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Zinību dienā Daugavpils novada skolās atskan pirmais mācību zvans
Visās Daugavpils novada skolās ceturtdien at-

skanēja pirmais zvans, aicinot skolēnus uz jau-
no, 2011./2012.mācību gadu. Zinību diena īpaši 
satraucoša bija tiem bērniem, kuri pirmo reizi 
spēra soļus  skolas plašajos gaiteņos. Citi bija 
priecīgi redzēt vasaras brīvlaikā nesatiktos kla-
sesbiedrus, savukārt citi skuma par aizejošo vasa-
ru. Satraukums bija manāms arī vecāku acīs, kuri 
kuplā skaitā pavadīja savus bērnus Zinību dienā. 

Skolēni bija iepriecināti arī par pārmaiņām 
skolu telpās. Vasarā ir veikti klašu kosmētiskie 
remonti, iegādātas un izremontētas mēbeles, lab-
iekārtota  fiziskā vide un nopirktas jaunas mācī-
bu grāmatas, lai izglītošanās notiktu pēc iespējas 
mājīgākā vidē. Jaunie censoņi ir apņēmības pilni 
cītīgi mācīties, pelnīt labas atzīmes un būt par 
iepriecinājumu skolotājiem un vecākiem.  

Salienas vidusskola ir to skolu 
vidū, kuru šogad piepilda ne tikai  
septiņu pirmklasnieku čalas, bet 
arī jaunatvērtā pirmskolas bērnu 
grupiņa. Skolai izdevies arī nokom-
plektēt desmito klasi, kas otro gadu 
mācīsies latviešu valodas plūsmā.  
10.klasi izdevās izveidot pateicoties 
aktīviem skolēnu vecākiem, kuri  
personīgi apbraukāja kaimiņu pa-
gastus, lai atrastu skolēnus, kuri 
piekristu turpināt mācības vidus-
skolā.  Salienas vidusskolas direk-
tore Elvīra Semjonova atklāja, ka 
latviešu plūsma vidusskolā ir jau 
otro gadu. Pērn 10.klasē mācījās 10 
skolēnu, savukārt šī gada klasē – 13. 

E.Semjonova: „Tas ir 
pārāk maz. Vidussko-
las posmā mums šobrīd 
mācās 40, pamatskolas 
– 83 skolēnu. Diemžēl 
arī sākumskolas gru-
pās trīsgadīgo mums 
ir daudz vairāk nekā 
sešgadīgo. Sešgadīgo 
bērnu ir tikai četri, 
tāpēc nav zināms vai 
nākamgad izdosies no-
komplektēt 1.klasi.”

Skrudalienas pa-
matskola arī ir to 
veiksmīgo skolu vidū, 
kurai šajā mācību 
gadā izdevās nokom-
plektēt 1.klasi. Zīmīgs 
pirmais septembris 
ir Skrudalienas 
pamatskolas astoņiem 
9.klases skolēniem, 

jo šis būs pēdējais mācību gads 
dzimtajā skolā. Lielākā daļa devītās 
klases skolēnu atklāja, ka plāno tur�atklāja, ka plāno tur-
pināt mācības tuvu esošajā Salienas 
vidusskolā vai profesionālajās skolās 
pilsētā. 

Zinību dienā novada skolas apcie-
moja un sveica Daugavpils novada 
domes vadība un deputāti. Daugav-
pils novada domes izpilddirektore 
Vanda Kezika aicināja skolēnus, 
īpaši vecāko klašu audzēkņus,  laicī-

Skolēni pēc vasaras  ir gatavi centīgi mācīties jaunajā 
mācību gadā

Tomēr nevar noliegt, ka zvans uz klasēm izskan 
arvien mazākam skaitam skolēnu. Daugavpils 
novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Irē-
na Bulaša informē, ka, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, skolēnu skaits novadā ir sarucis par 140 
skolēniem. Skolēnu skaits katru gadu samazinās 
nelabvēlīgo demogrāfisko rādītāju un lielās emig-
rācijas dēļ. Šogad pirmās skolas gaitas uzsāks 
vidēji par 40 pirmklasniekiem mazāk nekā pērn, 
savukārt Tabores pamatskolā un Medumu vidus-
skolā vispār nav nokomplektētas pirmās klases. 
Tā kā astoņās novada skolās bērnu skaits ir ma-
zāks par simts, neizbēgama ir apvienoto klašu un 
mācību priekšmetu sistēma. Pamata priekšmetus 
gan neapvienos, jo to aizliedz pieņemtais Daugav-
pils novada domes lēmums.

Šogad visās vidusskolās, izņemot Medumu vi-
dusskolu, izdevās nokomplektēt 10.klases. Medu-
mu vidusskolu nākotnē plānots pakāpeniski reor-
ganizēt par pamatskolu. „Stabila 10.klase mums 
ir tikai Špoģu vidusskolā. Pārējās skolās ir mini-
mālais atļautais skaitlis klasē – no divpadsmit 
līdz četrpadsmit vidusskolēniem. Tas nav daudz,” 
norāda I.Bulaša. Šajā mācību gadā ir izdevies vis-
pārizglītojošās skolās integrēt četrdesmit piecus 
bērnus ar īpašām vajadzībām. 

Šī mācību gada iepriecinošais jaunums ir jau-
natvērtā Daugavpils novada sporta skola, par 
kuras direktoru ir kļuvis Jānis Skrinda. Skolas 
administratīvais centrs atradīsies Sventes vidus-
skolā. Skola jau ir reģistrēta, šobrīd rit program-
mas licenzēšana. Skola īstenos trīs specializācijas 
– vieglatlētiku, brīvo cīņu un basketbolu. Vecāki, 
kuri ir ieinteresēti virzīt bērnus uz fizisko kultū-
ru, vēl var paspēt pieteikties, jo uzņemšana turpi-
nāsies līdz 1.oktobrim. 

