģis-
kā nestabilitāte, tad ar fizisko stabilitāti un ba-
lansu, ko sniedz zirgs, bērns arī psiholoģiski sāk 
sakārtoties. Tas tiešām strādā!”

No Daugavpils pilsētas tika atvesti arī īpaši 
apmācīti suņi. Izrādās, ka suns ir ne tikai labs 
draugs un uzticams sabiedrotais, bet arī ārsts. 
Viens no animaterapijas atzariem ir kanisterapi-
ja jeb suņu iesaistīšana aktīvā ārstēšanas proce-
sā. Latgales Reģionālā Dzīvnieku Mīļotāju Centra 
prezidente Antoņina Nackeviča atzīst, ka kaniste-
rapija pagaidām ir jauna un maz zināma kustība 
Latvijā. Īpaši apmācīto suņu uzdevums ir iemā-
cīties nebaidīties un uzticēties. Pārsteidzoši, ka 
rezultāti nometnē tika novēroti ļoti ātri – bērni, 
kuri iepriekšējā dienā klusēja un bija ierāvušies 
sevī, kontaktējoties ar suņiem, pamazām sāka 
smaidīt un runāt.

 Pierobežas projekta „Terapija ar dzīvnieku 
palīdzību” ietvaros tiek īstenotas arī citas akti-
vitātes ar mērķi popularizēt dzīvnieku terapijas 
labvēlīgo ietekmi uz bērnu garīgo un fizisko vese-
lību.  13.jūlijā Rēzeknē tika organizēts seminārs 
par dzīvnieku terapijas izmantošanu rehabilitāci-
jas pasākumos, kurā tika aicināti ģimenes ārsti, 
ģimenes ārstu palīgi, fizioterapeiti, psihoterapeiti 
un psihologi. Seminārs noslēdzās ar praktiskām 
nodarbībām zemnieku saimniecībā “Untumi”, 
kur tika demonstrēta apmācītu suņu un zirgu 
izmantošana rehabilitācijā personām ar funkcio-
nālajiem (kustību) un garīgās attīstības traucēju-
miem. 

Savukārt Krāslavā tika organizēta praktiska 
nodarbība vecākiem ar bērniem, kuriem ir īpa-
šas vajadzības. Šajā pasākumā piedalījās De-
menes un Naujenes pagasta pārvaldes vecāki ar 
bērniem. Nataļja Škutāne no Naujenes pagasta, 
kuras četrgadīgajam dēlam bija iespēja pieda-
līties reitterapijas nodarbībās, uzsver, ka zirgu 
terapija bronhiālās astmas gadījumā ir ļoti iedar-
bīga, jo tiek iedarbināta un attīstīta visa krūšu 
kurvja muskulatūra, kas palīdz vēdināt plaušas. 
Bērnam atrasties zirgam mugurā bija īpašs pie-
dzīvojums un prieks, viņš pat  bija parūpējies par 
burkāniem, ar kuriem pacienāt zirgus. Nataļja 
cer, ka arī Daugavpils novadā būs iespēja bērnu 
aizvest uz reitterapijas kursiem, jo ir problemā-
tiski aizbraukt uz Krāslavu tik bieži cik vēlētos. 

Bez šīm aktivitātēm, projekta ietvaros vēl ir pa-
redzētas papildus nodarbības reitterapijā, 2 die-
nu terapija ar delfīnu palīdzību Klaipēdā  augsta 
sociālā riska ģimeņu un sociālās aprūpes iestāžu 
bērniem, starptautiska labdarības akcija un pro-
jekta noslēguma pasākums Ziemassvētku laikā 
Aglonā.
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AFIŠA

APSVEICAM

Daugavpils novada 
dienas

No 28.06.2011. līdz 27.07.2011. reģistrētas  
miršanas  35 novadniekiem.
  
 Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību  
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Simanovičs 
Nikita 01.06.2011. Naujenes pagasts 
Belouss Nikolajs  12.06.2011. Višķu pagasts 

Viļčinskis Kirils 21.06.2011. 
Biķernieku 
pagasts 

Malahovskis 
Kristaps 22.06.2011. Kalupes pagasts 
Kopilova Arina  24.06.2011. Naujenes pagasts 
Demidenko Sofija 26.06.2011. Kalupes pagasts 
Šarlovska Arina 27.06.2011. Līksnas pagasts 
Danilovs Dmitrijs 30.06.2011. Līksnas pagasts 
Mihailovs Toms 01.07.2011. Nīcgales pagasts  
Ivanova 
Margarita 03.07.2011. Medumu pagasts 
Ivanova Evita 05.07.2011. Dubnas pagasts 
Demjohins 
Georgijs 06.07.2011. Kalkūnes pagasts 
Kokins Ritvars 
Artūrs 07.07.2011. Dubnas pagasts  
Juškus Emīls 11.07.2011. Līksnas pagasts 
Vagele Linda  13.07.2011. Naujenes pagasts 
Aņisjko Kirils 20.07.2011. Naujenes pagasts 

 

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus sakarā ar stāšanos laulībā! 

