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2018. gadā notika 32 sēdes, t.sk. 8 ārkārtas sēdes, kurās: 

- pieņemti 702 lēmumi; 

- izdoti 19 saistošie noteikumi; 

- izdoti 14 nolikumi; 

- izdoti 4 noteikumi; 

- izdoti 3 reglamenti. 

 

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 
           2018.gadā Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā plānotie ieņēmumi tika izpildīti 

25573,9 tūkst. euro apmērā, nodrošinot pašvaldības funkciju realizēšanu, budžeta iestāžu uzturēšanu un 

uzsākto investīciju projektu īstenošanu. Plānotie izdevumi izlietoti 27131,3 tūkst. euro apmērā. Pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā tika finansēti no pārskata gadā gūtajiem ieņēmumiem, aizņēmumiem 

Valsts kasē un naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā (2310 tūkst. euro). Pašvaldības pamatbudžeta 

ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2018.gada beigās (-) 1557,4 tūkst. euro ar izdevumu pārsniegumu 

pār ieņēmumiem. Deficīta seguma avots ir saņemtie aizņēmumi Valsts kasē. Naudas līdzekļu atlikums gada 

beigās izveidojās 2659 tūkst. euro apmērā 

 

     

Daugavpils novada pašvaldības 2016.-2018.gada konsolidētā  

pamatbudžeta izpilde, euro 
 

Posteņa nosaukums 
Faktiskā 

Izpilde 

2016.gadā 

Faktiskā Izpilde 

2017.gadā 

Faktiskā 

izpilde  

2018.gadā 

2018.gada 

izpilde 

(EUR) 

salīdzinājumā 

ar 2017.gadu 

2018.gada 

izpilde % pret 

2017.gadu 

IEŅĒMUMI KOPĀ 21 883150 24 581 634 25573920 992286 104,04 
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Nodokļu ieņēmumi, 

t.sk.: 8 409991 9 408 359 9750702 342343 103,64 
Ieņēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 7153246 7 662 654 7746759 84105 101,10 

Īpašuma nodokļi 1 256 745 1 322 696 1329075 6379 100,48 

Dabas resursu 

nodoklis*(2016.g.-SB) 326563 423 009 674868 251859 159,54 

Nenodokļu 

ieņēmumi 304 675 279 600 242504 -37096 86,73 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 1 497 883 1 517 880 1535740 17860 101,18 

Ārvalstu finanšu 

palīdzība iestādes 

ieņēmumos 10 642 5 463    
Transferti, t.sk.: 11 659 959 13 370 332 14044974 674642 105,05 
No valsts budžeta 

daļēji finansētajām 

publiskām personām 

un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   13905             13905  
Valsts budžeta 

transferti 1099732 12 974 953 13712055 

            

737102 105,68 

Pašvaldību budžetu 

transferti 662 633 395 379 319014 -76365 80,69 

IZDEVUMI  

KOPĀ 21 560 673 25 815 450 27131322 1315872 105,10 

Vispārējie valdības 

dienesti 4 510 256 4 425 326 4446147 20821 100,47 

Ekonomiskā darbība  574 633 4 041 357 4821454 780097 119,30 

Vides aizsardzība 259 611 442 564 686835 244271 155,19 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana  2 503 469 2 682 644 3459206 776562 128,95 

Veselība 93 027 126 596 153550 26954 121,29 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 2 522 316 2 282 989 2464190 181201 107,94 

Izglītība 7 689 231 8 591 545 7609396 -982149 88,57 

Sociālā aizsardzība  3 408 130 3 222 429 3490544 268115 108,32 

 

Akcijas un cita 

līdzdalība pašu 

kapitālā  25000 34000 230158 196158 7 reizes 

 

             2018.gada budžeta ieņēmumu faktiskā izpilde par 992,3 tūkst. euro augstāka par 2017.gada izpildi, 

pret 2017.gadu izpilde sastāda 104,04%. 2018.gada budžeta izdevumu apjoms lielāks par 1315,9 tūkst. euro 

kā 2017.gadā un pret to sastāda 105,1%. Daugavpils novada pašvaldība no 2017.gada speciālā budžeta 

ieņēmumus par autoceļa fonda līdzekļiem un dabas resursu nodokļa ieņēmumus un atbilstošos izdevumus 

plāno pašvaldības pamatbudžetā, līdz ar to pamatbudžetā ir ievērojamais pieaugums nodokļu ieņēmumos un 

valsts budžeta transfertos salīdzinājumā ar 2016.gada izpildi.  

            Daugavpils novada pašvaldības speciālajā budžetā 2018.gadā atspoguļoti tikai ieņēmumi no 

ziedojumiem un dāvinājumiem, tie ir 6702 euro apmērā, no kuriem segti izdevumi 5665 euro apmērā. Uz 

gada beigām uzkrāts neizlietotais ziedojumu un dāvinājumu atlikums 14 557 euro. 
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1.attēls- Pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde un 2019.gada plāns, tūkst. euro 

            Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2019.gada plāns un 2018.gada plāns 

un faktiskā izpilde 31.12.2018., euro 

Posteņa nosaukums 
2019.gada 

apstiprinātais 

budžets  

2018.gada 

budžets ar 

grozījumiem 

(plāns) 

Faktiskā 

budžeta 

izpilde 

2018.gadā  

2018.gada 

izpilde  % pret 

2018.gadam 

plānoto 

IEŅĒMUMI KOPĀ 26792716 

 

25819567  
25573920  99,05 

Nodokļu ieņēmumi, t.sk.: 9620935 9401174 9750702 103,72 

Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 7779759 
7781013 7746759 99,56 

Īpašuma nodokļi 1166176 1201966 1329075 110,58 

Dabas resursu nodoklis 675000 418195 674868 161,38 

Nenodokļu ieņēmumi 310530 227784 242504 106,46 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 1742108 
1740467 1535740 88,24 

Ārvalstu finanšu palīdzība 

iestādes ieņēmumos 84500 
   

Transferti, t.sk.: 15034643 14450142 14044974 97,20 
No valsts budžeta daļēji 

finansētajām publiskām 

personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm 199008 

37388 13905 37,19 

Valsts budžeta transferti 14338493 13976219 13712055 98,11 

Pašvaldību budžetu transferti 497142 436535 319014 73,08 

IZDEVUMI  KOPĀ 30300709 30900324 27131322 87,80 

Vispārējie valdības dienesti 4078605 4776712 4446147 93,08 

Ekonomiskā darbība  6983796 6125066 4821454 78,72 

Vides aizsardzība 828122 891565 686835 77,04 
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2015.g. 12811 6867 1616 1182 293 250

2016.g. 11660 7153 1498 1257 327 305 10

2017.g. 1 33 70 76 63 1518 1323 423 280 5

2018.g. 1 40 45 77 47 1536 1329 675 242

2019.g.* 1 50 35 77 80 1742 1166 675 310 85
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Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  2615548 
4012595 3459206 86,21 

Veselība 286063 235601 153550 65,17 

Atpūta, kultūra un reliģija 2599459 2921311 2464190 84,35 

Izglītība 8183813 7955342 7609396 95,65 

Sociālā aizsardzība  4725303 
3982132 3490544 87,66 

 

Akcijas un cita līdzdalība 

pašu kapitālā  20000 234515 230158 98,14 

 

        2018.gada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns tika izpildīts par 99,05% un no 

plānota tika nesaņemti 245,6 tūkst. euro, t.sk.: 

- nodokļu ieņēmumu plāns tika pārpildīts par 349,5 tūkst. euro (izpilde 103,72%). Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa (IIN) plāns tika izpildīts par 99,56%, bet iztrūkstošos līdzekļus līdz 100% izpildei 34,2 tūkst. euro 

apmērā saņēmām 2019.gada janvārī. Nekustamā īpašuma nodokļa (NIN) ieņēmumu plāns 2018.gadā 

pārpildīts par 127,1 tūkst. euro, sastāda 110,58% no plānotā. Papildus gūtie ieņēmumi pārsvarā novirzīti  

2018.gadā plānoto izdevumu segšanai, kompensējot citu ieņēmumu neizpildi. Gada laikā NIN ieņēmumu 

plāns, ņemot vērā faktisko izpildi dažās pagastu pārvaldēs tika palielināts un pašvaldībā kopumā tas palielināts 

par 27,5 tūkst. euro , vienlaicīgi palielinot arī izdevumus. Ieņēmumu plāna izpildes pozitīvais rezultāts ir 

panākts ar lielu ieguldījumu darbā ar nodokļu piedziņu. Dabas resursu nodoklis ir saņemts 161,38% apmērā 

no plānotā;  

-nenodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par 14,7 tūkst. euro (izpilde 106,46%), galvenokārt papildus tika gūti 

ieņēmumi no dividendēm ( SIA AADSO), dažās pašvaldības iestādēs par kustamās mantas realizāciju, 

vienlaicīgi palielinot izdevumu plānu, kā arī papildus gūti naudas sodi, ko uzliek pašvaldība ( nodokļu 

piedziņas rezultāts); 

-maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns kā jau ierasts netika izpildīts, 2018.gadā neizpilde  204,7 

tūkst. euro apmērā (izpilde 88,24%), t.sk. par 168,2 tūkst. euro netika izpildīts plāns ieņēmumos par 

komunālajiem pakalpojumiem (izpilde 77,94%). Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem tiek plānoti 

100% apmērā no plānotā pakalpojuma sniegšanas apjoma, bet apmaksa vidēji 25% apmērā katru gadu netiek 

saņemta. Arī šajā jomā joprojām nepieciešams uzlabot darbu ar parādu piedziņu;     

-valsts budžetu transferti tika saņemti par 264,2 tūkst. euro mazāk nekā plānots (izpilde 98,11%), no tiem 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) dotācija tika nesaņemta 133,4 euro no plānotā (izpilde 

97,77%). 2019.gada janvārī saņemta papildus PFIF dotācija par 2018.gadu 135,8 tūkst. euro. Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, 

pasākumiem saņemts par 83,2 tūkst. euro mazāk kā plānots (izpilde 95,84%). Lielākā daļa no šiem līdzekļiem 

nav saņemti sakarā ar projekta grafika ieviešanas novirzēm, vai citiem apstākļiem;  

-pašvaldību budžeta transferti tika saņemti par 117,5 euro mazākā apmērā nekā plānots (izpilde 73,08%), 

galvenokārt tie ir ieņēmumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.  
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2.attēls- Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018.gadā, % 

   

    2018.gada pamatbudžeta izdevumi faktiski  izpildīti par  1315,9 tūkst. euro vairāk kā pērn, pret 

2017.gadu izpilde sastāda 105,1%. 

 

 
3.attēls- Pamatbudžeta  faktiskie izdevumi un 2019.gada plāns, atbilstoši funkcionālajām kategorijām, tūkst. euro 
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2015.g. 8692 4413 3346 1139 3220 2155

2016.g. 7689 4510 2503 835 3501 2522

2017.g. 8592 4425 2683 4484 3222 2283

2018.g. 7610 4446 3459 5508 3644 2464

2019.g.* 8184 4079 2616 7812 5011 2599
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4.attēls- Pamatbudžeta  faktiskie izdevumi un 2019.gada plāns, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tūkst. euro 

 
       2018.gadā plānotie izdevumi tika izlietoti 27131,3 tūkst. euro apmērā, kas sastāda 87,8%  no plānotā. 

      Papildus minētajiem izdevumiem 2018.gadā ieplānotā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

234,5 tūkst. euro apmērā,  kura novirzīta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss” 

pamatkapitāla palielināšanai. 

 

 
5.attēls-  Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra funkciju sadalījumā ,%.  

          

       Lielākā daļa no 25 815,5 tūkst. euro pašvaldības budžeta izdevumiem tika izmantota izglītības funkcijas 

nodrošināšanai, kas sastādīja 7609,4  tūkst. euro, jeb 27% no pašvaldības izdevumiem. Salīdzinot ar 

2017.gadu, izdevumi izglītībai ir samazinājušies par 11,43% (982 tūkst. euro), jo 2017.gadā tika īstenots 

Vaboles vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kā arī no 1.septembra tika slēgta Nīcgales 

sākumskola, bez tam 2018.gadā netika plānoti ievērojami skolu infrastruktūras uzlabošanas darbi.  
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2015.g. 12319 5195 104 979 710 3659
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       Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības nodrošināšanai 2018.gadā tika izmantoti 

9% no pamatbudžeta izdevumiem (3459,2 tūkst. euro). Šajā nozarē pret 2017.gadu ir nozīmīgs palielinājums, 

kas sastāda 28,95% no 2017.gada faktiskās izpildes (vairāk par 776,6 tūkst. euro). Pieaugums saistīts ar 

projektu īstenošanu, pamatojoties uz to gada laikā plāns palielināts par 669,1 tūkst. euro.  

         2018.gadā ievērojami pieauga izdevumu apjoms ekonomiskajā darbībā, pret 2017.gadu pieaugums 

780,1 tūkst. euro. Galvenokārt tas saistīts ar to, ka 2018.gadā  īstenoti vairāki ceļu remontu projekti. Gada 

laikā pamatbudžeta plāns ekonomiskajā darbībā palielināts par 4052,3 tūkst. euro, un to ietekmēja ES 

struktūrfondu projektu īstenošana. Līdz ar to pret 2017.gadu izpilde sastāda 19,3% lielu pieaugumu. 

Ekonomiskai darbībai kopā ar vides aizsardzības izmaksām izmantoti 26% no pamatbudžeta izdevumiem. 

2018.gadā tika neīstenoti virkne plānoto izmaksu pamatkapitāla veidošanai.  Kapitālie izdevumi pašvaldībā 

bija plānoti 7660,6 tūkst. euro apmērā, bet faktiski apgūti 5714,9 tūkst. euro, kas sastāda 74,6%. Neizpildi 

galvenokārt ietekmēja dažu projektu īstenošanas termiņu aizkavēšanās, būtiskākā no tām Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu pārbūves projekta  

 

Butišķi-Židina, Vitanišķi-Bruņene, Mežniecība-Dukurieši zema plānoto darbu izpilde, kas sastāda tikai 49% 

( 758,3 tūkst. euro ).  

      2018.gadā tika saņemti līdzekļi ES struktūrfondu projektu īstenošanai 1997,7 tūkst. euro. 

 

 
6.attēls- Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra ekonomiskās 

klasifikācijas sadalījumā, % 

 

      Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2018.gada beigās (-) 1 557,4 tūkst. 

euro ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās sastāda 2 659,3 tūkst. 

euro. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums pārskata perioda sākumā salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata gadu palielinājās, to  ietekmēja zemāk minēto  Eiropas Savienības projektu īstenošanai saņemtais 

finansējums, kurš pārskata gada beigās vēl  netika izlietots : 

• projekta "Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 

teritorijās I kārta” realizācijai – 363 650 euro; 

• ELFLA pasākumam „ Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” īstenošanai  - 116 616 euro; 

• “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai – 13 350 euro; 

• projekta ‘’Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils 

novadā’’ īstenošanai – 9 536 euro; 

• projekta „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam  izglītojamiem vispārējas un profesionālās izglītības 

iestādēs" īstenošanai -  15 040 euro. 

 

       
Pašvaldības saistības  
 Daugavpils novada pašvaldība  2018.gadu pabeidza ar saistībām  21148,9  tūkst. euro, no kurām 

16595,3 tūkst. euro ir ilgtermiņa un 4553,5 tūkst. euro īstermiņa saistības.  2018.gadā saistības par veiktajiem 

aizņēmumiem ir palielinājušās par  2101,4 tūkst. euro, tas ir par 15,03%. Īstermiņa saistības pieauga par 623,4 

tūkst. euro, t.i. par 15,86%. 2018. gada būtiskas izmaiņas īstermiņa saistībās ietekmēja nākamo periodu 
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ieņēmumu un saņemto avansu pieaugums, kā arī pārējo saistību pieaugums, kas  saistīts ar AADSO 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību  iemaksātajiem 66 439 euro līdzekļiem atkritumu poligonam 

„Cinīši”  Demenes  pagastā apsaimniekošanai pēc to slēgšanas.  

        2018.gadā turpinājās uzņemtās 2015.gadā galvojuma saistības pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 31,3 tūkst. euro apmērā un galvojums studējošā kredīta 

saņemšanai SEB bankā 6140 euro apmērā. Pašvaldībā turpinās divu pagastu pārvalžu 1992.-1994.gados 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā uzņemtās saistības par apkures sezonās saņemto valsts rezerves mazutu.  

           2018. gadā  noslēgti 29 jauni aizņēmumu līgumi ar Valsts kasi uz kopējo summu 5 818 812 euro, 

pārskata gadā izņemti 4 472 702 euro apmērā, šādiem mērķiem: 

• projektu īstenošanai  3 817 683 euro; 

• transporta iegādei 423 904 euro; 

• kurināmā iegādei 2018./2019.gada apkures sezonas uzsākšanai 15 425 euro; 

• pašvaldības SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai 215 690 

euro. 

 

2018. gadā veikta aizņēmumu atmaksa par summu 2 336 497 euro, t.sk.: Valsts kasei par summu  2 327 

778 euro,  Vides investīciju fonds SIA par summu  118 719 euro. 

Valsts kasei veiktā aizņēmumu atmaksa salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājās par 671 

189  euro. Saņemot gala maksājumu par projekta “Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana”  (ceļi: “Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe”; “Morkonišķi-Ruži”; “Vaboles stacija-

Aizbalti-Pudāni-Mukāni”; „Grantiņi-Vanagi”) realizāciju, veikta aizdevuma pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksa 631 940 euro apmērā. 

      Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez 

mērķdotācijām uz gada beigām sastāda 7,36%. 

 

 Daugavpils novada pašvaldības budžeta iestāžu debitoru parādi pārskata perioda laikā ir samazinājušies 

par 42,5 tūkst. euro, jeb par (-) 4,32% un 2018.gada beigās veido  942,5 tūkst. euro. Ievērojami samazinājās 

prasību apjoms par nodokļiem un nodevām, par 30 tūkst. euro, jeb (-) 6,78%, kā arī pārējās prasības 

samazinājās par 38,5 tūkst. euro, jeb (-) 21,69%. Vienlaicīgi pieauga prasību pret pircējiem un pasūtītājiem 

apjoms, t.i. par 37,9 tūkst. euro, jeb 6,04%.  No uzskaites izslēgtas šaubīgās debitoru prasības par summu 

8650 euro, t.sk. prasības par nekustamā īpašuma nodokli 4294 euro. Nozīmīgi palielinājās parādi par 

komunālajiem pakalpojumiem Kalupes pagasta pārvaldei par 8 692 euro, Nīcgales pagasta pārvaldei par 6 208 

euro un pašvaldības aģentūrai “Višķi” par 10 107 euro. 

 

       Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada finanšu situāciju var uzskatīt par stabilu, arī turpmākajos 

gados ir iespēja pilnvērtīgi realizēt pašvaldības funkcijas, segt uzņemtās saistības, turpināt īstenot esošā 

plānošanas periodā iespējamos Eiropas Savienības struktūrfondu projektus un novadā ieplānotos investīciju 

projektus. 
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7.attēls- Uzņemto 2015.-2019.gadā aizņēmumu saistību ietekme uz turpmākajiem 2019.-2022.gadiem, milj.euro 

       

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Nekustamā īpašuma veids 
Uzskaites vērtība, euro Izmaiņas, 

euro uz 31.12.2018. uz 31.12.2017. 

Zeme, ēkas un būves, t. sk.: 61 714 275 60 561 508 1 152 767 

Dzīvojamās ēkas 2 394 557 2 509 446 -114 889 

Nedzīvojamās ēkas 28 317 631 28 105 242 212 389 

Transporta būves 9 915 625 8 833 537 1 082 088 

Zeme zem ēkām un būvēm 3 204 508 3 111 432 93 076 

Kultivētā zeme 3 812 632 3 295 101 517 531 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 68 260 68 948 -688 

Pārējā zeme 1 014 535 1 655 157 -640 622 

Inženierbūves 11 211 294 11 095 172 116 122 

Pārējais nekustamais īpašums 1 775 233 1 887 473 -112 240 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi  1 293 202 1 305 875 -12 673 

 

 
8.attēls- Pašvaldības nekustamā īpašuma struktūra 2017.-2018. gadā, euro 
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Pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 
 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījuma uzskaites vērtība, euro 
Izmaiņas 

(+,-), euro 

Līdzdalība, % 

uz  

01.01.2019 

uz  

01.01.2018 

uz  

01.01.2019 

uz 

 01.01.2018 

Grīvas poliklīnika 

 SIA 394 901 394 901 0 100 % 100 % 

Naujenes pakalpojumu 

serviss SIA 
5 160 953 4 930 795 230 158 100 % 100 % 

Latgales laiks SIA 1 422 1 422 0 18,18 % 18,18 % 

Daugavpils reģionālā 

slimnīca SIA 522 711 522 711 0 6,67 % 7,03 % 

Atkritumu apsaimniekošanas 

dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija 

SIA 

71 380 71 380 0 15,09% 15,09% 

Kopā 6 151 367 5 921 209 230 158 - - 

 

Daugavpils novada dome plāno piešķirt  finansējumu radniecīgajām kapitālsabiedrībām nākamajiem trim 

gadiem: 2019.g., 2020.g., 2021.g. šādā apmērā: 

 

Gads 

Grīvas poliklīnika SIA 
Naujenes pakalpojumu serviss 

SIA 

Plānotie dotāciju izdevumi, 

summa euro 

Plānotie dotāciju izdevumi, 

summa euro 

2019 50 000 - 

2020 - 270 000 

2021 - 230 000 

 

 
    Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, Investīciju plānā 2017.-2019.gadam ir  

iecerēti projekti, kurus īstenos SIA Naujenes pakalpojumu serviss, tie ir saistīti ar ūdenssaimniecības attīstību 

pašvaldībā. Savukārt SIA Grīvas poliklīnika  iecerētie projekti saistās ar poliklīnikas pakalpojumu vides 

uzlabošanu - rentgena iekārtas iegādi 2019.gadā. 
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMI PAR PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO 

DARBĪBU, KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS IEPRIEKŠĒJĀ GADA SAIMNIECISKO 

PĀRSKATU. 

