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2007. gada maijs – jūlijs
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DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMU ZIŅAS
Autobusu parks
gatavs vasaras
sezonai
Sākoties pavasara sezonai
Daugavpils Autobusu parkam
rūpju kļūst vairāk, jo jānodrošina
ērta satiksme uz vasarnīcām,
mazdārziņiem un atpūtas vietām.
Domā arī par tūristu vēlmju apmierināšanu. Šiem mērķiem plānots iegādāties komfortablu
autobusu “Setra”. Aktīvāk sāk
strādāt arī uzņēmuma tūrisma
birojs. Tiks organizētas ekskursijas uz Tunisiju, Sanktpēterburgu, Palangu.
No 15. aprīļa sākuši kursēt
papildus reisi un maršruti šādos
virzienos:
 Zaļumi
 Ļubaste
 Dārzkopība “Celtnieks”
 Degtjarka
(vairāki papildus reisi)
 Lipinišķi
(dārzkopība “Saulīte”)
 Šiškovo
 Ķščevo-Bratanišķi
 Maršruts Nr.7 ir pagarināts
līdz dārzkopībai “Mičurinietis”.
Līgo svētkos, 23. jūnijā tiks
organizēti 4 papildus reisi no
Jaunās Forštates līdz Stropu
estrādei (23.40-03.45). 

Cienījamie
iedzīvotāji!
Uzņēmums “SA SERVISS”
paziņo, ka no 2007. gada
1. maija notiek lielgabarīta
atkritumu izvešana (mēbeles,
koksne) Nīderkūnos, Grīvā,
Gajokā, Čerepovā, Ruģeļos,
Jaunbūvē, Jaunajos Stropos,
Vecajā Forštatē.
Informācija pa tālr.
54-52958, 29636728
(darba dienās no 8.00-17.00).
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Pāri sliedēm bez problēmām
Ērta un moderna tramvaja
sliežu pārbrauktuve šovasar tiks
ierīkota Valkas un 18. novembra ielu krustojumā. Tāda pārbrauktuve nodota ekspluatācijā 2006. gadā
Cietokšņa un Parādes ielu
krustojumā pie t/c “Ditton”. To jau
paspējuši atzinīgi novērtēt gan autobraucēji, gan gājēji. Šogad darbi
notiks 18. novembra ielā un rekonstruētā pārbrauktuve nodrošinās
ērtu satiksmi šajā ielas posmā.
Protams, darbu laikā 18. novembra ielā būs zināmas neērtības,
bet speciālisti darīs visu, lai pēc
iespējas mazāk tās būtu jūtamas.
Daugavpils Tramvaju uzņēmuma plānos šovasar ir arī jaunu balstu uzstādīšana Jātnieku ielā, sliežu
nomaiņa pie tramvaju depo, kontakttīklu nomaiņa Parādes ielā. 

PAS „Daugavpils siltumtīkli”
turpina modernizēties
Uzņēmums uzsāk vairāku nozīmīgu projektu realizāciju. Stropos tiks uzbūvēta lokālā katlu māja. Lokālās katlu mājas būvniecība
Stropu mikrorajonā SIA “MRK”
būs jāpabeidz līdz 30.septembrim.
K atlu mājas būvniecība PAS
“Daugavpils siltumtīkli” izmaksās
aptuveni 780 000 latu, bez PVN.
Laba ziņa ir arī Križu mikrorajona iedzīvotājiem. Noslēdzies
PAS “Daugavpils siltumtīkli” izsludinātais atklātais konkurss par
tiesībām piegādāt Križu mikrorajonam siltumenerģiju. Tajā uzvarējusi Rīgas SIA „BK enerģija”.
Saskaņā ar SIA „BK enerģija”
piedāvājumu pašvaldība iznomās
firmai uz 12 gadiem zemes gabalu
katlu mājas būvniecībai. Siltumenerģijas ražošanai Križu katlumājā plānots izmantot šķeldu. Katlu mājas būvniecības izmaksas –
Ls 650 000.