Aktīvi novadā strādā pirmsskolas izglītības ies-
tādes. Ar 1.septembri bērniem līdz 5 gadiem ir 
atvērtas grupiņas Lāču pamatskolā, Vaboles un 
Salienas vidusskolā, perspektīvā uz nākotni tās 
varētu būt arī Špoģu vidusskolā un Birznieku pa-
matskolā.  Šajā mācību gadā Nīcgales pirmssko-
las izglītības iestādei ir izdevies izveidot apstāk-
ļus lielākam bērnu skaitam, savukārt Naujenes 
bērnudārzā veiksmīgi strādā grupiņa bērniem ar 
logopēdiskiem traucējumiem. Naujenes pirms-
skolas izglītības iestādē bērnu skaits ir ap 150, 
tomēr joprojām veidojas rinda, kurā šobrīd gaida 
60 mazuļi.  

Zinību dienā  Salienas vidusskolas 10.klasi apsveikt ieradās 
Daugavpils novada domes izpilddirektore V.Kezika un skolas 
absolvents, domes deputāts V.Kalāns.

Skolotājiem tika dāvināti krāšņi rudens ziedi

gi domāt par nākotnes plāniem, mācīties valodas un būt sek-
mīgiem, jo izglītība sniedz nenovērtējamas priekšrocības visā 
turpmākajā dzīvē. 

Visiem skolas kolektīviem, skolēniem un vecākiem Daugav-
pils novada domes vadība novēl spēku un sirdsdegsmi zinību 
un jaunu prasmju apgūšanā. Lai jaunais mācību gads nāk ar 
jaunām cerībām un sapņu piepildījumu!

No 17.līdz 24.septembrim norisināsies tra-
dicionālās Daugavpils novada dienas. No-
vada dienas tiek rīkotas ar mērķi veidot novada 
atpazīstamību, atbalstīt vietējās tradīcijas un ra-
žotājus, kā arī veicināt lauku ražotāju un tautas 
mantojuma produktu  attīstību.  Nedēļas garumā 
paredzēti visdažādākie pasākumi ikvienā pagastā 
– izstādes, radošās darbnīcas, sporta pasākumi, 
balles, ekskursijas bezmaksas gida pavadībā un 
atvērto durvju dienas pie vietējiem uzņēmējiem. 

23.septembrī ES programmas „Eiropa pilso-
ņiem” projekta ietvaros norisināsies seminārs 
„Uzņēmējdarbības attīstība un inovatīvu produk-
tu ražošana lauku teritorijās”, kurā piedalīties ai-
cināts ikviens novada uzņēmējs. Dalību seminārā 
ir pieteikuši arī pašvaldības sadarbības partneri 
no Lietuvas, Polijas un Itālijas. 

24.septembrī novada dienas noslēgsies ar 
krāšņu rudens gadatirgu pie Daugavpils novada 
domes ēkas.  Gadatirgū būs iespēja iegādāties vie-
tējo lauku produkciju, amatnieku darinājumus, 
piedalīties radošajās darbnīcās un sportiskajās 
aktivitātēs, kā arī vienkārši labi pavadīt laiku. 
Gadatirgus ir vieta, kur gan lieli, gan mazi atra-
dīs savai dvēselei un sirdij tīkamāko pirms zie-
mas aukstā laika iestāšanās!

Visi novada dienu pasākumi un tirdzniecības 
vietas ir bezmaksas. Plašāku informāciju meklē-
jiet mājas lapā www.dnd.lv vai pagastu pārval-
dēs.

Uz tikšanos Daugavpils novada dienās!

Novada dienu afiša >> 4.lpp
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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 

Kalupes pagastā.
  • Apstiprināja ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumapgādes pakalpojumu tarifus Kalupes pa-
gasta teritorijā, ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifus Vaboles pagasta teritorijā, 
kā arī ūdens piegādes, notekūdeņu novadīšanas 
un attīrīšanas tarifus Ambeļu pagastā.
  • Nolēma ņemt Valsts kasē īstermiņa aizņēmu-
mu kurināmā iegādei 2011./2012.gada apkures 
sezonas uzsākšanai Sventes pagasta pārvaldei Ls 
30 000.00 apmērā.
  • Piešķīra finansējumu Ls 12175 projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Viš-
ķu tehnikuma ciemā” papildus 106,4 m maģistrālo 
kanalizācijas cauruļvadu ierīkošanai un projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špo-
ģu tehnikuma ciemā” papildus 43,6 m maģistrālo 
ūdensvadu ierīkošanai , kā arī Ls 4104 izdevumu 
segšanai, kas saistīti ar sniega radīto postījumu 
novēršanu Birznieku pamatskolā, Vaboles un Sa-
lienas vidusskolās. 
  • Atcēla sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības 
dzīvoklim Nr.11, kas atrodas Līdumnieku iela 4, 
Kumbuļi, Demenes pagastā.
  • Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 2 per-
sonām Naujenes pagastā.
  • Pieņēma 8 lēmumus zemes jautājumos. 

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

Nākamās domes sēdes notiks 9. un 23.septem-
brī plkst. 13:00.