 

 



12 

 

 
 



13 

 

 



14 
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DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ GADA PĀRSKATU.  
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PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

 

Pašvaldības piekrītošas un piederošās zemes noma 
Daugavpils novada pašvaldība uz 31.12.2018. iznomāja zemes vienības 9796.21 ha platībā.  Salīdzinājumā 

ar 2017.gadu iznomātā platība ir palielinājusies par 1.05 ha. Vislielākās zemes vienību platības tiek iznomātas 

Biķernieku, Demenes, Kalupes un Višķu pagastos, savukārt vismazāk tiek iznomāts Lauceses, Medumu un 

Vaboles pagastos. 

 
 

Pašvaldības  nedzīvojamo  ēku  un  būvju  apsaimniekošana 

 
Pašvaldības īpašumā uz 31.12.2018. atrodas 193 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek izmantotas pašvaldības 

funkciju veikšanai. 2017.gadā tika nodoti iznomāšanai 163 nedzīvojamie objekti (ēkas un telpas).  

Nedzīvojamās ēkas un telpas pieprasa  vietējie uzņēmumiem, biedrības un fiziskās personas, kuras veic 

saimniecisko darbību. Brīvās nedzīvojamās ēkas un telpas tiek uzturētas (veikta log un durvju nomaiņa, 

remonts, teritorijas uzkopšana, elektroenerģijas pieslēgums u.c.) par pašvaldības līdzekļiem. Vēl joprojām 

aktuāls jautājums, kāda būs turpmākā darbība ar Tabores un Nīcgales  bijušajām skolas ēkām. No valsts 

pārņemi un vēl joprojām bez pielietojuma ir nekustamie īpašumi- ēka Daugavpils ielā 25, Svente, Sventes 

pagasts, Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes pagasts. 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana 

 
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, 2018.gadā tika kopumā tika atsavināts 

84.34 ha pašvaldības zemes, 15 dzīvokļi, 2 nekustamie īpašumi (būve un zemes vienība).  
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2018.gadā tika atsavināta lauksaimniecības izmantojamā zeme 63.28 ha platībā un mežs 12.92 ha platībā. 

Visvairāk pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemes tika atsavinātas Skrudalienas (23.21 ha) un 

Kalupes (14.42 ha) pagastos.  

 

 
 

2018.gadā ieņēmumi no atsavināšanas bija EUR 173 145. Salīdzinājumā ar 2017.gadu, pārskata gadā 

ieņēmumi ir samazinājušies par EUR 39 296. Ieņēmumus no atsavināšanas veido- ieņēmumi no ēku un būvju 

atsavināšanas ( EUR 42 311), ieņēmumi no zemes vienību atsavināšanas (EUR 114 526) un meža 

atsavināšanas (EUR 16 308). 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma tirgus vērtības 
 

Nekustamo īpašumu vērtēšanai tika pielietota tirgus (salīdzināmo darījumu) metode. Izmantojot 

tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju, tiek analizēti  jau veiktie pirkšanas-pārdošanas darījumi, kā arī 

piedāvājums nekustamā īpašuma tirgū ar vērtējamam objektam  izvietojuma, lietošanas veida, platības forma, 

reljefs, lietošanas veids, zemes gabala apgrūtinājumi, zemes iestrāde, atrašanās vieta, piekļūšanas iespējas , 

infrastruktūra; inženierkomunikāciju nodrošinājums u.c. kvalitatīvi raksturojošo rādītāju ziņā līdzīgu 

īpašumu.  

2018.gadā Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanu veica SIA “Latio” un  

SIA “DZIETI”. 

 

 
 
Atsavinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtības visaugstākās ir Skrudalienas pagastā 

(1683 EUR/ha), Laucesas pagastā (1470 EUR/ha). Minētajos pagastos ir augstākās tirgus cenas, jo  zemes 

vienības ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, labiekārtotas, labs inženierkomunikāciju nodrošinājums un 

atrodas vietās, kur ir attīstīta ekonomiskā darbība.  
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Mājokļu apsaimniekošana 

   

 
 
Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē ir 281 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, t.sk., 232 mājas ir 

privatizētas un 49- pašvaldības dzīvojamās mājas. 

No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita, 120 dzīvojamās mājas uz 31.12.2018. 

pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. 

 

 
 
Salīdzinot iepriekšējo gadu tendences ar 2018.gadā novēroto, var secināt, ka dzīvokļu īpašnieki pasīvi 

pārņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

skaits, kas nodotas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā samazinās, tādejādi netiek īstenots Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likums. Pašvaldība piešķirot līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, 

stimulē dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Lielākais dzīvojamo māju 

īpatsvars, kur dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši māju pārvaldīšanā ir Biķernieku, Dubnas, Maļinovas un Salienas 

pagastos, bet tas ir tāpēc, ka šajos pagastos dzīvojamo māju skaits ir neliels- līdz 10. Zema dzīvokļu īpašnieku 

aktivitāte ir Kalupes, Vaboles un Vecsalienas pagastos, jo neviena no privatizētajām dzīvojamām mājām nav 

nodota pārvaldīšanā. Zemā aktivitāte minētajos pagastos ir tāpēc, ka dzīvokļu īpašnieki nav sakārtojuši 

īpašuma dokumentus un nespēj vienoties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. 

 

Dzīvokļu apsaimniekošana 

 

 
Kopējais dzīvokļu īpašumu skaits ir 4520, no tiem, 77%- privatizēti dzīvokļi un 23%- pašvaldībai 

piederošie dzīvokļi. 
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Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē uz 31.12.2018. ir 3465 privatizētie dzīvokļi un 1055- pašvaldības 

dzīvokļi. No pašvaldības piederošajiem 1055 dzīvokļiem, 907 dzīvokļi ir izīrēti novada iedzīvotājiem. Uz 

2018.gada 31.decembri Daugavpils novadā ir 148 brīvi dzīvokļi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, brīvo 

dzīvokļu skaits ir palielinājies par 3 dzīvokļiem. Salīdzinājumā ar 2017.gadu, pārskata gadā ir samazinājies 

pašvaldības dzīvokļu skaits par 15 dzīvokļiem, jo dzīvokļu īrnieki aktīvi izpērk izīrētos dzīvokļus. 

      

 
 

 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošana 
 

Pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām veiktie remontdarbi 
2018.gada Daugavpils novada pašvaldība ieguldīja EUR 41 247 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

uzlabošanā. Vaboles pagastā daudzdzīvokļu mājai tika veikta jumta nomaiņa, daudzdzīvokļu mājai Zaļumi-

1, Maļinovas pagasts tika veikta iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa. 

 

Pašvaldības brīvo dzīvokļu remontdarbi 
Pārskata gadā neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ieguldīja EUR 49 751. Lielākie remontdarbi 

tika veikti Višku, Laucesas, Līksnas, Naujenes un Nīcgales pagastos. Veicot neizīrēto dzīvokļu remontus, tika 

palielināts par 15 dzīvokļiem dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils novadā, kas ir nepieciešami, lai 

sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

 

 

Pārskata gadā veikto energoefektivitātes pasākumu finansējums 
 

Reģ

.Nr. 

Daugavpils 

novada 

domes 

lēmuma 

Nr., datums 

Dzīvojamās 

mājas adrese 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

pilnvarotā 

persona 

Energoefektivitātes 

veicināšanas atbalstāmie 

pasākumi 

Atbalstītā 

līdzfinansējuma 

summa, EUR 

1. 25.01.2018. 

Nr.568 

Skaistas iela 

12, Silene, 

Skrudalienas 

pagasts 

SIA 

“Naujenes 

pakalpojumu 

serviss” 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

1 850.00 

 

Energoaudita veikšana 420.00 

Jumta seguma nomaiņa ar 

bēniņu siltināšanu 

16 265.93 

KOPĀ 18 535.93 

2. 15.02.2018. 

Nr.615 

18.novembra 

iela 428, 

Vecstropi, 

Naujenes 

pagasts 

SIA 

“Naujenes 

pakalpojumu 

serviss” 

Energoaudita veikšana 250.00 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

1 600.00 

Gala sienu siltināšana 34 892.43 

KOPĀ 36 742.43 

3. 22.02.2018. 

Nr.646 

Randenes iela 

4, Randene, 

SIA 

“Naujenes 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

782.58 
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Kalkūnes 

pagasts 

pakalpojumu 

serviss” 

Energoaudita veikšana 256.12 

Jumta seguma nomaiņa ar 

bēniņu siltināšanu 

30 000.00 

KOPĀ 31 038.70 

4. 22.02.2018. 

Nr.647 

Skaistas iela 

14, Silene, 

Skrudalienas 

pagasts 

SIA 

“Naujenes 

pakalpojumu 

serviss” 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

1 850.00 

Energoaudita veikšana 420.00 

Jumta seguma nomaiņa ar 

bēniņu siltināšanu 

16 539.53 

KOPĀ 18 809.53 

5. 26.04.2018. 

Nr. 757 

Ķieģeļu iela 10, 

Kalkūni, 

Kalkūnes 

pagasts 

SIA 

“Naujenes 

pakalpojumu 

serviss” 

Gala sienu siltināšana 5 055.17 

KOPĀ 5 055.17 

6. 14.06.2018. Ķieģeļu iela 6, 

Kalkūni, 

Kalkūnes 

pagasts 

SIA 

“Naujenes 

pakalpojumu 

serviss” 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

1 800.00 

Energoaudita veikšana 420.00 

Jumta seguma nomaiņa ar 

bēniņu siltināšanu 

19 550.67 

KOPĀ 21 770.67 

PAVISAM KOPĀ: 126 897. 26 

 

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr 22 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 2018.gadā 6 dzīvojamām mājām tika veikti 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi- jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, gala 

sienu siltināšana. 

 

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 
 

 Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā uz 

31.12.2018. iekļautas 70 personas  
 

 
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies personu skaits, kas ir reģistrētas dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā. Joprojām lielākais reģistrēto personu skaits, salīdzinot ar citiem palīdzības reģistriem, ir 

uz apmaiņu, tas ir, 28 personas. Personas vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret lielāko dzīvojamo telpu 

un pret dzīvojamo telpu ar lētākiem komunāliem pakalpojumiem.  

2018.gadā pašvaldība kopumā izīrēja 30 dzīvokļus personām, kuras reģistrētas dzīvokļu jautājumu 

reģistrā, t.sk., 22 personām tika izīrētas dzīvojamās telpas, 1 personai apmainīta dzīvojamā telpa un 7 

personām piešķirts sociālais dzīvoklis vai istaba. 

 

Vienreizējie pabalsti maznodrošinātām personām dzīvojamās telpas un 

lokālās apkures remontam 
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Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3. “Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 2018.gadā tika piešķirti vienreizējie pabalsti lokālās apkures 

remontam 6 personām un dzīvojamās telpas remontam- 2 personām 2672 EUR apmērā. 

 

 

IZGLĪTĪBA  

 
Izglītības pārvaldes atskaite par 2018.gadu 

 

Izglītības iestādēs strādāja 388 pedagogi, t. sk. 312 strādā pamatdarbā. No valsts mērķdotācijas līdzekļiem 

vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai tika saņemts 2023141 EUR, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai - 216322 EUR un interešu izglītības programmu īstenošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai – 110846 EUR. Mācību procesa kvalitatīvai organizēšanai no 

pašvaldības budžeta tika apmaksātas 38,6 pedagogu likmes, t. sk. 16,1 likmes skolās. 

2018. gadā Daugavpils novadā tika organizētas 17 olimpiādes un zinātniski pētnieciskie darbu lasījumi. 

Novadā skolēni ieguva 69 apbalvojumus (naudas balvas – par kopējo summu 1845 eiro), no tiem 1. vietas - 

14, 2. vietas - 20, 3.vietas - 20, atzinības – 15. Valstī: 3. vietu Latviešu valodas valsts olimpiādē ieguva 

Kalupes pamatskolas skolniece Rainita Zavadska, atzinība Matemātikas valsts olimpiādē Aleksejam 

Ņekraševičam no Špoģu vidusskolas, atzinība Krievu valodas (svešvaloda) valsts olimpiādē Valērijai 

Ļebedjokai no Špoģu vidusskolas Latgales reģionā: Jevgenijai Kalinčukai un Valentīnam Meinertam no 

Sventes vidusskolas 3. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Daugavpils 

novada skolēniem tika organizēti 7 konkursi. 

 
Radošās darbnīcas “Tev ir ideja? Tad pāradi citiem!” dalībnieki 

 

2017./2018. mācību gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas Daugavpils novada piešķirtās naudas 

balvas par kopējo summu 1220 eiro novada izglītības iestādēm par sasniegumiem novada, valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Pamatskolu grupā 1. vietu ieguva Kalupes pamatskola, 2. vietu Medumu pamatskola, 

3. vietu Lāču pamatskola. Vidusskolu grupā 1. vieta Špoģu, 2. vieta Sventes un 3. vieta Vaboles vidusskolai. 
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Mācību gada noslēgums Sventes vidusskolā 

 

Daugavpils novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem tika nodrošināta iespēja 

piedalīties VISC organizētos mācību jomu koordinatoru semināros Rīgā. Novadā tika organizēti 12 mācību 

priekšmetu metodisko apvienību skolotāju semināri, no tiem divi izbraukuma. Izglītības iestāžu vadītajiem 

tika organizēti 4 semināri, no tiem viens izbraukuma, metodisko apvienību vadītājiem viens seminārs. Tika 

organizēti kursi sporta skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem. 

Skolotāju dienas pasākumā naudas balvas par kopējo summu 17700 eiro par ieguldīto darbu 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības jomā izvirzīto uzdevumu īstenošanu, par sasniegumiem darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamo zināšanu izaugsmes sekmēšanu tika pasniegtas 47 pedagogiem. 

 

 
Balvas pedagogiem 

 
Bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem mācību procesa organizēšanas un integrēšanās sabiedrībā 

nodrošināšanai tika īstenoti  nepieciešamie pasākumi priekšdarbu veikšanai (licences saņemšana, 

kosmētiskais remonts, mēbeļu, aprīkojuma iegāde, metodisko materiālu iegāde u.c.) lai uz Medumu 

internātpamatskolas bāzes Medumos tika uzsākta: 

➢ Pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no divu gadu vecuma izveidotajā 

pirmsskolā Bitīte ar 2018. gada 5. martu. 

   
Pirmsskolas telpas 
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➢ Profesionālās izglītības programmas ”pavāra palīgs” īstenošana no 1. septembra, kuru apgūst 7 bērni. 

 

  
Audzēkņi nodarbību laikā Nodarbību telpa pavāra palīga profesionālo prasmju 

apguvei 

 

Interešu izglītība 2018. gadā 

 
2018. gadā notika 20 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalījās aptuveni 3 130 skolēni un skolotāji. Gada 

laikā pasākumi aptver visus interešu izglītības žanrus: kultūrizglītību, vides izglītību. Skolās darbojas 125 

interešu izglītības pulciņi. 

Lielākie sasniegumi: 

• Izzinošā konkursa “Daugavpils novada Prātnieks”. 2018. gadā jautājumu loks skāra Latvijas 

simtgades notikumus un Latgales kultūrvides izzināšanu. Par Daugavpils novada Prātnieku kļuva 

Vaboles vidusskolas komanda. 

 

 
Daugavpils novada Prātnieks 2018 

 

• Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” 1. pakāpes diploms novadā Vaboles 

vidusskolas folkloras kopai “Kaņči” (sk. E. Kursiša), Medumu pamatskolas instrumentālajam 

ansamblim “Con Brio” (sk. N. Ogurcova), Sventes vidusskolas popgrupai “Presto” un Silenes 

pamatskolas popgrupai “Liesmiņa” (sk. R. Almakajeva). 

• 9 skolu tautas deju kolektīvi virsvadītājas Antra Dombrovskas vadībā piedalījās Vislatvijas sadancī 

“Latvju bērni danci veda” Daugavpilī. 

• Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” piedalījās Vislatvijas folkloras kopu salidojumā “Pulkā 

eimu, pulkā teku” Līvānos. 

• Lāču pamatskolas skolniece Alisija Ovčiņņikova, Vaboles vidusskolas skolnieces Linda Podniece un 

Amanda Semjonova ieguva 1. pakāpi Latgales novada Skatuves runas konkursā. 

• Naujenes MMS pūtēju orķestris ieguva 1. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru ikgadējā 

skatē. 

• Daugavpils novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkurss “Lūk tā!” 1. vietu ieguva 

Zemgales vidusskolas komanda. 

• Turpinājās vidusskolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas cikls Daugavpils novada ietvaros. 
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• Aizsākta Latvijas Kultūras ministrijas atbalstītās programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana, 

kuras ietvaros vairāk nekā 1400 Daugavpils novada skolēni no 14 vispārizglītojošām skolām devās 

izzinošās un informācijas bagātās ekskursijās pa Latgales, Zemgales un Vidzemes reģionu, kā arī uz 

Latvijas galvaspilsētu Rīgu. 

 

2018. gada lielākais un nozīmīgākais interešu izglītības notikums – Daugavpils novada bērnu un jauniešu 

jaunrades festivāls “Svētku prieks”, kurš norisinājās Višķu estrādē 2. jūnijā. Festivālā piedalījās 720 novada 

skolēni un skolotāji, tostarp skolu koru un vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu dalībnieki, vides 

eksperimentu komandas, mākslas pulciņa un plenēra dalībnieki, pirmsskolu un novada Sporta skolas 

audzēkņi, kā arī marionešu teātra, instrumentālā ansambļa un mūsdienu deju grupu dalībnieki.  

 

  
Svētku prieks 2018 

 

Katra mācību gada izskaņā tiek izvērtēta skolu aktivitāte un kvalitāte interešu izglītībā. Vidusskolu un 

pamatskolu grupā 1.-3. vietu ieguvēji saņem Daugavpils novada Pateicības un tiek prēmētas, saskaņā ar 

Nolikumu. Pasākuma “Svētku prieks” laikā tika suminātas tās skolas, kuras 2017./2018. m.g. uzrādījušas 

vislabākos rezultātus interešu izglītībā reģionālajā un valsts mērogā: pamatskolu grupā 3. vietu interešu 

izglītībā ieguva Medumu pamatskola, 2. vietu – Naujenes pamatskola, bet 1. vietu – Kalupes pamatskola, 

savukārt vidusskolu grupā 3. vietu interešu izglītībā ieguva Sventes vidusskola, 2. vietu – Špoģu vidusskola, 

bet 1. vietu – Vaboles vidusskola. 

 

Darbs ar jaunatni 
Lielākie 2018. gada pasākumi: 

• Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu cikls, 

• Pasākumu cikls, veltīts Latvijas 100-gadei “Augsim Latvijai” (ozolu stādīšana), 

• Strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem” 

• Jaunatnes salidojums, 

• Jaunatnes ziemas sporta spēles 

• Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. 

Realizētie projektu konkursi: 

2018.gadā tika saņemti 4 projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu ikdienu!” no Vaboles, 

Laucesas, Līksnas, Naujenes pagasta. Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti: 

- Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Pats dzimtā zemē esi”  

- Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “24 stundas dabā”  

- Vaboles pagasta jauniešu biedrības  projekts “Telpu labiekārtošana vaboles vidusskolā”  

- Naujenes pagasta biedrības  projekts “ 100 km pretī Latvijas simtgadei” 

2018.gadā tika nolemts par atbalstu 3 nometņu projektiem. Rezultātā tika atbalstīti šādas projektu idejas: 

-Kalkūnes pagasta biedrības “Stāvais krasts” projekts “Pa pasaku takām’’; 

- Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Apceļo Latviju”; 

-Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” projekts “Manas dzimtenes pūra lāde”. 