Laika posmā no 7.maija līdz
14.augustam pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” ieplānojusi
veikt siltumtrašu hidrauliskās pārbaudes. 7.maijā siltumtrašu hidrauliskā pārbaude ieplānota Cietokšņa teritorijā, 14.maijā – Jaunbūvē, 11.jūnijā – Ķīmiķu ciematā,
Jaunajā Forštatē un Stropos, 9.jūlijā – Centrā, Esplanādē un Piena
kombināta mikrorajonā, 7.augustā – Ruģeļos, bet 14.augustā – Čerepovā.
Paralēli siltumtrašu pārbaudei, PAS „Daugavpils siltumtīkli”
šogad ieplānojusi arī vairākās vietās vecās siltumtrases nomainīt ar
jaunām. Siltumtrašu nomaiņa plānota sadarbībā ar SIA „Daugavpils
ūdens” vietās, kur novecojušie
ūdensapgādes tīkli tiks mainīti ar
jauniem. Mainīšanai paredzēto siltumtrašu kopgarums – gandrīz 4
kilometri. 

www.daugavpils.lv

www.daugavpils.lv

Sakārtojam mājas un pagalmus
2007.gada pavasara un
vasaras periodā dzīvokļu
komunālās saimniecības
uzņēmuma pamatdarbība ir
vērsta uz dzīvojamo māju
sagatavošanu ekspluatācijai
ziemas periodā. Tiks veikti
jumtu, sliekšņu, jumtiņu
virs ieejām, dūmvadu un
ventilācijas kanālu remonti,
krāšņu pārlikšana, mājas
ieeju durvju nomaiņa, kāpņu
telpu remonti un citi darbi.
Liela uzmanība būs veltīta māju iekšējiem inženiertīkliem, cauruļvadu izolācijai un remontam,
siltuma mezglu regulēšanai, elektroinstalācijas remontam. Visiem
šiem mērķiem II un III ceturksnī
būs iedalīti vairāk kā 400 tūkstoši
latu no līdzekļiem, kurus iedzīvotāji maksā uzņēmumam.
Deviņstāvu dzīvojamās mājās 18.novembra ielā 199A, Imantas ielā 4 būs nomainīti lifti.
Par līdzekļiem, ko iedalīs
pašvaldība, tiks kapitāli remontēti
7 dzīvojamo māju jumti, 6 dzīvojamās mājās būs veikts karstā
ūdens apgādes sistēmu kapitālais
remonts, ierīkoti trīs jauni individuālie siltuma mezgli mājās, kuras

pieslēgtas pie denacionalizētajām
mājām.
Līdz 1.jūnijam tiks savesti
kārtībā bērnu laukumi pagalmos
un Centrālajā parkā.
2007.gada aprīlī celtniecības
firma SIA “BCK” sāks rekonstruēt
deviņstāvu dzīvojamo māju Vienības ielā 38A, lai paaugstinātu tās
siltumefektivitāti. Paredzēts siltināt visas mājas norobežojošās konstrukcijas, rekonstruēt siltumapgādes sistēmu ar regulējamā siltuma mezgla uzstādīšanu. Tā ir
pirmā daudzdzīvokļu māja mūsu
pilsētā, kuras iedzīvotāji izteikuši
vēlēšanos siltināt savu māju.
Ir izstrādāts rekonstrukcijas
projekts siltumefektivitātes paaugstināšanai vēl 5 dzīvojamās
mājās. Lai īstenotu šos projektus
nepieciešams iegūt privatizēto dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu.
2007.gada jūlijā sāksies ēkas
Šaurā ielā 24 rekonstrukcija. Projektu izstrādāja SIA “Agroprojekts”, tas paredz pārbūvēt bijušo
kopmītni par 70 dzīvokļu dzīvojamo māju ar visām labierīcībām.
Ieplānots veikt lielus pagalmu
asfalta segumu remontus.
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Pagalmu asfaltbetona
segumu remonts:
 Kihelbekera ielā 233;
 Lagodjuka ielā 7;
 Kandavas ielā 4;
 Stadiona ielā 2; 4; 6a;
 Vienības ielā 11;
 Ģimnāzijas ielā 7/9;
 18.novembra ielā 16; 106;
164; 197g; 199a; 71/73;
 Smiltenes ielā 2; 4; 6; 8; 10;
 Malu ielā 2; 11; 13; 15;
 2.Preču ielā 3;
 Satiksmes ielā 7; 9
 Imantas ielā 51;
 Vienības ielā 36; 40;
 Fabrikas ielā 18A;
 Atmatas ielā 15 (II kārta);
 Jātnieku ielā 81; 85; 89;
93/93A;
 Tartu ielā 11;
 Raipoles ielā 10;
 Aveņu ielā 21;
 Višķu ielā 28A; 28B,V;
 Zeļinska ielā 3; 25;
 Inženieru ielā 2;
 Strādnieku ielā 27;
 Augusta ielā 8;
 Arodu ielā 15;
 Tautas ielā 20;
 Kauņas ielā 163; 74;
 gājēju celiņš Miera ielā 16. 
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Remontējam ielas un
kopjam puķu dobes