20.augustā Višķos tiks svinēti pagasta svētki. 
Laipni gaidīts ikviens, lai atpūstos un labi pava-
dītu laiku! 

12.00  Piemiņas brīdis Višķos, vecās baznīcas 
vietā. Iepazīšanās ar Višķu vēsturi, ko pasniegs 
Jānis Belkovskis.

Izstāde un teātra ainiņas laukumā pie Višķu 
bibliotēkas, kur tiks izklāstīta ebreju dzīve dejās 
un skečos.

13.00  Koncerts Višķu baznīcā. Uzstāsies Višķu 
pagasta jauktais koris un Preiļu mūzikas skolas 
pūtēju orķestris.

15.00 Sporta aktivitātes bērniem Višķu tehni-
kuma ciemata stadionā. Vizināšanās ar katama-
rāniem un laivām, bērniem būs iespēja izklaidē-
ties uz batutiem.

16.00 Amatnieku tirdziņš Višķu estrādē. Iespē-
ja iegādāties vietējo uzņēmumu produkciju un 
darinājumus.  

18.00 Svētku koncerts Višķu estrādē. Uzstāsies 
Višķu pagasta kolektīvi un viesi.

20.00 Zaļumballe Višķu estrādē. Spēlēs Ro-
mualds Kairāns.

Višķu pagasta svētki

Pasākums Datums Laiks Norises vieta 
Daugavpils un Ilūkstes novada 
3. Sporta svētki cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām 

04.08. 10.00 Ilūkste 

Cepuru balle 05.08. 21.00 Medumu parks 
Dueta „Sandra” koncerts 06.08. 15.00 Maļinovas pagasta 

jauniešu centrs 
Pasākums bērniem un 
jauniešiem „Burbuļu balle”  

12.08. 16.00-19.00 Naujenes kultūras 
centrs 

Senioru un cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sporta svētki 

16.08. 10.00 Vecstropu sporta 
laukums „Olimpus” 

Amatierteātru saiets „Sēņu 
talka”  

20.08. 12.00 Nīcgales Lielais 
akmens 

Medumu pagasta riteņbraucēju 
sacensības 

28.08. 17.00 Medumu ciems 

 

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

Rudenī Daugavpils 
novadā tiks uzņemta 
mākslas filma „Miglā”
Krievijas režisors Sergejs Loznica septembrī 

Daugavpils novadā plāno uzņemt mākslas filmu 
“Miglā” – vēsturisku drāmu par Lielo Tēvijas 
karu. Filmā „Miglā” filmēsies profesionāli aktieri 
no Krievijas, Latvijas un Vācijas, kā arī Latgales 
lauku iedzīvotāji no vēsturiskā apgabala Latvijas 
un Baltkrievijas pierobežā. Filmas uzņemšana 
sāksies 2011.gada septembrī Latvijā. Plānots, ka 
filmas pirmizrāde notiks 2012.gada pavasarī.

Ambeļos tiks svinēti 5.pagasta svētki
6.augustā Ambeļos tiks svinēti 5.pagasta 

svētki. Visas dienas garumā notiks dažādi 
pasākumi - sporta svētki stadionā, radošās 
darbnīcas pie skolas ēkas, izstādes atklā-
šana pārvaldes zālē, koncerts „Sapņu mo-
zaīka” un jaunās grīdas iedejošana rekons-
truētajā kultūras namā. Savukārt, nākošajā 
dienā, 7.augustā, notiks dievkalpojums un 
kapusvētki Ambeļu kapsētā.

Pagasta svētki turpina 2007.gadā aizsākto tra-
dīciju pulcēt ambeliešus un draugus, lai  satiktos 
un atskatītos uz pagastā paveikto un sasniegto. 
Šie svētki tiek rīkoti sestdienā pirms Ambeļu 
kapusvētkiem, kas gadiem ilgi notiek augusta 
pirmajā svētdienā, kad uz dzimto pusi sabrauc 
kādreizējie ambelieši ar savām ģimenēm un drau-
giem. 

Katriem pagasta svētkiem ir savs vadmotīvs. 
Pirmajos divos gados tika vērtēti un noteikti 
skaistākie pagasta daiļdārzi, nākamo divu gadu 
svētku programmā tika iekļautas sporta sacensī-
bas. Lai arī katros svētkos cenšamies parādīt ko 
jaunu, ir arī tradicionālie pasākumi – tagadējo un 
kādreizējo radošo ambeliešu darbu izstādes un 
koncerti kultūras namā. Koncertos uzstājas gan 
vietējie pašdarbnieki, gan arī mūsu draugi un cie-
miņi no citiem novadiem un ārzemēm.