Tika izstrādāta un apstiprināta Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2018.-2024. gadam. Dokumenta 

plānošana tika balstīta uz galvenajām ar jauniešiem saistītām jomām: neformālo izglītību, jauniešu 
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nodarbinātību, informācijas apkopošanu un pieejamību, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselību un sociālās 

vides iekārtošanu, brīvprātīgā darba organizēšanu.  Izstrādājot stratēģiju, tika apkopota informācija arī no 

vairākiem jauniešu pasākumiem: informatīvās tikšanas (Skrudalienas, Medumu, Naujenes un Višķu pagasti), 

Jauniešu salidojums, Strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem”, “Jauniešu līderu skola”. Stratēģijas 

plānošanas pasākumi tika iekļauti Erasmus +  īstenotājā projektā “Attīsti sevi un savu novadu”. Projekta 

aktivitātes bija ļoti vērtīgas priekš stratēģijas izstrādes. Pateicoties jauniešu aktivitātei tika iegūta vērtīga 

informācija par jaunatnes darbu kopumā, palīdzot izvērtēt stiprās un vājās puses. Tika izvērtētā arī iepriekšējā 

stratēģija un tās darbības virzieni. Lielāka uzmanība ir jāpievērš jauniešu uzņēmējdarbības attīstībai novada 

teritorijā. Jauniešiem pietrūkst dažāda veida nometņu programmas. Liela uzmanība jāpievērš jauniešu 

izglītošanai, it īpaši tas ir saistīts ar latviešu valodas apguvi jauniešiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā 

valoda. Visi ieteikumi un komentāri tika ņemti vērā, izstrādājot stratēģiju un tās rīcības plānu. 

Tika organizēts Strukturētais dialogs Daugavpils novada jauniešiem un pašvaldības pārstāvjiem. 

Jaunieši tika aicināti nākt uz tikšanos, paust savu viedokli un uzdot interesējošos jautājumus, lai kopīgi 

meklētu veidus, kā uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti reģionā. Klātesošie Daugavpils novada domes deputāti 

sniedza atbildes uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Jaunieši dalījās grupās un meklēja risinājumus piecām 

aktuālām jomām – darbam un atalgojumam; sportam, kultūrai un izklaidei; uzņēmējdarbības veicinošiem 

pasākumiem; izglītībai un izaugsmei; sadarbības starp jauniešiem un pašvaldību uzlabošanai. 

 

  
Intelektuālā spēle Sventē Forums “Panākumu skola” 

 

   
Novada jaunatnes salidojums 

 

Ozolu stādīšanas akcija Ziemas sporta spēles 

 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA 

Sociālajā dienestā darbojas vadītāja, 3 daļu vadītāji, 32 sociālie darbinieki, 2 psihologi (viens uz 0,5 slodzi), 

lietvede, 8 aprūpētāji, 13 palīdzētājprofesijas darbinieki, kas nodrošina  sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus novadā. 

Pieņemtie lēmumi 2015 2016 2017 2018 

Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanu 3268 3168 2946 2135 

Par maznodrošināto ģimenes vai personas statusa piešķiršanu   76 138 

Par aprūpi mājās apstākļos 32 36 34 33 

Par sociālās palīdzības piešķiršanu 3889 3577 3222 2860 

Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanā 12 11 31 40 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana pieaugušām 

personām 

30 35 27 24 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana bērniem 20 23 18 38 
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Par ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu   30 27 

Konsultatīvais atbalsts     

Pieņemti klienti Sociālajā dienestā dažādos jautājumos 532 465 429 409 

Izbraukumi uz pagasta pārvaldēm 33 25 21 18 

Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju skaits 68 53 54 56 

Sociālo aprūpes iestāžu apmeklēšana 12 12 13 12 

 

Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 12 bērniem ar īpašām vajadzībām Aglonas novadā, 

Aglonas vidusskolā, kuras rezultātā ir uzlabojusies bērnu veselība, uzvedība, komunikatīvās prasmes, 

savstarpējā atbildība vienam par otru un izpratne par bērnu invaliditāti. Tika piesaistīta reiterterapija, 

fitoterapija, mākslas terapija.  

Novadā tiek sniegts asistenta pakalpojums 1. un 2.grupas invalīdiem, ko finansē valsts. Sociālajā dienestā 

pieņemti darbā 79 asistenti. 

2018.gadā tika organizēta pieņemšana mammogrāfam, lai veikt sievietēm krūšu vēža skrīningu. Šajā 

profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 208 sievietes, no kurām 72 sievietēm ir nepieciešama papildus 

izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko vai profilaktisko ārstēšanu.  

 

Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 78 augsta riska ģimenes un sociālā riska 134 ģimenes, sociālais 

darbinieks ar ģimenēm ir izveidojis ģimenēm rehabilitācijas lietas un sadarbībā ar pagasta bāriņtiesas 

locekļiem, sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem, veiktas apsekošanas visās ģimenēs.  

• 11 ģimenēm atjaunotas vecākiem aprūpes tiesības, kurās ir 13 bērni. 

• 2 bērniem nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā „Rasas pērle” un 1 

pilngadīgā persona, 9 bērniem Kandavas novadā „Zantē”. 

• 13 bērni un 4 pieaugušie ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā ar Sociālā dienesta darbinieku 

palīdzību; 

• 1 bērns ir saņēmis pakalpojumu Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 

• Atjaunotas aizgādības tiesības 11 ģimenēs un pārtrauktas aizgādības tiesības 22 ģimenēs. 

Vasarā Kumbuļos tika organizēta nometne „Cerību dzirkstelīte”. Bērniem no trūcīgām ģimenēm 2 maiņas. 

Kopumā nometnē bija 80 bērni.  
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Nometne „Cerību dzirkstelīte” 

 

 

Nometne „Cerību dzirkstelīte” Marko Rotko centrā 

Katru gadu īpaši tiek sumināti novada 100- gādnieki un vairāk, kas dalās pieredzē ar savu ilgdzīvotāja dzīves 

recepti un to bija 1 jubilārs.(Naujene). 

Katru gadu sociālie darbinieki organizē un piedalās, kopā ar novada invalīdiem, sporta svētkos Ilūkstes 

stadionā un invalīdu Jaungada pasākumā Ilūkstes kultūras namā. 

 

 
Novada seniori gatavi startam 

Katru gadu Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības dienas centrs sagādā prieku uzstājoties ar 

savām dziesmām, dejām, skečiem, kas palīdz uzturēt komunikāciju starp līdzcilvēkiem un lietderīgi aizpildīt 

brīvo laiku ne tikai novada iestādēs, bet arī ārpus novada. 
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Naujenes dienas centra pašdarbnieki 

Novadā 2018.gadā Sarkanajā Krustā trīs reizes (VII, X, XI) ir saņemta humānā krava no Dānijas, kur bija 

iespēja iedzīvotājiem saņemt apģērbu, apavus, traukus, gultas veļu, mēbeles uz summu 3186.98 EUR. 

 

Humānās kravas sadale pa pagastiem 

2018.gadā sociālie darbinieki ir izdalījuši Eiropas pārtikas programmas pakas, higiēnas komplektus, 

kancelejas preču komplektus, skolas piederumus. Kopumā izdalītas 9291 pārtikas pakas, 1171 higiēnas 

preču komplekti, 275 skolas piederumu un 87 bērnu pārtikas preču komplekti 74 bērnu higiēnas preces. 

 
Eiropas programmas īstenošana 
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Daugavpils novada pašvaldība veic piemaksu donoriem asins nodošanas reizē gan stacionārā punktā 

Daugavpilī, gan izbraukumu reizēs novada teritorijā. 2018.gadā asinis ir nodevuši 1114 donori, izmaksāti ir 

6864 EUR. 

 

Pašvaldība ir iesaistījusies  projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, pēc 

izvērtēšanas personām ar garīga rakstura traucējumiem, tika organizēti pakalpojumi:  

1) reiterterapiju saņēma 16 bērni ar invaliditāti; 

 

”atelpas brīža pakalpojumu” saņēma 5 bērni ar smagu invaliditātes pakāpi, ko sniedza Aleksandrovas 

internātpamatskolā; 

 

„Atelpas brīža” pakalpojums Aleksandrovas internātpamatskolā 

2018.gada decembra mēnesī ir iesāktas psihologa konsultācijas pieaugušām personām ar garīgas attīstības 

traucējumiem, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās un dzīvo mājās un 
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potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. 

 

Novembra mēnesī, pirms Valsts svētkiem, uz Prezidenta pili tika ielūgtas novada 3 audžuģimenes, Sociālā 

dienesta vadītāja un Līksnas Bāriņtiesas priekšsēdētājs. 

 

 

Prezidenta pils apmeklējums 

Psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi 2018.gadā 

 

2018. gada laikā Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologi ir snieguši psiholoģiskās palīdzības 

pakalpojumus 378 klientiem ( 369 – Daugavpils novada iedzīvotājiem, 9 citu pašvaldību iedzīvotāji). 

 

Diagramma Nr.1. Klientu skaits 2018.gadā, atkarībā no vecuma un dzimuma 

 

2018.gadā psihologi sniedza psiholoģisko palīdzību klienta dzīvesvietā, pagasta pārvaldē, Valsts 

Policijā vai skolā, organizējot 24 izbraukumus (60 konsultāciju). Novadīja 6 pasākumus novada skolās – 

klases stundas un veselīga dzīvesveida pasākumus. Višķu SAC ir novadītas 8 atbalsta grupas, kurās  piedalījās 

SAC 23 klienti, 1 atbalsta grupa - Kumbuļu atbalsta centra darbiniecēm. Tika organizētas 11 atbalsta grupas 

audžuvecākiem, 11 atbalsta grupas potenciālajiem adoptētājiem un 11 atbalsta grupas aizbildņiem (ar dažādu 

nozaru speciālistu piesaisti). 

Pedagoģiski – medicīnisko komisiju sēdēs tika iztestēti 28 bērni. Piedalījās 7 Daugavpils novada 

pedagoģiski medicīniskajā komisijās, kurās izskatīti  26 izglītojamie. 
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Tika sagatavoti 80 atzinumi bāriņtiesām, policijas pārvaldei, rehabilitācijas centriem, skolām, 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām, speciālistiem, klientiem.  

Psihologi piedalījās 17 starpprofesionāļu sēdēs un starpdisciplinārajās sanāksmēs, 3 tiesas sēdēs 

Daugavpilī un Rēzeknē, 6 starpinstitucionālajās sēdēs.     

 

Sociālās aprūpes iestāžu finansējums 

 Sociālās aprūpes iestāde, 

 sociālais pakalpojums 

2018.gada 

 plāns 

Izpilde 2019.gada 

pieprasījums 

1. Naujenes bērnu nams Mātes un bērna atbalsta centrs  

„Avotiņi” 

 

416 530 

 

378 782 

 

385 045 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs  Dienas centru personām  

garīga rakstura traucējumiem 

 

540 317 

 

535 276 

 

501 759 

3. Sociālo pakalpojumu aprūpes centrs „Pīlādzis” (tikai 

novada) 

476 271  462 493  502 824 

 

3Sociālo pakalpojumu finansējums 

 Sociālais pakalpojums  2018. gadā 

 plānots 

Izpilde 2019.gada  

pieprasījums 

1. 1 Bērnu ar īpašām vajadzībām un 

 hroniski slimojošu bērnu no 

trūcīgām ģimenēm sociālā  

rehabilitācija vasaras periodā 

1300 2200 1900 

2. Subates Romas katoļu draudzes  

„Miera nams” atbalstam 

2041 2017 1800 

3. Bērni palikuši bez vecāku gādības 

 transporta apmaksai autobusam,  

tramvajam 

1493 1034 1500 

4. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām 

 Stacionārā Daugavpils reģionālajā 

 slimnīcā 

30662 31283 30924 

5. Detoksikācijas, nakts patversmes 

 pakalpojuma apmaksa 

17050 15800 18768 

 

2018.gadā ir sniegts atbalsts pacientu iemaksas apmaksai Daugavpils reģionālajā slimnīcā 31 283 euro par 

934 pacientiem. 

2018.gadā ir apmaksāts detoksikācijas pakalpojums 481 personai – 15 800 euro, bet saņemta valsts atmaksa par 

2017.gadu – 7 710 euro. 

Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju pasākumu finansējums 

 Pasākums 2018. gadā 

 plānots 

Izpilde 2019.gada  

pieprasījums 

1. Ziemassvētku pasākumi sociālo aprūpes iestāžu klientiem,  

bērniem ar īpašām vajadzībām,  bērniem bāreņiem,  

daudzbērnu ģimeņu bērniem un  citi sociālie pasākumi 

4 967 6152 4967 

 

Naujenes bērnu namā ziedojums: Atlikums uz 2019.gada sākumu ziedojumi 10 779,22 EUR 

2018.gadā no ziedojuma naudas iegādāti 2 datori 794 EUR; 

2018.gadā ir saņemts ziedojumos  400 EUR 
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Višķu sociālā aprūpes centra planetārais mikseris Višķu SAC iegādātais transportlīdzeklis pakalpojumu sniegšanā 

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA NOVADA TRŪCĪGAJIEM UN MAZNODROŠINĀTAJIEM 

IEDZĪVOTĀJIEM  

 

Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti: 

pabalsti garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (GMI), kas novadā ir 56.91 EUR un dzīvokļa pabalsti. 

 

 

Pabalstu salīdzinājums četru gadu griezumā. 

 

Galvenais iemesls GMI un dzīvokļa pabalstu samazināšanai ir: 

1)  iedzīvotāju skaita samazinājums; 

2)  sociālo darbinieku veiktā kontrole par pabalstu lietderīgu izmantošanu, 

3) zaudējot statusu, to var atjaunot tikai pēc 3 mēnešiem; 

4)  sociālajiem darbiniekiem ir plašāka piekļuve pie informācijas par klientu; 

5) ir saistošie noteikumi, kas nosaka zemes daudzumu personai un ģimenei; 

6) plašāk tiek izmantota iespēja pagaidu sabiedriskajos darbos, jo ar katru gadu iespēja strādāt algotajos 

darbos ir lielāka; 

7) sociālie darbinieki SOPA redz kontu skaitu bankās. 
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Veicot GMI pabalsta izmaksu un lietderīgumu, var secināt, ka no 2018.gadam: 

1) Vidēji GMI pabalsta  nodrošināšanas lielums 1 personai gadā ir 252,12 euro; 

2) Vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas lielums 1 personai mēnesī ir 41,74 euro; 

3) Vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas saņemšanas ilgums 1 personai ir 6,4 mēneši. 

Pārējo pabalstu izmaksas 2015- 2018.gadu griezumā 

 2015 2016 2017 2018 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 29463 16790 12307 9581 

Sociālo garantiju pabalsts 87020 87610 82888 124669 

Veselības aprūpes pabalsts 1147 1089 1043 694 

Pārējie pabalsti 9966 7898 7172 5566 

Iniciatīvas pabalsts 48477 51329 48590 55019 

 

Trūcīgas ģimenes vai personas statuss tiek piešķirts, ja personai ienākums ir līdz 128,06 euro. 

 

 

Trūcīgā statusa salīdzinājums četru gadu griezumā. 

 

Iemesli statusa skaita samazināšanai: 

1) Iedzīvotāju skaita samazināšanās; 

2) Iesaistīšanās algotos pagaidu sabiedriskajos darbos; 

3) Iesaistīšanās sezonas gadījuma darbos; 

4) Zemes platības ierobežojumi (5ha personai un 15 ha ģimenei, kas nedod iespēju saņemt trūcīgas 

personas vai ģimenes izziņu); 

5) LAD maksājumi tiek uzrādīti; 

6) Citas valsts pensija; 

7) Ārzemēs dzīvojošo bērnu atbalsts vecākiem; 

8) Informācijas pieeja pie VSAA datiem, Uzturlīdzekļu maksājumiem, VID datu bāzes informāciju, 

CSDD transportlīdzekļu uzskaiti, Zemes grāmatas informāciju. 

 

BĒRNU BĀREŅU UN BEZ VECĀKU GADĪBAS PALIKUŠO BĒRNU APRŪPE NOVADĀ 

N.p.k. Grupas raksturojums 2015 2016 2017 2018 

1. Bērni līdz 18 gadiem 88 96 128 112 
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2. Bērni no 18- 24 gadiem 44 28 43 55 

3. Bērnu nama bērni 55 40 27 39 

 KOPĀ 187 164 198 206 

Ir palielinājums bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaitā vairāku  iemeslu dēļ: 

1) Mazefektīva vecāku izglītojošā programma, jo vairāk ir gadījumi vecāku pienākumu nepildīšanas 

dēļ; 

2) Vāja sadarbība bāriņtiesām ar citām institūcijām; 

3) Nav vienotas pieejas darbā ar ģimenēm ar bērniem, katrā pagasta pārvaldē, izmantojot rehabilitācijas 

plānus ģimenes atveseļošanai; 

4) Tiek veikta stingrāka kontrole darbā ar sociālā riska ģimenēm; 

5) Palielinās vardarbība ģimenēs pret bērniem, kas izskaidrojama ar alkohola lietošanu; 

6) Starpprofesionāļu komandas darbā ir tikai daļēji izmantota sistēmiskā pieeja; 

7) Starppinstitucionālā informācijas apritē netiek izmantota NPAIS programma. 

 

SOCIĀLĀS APRŪPES ORGANIZĒŠANA 

Ilgstošas aprūpes pakalpojuma izmantošana Daugavpils novada iedzīvotājiem 

N.p.k. Institūcija 2015 2016 2017 2018 

1. Višķu sociālās aprūpes centrs 74 74 74 74 

2. Valsts sociālās aprūpes centrs personām ar 

smagiem garīga rakstura traucējumiem 

8 6 8 7 

 

Sociālās aprūpes organizēšana mājās apstākļos 

N.p.k. Pakalpojums 2015 2016 2017 2018 

1. Aprūpē mājās sociālo aprūpētāju skaits 7 7 8 8 

2. Aprūpē mājās  aprūpējamo skaits 32 36 34 33 

 

NODARBINĀTĪBAS JAUTĀJUMU RISINĀŠANA  

01.01.2018. novadā bija 1514 bezdarbnieku. 

Bezdarbnieku skaits novadā: uz 31.12.2018. bija 1341 bezdarbnieks. 
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Pasākums „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros bezdarbnieku vidū ir pieprasīts, jo tas ir 

viens no ienākumu veidiem. Ir vienā līmenī ar 2017.gadu. 

 

SPORTS 

 
2018. gadā notika  šādi kompleksie sporta pasākumi:  

1.  Novada pagastu komandu Vasaras sporta spēles, kuros piedalījās 260 dalībnieki no 19 novada pagastiem,  

2. Starpnovadu sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ilūkstē,  

3. Novada pasākumu “Sporta laureāts 2017”, 

4. Pašvaldības darbinieku sporta spēles Sventē. 

 

  

Pašvaldības darbinieku sporta spēles Novada iedzīvotāju Vasaras sporta spēles Višķos 

  

Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Sporta laureāts 2017 
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Novada sportisti piedalījās dažādās Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās un tika sasniegti 

teicami mūsu novada treneru darba rezultāti (Jāņa Petrovska, Andreja Andrijanova, Sergeja Petrakova, Janas 

un Dmitrija Hadakovu, Ivana Gaļaša). Visaugstāk jāvērtē vieglatlētu Olgas Ignatjevas dalību Eiropas junioru 

čempionātā un  Mareka Meženika dalību Pasaules skolu čempionātā krosā. 

 

  

M.Meženiks Pasaules skolu čempionāta krosā 

 

O.Ignatjeva Eiropas čempionātā 

 

Brīvajā cīņā Latvijas čempionātos junioriem un pieaugušajiem iegūtas vairākas otrās un trešās vietas. 

  

Brīvās cīņas sportisti 

 

Svarbumbu celšanā Daugavpils novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma apvienotā komanda jauniešu un 

junioru konkurencē Latvijas kausa izcīņas 3. posmu kopvērtējumā ieguva 1. vietu. Novada trenera Ivana 

Gaļaša audzēkņi iekļauti Latvijas izlasē, startē Eiropas un Pasaules čempionātos.  
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Novada svarbumbu celšanas komanda 

 

 

Novada basketbola komanda piedalījās LBL3 (Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā, iegūstot 9. vietu, starp 19. 

Latvijas  komandām, izcīnīja 2. vietu Pierobežas līgā un 1. vietu LSVS sporta spēlēs.  

  

Daugavpils novada basketbola komanda 

Novada čempionāta minifutbolā (7x7), uzvarētājkomanda “Kalupe/Daugavpils novads” uzvarot 

novada čempionātā automātiski ieguva tiesības piedalīties Latvijas futbola federācijas amatieru kausa izcīņas 

sacensībās, kurās izcīnīja 2. vietu Latvijas futbola čempionāta 2. līgā Latgales grupā izcīnīja 3. vietu. 