Aizvadītā ziema darīja savu
postošo darbu, nesaudzēja
ielu segumu. Tāpēc jau pēc
sniega nokušanas ielas tika
apsekotas, par konstatētajiem
ielu seguma bojājumiem
bija sastādīti akti un pilsētā
sākās bedru remonti.
Šie darbi tiks turpināti
līdz 23. jūnijam. Notiek arī
ielu apmaļu nomaiņa.
Bet lielākie darbi vēl priekšā.
Speciālisti ir sastādījuši darbu
plānu. Ielas tiks remontētas visos
mikrorajonos.
Saskaņā ar plānu rekonstruētas tiks sekojošas ielas:
 Varšavas iela
posmā no Smilšu ielas
līdz A.Pumpura ielai;
 Ķieģeļu iela
(autobusu maršruts ar apli);
 Šuņu iela posmā no
Vidzemes ielas
līdz Telts ielai;
 Grodņas iela posmā no
18.novembra ielas
līdz Smilšu ielai.
Daugavpils pilsētas ielu renovācija un tekošais remonts:
 Cēsu iela posmā no
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pārbrauktuves
līdz arodskolai;
 Pušķina iela
posmā no Varšavas ielas
līdz Ventspils ielai;
 Ceļš no Dunduru ielas
līdz Naujenes ielai;
 Stiklu ielas trotuārs
un apgaismojums;
 Lielā Dārza iela
posmā no Valkas ielas
līdz Tukuma ielai;
 Vidzemes iela posmā no
Aveņu ielas līdz Ormaņu ielai
(ar apgaismojumu un K2);
 Dostojevska iela
posmā no Lielā ielas
līdz Gulbju ielai (ar riņķi);
 Ventspils, Smilšu un
Dobeles ielu krustojums
(ar riņķi);
 Brjanskas iela posmā no
Liģinišķu ielas līdz robežai;
 Liģinišķu iela posmā no
Blāzmas ielas līdz
Sēlijas ielai;
 18.novembra – Valkas ielas
krustojums;
 A.Pumpura un Aglonas
ielas krustojums;
 Gaisa pārvads 18.novembra
ielā (seguma nomainīšana);
 Stāvu iela posmā no Ezeru

ielas līdz Aveņu ielai;
 Aveņu iela posmā no IKI līdz

Arendoles ielai;
 Vaļņu iela posmā no

Daugavas ielas līdz
autokustības riņķim.
 Arendoles iela
no Piekrastes ielas
līdz Aveņu ielai;
 Vienības tilts pāri Daugavai;
 Jātnieku iela
posmā no Ventspils
līdz A.Pumpura ielai.
Kopumā pilsētas ielu remontiem atvēlēti vairāk nekā 5 miljoni
latu.
Bet ne tikai izremontētās ielas
un trotuāri mūs priecēs šajā sezonā. Pilsēta palēnām ietērpjas zaļajā rotā. Pašvaldības speciālisti sola,
ka arī šovasar pilsēta būs ziedoša.
Sīpolpuķes vien ir iestādītas 200
kvadrātmetru platībā. Būs daudz
krāsainu pārsteigumu visos mikrorajonos, parkos un skvēros.
Mūsu pilsētas simbols ir lilija
un šis cēlais zieds jau trešo gadu
plaši sastopams Daugavpils puķu
dobēs. Rudenī papildus bija iestādīti 500 liliju sīpoli Vienības laukumā, Universitātes skvērā, Centrālajā parkā. Iepatikušās pilsētniekiem ir ziedu piramīdas, tāpēc
šogad būs papildus divas piramīdas skvērā Jātnieku ielā.
2006. gadā rekonstruēts Slavas
skvērs. Darbi turpināsies arī šogad. Tiks uzsākta rekonstrukcijas
2. kārta Centrālajā parkā. Pilsētā
turpinās koku stādījumi.
Viss šis skaistums ir ļoti
trausls, tāpēc lūdzam iedzīvotājiem saudzēt pilsētas zaļo rotu.
Šogad liela uzmanība tiks veltīta celiņu seguma rekonstrukcijai
Dubrovina parkā un Pumpura
skvērā. Atjaunoti būs zālieni un
puķu dobes.
Pagājušajā gadā uzsākta
skaista tradīcija – balkonu noformējuma konkurss. Arī šogad iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties konkursam un realizēt neparastas idejas. 