Kas interesants sagaida šajos svētkos?
Sporta sacensību laikā komandas varēs cīnīties 

par vērtīgām balvām, bērniem būs bezmaksas 
piepūšamās atrakcijas, bet drosmīgākie varēs iz-
mēģināt kāpšanas sienu.

Jauna norise svētku programmā būs radošās 
darbnīcas, kurās interesenti varēs iepazīties ar 

klūgu pīšanas pamatiem, iemēģināt roku darbo-
joties ar krāsām. 

Tomēr  vissvarīgākais  notikums būs Ambeļu 
kultūras nama atklāšana pēc rekonstrukcijas. 
Pateicoties Daugavpils novada domes atbals-
tam un dalībai LAD projektu konkursā, kultūras 
nams ir pārtapis - ieguvis jaunas tehniskās ko-
munikācijas un skaistas iekštelpas. Apmeklētā-
ji ar pārveidoto namu varēs iepazīties koncertā 
„Sapņu mozaīka” un iedancot jauno grīdu grupas 
„Trīs vīri laivā” mūzikas pavadījumā.

Ceram, ka Ambeļu pagasta svētkos būs labvēlī-
gi laika apstākļi un apmeklētāji pie mums gūs po-
zitīvus pārdzīvojumus un būs aktīvi, piedaloties 
mūsu turpmākajos pasākumos.

Plašāka informācija un pasākuma programma 
www.ambeli.lv; kontaktinformācija: Ingrīda 
Skutele, t.28701343.

●  Jeļenu Savicku unVadimu Andrijevski !
●  Natāliju Vasiļjevu un Pāvelu Karņicki!
●  Olesju Annišinecu un Anatoliju Ņikitinu!
●  Jeļenu Pobjaržinu un Vladimiru Gorelovu!
●  Lauritu Zemlicku un Jāni Vaideru!
●  Žannu Ivanovu un Vladimiru Mаždžuļu !
●  Aiju Čapuli un Jevgēniju Šaterniku!
●  Pantelejevu Jūliju un Filipenkovu Nikolaju!
●  Pimanovu Svetlanu un Artemjevu Vjačeslavu!
●  Šušunovu Alīnu un Kreipānu Ēriku!
●  Deņisovu Ļubovu un Šeršņovu Robertu!
●  Voitovu Ludmilu un Jermolajevu Igoru!.

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

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

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

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

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

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

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

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

Edgars Kucins 
17.08. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
16.00-18.00 

24.08. Vecstropu ciems, Naujenes 
sociālo pakalpojumu centrs 

16.00-18.00 

30.08. Lociku ciems, Kultūras centrs 17.00-18.00 
 

 

 

 

Arvīds Kucins 
11.08. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
25.08. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
Aļona Annišineca 
01.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
08.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00 
Jānis Belkovskis 
08.08. Vaboles pagasta pārvalde 13.00-15.00 
19.08. Špoģu vidusskola 10.00-13.00 
Aldis Cimoška 
03.08. Daugavpils novada dome, 41.kab. 16.30-18.00 
21.08. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00-19.00 
31.08. Višķu pagasta pārvalde 16.00-19.00 

Janīna Kursīte 
12.08. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
9.30-12.00 

17.08. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 
telpas 

9.30-12.00 

Juris Livčāns 
01.08. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-18.00 

Ināra Ondzule 
01.08. Kalupes pamatskola 11.00-13.00 
08.08. Kalupes pamatskola 11.00-13.00 
22.08. Kalupes pamatskola 15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasilisa Pudovkina 
09.08. Naujenes pagasts, Naujene 16.00-18.00 
17.08. Naujenes pagasts, Lociki 16.00-18.00 
Aivars Rasčevskis 
01.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
08.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
12.08. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-12.00 
19.08. Laucesas pagasta pārvalde 14.00-16.00 
22.08. Biķernieku pagasta pārvalde 10.00-12.00 
Aleksandrs Sibircevs 
09.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
19.08. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
08.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
22.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-11.00 
Mečislavs Vēveris 
01.08. Medumu pagasta pārvalde,  10.00-12.00 
12.08. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
15.08. Medumu pagasta pārvalde,  10.00-12.00 
26.08. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
Lūcija Voitkeviča 
15.08. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
12.00-14.00 

22.08. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

12.00-15.00 

Aicinām uz krāšņu Daugavpils novada dienu 
gadatirgu, kas notiks 24.septembrī Daugavpils 
pilsētas teritorijā, Rīgas ielas posmā gar Dubro-
vina parku. Novada dienu gadatirgū apmeklētāji 
varēs iegādāties Daugavpils novadā darinātu, au-
dzētu vai ražotu produkciju. Tāpat apmeklētājus 
gaida visdažādāko amatu demonstrējumi, rado-
šās darbnīcās, sporta aktivitātes un citi pārstei-
gumi.