 

Novada futbola komanda “Kalupe/Daugavpils novads” 

Novada hokeja komanda ”Kalupe/Daugavpils novads” Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā hokejā 

izcīnīja otro vietu. Un Daugavpilī Starptautiskajā hokeja turnīrā amatieriem pirmo vietu. 
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Novada hokeja komanda “Kalupe/Daugavpils novads” 

 

 

Arī novada sporta veterāni sasnieguši teicamus rezultātus vieglatlētikā un svarbumbu celšanā, galda tenisā un 

volejbolā.  Izcilus rezultātus sasniedza novada veterāni: Jurijs Kopasovs(vieglatlētika, svarbumbu celšana), 

Romualds Saušs (vieglatlētika), Ivars Veliks (svarbumbu celšana), Staņislavs Stašulāns (vieglatlētika), Vera 

Gurtajute (galda teniss), Varvara Jefimova (vieglatlētika), Gaļina Meteļska (vieglatlētika), Vladislavs Petrovs 

(svarbumbu celšana).  Novada veterāni Jurijs Kopasovs, Varvara Jefimova un Romualds Saušs tika apbalvoti 

ar ordeņiem “Sporta slava 3. bronzas pakāpe. 

 

  
LSV Sporta spēles 

 

Veterāni ar apbalvojumiem 

 

Novadā sarīkoti novada čempionāti un sacensības: telpu futbolā, minifutbolā (7X7), pludmales 

volejbolā,  volejbolā vīriešu komandām, florbolā, dambretē, basketbolā, ielu basketbolā, galda tenisā, novusā, 

vieglatlētikā, rudens krosā,  komandu kausa izcīņa  dambretē.  Sventē sarīkots IV novada čempionāts MTB 

(Kalnu divriteņu) maratonā, Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā, Višķos VI Latgales čempionāts 

vieglatlētikā veterāniem. Novada sportisti piedalījās miera skrējienā. Skolas tika iesaistītas akcijā skrien 

Daugavpils novads. 
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Miera skrējiens Latgales VIsporta veterānu čempionāts vieglatlētikā, 

Višķos 

 

 

V MTB (kalnu divriteņu) maratons, Sventē 

 

2018. gada tika izveidota volejbola komanda “Daugavpils novads”, kura piedalās Latvijas Nacionālās 

Līgas volejbolā 2. divīzijā. 

 

Volejbola komanda “Daugavpils novads” 

2019. gada sporta sezonā, analizējot individuālo sportistu un sporta komandu sasniegtos rezultātus, 

2018.gadā, tiks atbalstīti perspektīvākie sportisti, komandas, kuri ar saviem sasniegumiem varētu godam pārstāvēt 

Daugavpils novadu. Tiks atbalstīti tie novada sporta skolas audzēkņi, kuri, pārejot no junioru vecuma pieaugušo 

grupā, varētu saņemt novada atbalstu turpināt sporta karjeru un turpmāk pārstāvēt novadu. 

 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 
 

Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa aktīvi sadarbojās ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centru”, „Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru”, ALTUM, Daugavpils biznesa inkubatoru, 

Latgales uzņēmējdarbības centru, kā arī citām biznesa atbalsta institūcijām un kopīgiem spēkiem organizēja 

virkni aktivitāšu un apmācību uzņēmējiem. Plānojot apmācības un pasākumus, tēmas, tika ņemtas vērā 

uzņēmēju izteiktās vēlmes.  
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2017. un 2018. gados tika organizētas šādas apmācības: 

• Izglītojošs seminārs “Inovatīvu produktu radīšana” 

• Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Dārzeņu audzēšana” 

• Praktiskās apmācības uzņēmējiem „Pamatkapitāla pārreģistrācija” 

• Praktiskās apmācības uzņēmējiem „Efektivitātes paaugstināšana”  

• Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Mājražošanas uzsākšana” 

• Informatīvs seminārs „SAM 3.1.1.6: Uzņēmēju iespējas reģionālajos biznesa inkubatoros” 

• Izglītojošs  seminārs " Uzņēmumu darbība brīvajās ekonomiskajās zonās un Latgales SEZ" 

• Izglītojošs seminārs "Neverbālā komunikācija un tēla nozīme prezentācijās" 

• Izglītojošs seminārs "Tirdzniecības vietas un kopienas preču zīmola izveides iespējas" 

• Izglītojošs seminārs „10 paņēmieni, kā sasniegt labākus pārdošanas rezultātus, izmantojot Google 

reklāmu” 

• Seminārs „Ko pašvaldība var sniegt uzņēmumam/ kā pašvaldībai sadarboties ar uzņēmējiem” 

• Seminārs par Latgales speciālo ekonomisko zonu 

• Informatīvs seminārs par LEADER programmu 

• VID seminārs par nodokļu reformām 2018. gadā 

• LAD seminārs par zemes nomu 

• Izglītojošs seminārs “Pārdošanas restarts” 

• Izglītojošs seminārs “Nodokļu reforma, SEZ iespējas” 

 

Pieredzes apmaiņas braucieni 

Lai veicinātu inovatīvu produktu izveidi un brīvo nišu aizpildīšanu, arī 2016. – 2017. gadu periodā 

Daugavpils novada dome saviem mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem rīkoja divus pieredzes apmaiņas 

braucienus. Pirmais brauciens bija uz Zemgali, kur brauciena galvenais mērķis bija smelties pieredzi 

mājražotāju veikaliņa un kopienas preču zīmes izveidei. Diemžēl saskaroties ar iestāžu pretestību, 

mājražotājiem un amatniekiem no šīs ieceres nācās uz laiku atteikties, tā vietā izvēloties mobilāku alternatīvu.  

 

Daugavpils novada mājražotāji iepazīstas ar mājražotāju veikaliņa Dobelē darbību 
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Otrs pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi tika organizēts ar mērķi izpētīt dažādus kooperācijas 

modeļus realizācijas nolūkos, kā arī inovatīvu produktu ražotnes. Brauciena rezultātā Daugavpils novadā radās 

2 jauni mājražotāji, kuri pārņēma pozitīvo pieredzi un papildināja zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem. 

  

Daugavpils novada mājražotāji Raunā, seminārā 

par ķiploku pārstrādi 

Daugavpils novada mājražotāji iepazīst dārzeņu čipsu un 

pastilu ražošanas tehnoloģiju 

 

Zemnieku vakara tirdziņš 

2016. – 2018. gados turpināja darboties pilsētas iedzīvotāju iecienītais Zemnieku vakara tirdziņš, arvien 

piesaistot jaunus Daugavpils novada zemniekus un mājražotājus un paplašinot sortimentu paplašināšanas. Šo 

gadatirgu organizē Daugavpils novada dome. 

 

 

2018. gads izceļas ar īpašu Zemnieku vakara tirdziņa aktivitāti, arvien piesaistot jaunus Daugavpils 

novada zemniekus un mājražotājus un paplašinot sortimentu.  

 

Kopumā līdz 2018. gada nogalei Zemnieku vakara tirdziņā iesaistījušies 35 dalībnieki. Ar Zemnieku 

vakara tirdziņu Daugavpils novada dome sniedz iespēju mazajām saimniecībām un bioloģiskām saimniecībām 

iegūt jaunus pircējus, kas nav tirgus klienti.   

 

 

Ielu tirdzniecība Daugavpils novada teritorijā 
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2018. gadā tika atvieglota tirdzniecības atļauju saņemšana tirdzniecībai Daugavpils novada teritorijā. 

Tirgotājs atļauju īslaicīgai tirdzniecībai pagastu teritorijā var saņemt pagastu pārvaldē uzreiz, nebraucot uz 

pilsētu.  Dome izsniedz tikai atļaujas tirdzniecībai novada nozīmes pasākumos, kā arī autoveikaliem, kas 

kopumā bija 74.  

Lai veicinātu Daugavpils novada uzņēmēju aktīvu izbraukuma tirdzniecību, tiek piemērotas atlaides  

pašvaldības nodevai un pilnīgs atbrīvojums no tām.  

 

Vietējo ražotāju portāla izveide 

 

 2018. gada nogalē, lai vienā vietā parādītu Daugavpils novada uzņēmēju ražotos produktus un 

sniegtos pakalpojumus esam izveidojuši portālu www.razotsdaugavpilsnovada.lv. Tas ir Daugavpils novada 

pašvaldības izveidots un atbalstīts Daugavpils novada uzņēmumu, amatnieku, mājražotāju, pašnodarbināto, 

pašvaldības un iedzīvotāju ražoto produktu, sniegto pakalpojumu un piedāvāto preču portāls. Daugavpils 

novada portāls ir savienots ar Latvijas portālu www.on.lv un globālo portālu https://bestlocal.market, kuros 

automātiski tiek parādīti Daugavpils novada portālā ievietotie produkti un pakalpojumi.  

 

Vietejo ražotāju portāls 

Daugavpils novada portāls ir izveidots ar mērķi atbalstīt vietējos ražotājus, veicināt uzņēmējdarbību 

mūsu novadā un palīdzēt novada iedzīvotajiem ne tikai ievietot produktus un saņemt pasūtījumus Internetā, 

bet arī vienā vietā atrast un nopirkt sava novada produktus un pakalpojumus. Esam pārliecināti, ka tas veicinās 

mūsu novada attīstību un dos iespēju vietējiem cilvēkiem ar saviem ražojumiem un pakalpojumiem iziet ne 

tikai Latvijas, bet arī pasaules tirgos. 

Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana 

Apmācības jauniešiem “Biznesa modelis” 

2016. un 2017. gadā tika realizēti vairāki pasākumi jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

veicināšanai – semināri skolās, apmācības jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī pieredzes apmaiņas 

braucieni. Turpināta dalība Junior Achievement programmā, izveidoti 4 skolēnu mācību uzņēmumi. Sadarbībā 

ar Latgales plānošanas reģionu ik gadu tiek organizēti semināri skolēniem „Īsteno sapni par savu biznesu!”, 

kurā jaunieši tiek mudināti īstenot savas idejas, tiekas ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kā arī aktīvākie skolēni 

dodas iepazīt ražošanas uzņēmumus Latgalē. 
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"Īsteno sapni par savu biznesu" uzvarētāji 

 

Skolēnu mācību uzņēmumu programma 

Lai jauniešiem sniegtu zināšanas par uzņēmējdarbību, sniegtu iespējas pilnveidot viņu uzņēmējspējas, 

gatavojot viņus reālas uzņēmējdarbības uzsākšanai nākotnē sadarbībā ar Daugavpils novada Izglītības 

pārvaldi 2014. gadā tika uzsākts īstenot Junior Achievment  Arī 2017. gadā  

 

 

Daugavpils novada izglītības iestādes apzinājās šīs programmas sniegtās praktiskās zināšanas un tās 

atbalsīja. 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma 

Kopš 2013. gada Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem īsteno jauniešu 

nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes tiek dotas 14 līdz 19 gadus 

veciem Daugavpils novadā deklarētajiem skolēniem. Daugavpils novada skolēnu nodarbinātības projektam 

tiek izlietoti  30 000 eiro ik gadu, no pašvaldības budžeta. 

2016. gadā  pieteicās vislielākais skolēnu skaits kā jebkad - 247, vecumā no 14 līdz 19 gadiem, bet darba 

gaitas uzsāka 162 jaunieši – 7 skolēni dažādu iemeslu dalību programmā pārtrauca, bet 2017. gadā 227, kas ir 

vidējā līmenī. 
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Darbs lauksaimniecībā SIA ”Mežvidi”, Tabores pagastā 

 

Daugavpils novada pašvaldība skolēnu nodarbinātības projektu uzsāka īstenot 2013.gadā. Tas ir viens no 

instrumentiem, kurš tika ieviests, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, sniedzot jauniešiem skolu brīvlaikā iegūt 

pirmo praktisko darba pieredzi un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū. Vienlaicīgi ar darba vietu 

izveidošanu jauniešiem vasaras brīvlaikā, tiek sniegts ieguldījums dažādu sociālo problēmu risināšanā, dāvājot 

iespēju iegūt papildus finanšu līdzekļus, lai sagatavotos jaunajam mācību gadam, vai īstenot kādu sen jaunieša 

lolotu sapni, kuram vecāki nevar atvēlēt līdzekļus.  

2018. gadā  pieteicās 190 skolēni, vecumā no 14 līdz 19 gadiem, bet darba gaitas uzsāka 115 jaunieši – 4 

skolēni dažādu iemeslu dalību programmā pārtrauca. 

Jauniešu intereses dinamika par vasaras nodarbinātības programmu 

Ik gadu Daugavpils novada dome aktīvi strādā ar novada uzņēmējiem, lai izveidotu skolēniem darba vietas 

visos 19 Daugavpils novada pagastos, bet diemžēl arī 2018. gadā dažos pagastos nebija iespējams vakances 

aizpildīt. 2018. gadā darbavietas novada jauniešiem nodrošināja 30 Daugavpils novada uzņēmēji, kā arī 7 

pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums 2018. gadā bija  SIA 

“Education Center Durbe”, izveidojot 22 darba vietas Lielbornes muižā. Ir izveidojusies ilggadēja sadarbība 

ar uzņēmējiem, kas gadu no gada iesaistās programmā un dod jauniešiem darba pieredzi un iespēju vasaras 

mēnešos piestrādāt. Uzņēmēji arīdzan iegulda jauniešu apmācībā un bieži vien vēlas konkrētu jaunieti pie 

sevis pieņemt nākamajā gadā.    
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Ik gadu notiek intensīvs pārliecināšanas darbs, lai jauni uzņēmēji piekristu iesaistīties programmā, tādējādi 

veicot ieguldījumu gan savā, gan novada nākotnē – sniedzot darba pieredzi jaunietim, kā arī izpratni par 

novadā dominējošajām nozarēm – tādējādi gatavojot nākotnei darbinieku. Šīs programmas dalībnieki bieži 

vien vēlāk atgriežas kā speciālisti vai strādnieki šajos uzņēmumos, kā arī iesaistās Daugavpils novada 

pašvaldības jauno speciālistu piesaistes programmā. Kā papildus motivators darba devējiem iesaistīties 

programmā ir iespēja vienkāršākos darbos aizvietot darbiniekus, kuri dodas atvaļinājumā.  

 

Iesaistīšanās  pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

  2018. gadā Daugavpils novads iesaistījās Nodarbinātības Valsts aģentūras pasākumā 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs” un izveidoja pašvaldības iestādēs 11 darba vietas jauniešiem. Pieteikties 

varēja 17 – 19 gadus veci jaunieši, kuriem bija iespēja strādāt pilnu slodzi un saņemt atalgojumu 450 eiro 

mēnesī, kā arī darba vadītāju. Šī programma tika finansēta no projekta, līdzfinansēta no darba devēja 

personīgajiem līdzekļiem, kā arī Daugavpils novada domes Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas 

budžeta.   
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Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma 

2016. gadā tika izveidota Daugavpils 

novada jauno speciālistu piesaistes 

programma ar pašvaldības stipendiju 

fondu. Kārtība paredz, ka ik gadu tiek 

anketēti novada uzņēmēji, lai noteikti 

prioritārās profesijas. Šī programma nav 

iedomājama bez novadam lojāliem 

uzņēmējiem, kuri ir gatavi sniegt savu 

ieguldījumu novada attīstībā, uzņemoties 

saistības nodrošināt jauno speciālistu ar 

prakses vietu un darbu 3 gadus pēc studiju 

beigšanas. Centīgākajiem novada 

jauniešiem tas ir atbalsts izglītības 

iegūšanai.  Līdztekus stipendijai, ko viņi 

saņem, pašvaldība palīdz risināt mājokļa 

jautājumus. Pirmais jaunais speciālists 

uzsāka darbu jau 2017. gada vasarā – 

pārtikas un dzērienu tehnologa profesijā.  Vienam no viņiem tiks nodrošināta dzīvesvieta darba tuvumā. 

Pašvaldības stipendijas fonds ir 10 000 eiro gadā, ja vien netiek noteikts citādāk. 2017. gadā tika izsludināta 

pieteikšanās 3 prioritārajās profesijās, pieteicās 1 pretendents, kurš arī atbilda programmas kritērijiem.  

 2018. gadā Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programmas pašvaldības 

stipendiju fondam tika atvēlēti 10 000 eiro saistību izpildei ar esošajiem stipendiātiem, kā arī 5 jaunu 

speciālistu piesaistei: 2 agronomu ar specializāciju laukkopībā (2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1. 

kursa studenti); 1 pārtikas un dzērienu tehnoloģijas inženierim (topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. 

kursa students); 1 ciltslietu zootehniķim (topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students), kā arī jau 

otro gadu pēc kārtas jaunieši tika mudināti izvēlēties studēt inženierzinātnes, jo vairāki uzņēmēji norādīja 

nepieciešamību pēc inženiera būvniecībā. Prioritārās profesijas noteica aptaujājot 216 uzņēmējus.  

Dalību programmā veiksmīgi noslēdza otrs uzņēmējiem nepieciešamais speciālists, kurš tagad strādā 

uzņēmumā kā veterinārārsts, vēl 2 stipendiāti turpināja studijas ārsta un veterinārārsta specialitātē. Kārtība 

paredz, ka ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas. Šī programma nav 

iedomājama bez novadam lojāliem uzņēmējiem, kuri ir gatavi sniegt savu ieguldījumu novada attīstībā, 

uzņemoties saistības nodrošināt jauno speciālistu ar prakses vietu un darbu 3 gadus pēc studiju beigšanas. 

Centīgākajiem novada jauniešiem tas ir atbalsts izglītības iegūšanai.  Līdztekus stipendijai, ko viņi saņem, 

pašvaldība palīdz risināt mājokļa jautājumus. 

  
Latgales diena Rīgā 

Kopš 2014. gada Rīgas svētku ietvaros Latgales plānošanas reģions organizēja pasākumu “Latgales diena 

Rīgā”, kurā tika nodrošināta arī Daugavpils novada tirgotāju, mājražotāju un amatnieku dalība kopstendā. Ik 

gadu dalībnieku skaits no Daugavpils novada tiek palielināts. 2016. gadā Daugavpils novadu pārstāvēja 9 

amatnieki un mājražotāji, bet 2017. gadā 13. 2018. gadā no Daugavpils novada piedalījās 7 mājražotāji un 

amatnieki. 

Latgales diena Rīgā ir iespēja ne tikai sevi parādīt Rīgā un atrast jaunus klientus, bet tā ir arī vienreizēja 

iespēja realizēt apjomīgu produkcijas daudzumu īsā laikā rīdziniekiem un tūristiem no citiem Latvijas 

novadiem un ārvalstīm. Ar katru gadu mājražotāju, mazo ražotāju un amatnieku interese par šo pasākumu 

pieaug. Ik gadu Daugavpils novada dome sniedz palīdzību ar aprīkojumu kopstendam un transportu preču un 

ekspozīcijas nogādāšanai pasākuma norises vietā.   

1Daugavpils novada pašvaldības stipendiāts A. Elksniņš savā prakses vietā z/s 

"Meža ceļš" 
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ZS “Sēlija” tirdzniecības un ekspozīcijas vieta 2016. gadā 

 

Daugavpils novada dienas  

Kopš 2009. gada katru gadu rudeni Daugavpils pilsētā ieskandina Daugavpils novada dienu 

gadatirgus, kas tiek rīkotas Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā, teritorijā no Daugavpils novada domes 

ēkas. 2016. gadā tika aizpildītas visas tirdzniecības vietas , kopumā piedaloties 178  tirgotājiem un 

amatniekiem. Tirgotāju skaits 2016. gadā no Daugavpils novada bija 96. 2017. gadā šī proporcija vēl vairāk 

saruka, no Daugavpils novada piedalījās tikai 78 dalībnieki. 2018. gadā 60 Daugavpils novada tirgotāji un 

amatnieki. Visaktīvākie tirgotāji bija no Lauceses pagasta - 7 un Demenes pagasta – 6.  Gadatirgū 

galvenokārt dominēja augkopības produkti (stādi, dārzeņi un augļi) - 22, biškopības produkti – 11 un sieri – 

9.  2018. gadā  īpaša uzmanība tika pievērsta attīstības centram - Špoģiem un piekļaujošajām teritorijām 

(Dubnas, Višķu un Maļinovas pagastiem). Lai veicinātu vietējo tūristu pieplūdumu, tika prezentēti jauni 

tūrisma maršruti pa šiem pagastiem,  prezentējot šo pagastu ievērojamākos tūrisma un kultūrvēstures 

objektus.  

Dalība starptautiskajās izstādēs “Riga Food” 

Kopš 2013. gada Daugavpils novads piedalās starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē Rīga Food. 2016. 

gadā Daugavpils novads izstādes apmeklētājus pārsteidza ar krāšņu programmu un plašo mājražotāju klāstu. 

Mājražotāju un mazo ražotāju atsaucība un aktivitāte gadu no gada pieaug.  2016. gadā  izstāde norisinājās no 

2016. gada 7. līdz 9. septembrim Starptautiskajā izstāžu hallē „BT1” Ķīpsalā, Rīgā. Daugavpils novadu 

pārstāvēja  11 uzņēmumi un mājražotāji, kuriem bija iespēja iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar savu 

produkciju, atrast jaunus sadarbības partnerus, kā arī realizēt savu produkciju – gaļas izstrādājumus un desas, 

virtuves priekšmetus un ēdamrīkus, bērnu rotaļlietas no dabīgiem materiāliem, koka izstrādājumus, biškopības 

produktus un medu, augļu sulas, vaska sveces, kā arī kūpinātas paipalas, paipalu konservus, svaigas un 

marinētas paipalu olas, mājas vīnus, kaltētas ogas un svaigus augļus u.c.  