www.daugavpils.lv
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Arī pērles ir jāspodrina…

Krāšņie ezeri, kā pērļu
virtene apvij Daugavpili.
Tāpat kā dārglietām
nepieciešama rūpīga
kopšana, arī mūsu
ūdenskrātuves prasa lielas
rūpes. Kādi labiekārtošanas
darbi notiks atpūtas vietās
šajā sezonā?
Oficiāla pilsētas peldvieta ir
viena un tā atrodas Stropu ezera
krastā. Tieši šī peldvieta pirmā
starp Latvijas iekšzemes peldvietām bija ieguvusi Zilo karogu. Bet
tiesības uz šo Eiropas līmeņa kvalitātes zīmi jāaizstāv katru gadu.
Un Daugavpils peldvieta eksāmenus iztur.
Stropu attīstības biedrība labiekārto vēl vienu peldvietu, vietā,
kur līdz šim bija tikai aizaudzis
ezera krasts. Tagad tā ir labiekārtota atpūtas zona, kafejnīca,
nomas punkts. Jau 15. maijā arī šī
atpūtas zona tiks atvērta apmeklētājiem. Peldēties un atpūsties
šeit varēs bez maksas, bet par papildus pakalpojumiem būs jā-

maksā. Līdz šim pilsētā bija dīvaina situācija. Cilvēki vēlējās atpūtas vietās saņemt papildus
servisu, izklaides. Bet uzņēmēji
spītīgi nevēlējās darboties šajā jomā, uzsverot, ka tas ir neizdevīgi.
Beidzot situācija mainījusies, un
ne tikai Stropu ezera krastos.
Turpinās labiekārtošanas darbi pie
ūdenskrātuves Ruģeļu mikrorajonā. Jau pagājušajā sezonā nomnieki labiekārtoja teritoriju, izveidoja sporta laukumu. Šogad tur
plānots atvērt vasaras kafejnīcu.
Jāpiebilst, ka tieši šajā ūdenskrātuvē ir vistīrākais ūdens.
Šuņu ezera krastā oficiālas
peldvietas nav, bet atpūtnieku
daudz. Atrisināt jautājumu par
peldvietas ierīkošanu līdz šim
nebija iespējas, jo nebija sakārtoti
zemes īpašuma jautājumi. Tagad
skaidrs, ka zemes gabals ar veco
augļu dārzu ir pašvaldības īpašums. Tāpēc tieši tur notiks labiekārtošanas darbi. Šīs teritorijas
nomnieks Česlavs Šestovskis seko
kārtībai, regulāri tīra ūdenskrātuves krastus. Viņš nelaiž klāt
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maluzvejniekus. Bet ar makšķeri
krastā pasēdēt nav liegts. Un tādu
ir daudz, jo Šūņu ezerā regulāri
ielaiž zivju mazuļus. Pavasarī
tika ielaisti 300 kg karpu un 50
kg samu. Tāpēc ar pārliecību
var teikt, ka drīz Daugavpilī būs
vairākas sertificētas atpūtas vietas.
Bet ne tikai labiekārtošana ir
nepieciešama mūsu zilajām pērlēm. Vēl svarīgāki ir darbi, kas
nav uzreiz pamanāmi. Dūņu slānis
Stropu ezerā ir tik liels, ka ūdenskrātuve draud pārvērsties par purvu. Lai attīrītu ezeru ir nepieciešami nopietni pētījumi. Svarīgi ir
neiejaukties sarežģītajā ekosistēmā. Piemēram, Lubānas ezerā
tādi darbi izmaksāja apmēram 2,3
miljonus latu. Ne mazāka summa
ir nepieciešama arī Stropu ezera