29.jūlija lēmumu Nr. 1004 „Par uzdevuma deleģē-
šanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Nauje-
nes pakalpojumu serviss”, izsakot 1.punktu jaunā 
redakcijā.
  • Izsludināja Daugavpils novada konkursu „Esi 
uzņēmējs 2011/2012”, apstiprināja tā nolikumu 
un izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju.    
  • Nodeva pašvaldības nekustamos īpašumus 
Vienības iela 2, Vienības iela 3, Vienības iela 5, 
Lociki, Naujenes pagastā, ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpoju-
mu serviss”. 
  • Atļāva atsavināt novada pašvaldības nekus-
tamos īpašumus „Pļavu mājas”, Ambeļu pagastā, 
Cīrulīši 1, Dubnas pagastā un „Sili”, Siliņi, Sven-
tes pagastā. 
  • Nolēma atlīdzināt izdevumus par zemes vienī-
bas „282”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā kadastrālo 
uzmērīšanu uz pašvaldības vārda.
  • Pārdeva sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Dedelis Real Estate” pašvaldības nekustamo 
īpašumu Dzelmes, Demenes pagastā, par nosacī-
to cenu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu.
  • Apstiprināja tehniski ekonomisko pamatojumu 
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Daugav-
pils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā”.
  • Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz novada pašvaldības vārda uz 3 dzī-
vokļiem Skrudalienas pagastā, 10 dzīvokļiem 
Demenes pagastā, 1 dzīvoklim Naujenes pagastā, 
9 dzīvokļiem Medumu pagastā un 4 dzīvokļiem 

2011.gada 11.augusta sēdē pieņemts 21 
lēmums:
  • Pārņēma pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Zemgales stacija 6”, Zemgale, Demenes pagastā. 
  • Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemes-
grāmatā uz novada pašvaldības vārda uz 3 dzī-
vokļiem Tabores pagastā.
  • Pārdeva novada pašvaldības nekustamo īpa-
šumus �  „282”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā un  
„Rubeņi“, Ambeļu pagastā. 
  • Nolēma ņemt Valsts kasē vai SIA ”Vides inves-
tīciju fonds” aizņēmumu Ls 400 286.00 projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada 
Demenes pagasta Demenes ciemā” finansēšanai. 
  • Nolēma veikt pašvaldības iestāžu „Sociālo pa-
kalpojumu centrs „Pīlādzis”” un „Višķu sociālās 
aprūpes centrs” iemītnieku pensiju uzskaiti bi-
lances postenī „Citu budžetu līdzekļi”. 
  • Pieņēma 13 lēmumus zemes jautājumos.

2011.gada 25.augusta sēdē pieņemti 58 
lēmumi: 
  • Apstiprināja saistošos noteikumus „Daugav-
pils novada Pašvaldības aģentūras „Višķi” mak-
sas komunālie pakalpojumi”. Saistošie noteikumi 
pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas stāsies spēkā nākoša-
jā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”.
  • Apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības 
Zemgales vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.   
  • Grozīja Daugavpils novada domes 2010.gada 

Pircēji aplūko grāmatu komercizstādes piedāvājumus

Publiskajā diskusijā piedalījās J.Krišāns (SC), J.Klaužs 
(ZZS), LR Ministru prezidents V.Dombrovskis (V), V.Lauskis 
(TK) un J.Viļums (ZRP).

Bērni radoši izpaužas, darbojoties ar plastilīnu un papīru

Grāmatu mīļotāji tikās Biķernieku pagastā26.augustā Daugavpils un 
Ilūkstes novada aizrautīgā-
kie lasītāji bija sastopami Biķernie-
ku pagastā, kur noritēja 10.Grāmatu 
svētki. Biķernieku pagasta Kultūras 
namā varēja iegādāties visdažādā-
kās grāmatas, kuras sarūpēja Latvi-
jas lielākās izdevniecības. 

Interese par grāmatu svētkiem izrādī-
jās ļoti liela. Visas dienas garumā tika 
organizēti pasākumi gan lieliem, gan 
maziem. Bērni piedalījās pasakas „Brē-
menes muzikanti” inscenēšanā, veidoja 
dažādus mākslas darbus no papīra un 
plastilīna, kā arī tikās ar bērnu dzej-
niekiem, savukārt  jaunieši diskutēja 
ar psiholoģi par savstarpējās saskars-
mes problēmām jauniešu vidū. Tāpat 
par izklaidi gādāja Latvijas Republikas 
Zemessardze un SIA „VIZA”, kas mācī-
ja pareizi rīkoties ar ugunsdzēšamajiem 
aparātiem. Pieaugušie varēja klātienē 
tikties ar dažāda žanra grāmatu auto-
riem un piedalīties vietējo dzejnieku 
dzejas krājuma „Dvēsele” prezentācijā.  
Uz tikšanos ar lasītājiem bija ieradusies populārā 
izdevuma „Sējas un ražas avīze” un „Dārza kalen-
dārs” autore Ilze Žole un  Jānis Arvīds Plaudis, 
kas rosināja interesantas sarunas par veselību un 
dziedniecību. 

Grāmatu svētku tradīcija Latvijā aizsākās 
pirms desmit gadiem, kad saujiņa entuziastu uz-
sāka akciju „Atbalsts lauku bibliotēkām”. Akcija 
tika rīkota ar mērķi aicināt sabiedrību, izdevnie-
cības un bibliotēkas apvienoties, lai laukos, maz-
pilsētās un pagastos pietiktu grāmatu jaunumu. 

Katros Grāmatu svētkos tiek aicināti arī politi-
ķi. Šoreiz publiskā diskusija noritēja priekšvēlē-
šanu gaisotnē, izvēršoties arī par politisko partiju 
cīņu lauku, aicinot novadniekus ne tikai lasīt lite-
ratūru, bet arī partiju programmas. Uz „Latvijas 
Avīzes” diskusiju „Latvijas ekonomikas izaug-
smes priekšnoteikumi – reģionu fokuss” ieradās 
ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kā arī 
esošās Saeimas deputāti un kandidāti. Ministru 
prezidents V.Dombrovskis pateicās par iespēju 

piedalīties Grāmatu svētkos, norādot, ka šos svēt-
kus vienmēr ir patīkami apmeklēt, jo tie ir labi 
noorganizēti un plaši apmeklēti.  