2017. gadā mainoties pasākuma koncepcijai tika samazināta atvēlētā tirdzniecības platība un Daugavpils 

novada dalībnieki Latgales kopstendā bija tikai 5. Dalība Daugavpils novada uzņēmējiem tika nodrošināta bez 

maksas. Daugavpils novada dome nodrošināja arī transportu un kultūras programmu..  

Arī 2018. gadā Daugavpils novada mājražotāji un pārtikas ražotāji tika pārstāvēti starptautiskajā 

pārtikas ražotāju izstādē „Riga Food 2018”. Šī izstāde ir visnozīmīgākā pārtikas ražotājiem Baltijas valstīs, to 

pierādījusi arī Daugavpils novada dalībnieku iepriekšējo gadu pieredze. Tā ir lieliska kontaktu veidošanas 

platforma, kā arī iespēja sevi parādīt nozares profesionāļiem, tirgotājiem un patērētājiem.  Izstāde norisinājās 

no 2018. gada 5. līdz 8. septembrim Starptautiskajā izstāžu hallē „BT1” Ķīpsalā, Rīgā. Diemžēl daudziem 

dalībniekiem dalība tika atteikta, jo viņi vairs neatbilst mājražotāju un mazo ražotāju apjomam, bet ir izauguši 
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no mikro par mazajiem uzņēmumiem. Kopumā izstādē piedalījās 4 dalībnieki no Daugavpils novada. Dalība 

Daugavpils novada mājražotājiem bija bez maksas. Daugavpils novada dome nepieciešamības gadījumā 

nodrošināja arī bezmaksas transportu.  

  

Daugavpils novada kopstends ZS “Sēlija” Daugavpils novada kopstendā 

 

 

Z/s “Līdumi” Daugavpils novada kopstendā 

 

 

Dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” 

Kopš 2015. gada Daugavpils novads piedalās izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” ,  kuras 2016. gadā 

norisinājās Latgales vēstniecībā “Gors”, Rēzeknē, bet 2017. gadā Daugavpils Olimpiskajā centrā,Daugavpilī.  

Daugavpils novada kopstendā tika reklamēti mūsu ražotāji – gaļas pārstrādes uzņēmumi, dārzeņu pārstrādes, 

maiznīca, putnkopības uzņēmums, bio humusa ražotājs un plastmas izstrādājumu ražotājs, kā arī mazais alus 

ražotājs.  2018. gada 21. – 22. septembra Rēzeknē, koncertzālē Gors norisinājās Latgales reģiona uzņēmēju 

izstāde izstāde un kontaktbirža.  Lai veicinātu Daugavpils novada uzņēmēju atpazīstamību Latgales reģionā, 

kā arī ciešāku sadarbību ar citiem Latgales reģiona uzņēmējiem, Daugavpils novada dome organizēja 

Daugavpils novada kopstendu, kurā tika pārstāvēta novada uzņēmējdarbība, kā arī tūrisma nozare. Izstādes ir 

apliecinājušas savu efektivitāti, jo izstāde ir platforma, kurā aci pret aci tiekas patērētājs/potenciālais 

sadarbības partneris ar ražotāju. Piedaloties iepriekšējās izstādēs Daugavpils novada uzņēmēji ir ieguvuši 
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lielāku atpazīstamību, jaunus klientus un sadarbības partnerus tā rezultātā daudzos gadījumos arī apgrozījuma 

pieaugumu un peļņas rādītāju uzlabošanos.  

  

SIA “Rubiki” Daugavpils novada kopstendā uzņēmēju dienās 

Rēzeknē, 2016 

SIA “Green PIK Lat” Daugavpils novada kopstendā 

Uzņēmēju dienās Daugavpilī, 2017 

 

 

Daugavpils novada kopstends izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē”, GORS, Rēzekne, 2018 

 

Konkurss “Saimnieks” 

Lai veicinātu Daugavpils novada uzņēmumu atpazīstamību, kā arī lai pilnvērtīgi iesaistītos 

Vislatvijas konkursā Sējējs, Daugavpils novada dome 2016. un 2017. gadā organizēja konkursu Saimnieks 
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2016” un “Saimnieks 2017”.  Konkurss deva iespēju noteikt labāko ieguldījumu Daugavpils novada lauku 

attīstībā un lauksaimniecībā.  

2Konkursa “Sējējs 2017” laureāti un vērtēšanas komisija 

Konkurss tika izsludināts šādās nominācijās:  

1. Gada lauku saimniecība; 

2. Bioloģiskā lauku saimniecība; 

3. Gada uzņēmums mājražošanā; 

4. Ģimene lauku sētā; 

5. Jaunais veiksmīgais zemnieks. 

2016. gadā konkursā savus pieteikumus iesniedza 29 dalībnieki, 1 savu dalību atsauca, bet 2017. gadā 15. 

Svinot valsts simtgadi,  2018. gadā tika godināti visi iepriekšējo gadu uzņēmēju konkursu laureāti, 

kuri dažādās nominācijās ieguvuši apbalvojumu kopš 2009. gada (kopš pastāv Daugavpils novads).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursa sējējs godalgotie no Daugavpils novada 

 

Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas 

 



51 

 

Pārtikas ražotāju kontaktbirža Rīgā. Kontaktbirža norisinājās 2016. gada septembrī Rīgā, starptautiskās 

pārtikas ražotāju izstādes “Riga Food 2016” ietvaros. Tirdzniecības misija tika organizēta ar mērķi popularizēt 

vietējo produkciju un radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu.  

No 2018. gada 8. līdz 9. oktobrim Daugavpils novada delegācija pašvaldības vadības, deputātu un 

uzņēmēju sastāvā apmeklē Lomžas rajonu Polijā, lai piedalītos starptautiskajā biznesa forumā “Zinātne – 

Bizness – Administrācija”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmēju un pašvaldības delegācija Lomžas Universitātes laboratorijās. Lomža, Polija, 2018 

 

Investīciju piesaiste 

2016. gadā Daugavpils novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar LIAA par aktīvu sadarbību investoru 

meklēšanā un pašvaldības iesaistīšanos “Polaris” procesā investoru meklēšanai.  

2016. gadā saņemti 8 investoru pieprasījumi, un 2017. gadā 11. 2018. gadā saņemti 15  investoru 

pieprasījumi. 7 gadījumos Daugavpils novada teritorijā nedz pašu īpašumā, nedz privātpersonu rīcībā nebija 

objektu, kas atbilstu investoru interesēm vāji attīstītās infrastruktūras, sliktā telpu stāvokļa un citu, neminētu 

iemeslu dēļ.  8 gadījumos pašvaldība sagatavoja piedāvājumus investoriem. Kā vienojoša prasība 11 

pieprasījumos no 15 bija atrašanās SEZ, kas sniegtu dažādas nodokļa atlaides un atvieglojumus investoram. 

Daugavpils novads ietilpst Latgales SEZ teritorijā.  Pašvaldība turpinās strādāt, lai piesaistītu investorus, 

izmantojot Latgales SEZ dāvātās priekšrocības un izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli.  

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

 
Gada garumā periodiski tikai veikta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju plāna 

aktualizēšana, papildinot to ar aktuālajām projektu idejām, kā arī tika vērtēta investīciju plāna un rīcības plāna 

izpilde un uzkrāti priekšlikumi rīcības plāna aktualizācijai. 2018.gadā tika sagatavots pārskata ziņojums par 

Daugavpils novada attīstības programmas ieviešanu, kas ietver materiālu par situāciju novadā. 

2017.gadā tika uzsākta, 2018. gadā turpinājās un tika pabeigta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām 

Līksnas pagastā ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 plānoto dzelzceļa 

infrastruktūras izmaiņu realizācijas nodrošināšanai ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu. Paredzēto dzelzceļa 

infrastruktūras izmaiņu izstrādes gaitā atklājās, ka  projekta koncepcijas realizācijai un dzelzceļa objektu 

būvniecības normatīvu ievērošanai ir nepieciešama papildus telpa. 

Periodiski tikai veikta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju plāna un aktualizēšana, 

papildinot to ar aktuālajām projektu idejām, kā arī tika akceptēts rīcības plāns 2016.-2018.gadam. 
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2017.gadā tika sagatavots kārtējais Daugavpils novada attīstības programmas ikgadējo uzraudzības 

ziņojums. 

2018.gadā pabeigts Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam īstenošanas novērtējums 

novada teritorijas plānojuma realizācijas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma sagatavošanai. 

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un valsts institūcijām turpinājās 2017. gadā uzsāktais darbs pie novada 

statistikas datu uzkrāšanas.  Sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagasta pārvaldēm izveidota 2017./2018. un 

2018./2019. mācību gada skolēnu pārvadājumu maršrutu uz Daugavpils novada ģeoportāla bāzēta interaktīva 

maršrutu pārskata lietotne. Kopā Daugavpils novadā izveidoti 60 skolēnu pārvadājuma maršruti. Atjaunots 

un pilnveidots atbilstoši aktuālajai vajadzībai Daugavpils novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un tās 

datubāzes tehniskais nodrošinājums, t.sk. uzsākts darbs pie Daugavpils novada Statistikas moduļa platformas 

izveidošanas.  

2018. gadā tika veikta Daugavpils novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un tās datubāzes migrācija 

uz jaunāko ArcGIS 10.6.1 programmatūras versiju . Turpinājās darbs pie Daugavpils novada Statistikas 

moduļa matricas izveidošanas. Statistikas moduļa matrica tiks izmantota statistikas sadaļas attīstībai 

Daugavpils novada Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūkā.  

Statistikas moduļa matrica sastāv no 22 datu grupām (Demogrāfija, Nodarbinātība, Uzņēmējdarbība, 

Tirdzniecība, Lauksaimniecība, Mežsaimniecība, Zivsaimniecība, Sociālā aizsardzība, Veselības aprūpe, 

Būvniecība, Nekustamais īpašums, Transports, Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības, 

Tūrisms un atpūta, Publiskie, komunālie pakalpojumi, Izglītība, Kultūra, Informācijas sabiedrības procesi, 

Daba, Vides aizsardzība, Sabiedrības aktivitāte,Vispārēja informācija).Katrā grupā ir apkopoti dati no 

vairākiem oficiālajiem datu avotiem par maksimāli lielāku periodu. Pamata informācijas daļa tika apkopota 

tieši Daugavpils novada domes pārvaldēs un nodaļās, papildus tika veikta sadarbība ar pagastu pārvaldēm un 

ar sekojošām iestādēm: 

• Centrālo Statistikas pārvalde (CSB), 

• Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

(PMLP), 

• Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), 

• LURSOFT, 

• Labklājības ministrija (LM), 

• Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). 

• Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), 

• Valsts zemes dienests (VZD), 

• Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), 

• Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) 

• u.c. 

2018. gadā ir iegūti dati par vairākām datu grupām: 

1. Demogrāfija – apkopota informācija par iedzīvotāju skaitu un struktūru, demogrāfisko 

slodzi, dzimušo un mirušo skaitu, noslēgto laulību skaitu, tautību, iedzīvotāju dabisko 

pieaugumu un ilgtermiņa migrācijas saldo. 

2. Nodarbinātība - apkopota informācija par bezdarbnieku skaitu, bezdarba līmeni, IIN 

nodokļa maksātājiem, mēneša vidējo bruto un neto darba samaksu, ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitu, bioloģisko lauksaimniecību skaitu. 

3. Uzņēmējdarbība - apkopota informācija par reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaitu. 
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4. Tirdzniecība - apkopota informācija par tirdzniecības atļaujam un autoveikalu 

pakalpojumiem. 

5. Lauksaimniecība - apkopota informācija par lauksamniecības dzīvnieku skaitu, kautuvju 

skaitu. 

6. Mežsaimniecība – apkopoti mežsaimniecības dati. 

7. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības - apkopota informācija par 

reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitu, ugunsgrēku skaitu 

8. Izglītība - apkopota informācija par izglītības iestādēm, sporta organizāciju darbību. 

9. Informācijas sabiedrības procesi – apkopots elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto 

dalībnieku skaits. 

10. Daba - apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas pieminekļu 

aizsargājamo koku kopējo skaitu, mikroliegumu skaitu. 

11. Vides aizsardzība - apkopota informācija par derīgo izrakteņu atradnēm, invāzijām 

sugām, sadzīves atkritumu poligoniem, piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām 

teritorijām 

12. Sabiedrības aktivitāte- apkopota informācija par novada iedzīvotāju iesaisti kultūras, 

sporta pasākumos. 

13. Vispārēja informācija - apkopota informācija par pašvaldības teritorijas platību, ciemu skaitu. 

 

Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu sagatavoti pašvaldībai piekrītošo inženiertīklu apgrūtināto teritoriju 

un objektu dati, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajai specifikācijai, pirmreizējai iesniegšanai Valsts zemes 

dienesta uzturētājā Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (ATIS).  

Pēc nekustamo īpašumu īpašnieku valsts iestāžu un pieprasījuma tika atlasīta ģeotelpiskā informācija par 

konkrētās teritorijas izmantošanu un izsniegta izdruku veidā par 153 īpašumiem 2017. gadā, savukārt 2018. 

gadā par 186 īpašumiem. 

Ģeotelpisko datu apstrādes optimizācijas dēļ 2017.gadā tika izveidota Ģeotelpiskās informācijas sistēmas 

daļa (ĢIS) daļa. Pašvaldības augstas topogrāfiskās informācijas datu bāzē 2017. gadā tika reģistrēti 222 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbi, savukārt 2018. gadā 251 augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas darbi. Darbu apjomu salīdzinājums redzams _.attēlā.. Vidēji mēnesī reģistrēti 19 

augstas detalizācija topogrāfiskie darbi. 

 

 

Reģistrēto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaita salīdzinājums. 
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Reģistrēto topogrāfisko plānu sadalījums pēc platības (ha) 

 

 

Reģistrēto izpildmērījumu plānu sadalījums pēc garuma (m) 

 

EKONOMISKO IZAUGSMI VEICINOŠO PROJEKTU SAGATAVOŠANA 

UN REALIZĒŠANA 

 

2017. UN 2018.GADĀ TURPINĀJĀS DARBS PIE DAŽĀDU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS UN 

JAUNU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS. 

Turpinājās darbs pie Erasmus + projektu ieviešanas : 
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1. Projekts "Pieķeries veselīgam dzīves veidam" (Nr. 2016-1-ES01-KA219-025088_5), kuru realizē 

Biķernieku pamatskola. Projekta kopējais finansējums EUR 25465,00, kuru 100% apmērā finansē no 

programmas līdzekļiem; 

 

 

 

2. Projekts "Radoša enerģija īpašu cilvēku aktivizēšanai" (2016-1-IT02-KA219-024427_2), kuru realizē 

Biķernieku pamatskola. Projekta kopējais finansējums EUR 37970,00, kuru 100% apmērā finansē no 

programmas līdzekļiem; 

  

3. Projekts "Skola- vieta ilgtspējīgai izaugsmei" (2016-1-LV01-KA101-022538), kuru realizē Salienas 

vidusskola. Projekta kopējais finansējums EUR 5954.00, kuru 100% apmērā finansē no programmas 

līdzekļiem; 

4. Projekts "21.gadsimta skolotāji" (Nr.2016-1-LV01-KA101-022441), kuru realizē Šoģu vidusskola. 

Projekta kopējais finansējums EUR 2342,00, kuru 100% apmērā finansē no programmas līdzekļiem; 

 

Turpinājās darbs pie Valsts budžeta dotācijas finansētā projekta 

Piesaistot Valsts budžeta dotācijas līdzekļus Višķu pagasta Špoģu ciemā izveidots Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā privātpersonas un uzņēmēji var saņemt Daugavpils novada 

pašvaldības un valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Sākot ar 2016. gadu klientu apkalpošanas centrā 

fiziskas un juridisks personas var saņemt arī Lauku atbalsts dienesta noteiktos pakalpojumus. Centra darbības 

nodrošināšanai  2017.; 2018. un 2019.gadā tika sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

valsts budžeta mērķdotācijas pieprasījums un arī katru gadu novada pašvaldība paredzēja līdzfinasējuma daļu 

pašvaldības ikgadējos budžetos. Kopā divos gados Klientu centra darbībai paredzēti līdzekļi EUR 30000,00 

t.sk. EUR 27600,00 valsts budžeta dotācija, EUR 2400,00 pašvaldības līdzfinansējums. 

Izveidotais Klientu apkalpošanas centrs ar katru gadu apkalpo aizvien vairāk iedzīvotāju, kas liecina par 

izveidotā pakalpojuma pieprasījuma pieaugumu sabiedrības vidū. Divos gados Klientu apkalpošanas 

centrā griezušies un saņēmuši konsultācijas 2006 iedzīvotāji, 
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2017. gads 

Kopējais pakalpojumu skaits: 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas: 717 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas (latvija.lv): 193 

• Valsts ieņēmumu dienests: 85 

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: 1 

Pavisam kopā 2017.gadā : 996 

2018. gads 

Kopējais pakalpojumu skaits: 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas: 793 

tai skaitā: 

Cits  82 

Latvija.lv pakalpojumi  29 

Lauksaimniecības datu centrs  50 

Lauku atbalsta dienests  316 

Nacionālais veselības dienests  1 

Nav norādīts  5 

Nodarbinātības valsts aģentūra  3 

Pašvaldību pakalpojumi  37 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  6 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda 

administrācija  
1 

Uzņēmumu reģistrs  2 

Valsts ieņēmumu dienests  210 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra  1 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  26 

Valsts zemes dienests  24 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas (latvija.lv): 129 tai skaitā: 

Nacionālais veselības dienests  1 

Nav norādīts 12 

VID  18 

VSAA  98 

• Valsts ieņēmumu dienests: 85 tai skaitā; 

Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa  34 

Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana  1 

  

Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai  50 

•  sociālās apdrošināšanas aģentūra: 3 

Pavisam kopā: 1010 

 

Informācija par pieejamiem pakalpojumiem: http://www.viski.lv/kac/ 

http://www.viski.lv/kac/
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Projektu pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības 2014-2020. plānošanas periodam:  

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības 

programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekti uz kopējo summu Daugavpils novada 

teritorijā  EUR 3 862 719.71 EUR: 

 

2017.gada martā Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā tika iesniegts un 2018.gadā realizēts pirmais sadarbības 

projekts ar Daugavpils pilsētas domi “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas 

un Daugavpils novada teritorijās I kārta” Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/003  Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai. 

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 087 404,58 EUR, t.sk. PVN, no tiem: 

Daugavpils pilsētas domes projekta daļas izmaksas sastāda 3 425 963,99 EUR, ERAF finansējums 85,00%; 

Valsts budžeta dotācija 4,5% un Domes līdzfinansējums 10,5% . 

 

Daugavpils novada domes projekta daļas izmaksas sastāda 661 440,59 EUR, ERAF finansējums 61,32%; 

Valsts budžeta dotācija 2,38% un Domes līdzfinansējums 5,55%, privātās attiecināmās izmaksas 30,75%. 

 

Projekta ietvaros izveidota  vieglās rūpniecības ražošanas teritorija Kalkūnes pagasta Randenes ciemā , Dārza 

ielā 57, kura aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, 

siltumapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā ražošanas teritorija sastāv no ražošanas, 

tehniskajām un biroja telpām 652,70 m2 platībā un noliktavas telpām 345,40 m2 platībā.  

Šī ražošanas teritorija komersantam pēc projekta realizēšanas turpmākai izmantošanai tika nodota piemērojot 

publisko nomas tiesību izsoles kārtību. Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles nosacījumiem, kas 

jāizpilda komersantam, kurš izsoles rezultātā ieguva nomas tiesības uz šo ražošanas teritoriju, proti , 

komersantam līdz 2022.gadaa 31.decembrim jārada ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un  jānodrošina 

nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 30 000 eiro 

apmērā. 

 

Objekts līdz projekta realizēšanai /Kalkūnes pagasta degradētā teritorija: 
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Projekta ietvaros izveidotā ražošanas teritorija :  

  

  

 

2018.gada 18.jūnijā, pamatojoties uz veikto nomas tiesību publisko izsoli ir noslēgts nomas līgums ar SIA 

Lattex D uz 10 gadiem un uzņēmums veiksmīgi attīsta šajā teritorijā savu saimniecisko darbību /bērnu 

apģērbu šūšana/ . Uz 2019.gada sākumu uzņēmums savā attīstībā jau ir investējis 25 504,00 EUR un izveidota 

iespēja radīt jaunas darba vietas – kas arī šajā ražošanas teritorijā ir paveikts – izveidotas 17 jaunas darba 

vietas. 

2018.gadā turpinājās darbs pie Sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas domi ”Dienvidlatgales pašvaldību 

teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/036  . 