attīrīšanai. Priecē tas, ka valsts ir
gatava iedalīt nepieciešamo summu no valsts budžeta.
Tāpat kā citās jomās arī jautājumā par kūrorta zonām nav
pilnas saskaņas. Kādam patīk neskarta daba, kādam nepieciešams
serviss, ūdens motocikli, katamarāni, piepūšamās rotaļlietas un saldējums. Aptaujā lielākā daļa pilsētnieku izteicās par to, ka Stropiem jākļūst par mūsdienīgu kūrortu, kas piesaista gan Daugavpils iedzīvotājus, gan tūristus. 
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Kur bērniem atpūsties?
Jau šobrīd šo jautājumu
sev uzdod daudzi vecāki.
Bet vai jūs zināt par tām
iespējām, kādas piedāvā
pašvaldība? Jaunatnes lietu
nodaļas vadītāja IEVA
TEIKMANE pastāstīja,
ka šajā sezonā Daugavpilī
būs 64 atpūtas nometnes,
par piecām vairāk nekā pērn.
– Lai arī produkti un daudz
kas cits gada laikā ir būtiski sadārdzinājušies, vecākiem par ceļazīmēm būs jāmaksā tikai par 2 latiem vairāk, uzsvēra Teikmanes
kundze. Daugavpils Dome bērnu
nometņu organizēšanai iedalījusi
par 8 procentiem vairāk līdzekļu
nekā pagājušajā gadā. Tāpēc mums
ir iespēja ne tikai palielināt nometņu skaitu, bet arī nodrošināt bērniem pilnvērtīgu atpūtu. Atpūsties
pašvaldības rīkotajās nometnēs
būs iespējams visiem bērniem.
Bērni no maznodrošinātajām
ģimenēm, par kuriem simtprocentīgi vai pusi maksā Sociālo lietu
pārvalde, saņems tādu pašu ēdināšanu, ekskursiju programmu kā
visi pārējie. Bērniem būs iespēja
atpūsties pie jūras, tiks organizētas ekskursijas pa dzimto novadu. Plānots, ka šogad organizēti
atpūtīsies 2145 bērni.
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– Kādas jaunas nometnes
darbosies vasaras brīvlaikā?
– Gribu uzsvērt, ka pie mums
var izvēlēties bērnu atpūtas programmu atbilstoši viņu interesēmkam patīk sporta un militarizētā
nometne, kam makšķerēšana,
kāds izvēlas katoļu nometni vai
reliģiskās kopienas nometni. Atsaucoties uz bērnu un vecāku lūgumu, mēs izveidojām pilnīgi jaunas programmas. Manuprāt, ļoti
interesanti bērniem būs nometnē
“Ezerzeme” Adamovā pie Rēzeknes. Lieliski sadzīves apstākļi,
krāšņa daba. Bērni viesosies pie
pašiem slavenākajiem Latgales
keramiķiem, ies pārgājienā pa
Latgali. Sventes ezerā, pieredzējušu instruktoru uzraudzībā pusaudžiem būs iespēja nodarboties
ar daivingu. Bebrenē pirmo reizi
darbosies nometne, kur varēs apgūt jāšanas sporta iemaņas. Vēl
viena jauna nometne saucas “Dzīvā meža taka”. Tā ir tiem, kas
interesējas par dabu, zvēru un
putnu paradumiem.
– Jūs teicāt, ka bērniem no
maznodrošinātajām ģimenēm ceļazīmes tiek piešķirtas bez maksas vai ar lielām atlaidēm. Bet vai
nesanāks tā, ka vecāki neizman-