Aizsākoties diskusijām, kultūras nama zāle bija 
pārpildīta. Ikvienam bija iespēja uzdot sev inte-
resējošos jautājumus, ko drosmīgākie steidza iz-
mantot. Noslēdzoties diskusijai, politiķi pēc savas 
izvēles interesantāko jautājumu autoriem dāvi-
nāja grāmatas. Lauku bibliotēku atbalsta biedrī-
bas valdes priekšsēdētāja Biruta Eglīte atklāja, 
ka publiskās diskusijas tiek rīkotas, lai politiķus 
iepazīstinātu ar lauku iedzīvotāju vajadzībām un 

parādītu, cik svarīgs ir atbalsts 
grāmatām un pagastu bibliotē-
kām. B.Eglīte: „Politiķi brauc, 
bet jāsaka uzreiz – nelabprāt. 
Politiķus ir grūti pierunāt at-
braukt. Tad, kad nāk vēlēšanas, 
viņus pierunāt ir vienkāršāk. 
Pamazām tomēr politiķi pierod 
un saprot, ka iedzīvotāji ir sva-
rīgs sadarbības partneris.”

Pēc nopietnākās daļas, ap-
meklētāji vēlreiz varēja pārru-
nāt dzirdēto un redzēto, mielo-
joties ar  Biķernieku pagasta 
saimnieču sarūpētajām pankū-
kām ar ievārījumu.  
Īpaši apdāvinātas tika pagastu 
bibliotēkas – pateicoties dāvanu 
kartēm, bibliotekāri steidza 
iegādāties papildinājumus 
saviem krājumiem.  Biķernieku 
pagasta bibliotēka ieguva 

jaunas grāmatas – jau uzmetot aci, 
bibliotēkas vadītāja Veronika Andrejeva 

secināja, ka jaunumi būs 
interesanti gan bērniem, 

gan vecāka gada gājuma cilvēkiem. „Salīdzinot 
ar pagājušo gadu, mums kopumā ir pieaudzis 
bibliotēkas apmeklētāju skaits, kuri izmanto gan 
grāmatas, gan internetu. Biķernieku pagastā ir 
ļoti radoši cilvēki, tāpēc viņi mīl grāmatas.”

Lai gan maciņi ir kļuvuši plānāki un grāmatu 
jaunumi parādās retāk, lasītāji joprojām ir uzticī-
gi un katru gadu gaida svētkus no jauna, cerot ka 
šī tradīcija neiznīks. Aina Vaivode no Vaboles pa-
gasta apmeklē Grāmatu svētkus jau no to pirm-
sākumiem, tikpat aktīva ir arī sešgadīgā mazmei-
ta Līga, kurai šie ir jau ceturtie svētki. A.Vaivode 
ir izlasījusi praktiski visu, kas atrodams vietējā 
bibliotēkā, tāpēc pati steidz papildināt savus pri-
vātos grāmatu krājumus, galvenokārt, pērkot 
praktiska rakstura grāmatas. „Es gribu nopirkt 
kaut ko tādu, ko pat grūti atrast. Piemēram, kādu 
universālu konservēšanas grāmatu. Tagad jau 
modē ir sadalīt pa sīkām tēmām un katrai grā-
matai uzlikt lielu cenu. Gribās atrast vienu „riktī-
go”. Tāpēc jau es esmu visus plauktus izcilājusi”, 
atzīst grāmatu mīļotāja. Tomēr tukšām rokām 
uz Vaboli netika aizbraukts – gan sev, gan maz-
meitai tika iegādātas grāmatas divdesmit latu 
vērtībā. Arī citi steidza iegādāties nepieciešamās 
grāmatas bērnu skolas gaitām, gan arī vienkārši 
savam lasīt priekam. 

Grāmatu svētki populāri ir visā Latvijā – šogad 
vien tie tika organizēti 21 novadā. Neskatoties uz 
finansiālām grūtībām, ar kurām šobrīd saskaras 
izdevniecības, grāmatas joprojām ir pieprasītas, 
jo lasītāju mīlestību pret grāmatām nenosaka ti-
kai nauda.
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JAUTĀJUMS PAŠVALDĪBAI

Lūdzam veltīt uzmanību Kalkūnes pagas-
ta Muitas ciema problēmām, kas ilgus ga-
dus paliek bez risinājuma: 1.Neskatoties uz 
novada domes vadības solījumiem, nenoti-
ka tikšanās ar ciema iedzīvotājiem; 2.Prob-
lēmas ar ūdens apgādi netika atrisinātas; 
3.Ciemā nav ielu apgaismojuma; 4.Ciemā 
nav bērnu rotaļu laukumiņa. 

Atbild Oskars Kursītis, 
Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs
Kalkūnes pagasta pārvalde plāno organizēt tik-

šanos ar Muitas ciema iedzīvotājiem šī gada sep-
tembrī. Par sanāksmes vietu un laiku iedzīvotāji 
tiks savlaicīgi informēti.

Detalizēta informācija par iespējamajiem risi-
nājumiem ciema ūdensapgādes un ielu apgais-
mojuma jomās tiks sniegta septembrī plānotajā 
sapulcē. Bērnu rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu 
mājas, kuras apsaimniekotājs ir pagasta pārval-
de, pašreiz tiek atjaunots. 

Kāpēc Kalkūnes pagasta Muitas ciema ie-
dzīvotāji nav saņēmuši nevienu no Daugav-
pils novada avīzes numuriem? Kādā veidā 
bija domāta avīzes izplatīšana?

Ņemot vērā pretenzijas izteikšanas faktu, se-
cināms, ka Muitas ciemā izplatīto Daugavpils 
novada avīzes eksemplāru skaits nav pietiekošs. 
Tiek izskatīti risinājuma varianti, lai nodrošinā-
tu avīzes papildus eksemplāru savlaicīgu piegādi 
ciema iedzīvotājiem publiski pieejamās vietās. 