CFLA apstiprināts projekts ar  kopējām izmaksām EUR  5 729 116.34, no tiem: 

Daugavpils pilsētas domes daļa - EUR 3 648 307.42 EUR: ERAF finansejums 85% - 3 050 763.57 EUR; 

Valsts budžeta dotācija - 161 511.01  EUR; Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 376 

859.03EUR un neattiecināmās izmaksas - 59 173.81  EUR. 

Daugavpils novada domes daļa – EUR 2 080 808.92 EUR: ERAF finansējums 74.74% -  1554284.05 EUR; 

Valsts budžeta dotācija 3.8% - 79107.09 EUR; Daugavpils novada domes līdzfinansējums 11.88 % - 

184 583,21 EUR un domes privātās attiecināmās izmaksas - 261713,69 EUR un neattiecināmās izmaksas - 

1120.88 EUR. 

Projekta ietvaros plānots revitalizēt Luknas degradēto teritoriju (Višķu pagasts) un Sventes degradēto 

teritoriju.  
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Tiks sakārtota publiskā infrastruktūra (ceļi,ielas) Luknas degradētajā teritorijā un izveidota atbilstoša publiskā 

infrastruktūra un nepieciešamās ēkas saimnieciskās darbības attīstībai Sventes degradētajā teritorijā. 

 

Sventes degradētās teritorijas revitalizācija /Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads/: Pārtikas produktu 

ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība; 

 Luknas degradētās teritorijas revitalizācija /Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads/: Daugavpils novada 

pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas 

publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve 

Luknas degradētā teritorija /Višķu pagasts/  

 

 

 

Sventes degradētā teritorija /Sventes pagasts/ 

 

 

Plānotie iznākuma rādītāji pēc projekta realizēšanas: revitalizēta degradētā teritorija 7.57 ha platībā, radītas 

12 jaunas darbavietas, nodrošinātas nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos ne mazāk kā 1 539 104,00 tūkst. eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. 

Projekta ietvaros ir noslēgti ar darbību ieviešanu saistītie līgumu un būvniecības darbi tiek veikti gan Luknas 

degradētajā teritorijā, gan Sventes degradētajā teritorijā.  

2018.gadā turpinājās darbs pie Sadarbības projekta ar Krāslavas novada domi “Dienvidlatgales pašvaldību 

degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr.5.6.2.0/17/I/034  . 

 

Projekta kopējās izmaksas  3 154 336.71 EUR, tsk. Krāslavas novada domes daļa  - 2 033866.51 EUR. 

Daugavpils novada domes daļa  -  1120470.20 EUR, t.sk. ERAF finansējums   

85%  jeb 952399,67 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 50421,16 EUR, Pašvaldības finansējums – 

17649,37 EUR. 

 

Projekta ietvaros plānots revitalizēt Tabores un Vecsalienas degradētās teritorijas sakārtojot tajās publisko 

infrastruktūru - ceļus Tabores un Vecsalienas degradētajā teritorijā – pārbūvēt Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka ( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) izveidojot 

divkārtu virsmas ceļa segumu. 

Plānotie iznākuma radītāji pēc projekta ieviešanas : revitalizēta degradētā teritorija 1 ha platībā, radīta 21 

jauna darba vieta, nodrošinātas nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos ne mazāk kā 948 674.00 eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. 



60 

 

 

2018.gadā ir uzsākta būvdarbu veikšana Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), 

Budiški – Červonka ( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūvei, izveidojot divkārtu virsmas ceļa 

segumu 7.13 km garumnā. 

 

 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Latgales programmas ietvaros, 2017.gadā veikts darbs pie 

papildus ideju sagatavošanas Latgales programmas ietvaros, kuras iesniegtas izvērtēšanai Latgales plānošanas 

reģionam. 

 
Nr. Projekta  

nosaukums 

Indikatīvā  

ERAF 

summa  

EUR 

Radīto  

darba  

vietu 

skaits 

Degradēto  

eritoriju  

samazināju

ms 

Piesaistītās  

Investīcijas 

 EUR 

Potenciālie  

partneri 

1. Križu degradētās 

teritorijas 

revitalizācija 

uzņēmējdarbības 

atbalstam 

400 000 10 0.25 ha 120 000 SIA „Belwood”  

2. 3.Pašvaldības ceļu 

/Vārpene – Ezerne- 

Šengeida (86-34);  

Ezerne – Saulkalni 

(86-37); Ezerne-

Zemturi (86-36) 

pārbūve degradētās 

teritorijas 

revitalizācijai  

357 000 5 0,98 ha 110 000 Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "AVAN 

GARDEN"   

3. 4. Pašvaldības 

autoceļa Vingri- 

Purvs (76-3) , kā 

funkcionālā 

savienojuma 

pārbūve 

uzņēmējdarbības 

attīstībai, kas 

savieno ražošanas 

teritoriju ar vietējās 

nozīmes autoceļu 

Joņupe-Keramzīta 

rūpnīca-Nīcgale  

360 000 43 1 ha 800 000 SIA Laflora  

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 5.5.1. „Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ar 

kopējo projekta summu Daugavpils novada teritorijā  500 000 EUR 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un 

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros 2018. gadā 

tika uzsākta sadarbības projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils 

pilsētas dome, kuras sadarbības partneri projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas 

novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. 

ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000,00 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 

134 411,76 eiro, no kura 245 073,53 eiro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī sešu pašvaldību 

finansējums 584 338,23 eiro. 

Daugavpils novada domes daļa  - 500 000,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 399 075,00 EUR, valsts budžeta 

dotācija pašvaldībām – 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums – 52 500,00 EUR. 
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Projekta mērķis: Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko 

vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. 

Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atrodas 

populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanas laikā Daugavpils 

novadā paredzēti atjaunošanas darbi Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko 

arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu 

apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un 

radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša 

publiskā pieejamība un labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”. 2018. gadā uzsākta atpūtas vietas “Latgales 

sēta” labiekārtošana, 2019. gada pirmajā pusē izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija Markovas 

pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai. 

 

 

 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 4.4.2. „Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 

izmantošanu pašvaldību ēkās” ar kopējo projektu summu Daugavpils novada teritorijā  2 562 825.83 EUR 

 

Tiek realizēts  projekts “Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 

4.2.2.0/17/I/098  kopējā projekta summa 775 676,27 EUR; no tām attiecināmās izmaksas sastāda 336054.38 

EUR t.sk. , ERAF finansējums  50.50%  jeb 169 714,00 EUR; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 14.85% 

jeb      49 902.11 EUR, Pašvaldības finansējums 34.65 % jeb 116438.27 EUR, publiskās neattiecināmās 

izmaksas sastāda 439 621,89 EUR. 
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2019.gada martā parakstīta  Vienošanās ar CFLA par projekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” Nr. 4.2.2.0/17/I/097 ieviešanu.  Kopējā projekta summa 

1 78749.56. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824652.66  EUR; t.sk. , ERAF finansējums  56.53% jeb 

466 171 EUR; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 13.04% jeb  107 542,95 EUR; Pašvaldības finansējums 

30.43% jeb 250938.71 EUR, ar projektu saistītās publiskās neattiecināmās izmaksas sastāda 962 496, 90 

EUR.  

 
 

2019.gadā tiek veikt darbs pie nepieciešamo iepirkuma procedūru organizēšanas  

/ būvdarbu veikšana, būvuzraudzība/. Projekts jārealizē līdz 19.12.2020.  

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 5.4.1.1 „ 

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā”  ar 

kopējo projektu summu 513254.93 EUR 

 

2016.gadā tika sagatavoti un 2017.gada sākumā iesniegti 2 projektu pieteikumi darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 

ekosositēmas” specifiskā atbalsta 5.4.1.1. mērķa „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
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rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā” (SAM 5.4.1.) projektu iesniegumu atklātajam konkursam. Abi projektu 

pieteikumi saņēma augstu novērtējumu un 2017.gadā tika uzsākta to īstenošana:  

 
1. 2018.gadā ir pabeigta projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla 

veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”” (5.4.1.1/17/A/018) 

ar kopējo projekta finansējumu EUR 98140,04, t.sk ERAF EUR 83419,03, valsts budžeta dotācija 

EUR 4416,30, pašvaldības līdzfinansējums EUR 10304,71. Dabas parkā “Daugavas loki”, kas ir daļa 

no UNESCO nacionālā mantojuma, pie Slutišķu-Markovas dabas un kultūrvēstures izziņas 

kompleksa ir labiekārtota apmetne makšķerniekiem un ūdenstūristiem - ar ugunskura vietu, nojumi 

ar galdu un soliem, tualeti, kas ir pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir ierīkota 

piebraukšana pie upes ar autotransportu laivu nolaišanai, kur laivošanas sezonas laikā atradīsies 

piestātne uz pontoniem. Vēl viena laivu piestātne būs pieejama pie Dinaburgas (Naujenes) pilskalna 

kompleksa, paredzot ka atpūtai ūdens tūristi izmantos šajā vietā jau esošo infrastruktūru. Jauni 

infrastruktūras objekti paredz, ka ilgāk pakavēties dabas parkā un baudīt upes ainavas varēs arī tie, 

kam nav viegli doties pastaigā pa paugurainām takām. Kuģa formas skatu platforma, rotaļu-

vingrošanas laukums “kuģis”, Dinaburgas pils takas veselības taciņas un Slutišķu-Markovas 

ūdenstūristu apmetnes veselības taka ienes dažādību dabas parka teritorijas piedāvājumā, sekmējot 

veselīga dzīves veida piekritēju skaita pieaugumu. Projekta rezultātā 1000.60 ha liela dzīvotņu platība 

dabas parkā “Daugavas loki” saņēma labāku aizsardzības pakāpi, pateicoties tam, ka ir izveidoti 

kvalitatīvas infrastruktūras tīkla pamati ūdens tūrisma un veselības veicināšanas aktivitātēm. Spriežot 

pēc atsauksmēm sociālajos tīklos, it īpaši iepatikās dabas parka apmeklētājiem skatu platforma un 

rotaļu-vingrošanas laukums “kuģis” pie Dinaburgas pilskalna kompleksa. Saskaņā ar apmeklētāju 

skaitītāju rādītājiem 2018.gadā projekta objektus pie Dinaburgas pilskalna kompleksa apmeklēja 

7898 cilvēki, bet Slutišķu-Markovas ūdenstūristu un makšķernieku apmetni - 2702 cilvēki. 

 

  



64 

 

  

 

2. 2018.gadā pabeigta arī projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme”” (5.4.1.1/17/A/020) īstenošana. 

Kopējais projekta finansējums EUR 415 114,89, t.sk ERAF EUR 150625,42, valsts budžeta dotācija EUR 

59807,59, pašvaldības līdzfinansējums EUR 204 681,87. Projekta realizācijas rezultātā Sventes pagastā tapa 

jauni tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras objekti. Pateicoties projekta darbiem, sakārtotās pastaigas vietas 

veidolu sāka atgūt Jaunsventes parks, Sventes ezera publiskā pludmale varēs, dabai netraucējot, uzņemt 

lielāku atpūtnieku skaitu un piedāvāt daudzveidīgākas atpūtas iespējas. Velo braukšanas entuziastiem būs 

iespēja izbaudīt skaistākas Sventes ezera apkārtnes vietas, izbraucot Sventes ezera loka velotaku. Lai aktīvākie 

no viņiem varētu pilnvērtīgi atpūsties, Sventes ezera dienvidaustrumu daļā ir izveidota veloapmetne. Tas ir 

pirmais tik ievērojams Eiropas Savienības un pašvaldības līdzekļu ieguldījums Augšzemes dabas vērtību 

aizsardzībā un publiskās ārtelpas labiekārtošanā. Projekts ir īpašs arī ar to, ka publiskas atpūtas vietās ir 

infrastruktūras elementi, kas arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem dod iespēju atpūsties dabā. Projekta 

rezultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu platība ainavu apvidū “Augšzeme” saņems 

atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.  
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Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 9.2.4. „ Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”   ar kopējo projekta summu Daugavpils novada teritorijā 

308790.00  EUR 
Kopš 2017. gada tiek ieviests projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Daugavpils novadā”, līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/070 darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „ Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma  "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei" (SAM 9.2.4) ietvaros.  

Līgumsumma EUR 308 790,00, ko 100% sedz no ESF līdzekļiem. 

2017. gadā projekta ietvaros ir sekmēta veselību veicinošu un slimības profilakses pasākumu pieejamība un 

daudzveidība, iesaistot tajos 854 novada iedzīvotājus. Sadarbībā ar dažādu jomu speciālistiem – 

profesionāļiem ar augstāko izglītību un pieredzi sava jomā – ir izdevies organizēt 18 pasākumus, kas motivējis 

cilvēkus sekot veselīga dzīvesveida paradumiem,  rosinājis aktīvāk apmeklēt profilaktiskās apskates un 

pievērsties fiziskās un garīgās veselības stiprināšanai.  

Projektā īstenotie pasākumi skar tēmas, kas ir aktuālas konkrētam iedzīvotāju lokam, tādējādi viņi tiek 

uzrunāti personiskāk, ļaujot rast atbalstu tādu problēmu risināšanā kā alkohola, smēķēšanas atkarība, svara 

problēmas, depresija, rehabilitācija pēc nopietnām saslimšanām un tml. Turklāt lauku iedzīvotājiem svarīgi, 

ka pasākumi notiek pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ir tiem vairāk pieejami, īpaši vērtīga šķiet profilaktisko 

apskašu veikšana – asinsspiediena, pulsa mērīšana, ĶMI noteikšana utt. Ģimeņu, paaudžu sapratnes spēles, 

novada diena sekmē dažādu vecuma iedzīvotāju kopīgu pievēršanos fiziskajām aktivitātēm, saliedē un 

popularizē veselīgu dzīvesveidu kopumā.  

Nometnēs bērniem un jauniešiem tēmas pielāgotas atbilstoši mērķgrupas specifiskajām vajadzībām, stiprinot 

iesaistīto personu emocionālo un fizisko labklājību, iegūstot pārliecību par sevi, attīstot savstarpējās 

komunikācijas prasmes. 

2018. gadā projekta ietvaros 18 Daugavpils novada pagastos ir organizēti 54 pasākumi, tostarp 9 slimību 

profilakses pasākumi un 45 veselības veicināšanas pasākumi, kas motivējis cilvēkus sekot veselīga 

dzīvesveida paradumiem,  rosinājis aktīvāk apmeklēt profilaktiskās apskates un pievērsties fiziskās un garīgās 

veselības stiprināšanai.  

2018. gadā slimību un profilakses pasākumu saturs tika vērsts uz četrām prioritārajām veselības nozares 

jomām: sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā perioda veselība un 

onkoloģija, to organizēšanā iesaisot kvalificētus speciālistus, tostarp Latvijas mēroga – piemēram, perinatālā 
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un neonatālā perioda profilakses pasākumā lektore bija psiholoģijas zinātņu doktore, psihoterapeite, aktrise 

Diāna Zande. 

Veselības veicināšanas pasākumu bērniem un jauniešiem ietvaros tika organizētas 4 nometnes – nometnes 

bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām, 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām, nometne jauniešiem, kā arī tika organizētas veselības dienas 6 Daugavpils 

novada izglītības iestādēs, pieaicinot uztura speciālistu, fizioterapeitu, psiholgu, nodrošinot ielu vingrotāju 

paraugdemonstrējumus.  

Tika īstenoti 3 pasākumi iedzīvotajiem, kas vecāki par 54 gadiem – Senioru veselības ābecīte, Veco ļaužu 

diena un Aktīvas novecošanas diena. Šajos pasākumos tika aktualizētas šādas tēmas: aktīva novecošana 

senioru garīgās veselības veicināšanai; fiziskās aktivitātes ikdienā, sirds un asinsvadu saslimšanu ietekmējošie 

faktori un to profilaktiskie pasākumi, izpratne par onkoloģijas saslimšanām, veselīgs uzturs. Arī šo pasākumu 

īstenošanā piedalījās Latvijas mēroga speciālisti, piemēram, tautā iemīļotais un pazīstamais ārsts, 

gastroenterologs, profesors Anatolijs Danilāns.  

 

2018. gadā notikušas 13 izglītības un informācijas dienas pagastos “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs 

cilvēks laukos”, kurās tika aktualizētas dažādas terapijas un to ietekme garīgās veselības veicināšanā (krāsu, 

mūzikas terapija, biblioterapija utt.), iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt  5 dažādus fiziskās un garīgās 

veselības veicināšanas nodarbību ciklus, tika organizēti 6 sporta pasākumi iedzīvotājiem gan iekštelpās, gan 

ārtelpās, aptverot dažāda vecuma novadnieku grupas.  

 

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi sekmē dažādu vecuma iedzīvotāju kopīgu pievēršanos fiziskajām 

aktivitātēm, saliedē un popularizē veselīgu dzīvesveidu kopumā, motivē aizdomāties par individuālo 

emocionālo labizjūtu. Vairāku pasākumu izskaņā projekta ietvaros piesaistītie speciālisti sniedz privātas 

konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem, dažiem no viņiem tā ir vienīgā iespēja aprunāties par savam fiziskās un 

garīgās veselības problēmām, kas skārušas vai pašu, vai kādu tuvinieku. 
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Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais  atbalsta mērķis 8.4.1 “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci”. 

 

2018.un 2019.gadā turpinājās darbs pie  projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”. 

 

Projekta mērķis:  

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas 

neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 

pieaugumu 

 

Projekta mērķa grupa - Strādājošie iedzīvotāji 

• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri) 

• ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko 

izglītību). 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

• vecumā no 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās: 
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o pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, 

sanitāri, apsargi, u.c.) 

o kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.) 

o iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta 

līdzekļu vadītāji, u.c.) 

o vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji, 

sētnieki, kurjeri, u.c.) 

• vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju 

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, 

• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

 

Mērķa grupai pieejamais atbalsts 

Mācību maksa: 

• mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, 

• mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. 

• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, 

• karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības 

valsts aģentūras (NVA) filiālē. 

Cits atbalsts: 

• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti, 

• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas 

personas statuss. 

 

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi 

Pieejamo mācību veidi: 

• profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt 

kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, 

• profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās 

pilnveides apliecību, 

• neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu. 

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana: 

• ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 

gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanai. 

 

Projekta ietvaros 2 gadu laikā savu profesionālo kompetenci pilnveidoja 23 novada iedzīvotāji. 

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā" .  DI plānā apstiprinātā projekta summa 1 070 810,00 EUR, projekta 

pieteikums iesniegts uz 1346004,38 EUR 

 

2018.gadā veikts darbs pie projekta sagatavošanas "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada teritorijā" . 2019.gada maijā projekta 

pieteikums iesniegts CFLA. 

Projekta ietvaros, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona izstrādāto un apstiprināto Deinstitucionalizācijas 

(DI) plānu, Daugavpils novada teritorijā plānots attīstīt plašu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu.  

DI plāna ietvaros piesaistot ERAF finansējumu tiks veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem 

traucējumiem un pieaugušām personām ar GRT. 

 

Projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Daugavpils novadā" 

mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Daugavpils novada 

teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā DI) plānā 2017-

2020.g. paredzētos infrastruktūras risinājumus. Saskaņā ar apstiprināto Latgales plānošanas reģiona DI 

plānu, Daugavpils novada pašvaldības teritorijā plānots izveidot šādus sabiedrībā balstītus sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras risinājumus:  

1. Pieaugušās personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide /Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 
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Daugavpils novads/ - klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā - 16 ;  

2. Pieaugušās personas ar GRT: Divu dienas aprūpes centru izveide /“Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads; “Skrudaliena”, Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads/ - klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā - 35;  

3. Pieaugušās personas ar GRT: Specializēto darbnīcu izveide /Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads/- klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā - 20 ;  

4. Bērni ar FT: Sociālās rehabilitācijs pakalpojumu centra izveide /Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads/ - klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā - 24 ;  

5. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide /Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads/ - klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā - 8 ;  

6. Jauniešu mājas izveide /Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads/ - klientu skaits 

pakalpojuma sniegšanas vietā - 8; 

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda  1 346 004.38  EUR; t.sk  ERAF finansējums  67.62%  jeb 910188.99 

EUR; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 9.71% jeb      30744.64 EUR, Pašvaldības finansējums 22.66 % 

jeb 305070.75.  

 

Projekts ir vērtēšanas posmā Centrālajā  finanšu un līgumu aģentūrā. 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER + programma. Kopējā projekta 

summa EUR 50 000,00. 

 

2018. gadā pabeigta projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000032 “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores, Lauceses pagastos” realizēšana. Kopējās projekta 

izmaksas  ir EUR 50 504,19, attiecināmas izmakas EUR 50 000,00, t.sk. publiskais finansējums sastāda 90% 

EUR 45 000,00. 

Projekta ietvaros uzstādīti bērnu rotaļu laukumi Ambeļu, Randenes, Sventes, Tabores, Lauceses ciemos.  