tos šo iespēju, jo ne visi pienācīgi
rūpējas par saviem bērniem?
– Tieši tāpēc par šīm iespējām
mēs informējām sociālos darbiniekus, skolotājus, trenerus. Viņi
zina, kādos apstākļos dzīvo bērni.
Un viņu pieteikumus mēs arī pieņemam.
Noslēgumā Ieva Teikmane pastāstīja par interesantu epizodi.
Nesen viņa sniedza interviju Latgales televīzijai. Pēc vārdiem “64
nometnes” žurnālists apturēja ierakstu un teica: “ Jūs, laikam, pārteicāties, sešas nometnes?”. Uzzinot, ka kļūdas nav, filmēšanas grupa bija ļoti pārsteigta. Jo tāda skaita nav nevienā no Latvijas pilsētām. Bet Daugavpilī ir! 
UZZIŅAI
 Ceļazīmes cena dienas nometnē uz 18 darba dienām –
27 lati. Diennakts nometnē
no 10 līdz 16 diennaktīm
vecākiem izmaksā no 60
līdz 140 latiem.
 Šogad Sociālo lietu pārvalde

piešķirs atlaides maznodrošinātajiem no 25% līdz 100%.
Griezties pēc ceļazīmēm var jau
no 2. maija. Jaunatnes lietu
nodaļas tālrunis: 54-04363.

www.daugavpils.lv
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Vēl viens stadions
Jaunais stadions pie
16. vidusskolas aktivizēs visa
mikrorajona sporta dzīvi.
Šī objekta rekonstrukcija jau
sākusies. Latvijas Futbola federācija mūsu pilsētai uzdāvināja Vācijā iegādāto mākslīgo segumu.
Tas ir vēl labāks nekā segums, kas
ieklāts stadionā Esplanādē. Stadionā Jaunajā Forštatē būs piektās
paaudzes segums, kuram izturīgā
apakšējā kārta tiek izgatavota
rūpnieciski.
Tikai laukuma sagatavošana
izmaksā apmēram 20 tūkstošus
latu. Šos darbus jāpabeidz mēneša

laikā. Ieplānots, ka jūnija sākumā
Vācijas speciālisti sāks ieklāt
mākslīgo segumu.
Tuvākajā laikā izsludinās konkursu uz rekonstrukcijas 1. kārtas
pārējo darbu veikšanu. Bez futbola
laukuma vēl ir jāizbūvē skrejceliņi, žogs. Otrā kārta paredz sanitāro
mezglu un ģērbtuvju izbūvi.
Stadionu lietos ne tikai 16. vidusskolas audzēkņi. Noteiktā laikā to varēs izmantot ikviens. Visa
mikrorajona bērniem būs iespēja
spēlēt futbolu uz laukuma, kas atbilst profesionāļu prasībām. Daugavpils futbolisti arī ir noskatījuši
šo laukumu, kuru varēs izmantot

laikā, kad Esplanādē tiks būvēta
Multihalle. Bet ziemā stadionā būs
biatlonistu bāze, jo blakus ir mežs
un trases.
Kā paskaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska, ir
nopietna problēma ar sporta bāzi
vēl vienā skolā. Saskaņas pamatskolai pašlaik tiek gatavots projekts, kura realizācijai pilsēta cer
saņemt valsts dotācijas. 

VASARAS ATPŪTAS NOMETŅU GRAFIKS 2007. gada sezonai
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SPĪDVEJS