DAUGAVPILS NOVADA JAUNIEŠI AKTIVIZĒJAS Dzejas dienās Raiņa bērnības 
mājā Berķenelē  aicinās 

nepadoties
No 8. līdz 17. septembrim Latvijā noris Dze-

jas dienas – šī gada dzejas dienu moto būs „Dzeja, 
nepadodies!”, kuram jau 8. septembrī pievienojas 
Daugavpils novads un  Jāņa Raiņa bērnības māja 
Berķenelē.  Aicinām uz „Dzejas dienu 2011” pa-
sākumiem, kuros gaidāmas gan pazīstamas un 
gaidītas norises, gan interesantas tikšanās ar di-
viem radošiem Jāņiem, gan kādas jaunas akcijas 
sākums.

Dzejas dienas Raiņa mājā Berķenelē sāksies 8. 
septembrī:
•	 plkst. 11.00 gadskārtējais Daugavpils no-

vada Kultūras pārvaldes rīkotais skatuves runas 
konkurss „Zelta sietiņš”, kurā Latgales novadu 
un pilsētu skolu 2. – 12. klašu audzēkņi tiek aici-
nāti runāt Raiņa dzeju un prozas fragmentus par 
rakstnieka dzīvi vai daiļradi. 
•	 plkst.13.30 mākslinieka Jāņa Anmaņa  

(Rīga) gleznu izstādes „Cilvēks un spārni” atklā-
šana.
•	 “Dinamo Rīga” hokejistu mākslas darbu 

(gleznu plakātu) izstādes atklāšana. Izstādē būs 
apskatāmi Sanda Ozoliņa, Edgara Masaļska, Mi-
ķeļa Rēdliha un citu spēlētāju darbi. 
•	 plkst. 14.00 savu versiju par nepadoša-

nos, kopā ar šī gada jubilāres, rakstnieces Annas 
Brigaderes  „Sprīdīti”,  parādīs  Berķeneles Bērnu 
un jauniešu teātra studija „Kamolītis”;  
•	 pēc tam dažādu  latviešu rakstnieku dze-

jā ieklausīties aicinās Daugavpils teātra aktieri  
Alda Krastiņa un Ivars Brakovskis;   
•	 bet kā īpašais Dzejas dienu viesis šogad 

Berķenelē piekritis viesoties  dzejnieks Jānis Rok-
pelnis (Rīga).    

Savukārt pirms braukšanas uz  Berķeneli  Dze-
jas dienu  apmeklētāji tiek aicināti izrevidēt sa-
vus grāmatu plauktus, jo Raiņa mājā Berķenelē 
sāks darboties grāmatu apmaiņas plaukts – tā ir 
iespēja jau izlasītu grāmatu  nodot tālāk citiem 
lasītājiem, pretī saņemot kādu citu grāmatu.  Ar 
šo Berķenele iesaistās  lasītāju  akcijā  “Nāc un 
iemaini pret īsto!”, kas  no 9. līdz 11. septembrim  
notiks Rīgā, Esplanādē,  kur  būs  pieejams grā-
matu maiņas punkts.  

Bet Dzejas dienu pasākuma noslēgumā, kā al-
laž, ar Berķeneles lielo zvanu tiks iezvanīts jau-
nais Dzejas gads, un apmeklētāji kopīgi nobaudīs 
rupjmaizi ar medu, lai atcerētos – ikdiena kopā ar  
dzeju – tā  jau ir nepadošanās.

Uzmanību: plkst. 13.00. �izbraukšana no Dau-
gavpils uz Berķeneli (autobuss no  Vienības ielas  
13,  DU vecā korpusa ), pēc pasākumiem – auto-
buss uz  Daugavpili. 

Papildus informācija: 
Inese Bērziņa, 
Raiņa mājas Berķenele direktore,
berkenele@inbox.lv
tel. 29272200

Jūnija beigās tika saņemts apstiprinājums divu 
ES projektu, kas vērsti uz Daugavpils novada jau-
natni, realizēšanai.

Projekts „Gribu zināt un piedalīties” un pro-
jekts „Nodarbināta Daugavpils novada jau-
natne” tiek īstenoti v/a „Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra” programmā „Jaunatne 
darbībā”. „Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savie-
nības atbalsta programma, kas dod iespēju jau-
niešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem iegūt jaunas 
zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot 
un īstenojot projektus un piesaistot tiem finansē-
jumu no programmas līdzekļiem.

Projekta “Gribu zināt un piedalīties” mēr-
ķis ir veicināt jauniešu iesaisti jauniešiem 
svarīgu lēmumu pieņemšanā un jauniešu 
problēmu risināšanā, informējot pagastu un 
novada jaunatnes politikas veidotājus par 
jauniešiem aktuālām problēmām un piedā-
vājot risinājumus šo problēmu atrisināša-
nai. Savukārt projekts “Nodarbināta Dau-
gavpils novada jaunatne” tiks realizēts, 
lai veicinātu jauniešu līdzdalību novada 
attīstībā, jauniešu ieinteresētību palīdzības 
sniegšanā līdzpilsoņiem, uzņēmējdarbības 
iemaņu apgūšanā, motivējot jauniešus pa-
šiem uzņemties iniciatīvu, attīstot labvēlīgu 
darba vidi Daugavpils novadā.