 

  

  

 

Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” 
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Veikts darbs pašvaldības grants ceļu virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu konkursam. Organizētas tikšanās un sapulces ar 

uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādāti un apstiprināti vērtēšanas kritēriji, izvērtēti ceļi prioritārā secībā.  

Šajā programmā Daugavpils novada pašvaldībai ir pieejams ELFLA finansējums 4 900 000 EUR. Projekta 

ietvaros ir plānots pārbūvēt šādus pašvaldības grants ceļus, saskaņā ar noteikto prioritāti.: 

Nr.p.k.  Pagasta pārvalde Autoceļa nosaukums Garums 

~km* 

Vērtēšanas 

punktu skaits 

Prioritāte 

pēc iegūto 

punktu 

skaita 

1. Dubnas pagasts Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes 

upe  

1,51 16,5 1 

2. Vaboles pagasts Vaboles stacija -Aizbalti-

Pudāni-Mukāni 

3,92 13,5 1 

3. Kalupes pagasts Morkonišķi - Ruži 2,99 12,5 1 

4. Sventes pagasts Grantiņi - Vanagi 1,30 12,5 1 

5. Višķu  

pagasts 

Grāviņi - Vecie Tokari 3,50 12,5 1 

6. Kalkūnes pagasts Palabiški - Buras 1.41 12,0 1 

7. Medumu pagasts Liepnieki - Atvari 3.68 11,5 1 

8. Salienas pagasts Stenderi - Ormaņi - Adamovo – 

Šlapaki 

Šlapaki ( darbnīca) 

Saliena - Sergijevka 

0.48 

 

0.44 

2.37 

11,5 1 

9. Līksnas pagasts Kudeiki -  Ķirupe  

un  

Sterikāni - Ķirupe  

4.60 

 

0,20 

11,0 1 

10. Naujenes pagasts Butiški-Židina 10,70 10,5 2 

11. Skrudalienas 

pagasts 

Vitaniški - Bruņene 4,45 10,5 2 

12. Nīcgales pagasts Mežniecība - Dukurieši 3,00 9,5 2 

13. Demenes pagasts Bērzkalni-Razvilka  3,69 9,5 2 

14. Maļinovas pagasts Valsts ceļš - Kurpeņiški - 

Janciški 

4,39 8,5 2 

15. Vecsalienas pagasts Zeitiški -Tartaks 1,86 8,5 2 

16 Biķernieku pagasts Krivošejevo-L.Kriviņi 3,73 7,5 2 

17. Tabores pagasts Tabore-Kovališki-Osinovka 4,03 7,5 2 

18. Laucesas pagasts Krustceļi-Liginišķi 0,96 7 3 

19. Ambeļu pagasts Ambeli - Graiži 3,81 6,5 3 

 

Projekta ietvaros 2017.gadā: 

- pabeigta pašvaldības ceļu  pārbūve: Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe Dubnas pagastā; Vaboles stacija-

Aizbalti-Pudāni-Mukāni Vaboles pagastā; Morkonišķi-Ruži Kalupes pagastā; Grantiņi-Vanagi  Sventes 

pagastā.   

Publiskais finansējums 835519 euro. 

2018.gadā turpinājās darbs pie  pašvaldības grants ceļu iesniegšanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu konkursam un apstiprināto projektu ieviešanas.  

Tika pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve: „Palabiški-Buras” Kalkūnes pagastā; kopējās pārbūves 

izmaksas 177332,82 euro. ES līdzfinansējums 159 742,15 euro. 

„Liepnieki-Atvari” Medumu pagastā; kopējās pārbūves izmaksas 418 426,81 euro. ES līdzfinansējums 

348 102,91 euro. 

„Saliena-Sergijevka, Stenderi-Ormaņi-Adamovo-Šlapaki”; “Šlapaki ( darbnīca)” Salienas pagastā, kopējās 

pārbūves izmaksas 375872,59 euro. ES līdzfinansējums 323 608,84 euro. 

„Kudeiki-Ķirupe”; „Streikāni-Ķirupe” Līksnas pagastā; kopējās pārbūves izmaksas 538 392,71 euro. ES 

līdzfinansējums 485 216,87 euro. 

,„Mežniecība - Dukurieši”  Nīcgales pagastā, kopējās pārbūves izmaksas 317078,90   euro. ES 

līdzfinansējums 105984,98 euro. 
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2019.gadā tiks pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve: „Butiški-Židina” Naujenes pagastā ,pārbūves 

izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu  1360634,79 euro, „Vitaniški- Bruņene” Skrudalienas pagastā,  pārbūves 

izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu 364 337,99 euro. 

2019.gadā ir noslēgti līgumi  šādu pašvaldības ceļu pārbūvei: “Bērzkalni-Razvilka”, Demenes pagastā, 

“Zeitiški –Tartaks”   Vecsalienas pagastā, “Valsts ceļš - Kurpeņiški – Janciški” Maļinovas pagastā. 

Pārrobežu sadarbības programmas projekti 
2018.gadā tika sagatavoti un iesniegti Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai 

projekti  uz kopējo summu 616 272 EUR: 

- „Jauniešu nodarbinātības stimulēšana Latgales un Vitebskas pierobežas teritorijās”; 

- “Individualizēto pakalpojumu piedāvājuma pieejamības nodrošināšana mazaizsargātajiem cilvēkiem ar 

veselības problēmām, piesaistot galveno steikholderu apvienošanas palīdzību”, kopējā summa  

- “Daugavpils novada un Vitebskas apgabala sociāli mazaizsargāto grupu integrācija sabiedrībā, 

pielietojot kultūras un informācijas tehnoloģiju iespējas”; 

- “ Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajām paaudzēm”;  

- “AUD UN SAGLABĀ. Aušanas amata prasmju atdzimšana un tautas mākslas saglabāšana tautas 

tērpos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas kultūrtelpā”. 

 

Atbalstu ir šajā programmā ir saņēmis projekts “Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata 

prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm” ar kopējo summu  68 640.00  EUR. 

2018.gadā Latvijas-Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmai iesniegti projekti 1 995 906 eiro apmērā: 

- Nelielu lauku teritoriju sociālkulturālās kapacitātes stiprināšana dažādu mazaizsargāto grupu 

pilnvērtīgas iekļaušanās nodrošināšanai; 

- Mākslas jomas pakalpojumu klāsta un kvalitātes uzlabošana, pielietojot mūsdienīgus risinājumus; 

- Kultūras mantojuma pieejamības palielināšana, pielietojot klāsteru iniciatīvas ceļošanas aktivitātes 

paaugstināšanai Daugavpils novada un Zarasu rajona pierobežā; 

- „Pārrobežu reģionālā tūrisma maršruts – daba  runā vēsturi” 

- „Jauni risinājumi senioru sociālajai integrācijai Latgales un Utenas pierobežas reģionos” 

- Senioru sociālā iekļaušana (Vecumdienas komfortā)  

- Sporta aktivitātes riska jauniešu sociālai iekļaušanai  

- „TogetherUp2Nature” (Latvija- Daugavpils novada dome, Daugavpils Universitātes Dabas izpētes 

un vides izglītības centrs; Lietuva – Brištonas pašvaldības administrācija, Nemunas loku reģionālā 

parka direkcija); 

 

Latvijas-Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas II projektu iesniegšanas kārtā atbalstu ir saņēmuši 

šādi projekti uz kopējo summu 242 794.30 EUR: 

1. Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers (risk-free) (Projekta Nr. LLI-402) Daugavpils novada 

domes daļa 41 850,33 EUR. 

2.Social Inclusion of Eldery People (Aging in Comfort) (Projekta Nr. LLI-341)  

Daugavpils novada domes 101 237,97 EUR. 

3. Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības 

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociolkultūras pasākumus"  - Daugavpils novada domes Kultūras 

pārvaldes  daļa   99 706    EUR. 

2018. gadā tika uzsākta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. 

gadam projekta Nr. LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” īstenošana. 

Projekta mērķis: Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka 

gadagājuma cilvēkiem aprūpi mājās un medicīnisko palīdzību. 

Projekta partneri: biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (vadošais partneris), Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes 

novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības 

administracija, Moletu rajona pašvaldības administrācija.  

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 

381 674,80 EUR. 

Projekta īstenošanas laikā tiks uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra, izmantojot 

jaunu pieeju aprūpē mājās un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi nodrošinot komfortablas vecumdienas. 

Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes 

apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu 

darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri 

specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma 
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iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un 

Moletai rajonos. 

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām 

brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada 

pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta 

teritorijā dzīvojošiem senioriem. 

Daugavpils novada domes daļa – 101 237,97 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 77 563,32 EUR 

jeb 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valsts budžeta dotācija sastāda 4 562,55 EUR jeb 5 % no 

kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 9125,10 EUR jeb 10% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām, ar projektu saistītās izmaksas sastāda 9987,00 EUR. 

Daugavpils novadā sociālo pakalpojumu uzlabošanai tiks iegādāts transports, nepieciešamais aprīkojums, 

paverot iespēju mobilās brigādes speciālistiem sniegt palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem viņu 

dzīvesvietā, kā arī speciālisti piedalīsies teorētiskajās apmācībās, pieredzes apmaiņas un sadarbības 

veicināšanas aktivitātēs. 

2018. gadā partnerpašvaldību sociālie darbinieki, projektu koordinatori kopā ar vadošā partnera – biedrības 

Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem bija mācību vizītē Borlänge, Zviedrijā, kuras mērķis bija gūt 

Zviedrijas pašvaldību pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību 

pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei. 2018. gadā tika 

noslēgts līgums ar Piegādātāju par mobilās brigādes specializētā transportlīdzekļa iegādi. 2019. gadā notika 

mobilo brigāžu speciālistu apmācības Latvijā un Lietuvā. 

  

 

 

  

2018. gadā ir uzsākta  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam projekta Nr.LLI-402 “Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai”, akronīms RISK FREE 

īstenošana. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu 

un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu 

pieejamību. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, projekta partneri: Latgales reģiona 

attīstības aģentūra (LV), Visaginas pašvaldības administrācija (LT), Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT). 

Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda ir 638 327,88 EUR. Daugavpils novada domes daļa – 41 850,33 EUR. 

Projektā ir paredzētas divas galvenās aktivitāšu grupas: 

- atbalsta sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana, 
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- sporta pasākumu ieviešana, tajās iesaistot projekta mērķa grupu. 

Tiks organizēti 3 kapacitātes stiprināšanas pasākumi, dažāda mēroga sporta aktivitātes, izstrādāts metodisks 

materiāls – rokasgrāmata latviešu un lietuviešu valodās personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un 

jauniešiem.  

Nozīmīgs ieguldījums būs 11 pašvaldībās Latvijā un 2 – Lietuvā pilnveidota un aprīkota publiski pieejama 

sporta infrastruktūra.  

 Daugavpils novada piecos pagastos tiks uzstādīti āra trenažieri ar 9 sporta elementiem. 2018. gadā ir 

noslēgts Sadarbības līgums ar Latgales Reģiona attīstības aģentūru, LRAA ir noslēgusi līgumu ar Piegādātāju 

par āra trenažieru, konstrukciju piegādi Daugavpils novada pašvaldībai. 

 

2018.gadā iesākts darbs pie Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

projektā LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un 

uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras  pasākumus (Radītu, lai paliktu)”.Uzsākta 

Vaboles vidusskolas darbnīcu renovācija Kulinārā mantojuma telpas izveidei, kas palīdzēs vietējai 

kopienai  darboties, socializēties, uzlabot dzīves apstākļus, iegūt prasmes un palielināt piederības 

sajūtu  vietai, kurā viņi dzīvo. Renovētajās telpās notiek  prasmju skolas par latviešu, latgaliešu, vecticībnieku 

un citu tautu tradīcijām un ēdienu gatavošanu. Uzlabots Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” tehniskais 

aprīkojums .  

Latvijas - Krievijas  pārrobežu sadarbības programmā tiks realizētinprojekti uz summu 161 000 

EUR. 

Projektu ideju priekšatlasei sagatavotas un iesniegtas projektu idejas 

- "Parki bez robežām" (Latvija - Gulbene; Preiļi; Daugavpils novads; Krievija: Pleskava, Velikiji Luki). 

Daugavpils novada daļas projekta summa sastāda 91 000 EUR.  

-  Latgales plānošanas reģiona projekts "Amatniecība bez robežām". Daugavpils novada daļas projekta 

summa sastāda 70 000 EUR.  

Abas projektu idejas ir apstiprinātas un tika veikts darbs pie projektu pieteikumu sagatavošanas un 

iesniegšanas.  

2018. gadā sagatavots un iesniegts projekts Latvijas - Krievijas  pārrobežu sadarbības programmā 2014.–

2020.gadam "Parki bez robežām" (Latvija - Gulbene; Preiļi; Daugavpils novads; Krievija – Pleskava, Velikiji 

Luki). Daugavpils novada domes daļa ir 91 000 EUR. 

Projekts "Parki bez robežām" tiks īstenots Vidzemes un Latgales reģionos Latvijā un Pleskavas apgabalā 

Krievijā. Projekta mērķi: dabas objektu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana; sadarbības stiprināšana, 

pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem; paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot 

zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros; ilgstpējīgu tūrisma produktu izstrāde, 

veicinot dabas tūrismu programmas teritorijā ar parku festivāliem un kopēja maršruta izveidi.  

Galvenās aktivitātes: kapacitātes paaugstināšana; investīcijas un aprīkojums parkos; mārketinga aktivitātes; 

parku festivāli. Projekta rezultātā tiks pilnveidoti un attīstīti 7 dabas objekti – parki, uzlabojot programmas 

teritorijas pievilcību, pieejamību un ilgtspēju, trīskāršojot parku apmeklētāju skaitu. Daugavpils novadā 

projekta ietvaros tiks realizēta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta. 

2019.gada 30.maijā tika parakstīts Granta līgums projektam “Craftsmanship without Borders”, Crafts, 

(Amatniecība bez robežām), kas tika iesniegts Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2014.-

2020.gadam.  

Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības vidi amatniecības nozarē Latvijas un Krievijas pārrobežu 

reģionā, nodrošinot atbalsta pasākumus, kas veicinās jaunu uzņēmumu radīšanu, jaunu ideju un iniciatīvu 

izstrādi, palielinot sadarbību pārrobežu reģionā.  

 Projekts apvienos (1) amatniekus - esošos un potenciālos uzņēmējus (2) izglītības iestādes un 

uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, kā arī vietējās un reģionālās iestādes, kas atbalsta Latvijas un 

Krievijas pārrobežu uzņēmējdarbības attīstību ar mērķi radīt jaunus kopīgus produktus un pakalpojumus 

amatniecības nozarē, kas balstītos uz vietējiem resursiem un tradicionālajām prasmēm. 

Projekta ieviešanas termiņš:  01.06.2019.-31.05.2021. 

Vadošais pertneris: Latgales plānošanas regions 

Projekta partneri: 

- Daugavpils pilsētas dome; Rēzeknes novada dome; Balvu novada pašvaldība; Dagdas novada pašvaldība; 

Daugavpils novada dome; 

- Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija; 

- Autonomā nekomerciālā organizācija "Pleskavas   apgabala Garantiju un uzņēmējdarbība attīstības fonds. 

Iesaistītās pašvaldības Latgalē: Aglonas, Ciblas, Ilūkstes, Līvānu, Krāslavas, Preiļu,  Riebiņu, Rugāju novadu 

pašvaldības.  
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Citu finansējuma avotu projekti: 

1.Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm turpinājās projektu sagatavošanā un iesniegšana Valsts Zivju fonda 

finansējuma saņemšanai . 

2018.gadā realizēti projekti: 

1.1. Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs – fonda piešķirtais finansējums 

EUR 2738,00 

1.2.Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils novada Sventes 

pagastā – fonda piešķirtais finansējums EUR 5355,79; 

1.3. Materiāltehniskās bāzes atjaunošana  /Višķu pagasta pārvalde/ - fonda piešķirtais finansējums EUR 

4066,40; 

1.4. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - fonda piešķirtais 

finansējums EUR 3760,68; 

1.5. Vīrognas ezera zandarta mazuļu pavairošana /Daugavpils novada dome/ - fonda piešķirtais finansējums 

EUR 2664.71; 

1.6. Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana - fonda piešķirtais 

finansējums EUR 3471.93; 

1.7. Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezeru zivju resursu papildināšana - fonda 

piešķirtais finansējums EUR 2403.64; 

 

Jauniešu iniciatīvu projekti: 

2017 Eur Finansējuma avots 

Projekts “Attīsti sevi un savu novadu!” 

programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

ietvaros 

9860.00 Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

Projektu konkurss “Uzlabosim savu ikdienu!” un 

nometņu projektu konkurss “Attīsti sevi!” 

6500.00 Daugavpils novada dome 

Projekts “Brīvprātīgs atzīts” atklātajam projektu 

konkursam “Atbalsts jaunatnes politikas 

īstenošanai vietējā līmenī” 

3300.00 Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

2018   

Projektu konkurss “Uzlabosim savu ikdienu!” un 

nometņu projektu konkurss “Attīsti sevi!” 

5100.00 Daugavpils novada dome 

2019   

Daugavpils novada jauniešu iniciētais solidaritātes 

projekts ReUnion 

2000.00 Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 

projektu konkursi  – “Uzlabosim savu ikdienu!” un 

“Attīsti sevi!” 

5100.00 Daugavpils novada dome 

Daugavpils novada dome piedalās Izglītības 

kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā 

fonda projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 

32200.00 Eiropas Sociālais fonds 

 

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
 

  Daugavpils novadā  (pēc stāvokļa uz 01.01.2019. pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZDats programmā 

DZIMTS)  dzīvesvietu deklarējušas 22941 personas , par 434 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš . 

2018.gadā dzimuši 144 novada iedzīvotāji, miruši- 418.  

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām: 

Vecums Skaits 

0-6 1047 

7-15 1571 

16-18 571 

19-25 1544 
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26-40 4825 

41-60 7476 

61-70 3010 

71-80 1836 

81-90 961 

>91 100 

 

Vecumā 100 gadi un vairāk -5 personas  

Iedzīvotāju skaits pa pagastiem (pēc stāvokļa uz 01.01.2018.) 

 

Pagasts 
Uz 

06.01.2015. 

Uz 

01.01.2016. 

Uz 

02.01.2017. 

Uz 

01.01.2018 

Uz 

01.01.2019 

Ambeļu 635 607 584 567 550 

Biķernieku 657 631 611 576 544 

Demenes 1583 1532 1476 1426 1387 

Dubnas 820 821 787 764 735 

Kalkūnes 2208 2143 2089 2048 2031 

Kalupes 1337 1311 1267 1276 1256 

Laucesas 1421 1384 1343 1322 1283 

Līksnas 1163 1133 1108 1099 1084 

Maļinovas 975 941 923 902 857 

Medumu 979 958 938 895 869 

Naujenes 5604 5473 5313 5176 5165 

Nīcgales 730 720 671 633 616 

Salienas 695 674 664 657 637 

Skrudalienas 1329 1310 1264 1232 1187 

Sventes 1214 1184 1232 1092 1058 

Tabores 911 908 877 856 828 

Vaboles 781 766 728 705 700 

Vecsalienas 688 667 642 612 576 

Višķu 1773 1731 1664 1616 1578 

 

2018.gadā  Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pavisam sastādīti 1221  civilstāvokļa aktu 

reģistri  ( par 116 vairāk nekā 2017.gadā), tai skaitā pa reģistru veidiem :   

Dzimšanas 143 

Laulības 343 

Miršanas 735( 1-īp) 
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Laulība 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  2018.gadā reģistrētas 343 laulības. Diagrammā var redzēt 

noslēgto laulību skaitu  pa laulības reģistrācijas vietām.  

 

 

Červonkas pilī noslēgtas 127 laulības  . 

Naujenes laulību zālē reģistrētas 35 laulības . 

Nodaļas telpās reģistrētas 136 laulības. 

Raiņa mājā Berķenelē  šogad reģistrētas 3 laulības .  

 

2019.gadā reģistrētas 19 laulības  ārpus pašvaldības noteiktām vietām : 8- viesu mājā „Sventes 

muiža”, 5- Silenes atpūtas  parkā, 2- Garden Motelī  Višķu pagastā , 2- viesu mājā “Saulesstari” Medumu 

pagastā,1- Šengeidā  Skrudalienas pagastā, 1-viesu mājā “Mežmalas” Līksnas pagastā.  

 

22 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās , no tiem  6 -Līksnas  draudzē, 1- Nīcgales draudzē 

-prāvesti Jānis Smirnovs  un Andžejs Lapinskis, 5- Elernes  draudzē-prāvests Janušs Bulašs, ,  5- Višķu 
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draudzē-prāvests Andrejs Aglonietis , 2- Lauceses draudzē un 1 -Sventes draudzē –prāvests Rolands Šakals, 

1-Kalupes draudzē-prāvests Antons Aglonietis.  

1 pāris –Sīķeles evanģēliski luteriskajā baznīcā- mācītājs Andis Lenšs. 

Pirmo reizi laulībā stājušies 243vīrieši un 236 sievietes. 