Vasara pilsētā
Daugavpils sagaidīs daudz viesu,
kas ieradīsies uz vairākiem nozīmīgiem pasākumiem. 10.maijā pilsētu
apmeklēs desmit Eiropas žurnālistu
asociācijas valdes locekļi no visdažādākajām Eiropas valstīm. Viņi apmeklēs Krievu namu, apskatīs pilsētu,
tiksies ar Domes priekšsēdētāju un
dosies uz Baltkrievijas robežu. Maija
pēdējā nedēļa būs veltīta tūrisma jomai. 27. maijā notiks konference
Zviedrijas valdības atbalstītā projekta
“Panorama–Dvina” ietvaros, kurā piedalīsies daudz viesu no Zviedrijas un
Baltkrievijas. Pirms tam – 25.maijā
notiks pasākums sadarbībā ar uzņēmumiem, kas darbojas tūrisma jomā,
lai plašāku auditoriju iepazīstinātu ar
labākajiem tūrisma piedāvājumiem
Daugavpilī un tās apkārtnē. Maija beigās Daugavpilī sagaidīsim LR Valsts
prezidenti V.Vīķi–Freibergu, vizītes
laikā paredzēts iepazīstināt ar grāmatu “Daugavpils kā attīstības ceļvedis”,
kura top ar prezidentes izveidotās
Stratēģiskās analīzes komisijas atbalstu. 8.jūnijā, pilsētas svētku ietvaros, uz forumu aicināsim mūsu sadarbības un sadraudzības pilsētu pārstāvjus, lai vienotos par kopīgiem sadarbības plāniem.
20. un 21.jūnijā Daugavpilī notiks LR ekonomisko diplomātu un
Ārējo ekonomisko pārstāvniecību vadītāju sanāksme. Tās ietvaros paredzēts viesus iepazīstināt ar pilsētu un
apmeklēt virkni uzņēmumu, notiks
biznesa kontaktu birža. Šajos pasākumos piedalīsies LR Ekonomikas ministrs J.Strods.
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28. jūnijā sadarbībā ar Krievijas
ģenerālkonsulātu Daugavpilī, Direktoru padomi un citiem partneriem
notiks reģionālais forums “Latvija –
tilts starp ES un NVS valstīm. Biznesa attīstības perspektīvas Latgalē”.
Uz šo konferenci sagaidām ierodamies ap simts viesu no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Baltkrievijas un citām valstīm. Viesu vidū sagaidām arī
augstas amatpersonas un uzņēmējus,
kurus interesē iespēja darboties Daugavpilī.
Šis laiks būs aktīvs arī ārpus
Daugavpils. 24.aprīlī notika M.Roto
mākslas centra projekta prezentācija
Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. 17.maijā Kultūras ministrijā notiks preses konference un
vēl virkne aktivitāšu Marka Rotko
mākslas centra projekta prezentēšanai. No 10. līdz 11.maijam jau otro gadu Rīgā notiks forums „REĢIONI – LATVIJAS ATTĪSTĪBA”.
Minētajā forumā plaši tiks pārstāvēta
arī Daugavpils.

KULTŪRAS
PASĀKUMI
24. – 31. maijs Slāvu kultūras
nedēļa.

8.-10. jūnijā Pilsētas svētki.
22. jūnijā plkst. 17.00 Dubrovina parkā notiks Jāņu ielīgošana.
23. jūnijā plkst. 21.00 Stropu
estrādē sāksies līgošana.

Šogad Daugavpils komanda
“Lokomotīve” startēs Polijas Līgā. Gan sportistus, gan līdzjutējus gaida karsta sezona.
Stadions “Lokomotīve” gaida
neaizmirstamas emocijas jau 6.
maijā. Tās būs Polijas Līgas
sacensības, sacentīsies “Lokomotīve” un “Opole”.
7. jūnijā Polijas Līga, tiekas
“Lokomotīve” un “Rovno” (Ukraina).
1.jūlijs Polijas Līga, tiekas
“Lokomotīve” un “Praha”.
14. jūlijs Personīgais Pasaules čempionāts.
25. augustā Daugavpilī atkal
būs spīdveja svētki. Notiks Grand
Prix posms spīdvejā.
Biļetes ir iespēja rezervēt
internetā www.speedwaygp.lv.

FUTBOLS
Interesanta sezona solās būt
arī mūsu futbolistiem. Abas pilsētas komandas FC Dinaburg un
FC Daugava spēlē LMT virslīgā.
Čempionāta pirmais riņķis jau sācies.
Ļoti liels skaits spēļu notiks
Daugavpilī, stadionā “Celtnieks”.

FESTIVĀLS
Daugavpilī turpinās festivāls
“Francijas pavasaris”.
Daugavpiliešus gaida
vēl vairāki interesanti
kultūras pasākumi.
16. maijā plkst. 11.00 Saules
skolā notiks starptautiska konference “Šagāls–Baltkrievija. Francija. Latvija”.
16. maijā plkst. 17.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā Franču
literatūras vakars.
18.-24. maijā Francijas kino
nedēļa kinoteātrī “Renesanse”.
23.-25. maijam plkst. 19.00
Francijas jaunā cirka izrāde
“Pēc lietus…” Daugavpils cietoksnī.

www.daugavpils.lv