12. jūlijā Daugavpils novada Kultūras 
centrā notika pirmā projektu org�dalībnie-
ku tikšanās, kura deva startu abiem projek-
tiem. Tikšanas laikā tika apspriests projek-
ta plāns un ieceltas atbildīgās personas. Pēc 
diskusijām un jautājumu/atbilžu sesijas, 
radās interesantas idejas par projekta nori-
si un pasākumu organizāciju. Projektu org�grupā 
ir Daugavpils novada domes jaunatnes lietu spe-
ciāliste O.Ņikitina (ex�Annišiņeca) un jaunatnes 
lietu projektu koordinatore D. Kriviņa, Naujenes 
pagasta jauniešu grupas “Esam kopā” jaunieši, 
Kalupes kopienu atbalsta centra “Vitrāža” jau-
nieši un Skrudalienas pagasta biedrības „Silenes 
stariņi” jaunieši. Taču šie projekti nevarētu veik-
smīgi norisināties bez pagastu jaunatnes lietu 
atbildīgajiem, kuri palīdzēs pasākumu organizē-
šanā pagastos un jauniešu iesaistē. Kā arī katrā 
pagastā tika izvirzīts viens jaunietis, kurš kopā 
ar jaunatnes lietu atbildīgo koordinēs projektu 
aktivitātes savā pagastā.

27. jūlijā Novada Kultūras centrā notika tik-
šanās ar pagastu pārvalžu jaunatnes lietu atbil-
dīgajiem un pagasta jauniešiem�koordinatoriem, 
kuri aktīvi piedalīsies projektu īstenošanas proce-
sā. Projektu vadītāja Daina Kriviņa iepazīstināja 
dalībniekus ar projektu plāniem, atbildībām un 
sniedza informāciju par visiem organizatoriskiem 
jautājumiem, kā arī diskusijās tika apspriesti 
jautājumi par aktivitātēm pagastos.

No 2. augusta sākās jaunatnes projekta „Gribu 
zināt un piedalīties” aktīvā daļa. Atklāšanas pa-
sākumi, kuri notika Lauceses, Medumu, Kalupes, 
Višķu, Naujenes un Skrudalienas pagastos, kopā 
pulcēja vairāk kā 130 Daugavpils novada jaunie-
šus. Tikšanos laikā jaunieši iepazinās savā star-
pā un ar jaunatnes lietu atbildīgajiem novadā, 
ievērojot dažādus neformālās izglītības principus, 
tika prezentēta jaunatnes lietu situācija katrā pa-
gastā – šī brīža jauniešu problēmu situācijas no-
vērtējums pagastā, jauniešiem tika izstāstīts par 
lēmumu pieņemšanas procesu pagasta pārvaldē, 
par jaunatnes politikas stratēģiju, detalizēti ap-
spriestas projekta aktivitātes līdz oktobra bei-
gām, kā arī notika pirmais projekta praktiskais 
darbs. No 15.08. līdz 26.08. jaunieši veic jauniešu 
aptaujas savos pagastos un līdz augusta beigām 

tiksies ar saviem jaunatnes lietu atbildīgajiem, 
lai apspriestu aptaujas rezultātus, izvēlētos vie-
nu problēmu, kuru risināt projekta laikā, un izdo-
mātu tās risinājumu. Un no 12. septembra notiks 
jauniešu forumi Skrudalienā, Nīcgalē, Naujenē 
un Laucesē, kuros jaunieši tiks iepazīstināti ar 
dažādām jauniešu iespējām, kā arī notiks aktīvs 
darbs pie izvēlētās problēmas risinājuma prezen-
tācijas un risinājuma realizēšanas plāna gatavo-
šanas. 

Projekta „Nodarbināta Daugavpils novada jau-
natne” aktīvā daļa sāksies septembra beigās, kad 
brīvprātīgā darba dienās visu pagastu jaunieši 
tiksies Demenē, Kalupē, Taborē un Ambeļos.

Liels prieks par to, ka no jauniešu puses ir jūta-
ma interese un vēlme darboties pie aktivitāšu plā-
nošanas un īstenošanas. Arvien lielāks atbalsts ir 
jūtams arī no jaunatnes lietu atbildīgo puses, kuri 
vēlas palīdzēt savu pagastu jauniešiem, organizē-
jot dažādas aktivitātes.

Projektu ietvaros gandrīz katrā pagastā tiks 
rīkotas jauniešu tikšanās, forumi par jauniešu 
iespējām, brīvprātīgā darba dienas, brīvprātīgā 
darba mēnesis un nodarbinātības dienas, kurās 
tiks iesaistīti visu pagastu jaunieši. Šo pasāku-
mu laikā būs iespēja gan aktīvi pastrādāt, gan arī 
iepazīties savā starpā un ar jaunatnes politikas 
veidošanā iesaistītajām personām, iegūt vērtīgu 
informāciju savas ikdienas uzlabošanā, attīstīt 
dažādas prasmes, lietderīgi un aktīvi pavadot 
savu laiku.

Projektu LIELIE uzdevumi:
•  Iepazīties ar jauniešiem novadā
•  Aicināt jauniešus līdzdarboties 
•  Aktivizēt jauniešus pašiem uzņemties inicia-

tīvu 
•  Veicināt jauniešu iesaisti svarīgu jautājumu 

apspriešanā un lēmumu pieņemšanā
•  Izveidot jauniešu atbalsta komandu, kas ik-

dienā var būt vērtīgs atbalsts jebkurās novada un 
pagastu aktivitātēs

•  Radīt jauniešiem pretimnākošu vidi un cilvē-
kus, pie kuriem var griezties jebkuros jautājumos

•  Radīt izpratni par brīvprātīgā darba bū-
tību un nozīmi ikdienā

•  Apspriest ar jauniešiem nodarbinātības 
iespējas un nodarbināt jaunatni

•  Kopīgiem spēkiem veidot labāku, uz at-
tīstību tendētu Daugavpils novadu.

Uz projektu pasākumiem tiek aicināti 
pagastu jaunieši, projekta org�dalībnieki, 
novada domes vadības pārstāvji, pagastu 
pārvalžu vadītāji, atbildīgie pārvaldēs par 
jaunatnes lietām un par projektiem, mediju 
pārstāvji u.c. interesenti.

Ar šo projektu realizāciju vēlamies rosināt 
visu Latvijas sabiedrību aizdomāties par ak-
tuālajām tēmām, par problēmu iespējamiem 
risinājumiem, par veidiem, kā būt aktīviem 
pārmaiņu laikos. Daugavpils novada domei 
ir ļoti būtiska šo projektu īstenošana, jo jau-
natnes lietu attīstība un nodarbinātība ir 
viena no šī gada prioritātēm. 

Projektiem ir izveidotas atsevišķas sada-
ļas Daugavpils novada domes mājas lapā 

www.dnd.lv sadaļā Jaunatnei/Projekti. Aicinām 
aktīvi sekot līdzi projektu aktualitātēm!

Paldies projektu org-grupas dalībniekiem, 
jaunatnes lietu atbildīgajiem un pagastu 
jauniešiem par atsaucību! Kopīgiem spē-
kiem mums viss izdosies!

Informāciju sagatavoja:
Daina Kriviņa
Projektu vadītāja

tel. 29354884, daina.krivina@dnd.lv
Abi projekti tiek finansēti ar Eiropas Komisijas 

atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo iz-
lietojumu.

Projektu koordinatore D.Kriviņa iepazīstina Nīcgales 
un Kalupes jauniešus ar plānotajām aktivitātēm

Par jauniešu aktuālām problēmām diskutē Skrudalie-
nas, Salienas, Vecsalienas un Tabores pagastu jaunieši
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DAUGAVPILS NOVADA DIENU AFIŠA

APSVEICAM

IZSOLES
2011. gada  14. septembrī plkst. 13.00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 
ielā 2, Daugavpils mutiskā izsolē (augšupejošu 
soli) tiek pārdots trīsistabu dzīvoklis Nr. 5 ar 
kopējo platību 60.8 kv.m un dzīvokļa īpašumā 
ietilpstošām kopīpašuma 590/11963 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 
palīgēkām un dzīvojamai mājai, palīgēkām 
piesaistītā zemes gabala. Dzīvoklis Nr.5 atrodas 
trešajā stāvā trīsstāvu renovētā dzīvojamā 
mājā Vecpils ielā 3, Naujene, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads, kurā tika īstenots 
energoefektivitātes paaugstināšanas projekts 
„Dzīvojamās mājas renovācija  Vecpils iela 3, 
Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads”.  

Sākumcena izsolē Ls 3142.40 (52 Ls.kvm). 
Izsoles dalībnieki uz izsoli var reģistrēties līdz 

2011.gada 9. septembrim  plkst.16.30 Daugavpils 
novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 38, 
26.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
16.30), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 
Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmā objekta sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods:TRELLV22.

Tālr. uzziņām: 654 76739, 654 76827, 26357842 
Naujenē 654 76841

No 28.07.2011. līdz 30.08.2011. reģistrētas  
miršanas  41 novadniekam.
  
 Daugavpils novada dome izsaka līdzjūtību  
mūžībā aizgājušo novada iedzīvotāju 
tuviniekiem.

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Jepifanovs 
Maksims  12.07.2011. Ambeļu pagasts 
Markulis Mihails  22.07.2011. Demenes pagasts 
Lavrenova 
Anastasija 28.07.2011. Kalupes pagasts 
Marenkovs 
Dmitrijs 31.07.2011. 

Skrudalienas  
pagasts 

Singirska Arina 03.08.2011. Salienas pagasts 
Romanovska Darja 06.08.2011. Demenes pagasts 
Tiško Iļja 07.08.2011. Višķu pagasts 
Jerofejeva Darija 10.08.2011. Višķu pagasts  
Morozs Artūrs 13.08.2011. Biķernieku  pagasts 

Grabovska Milana  16.08.2011. 
Skrudalienas 
pagasts 

Tajevska Nikola 21.08.2011. Vecsalienas pagasts 
Kostjukeviča 
Angelīna  22.08.2011. Sventes pagasts 
Undrovinas 
Dmitrijs 24.08.2011. Dubnas  pagasts 

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

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

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

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

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

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

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvīds Kucins 
15.09. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
29.09. Daugavpils novada dome 11.30-12.30 
Aļona Annišineca 
23.09. Ambeļu pagasta pārvalde 16.00-17.00 
26.09. Naujenes jaunatnes iniciatīvas 

un sporta centrs, Krauja 
17.00-18.00 

Jānis Belkovskis 
05.09. Špoģu vidusskola 15.00-18.00 
19.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00 
Aldis Cimoška 
02.09. Ambeļu pagasts, Ambeļu ciems, 

daudzdzīvokļu mājas 
17.30-19.00 

05.09. Višķu pagasts, Špoģu ciems, 
daudzdzīvokļu mājas 

18.00-19.00 

13.09. Vaboles pagasta pārvalde 16.00-19.00 
14.09. Nīcgales pagasta pārvalde 16.00-19.00 
Edgars Kucins 
07.09. Daugavas ielā 34, Kraujas ciems, 

Jaunatnes un sporta centrs 
16.00-18.00 

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

15.00-18.00 

Janīna Kursīte 
12.09. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 

telpas 
8.30-12.00 

26.09. Sēlijas 25, Daugavpils, LLKC 
telpas 

9.00-11.00 

Juris Livčāns 
06.09. Demenes pagasta pārvalde 9.00-12.00 

Ināra Ondzule 
05.09. Kalupes pamatskola 15.00-17.00 
12.09. Kalupes pamatskola 15.00-17.00 
19.09. Kalupes pamatskola 15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasilisa Pudovkina 
27.09. Naujenes pagasts, Vecstropi 16.00-18.00 
29.09. Naujenes pagasts, Naujene 16.00-17.00 
Aivars Rasčevskis 
19.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
26.09. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00 
Antoņina Redkova 
14.09. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-12.00 
20.09. Tabores pagasta pārvalde 14.00-16.00 
Aleksandrs Sibircevs 
13.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
23.09. Sventes vidusskola 16.00-18.00 
Valērijs Smarguns 
12.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-11.00 
26.09. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00 
Mečislavs Vēveris 
05.09. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
09.09. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
19.09. Medumu pagasts, Ezeru ielā 5-1  10.00-12.00 
30.09. Daugavpils, Rīgas ielā 2 15.00-16.00 
Lūcija Voitkeviča 
12.09. Skrudalienas pagasts, Silenes 

pamatskola 
14.00-16.00 

26.09. Skrudalienas pagasts, Silenes 
pamatskola 

13.30-16.30 

Daugavpils novada dome sveic 
novadniekus sakarā ar stāšanos laulībā! 
•	 Siņicinu Sjuzannu un Bušmaku Juriju
•	 Ivanovu Jūliju un Fiļipovu Denisu
•	 Stūrmani Alīnu un Jurušu Juriju
•	 Klenoviču Nataļju un Kopņaku Grigoriju
•	 Doroščenko Nataļju un Ukstiņu Vladislavu
•	 Homiču Ilonu un Celpanovu Aleksandru
•	 Žuravsku Aļonu un Pavlovu Sergeju
•	 Kozlovsku Kristinu un Kardeli Staņislavu
•	 Kurloviču Santu un Saveļjevu Anatoliju
•	 Visocku Ingu un Romanovski Česlavu
•	 Hendogaju Tatjanu un Simanoviču Leonu

2011. gada 14. septembrī plkst. 15.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( augšupejošu soli) tiek 
pārdots  

divistabu dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kopējo 
platību 54 kv.m un dzīvokļa īpašumā ietilpstošām 
dzīvojamās mājas kopīpašuma 538/9361 domāja-
mām daļām  un  dzīvojamai mājai piesaistītā ze-
mes gabala  686 kv.m platībā ar kadastra numurs 
4486 005 0691, 538/9361 domājamām daļām. 

Dzīvoklis Nr.3 atrodas pirmajā stāvā trīsstāvu 
dzīvojamā mājā „Silene 153” , Silene, Skruda-
lienas pagasts, Daugavpils novads.

Sākumcena izsolē  Ls 1240 (23 Ls/kvm).
Izsoles dalībnieki uz izsoli var reģistrēties līdz 

2011.gada 9. septembrim plkst.16.30 Daugav-
pils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 38, 
26.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
16.30), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 
Ls 10.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izso-
lāmā objekta sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinā-
jums jāiemaksā Daugavpils novada do-
mes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kon-
tā LV37TREL9807280440200, Valsts kases 
kods:TRELLV22.

Tālr. uzziņām: 654 76739, 654 76827, 26357842  
Skrudaliena 654 39430, 65439238

2011. gada 16. septembrī plkst. 13.00 Dau-
gavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpils mutiskā izsolē ( augšupejošu soli) 
tiek pārdots  nekustamais īpašums Kočergi-

no-3, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 
kas sastāv no zemes gabala 0.4711 ha platībā, 
dzīvojamās mājas ar kopējo platību 93.1 kv.m un 
divām palīgēkām 29 kvm un 33.2 kvm platībā.  

Sākumcena izsolē  Ls 2350 .
Izsoles dalībnieki uz izsoli var reģistrēties līdz 

2011.gada 13. septembrim plkst.16.30 Daugavpils 
novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 38, 26.kabi-
netā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), 
iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10.00 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā ob-
jekta sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) 
norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods:TRELLV22.

Tālr. uzziņām: 654 76739, 654 76827, 26357842
Demene 654 07682, 29468465

Eiropas Savienības programmas  „Eiropa pilsoņiem”   projekts
„Cultural Heritage, Small Business Development and Tourism for 

Town Twinning”

DAUGAVPILS NOVADA DIENAS
17.09.-23.09. Pasākumi Daugavpils novada pa-

gastos.
19.09.-22.09. Naujenes Novadpētniecības  mu-

zeja akcija „Iepazīsim Daugavpils novadu” �  bez-
maksas  ekskursijas Naujenes pagasta tūrisma 
maršrutos.

23.09.  plkst. 12:00  �  Seminārs  „Uzņēmējdar-
bības  attīstība un inovatīvu produktu ražošana 
lauku teritorijās”  Daugavpils novada Kultūras 
centrā,  Dobeles ielā, 30, Daugavpils.

Pieteikšanās dalībai seminārā  līdz  15. septem-
brim  Kultūras pārvaldē  pie  Ināras  Mukānes  pa  
e-pastu  inara.mukane@dnd.lv  vai tālruņiem 
654 76832, 29191840.

23.09. plkst. 16.00  Konkursa „Daugavpils no-
vada uzņēmējs 2011” noslēgums un laureātu go-
dināšana Daugavpils novada Kultūras centrā.

24.09.  plkst. 10:00  Daugavpils   novada  die-
nu noslēguma pasākums� gadatirgus   Daugavpilī  
pie  Daugavpils novada domes ēkas Rīgas ielā, 2.

Tirgotāju pieteikšanās dalībai gadatirgū līdz 
16.septembrim Īpašumu apsaimniekošanas un 
uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļā pie Vasili-
sas Pudovkinas pa e-pastu 
vasilisa.pudovkina@dnd.lv 
vai tālruņiem 654 76739, 26357842.

10.00 - 15.00  ražotāju tirdziņš  
10.00 - 15.00  kultūras  programma
                       „Meklējam  jaunus kultūras 
                       produktus un talantus”
10.00 - 13.00  radošās darbnīcas 
11.00 - 14.00  Lauku gardumu iela
11.00 - 15.00  Sporta aktivitātes 