Laulības vecums arī ir ļoti dažāds (kopā ar baznīcas laulībām ) 

 

 2018 

 vīrieši sievietes 

līdz 18 - 1 

18-20 3 14 

21-25 51 89 

26-30 103 93 

31-35 73 44 

36-40 31 34 

41-50 33 26 

51- 49 42 

Visvec 80 74 

 

Laulības nodaļā noslēguši 50  ārzemju pilsoņi (  19-Krievijas,  8-Baltkrievijas, 7-Lietuvas,            4- 

Ukrainas, 2-Lielbritānijas, 2-ASV, 1- Vācijas, 1-Īrijas, 1-Francijas,  1-Itālijas, 1-Serbijas,  1-Izraēlas, 1-

Gruzijas,1-Taivānas pilsonis). 

2018.gadā  izsniegtas  19 izziņas  par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai  baznīcās un citās 

dzimtsarakstu nodaļās. 

2018.gadā  novadītas 1- smaragda,2- zelta, 2- sudraba  kāzu jubileju ceremonijas. 

2018.gadā  Daugavpils novadā izdarītas 51 atzīme laulības reģistros par laulības šķiršanu. 
 
Dzimšana   

Kopā 2018.gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 143  bērniņi – 83 zēni un 60  

meitenes. 

49 māmiņām piedzimuši – pirmie bērni, 51- otrie ,18-trešie,16-ceturtie ,4- piektie, seši un vairāk 

bērniņi piedzimuši 5 ģimenēs. 

 

Vārdu izvēle jaundzimušajiem: 

Meitenēm 
Populārākie vārdi: Alise-4, Darina-4,Anastasija-3, Kamilla-3, Marija-3. 

Reti vārdi – Adelina,Dominika,Gariela, Kora,Olīvija,Rusaļina. 

Divkārš –Anna Marija 

Zēniem  
Populārākie vārdi: Maksims-4, Timurs-4,Aleksandrs-3,Andrejs-3, Dainis-3, Jegors-3, Martins-3. 

Reti vārdi – Demīds, Gabriels, Mirons, Nikanors, Samirs. 
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Dzimšana  pagastu griezumā 

2018.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem  EUR 200 

apmērā,  153  novada ģimenēm  izmaksāti 154 bērna piedzimšanas pabalsti. 

2018.gadā Daugavpils novadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem 

tika pasniegta piemiņas dāvana”Simtgades bērni”. 

 

Miršana 
Nodaļā reģistrēti 734 miršanas gadījumi, tai skaitā vīrieši – 385, sievietes – 349, mirušie  līdz 

gadam – 1, sastādīts viens īpašais miršanas reģistrs. 

Visvairāk  sieviešu mirušas vecumā no 71 līdz 80gadiem -95, no 81 līdz 90 gadiem -91, bet vīrieši – 

no 51 līdz 60 gadiem- 88,no 71 līdz 80 gadiem -93.  

  2018 

vecums vīrieši sievietes 

0-10 1 1 

11-20 4 0 

21-30 9 2 

31-40 15 1 

41-50 33 11 

51-60 88 18 

61-70 80 46 

71-80 93 95 

81-90 53 91 

91- 9 40 

visvecākais 101 100 

Mirušo vecums 
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Sastādītie miršanas reģistri  pagastu griezumā  

 

Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā  : 

• Izdota 103 atkārtotas apliecības , tai skaitā dzimšanas apliecības -71 , laulības apliecības -29, miršanas 

apliecības  -3; 

• izsniegtas 1034  izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju . 

 

Veikti 85 papildinājumi un labojumi reģistru  ierakstos. 

 

2018.gadā nodaļā tika sagatavotas  5  vārda,uzvārda, tautības  maiņas lietas  . 

 

2014. gadā novada dome  iedibināja tradīciju  organizēt  pasākumu ģimenēm „Savij ap mani gadus”.   

Ģimenes svētku mērķis ir apliecināt Daugavpils novada  iedzīvotājiem, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām 

katra cilvēka dzīvē un mūsu tautas spēka un nākotnes pamats.  Pasākuma mērķis - popularizēt  ģimeniskas 

vērtības,apzināt  un godināt novada stiprās ģimenes .  

2018.gadā svētkos piedalījās 46 pāri ,visvairāk kopdzīvē-57 gadus nodzīvojuši Vanda un Jāzeps 

Kučinski no Vaboles pagasta. 

 

Kopā ar Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļu piedalījāmies  arī konkursa „Kāzas 2017” 

organizēšanā. Konkursu rīkoja televīzija „Dautkom”, avīze «СейЧас», informatīvais ziņu portāls 

www.Grani.lv, klubs „Tamideja” un kafejnīca „Vēsma”, atbalsta Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 

domes, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas. 

Piedalījāmies  izstādē “Wedding EXPO 2018”, kur piedalījamies arī semināra  nākamajiem 

jaunlaulātajiem vadīšanā. 

 

 Dzimtsarakstu nodaļa pauž cerību, ka Daugavpils novadā dzims daudz bērnu, veidosies stipras 

ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu mūžu. 
 

 

BŪVNIECĪBA 

 
1. Daugavpils novada attīstības programmas  2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam 

projektu idejām ar identifikatoru SOC-016 un VES-005 projekts “Sociālā atbalsta pakalpojumu centra izveide 

Lielā iela 43, Kalupē, Kalupes pagastā” tika īstenots ar kopējo finansējumu 123523,13 euro. 

Projekta ietvaros izpildīts: telpas ar kopējo platību  217,85 kv.m pārplānotas sociālā atbalsta centra 

vajadzībām, izveidot jauns ieejas mezgls ar kāpnēm un vertikālo pacēlāju pieejamības nodrošināšanai 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, logu un durvju nomaiņa, grīda siltināšana,  sanitāro telpu pārbūve,  iekštelpu  
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remonts. Atjaunota elektroinstalācija, iekšējā ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēma, ventilācija.  

Paveikti labiekārtošanas darbi. Būvdarbi pabeigti 19.12.2018.gadā.  Sākot ar 2019.gadu  atjaunotajās telpās 

izvietosies Kalupes ģimenes ārsta prakse un zobu ārstes prakses kabinets.   

 

2. Daugavpils novada domes un Labklājības ministrijas  sadarbības ietvaros īstenots projekts “Ūdens 

novadīšanas sistēmas ierīkošana no VSAC “Latgale” filiāles “Kalkūni” dīķa Daugavpils novada 

pašvaldības lietus kanalizācijas sistēmā”. Projekta  kopējas izmaksas 24499,10 euro, t.sk. Labklājības  

ministrijas finansējums 12037,80 euro. Projekta rezultātā tika novērsta dīķa ūdens izplūde Daugavpils 

pilsētas kanalizācijas sistēmā.   Objekts nodots ekspluatācijā 19.12.2018.  
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3. Veikts darbs pie pašvaldības skolu ēku tehniskās apsekošanas, saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 191.punkta prasībām. Paveikta tehniskā 

apsekošana: 

 -  Zemgales vidusskolas kopā 3 būves ) Zemgale 16, Demenes pagasts; 

-  Nīcgales pirmskolas izglītības iestādes ēka   Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pagasts; 

-  Salienas vidusskolas  ēka   Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts; 

-  Medumu pamatskolas  kopā 2 būves)   Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts; 

-  Višķu tehnikuma mācību korpuss Nr.2.     

 

4. Darbs pašvaldības ceļu uzturēšanai un attīstībai.   

          2018.gadā Daugavpils novada pašvaldībai saņemtā mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 

1012710,00 apmērā tika izlietota pēc Daugavpils novada domes apstiprinātā plāna un pieņemtajiem 

lēmumiem. 

         Tika apkopoti un izvērtēti, izbraucot dabā, pagastu pārvalžu pieteikumi ceļu remontiem 2018.gadam. 

Gada griezumā  apsekoti un izvērtēti avārijas stāvoklī esošie ceļu posmi, caurtekas  un risināti jautājumi par 

avārijas darbu  remontu finansējumu un izpildes kontroli.   

         Ceļu un ielu ikdienas  uzturēšanas darbiem izlietots EUR – 224708,00 - 23  %  no 2018.gada  

izlietotajiem līdzekļiem. 

          Ceļu un ielu atjaunošanai un remontdarbiem  izlietots EUR – 775850,00 -   77% no 2018.gada 

izlietotajiem līdzekļiem. 

           Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Medumu, Naujenes, Salienas, Sventes, Tabores, Vecsalienas un  Višķu 

pagastos tika atremontēts pa vienam pašvaldības ceļam. Laucesas, Līksnas, Naujenes,  Nīcgales pagastu 

centros tika noasfaltētas ielas. Demenes, Kalupes, Kalkūnes, Maļinovas un Vaboles pagastos tika 

atremontētas avārijas stāvoklī esošas caurtekas un piebērti grants ceļu posmi. 
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Kopā ar Daugavpils Ceļu distanci tika apsekotas dzelzceļu pārbrauktuves, kuras atrodas uz Daugavpils novada 

pašvaldības ceļiem un pēc apsekošanas akta saņemšanas tika uzstādītas pietrūkstošās ceļa zīmes.                                                                                                                                                                                       

         Kopā ar pagasta pārvaldēm izstrādāta un apkopota vidējā termiņa autoceļu attīstības programma 2018. 

– 2020. gadam.         

                  

5. Skolēnu pārvadājumi.  

Skolēnu pārvadājumiem uz novada skolām  2018.gadā kursēja 42 autobusi,  kuri  apkalpoja 57 

maršrutos.  

 

  

Dabas resursu saglabāšana un vides sakopšana 

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas koordinēšana 

 
 Sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm, kuru teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, koordinēta 

aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un “Augšzeme” apsaimniekošana, kā arī dendroloģisko stādījumu 

apsaimniekošana: 

- dalība Latvijas Pašvaldības savienības projektos „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS 

LATVIJAS 100-GADEI” Vaboles un Juzefovas parkos (Vaboles parkā - saskaņošana ar Nacionālo 

kultūras mantojuma pārvaldi, informācijas sagatavošana stendiem, parka apsekošana, fotografēšanas 

organizēšana un foto atlase, dalība noslēguma pasākumā; Juzefovas parkā – dalība noslēguma 

pasākumā); 

- dalība sanāksmē Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē par grants karjeru 

izstrādi Elernes lokā (Tabores pagasts); 

- organizēta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu, Valsts meža dienestu, 

AS “Latvijas valsts meži”. 
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Vides SOS ziņojumu izskatīšana 

 

Saņemti 10 ziņojumi par atkritumiem Daugavpils novada teritorijā (9 Vides SOS aplikācijā un viens pārsūtīts 

no Valsts vides dienesta), informācija pārsūtīta pagasta pārvaldēm (Naujenes, Maļinovas, Laucesas) vai pēc 

piekritības AS “Latvijas valsts meži”, 2 gadījumi apsekoti dabā. 

 

Darbs biedrībā “Daugavas savienība” 

 

2018. gadā ieviests biedrības “Daugavas savienība” mērķdotāciju projekts “Dinaburgas izziņas takas 

labiekārtošana”, izveidojot kāpnes uz Daugavas krasta nogāzes līdz ūdenstūristu atpūtas vietai. Sagatavots 

projekts “Vides pieejamības uzlabošana diviem nozīmīgiem tūrisma objektiem aizsargājamo ainavu apvidū 

“Augšdaugava” 2019. gadam – kāpnīšu un stendu izvietošana pie Poguļankas upes. 
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Invazīvo sugu apkarošanas koordinēšana 
 

Sagatavots un apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 

Daugavpils  novadā 2018.-2022.gadam; dalība divās darba grupās Daugavpils novadā. 

 

 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu licenču izsniegšana 

 
Pārskata periodā izsniegta viena bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju AS “Latvijas valsts meži” 

atklātai derīgo izrakteņu (smilts) ieguvei jūnija līdz 2043. gada 8. martam smilts atradnes “Kāpas” (zemes 

vienība ar kad. nr. 44680090171 Daugavpils novada Līksnas pagastā) iecirknī „LVM” 5,776 ha platībā ” ar 

smilts ieguves limita apjomu 713,05 tūkst.m3. 

 

 

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas koordinēšana 

 
Kordinēta apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde Daugavpils novada Baltezeram, Mazajam Kalupes ezeram, 

Kāša ezeram, Sasaļu ezeram, Ļubastes ezeram, Riču ezeram, Sila ezeram, Luknas ezeram un Višķu ezeram 

Apzināti makšķernieki, apsekoti ezeri Daugavpils novadā: 

− uzskaitīts makšķernieku noslogojums; 

− ievāktas ziņas par lomiem; 

− u.c. par maluzvejniecību; 

Iegūtie dati pielietoti apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes procesā. Šis process aizsākts arī Daugavas upei, 

kurai apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde plānota 2019.gadā. 

Sadarbojoties ar brīvprātīgajiem un Valsts vides dienesta un pašvaldības policijas darbiniekiem, novēstas 

darbības, kuras saistītas ar maluzvejniecību, atsavinot vairākus nelegālos rīkus, bezsaimnieku (murdus, tīklus 

un ūdas), kā rezultātā sastādītas arī divas administratīvās lietas un iestājusies viena kriminālatbildība. 

 

II Projektu pieteikumu sagatavošana un projektu ieviešana 

 
2018. gadā kopā tika izstrādāti un iesniegti 7 projekti, no kuriem 3 iesniegti Latvijas Vides 

aizsardzības fondā, viens no tiem noraidīts, divi tiks izskatīti 2019. gadā, kā arī 4 projekti Zivju fondā, no 

kuriem viens ticis noraidīts, bet 3 projekti 2018.gadā tikuši pilnībā izpildīti: 

1) „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem” 

Izstrādāt ekspluatācijas noteikumus Kāša, Sasaļu, Mazajam Kalupes, Ļubastes un Baltezeram. 

2) “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

Uzlabot materiāli tehnisko bāzi cīņai pret malu zvejniecību, nodrošinot zivju resursu aizsardzību un 

apsaimniekošanu, kā arī krastu pieejamību sabiedrībai Daugavpils novada ūdenstilpēs 

3) „Vīragnas ezera zandartu mazuļu pavairošana” 

Projekta vispārīgais mērķis ir palielināt kopējo zandartu skaitu Vīragnas ezerā. 

Projekta tiešais mērķis bija Vīragnas ezerā ielaist 12 tūkstošus zandartu mazuļus ar vidējo svaru no 1 – 30 

gramiem. 
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VEIKTIE PASĀKUMI  PAŠVALDĪBAS  VADĪBAS  PILNVEIDOŠANAI UN 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI 

  

• Regulāri un operatīvi atjaunota novada tīmekļvietne daugavpilsnovads.lv, sagatavota informācija 

mājas lapai novadadienas.lv un pašvaldības informatīvajam izdevumam “Daugavpils Novada 

Vēstis”.  

• Organizētas 9 preses konferences un žurnālistu tikšanās un intervijas.  

• Regulāri gatavotas preses relīzes, informatīvie publicitātes materiāli un fotogrāfijas sabiedrības 

informēšanai par pašvaldības darbu. Informāciju tika sniegta vietējiem un nacionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem.  

• Uzturēta sadarbība ar sociālajiem žurnālistiem (informāciju pašvaldības izdevumam un portālam 

iesūta skolas, pagastu pārvaldes, bibliotēkas, pagastu jaunieši, biedrības u.c.).  

• Gada laikā tika sagatavotas atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, kuri saziņai ar 

pašvaldību arvien aktīvāk izmanto sociālo tīklu Facebook. Šajā vietnē vēstuļu veidā saņemti 24 

iedzīvotāju jautājumi. 

• Katru mēnesi tika veidoti un sūtīti ziņu sižeti, veidoti tematiskie raidījumi. LRT nodrošinājusi sižetu 

veidošanu (līdz 15 minūtēm mēnesī), kas kopā ar Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas 

veidotajiem sižetiem nodrošināja raidlaiku par Daugavpils novadu līdz 30 minūtēm mēnesī. LRT 

filmēšanas grupa gada laikā izveidoja 48 sižetus par Daugavpils novadu, kuri tika pārpublicēti arī 

pašvaldības mājas lapā un Facebook lapā. 

• Katru nedēļu tika sūtīta informācija par novada aktualitātēm, kuras formātā “Daugavpils novada 

ziņas” tika atskaņotas divas reizes nedēļā “Latgales radio” ēterā (divas reizes pirmdienās un ar 

atkārtojumu piektdienās).  

• Regulāri tiek veikta Daugavpils novada pašvaldības lapas informācijas aktualizācija sociālā tīkla 

vietnē Facebook un Twitter kontā. Facebook Daugavpils novada lapai ir 2582 pastāvīgo sekotāju 

(02.01.2019. dati), kas ir par 640 lietotājiem vairāk nekā 2017. gadā. Sekotāju skaits katru gadu 

stabili un vienmērīgi pieaug. Kopš pašvaldības Twitter konta izveidošanas, ir publicēti 855 ieraksti. 

Šobrīd Daugavpils novada Twitter kontam ir 1012 sekotāji. Tajā tiek publicēti pašvaldības 

nozīmīgākie jaunumi.  

• Astoto gadu pēc kārtas tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Daugavpils Novada Vēstis”, 

kurā tiek publicēta aktuālākā informācija par Daugavpils novadu. 2018. gada decembrī iznācis 

avīzes 96. numurs. Izdevuma tirāža - 7977 eksemplāri. Visi avīžu numuri gada garumā ievietoti 

novada pašvaldības mājas lapā daugavpilsnovads.lv un sociālajā tīklā facebook.com. 

• Laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Daugavpils novada domes Informācijas 

un sabiedrisko attiecību daļa sagatavoja 64 ziņu sižetus, 5 raidījumus, publicēti 7 cita veida video 

materiāli (koncertieraksti u.tml.). 
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DAUGAVPILS NOVADA INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA 

 
Esam iesaistījušies ERAF projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” kā partneris. 

Projekta ietvaros izveidoto risinājumu, vienots pašvaldību IS integrācijas risinājums un pašvaldību klientu 

informācijas pārvaldības platforma, rezultātā tiks uzlabota pašvaldību procesu izpilde, kura ietekmēs šādas 

mērķa grupas: 1. Latvijas pašvaldības; 2. Pašvaldību iestādes; 3.Pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki. 

Īstenojot šo Projektu, tiks samazināts administratīvais slogs, uzlabota elektroniska informācijas aprite un e-

pakalpojumi, kurus varēs izmantot: 1.Latvijas pašvaldību iedzīvotāji; 2.Latvijas pašvaldību komersanti; 

3.Valsts iestādes, kapitālsabiedrības un aģentūras; 4.Biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas u.c. 

2018. gadā sakarā ar Oficiālās elektroniskās adrese (e-adrese) ieviešanu, tika pielāgota mūsu lietvedības 

sistēma, lai varētu darboties e-adrese. E-adrese kā valsts pārvaldē vienots risinājums tiek ieviests, lai 

elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, 

tai skaitā, to nodrošinot vienas sistēmas ietvaros. Mūsu novadā tikai izveidotas 62 e-adreses visām esošām 

struktūrvienībām. Oficiālās elektroniskās adreses likums nosaka, ka ar 15.10.2018 pašvaldībām ir jānodrošina 

e-adreses izmantošanu.  

Epastu uzturēšana. Daugavpils novada pašvaldība un tās iestādes kopumā tiek izmantoti 828 epastu konti un 

Ilūkstes pašvaldība 141 epastu konti. Mājas lapu skaits, ko uzturam 38. 

Serveru skaits: 

1. Viens fiziskais serveris uz kura ir uzstādītā vmware esxi virtualizācijas platforma uz kuras ir divas 

linux virtuālas mašīnas – WEB serveris uz kuras atrodas mājas lapas un MAIL serveris – nodrošina epastu. 

2. Viens fiziskais serveris uz kura ir uzstādītā  Hyper-V virtualizācijas platforma un uz kura ir divas 

virtuālas mašīnas priekš grāmatvedības, viena virtuāla mašīna nodrošina grāmatvedības programmas Horizon 

programmas darbību, otra nodrošina skolu ēdināšanas programmas Tedis darbību un grāmatvedības 

programmas Microstrategy darbību. 

3. Viens fiziskais serveris uz kura ir ĢIS sistēma 

4. Viens fiziskais serveris uz kura konfigurē jauno ĢIS sistēmu. 

5. Viens fiziskais serveris kura ir uzstādītā vmware esxi virtualizācijas platforma kur atrodas divas 

virtuālas mašīnas, viena ir domāta domēna kontroliera lietotāju pārvaldībai, otra ir rezerves kopiju veidošanas 

sistēma. 

6. Viens fiziskais serveris kas nodrošina vecās DND mājas lapas darbību. 

7. Viens fiziskais serveris, kas nodrošina rezerves kopijas glabāšanu. 

 

KULTŪRA  

Lielākie kultūras pasākumi Daugavpils novadā 2018.gadā 

Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un                          

XVI Deju svētkos 

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notika laikā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā 

un Svētku ietvaros, laikā no 16. līdz 21. jūnijam Rīgā un Dagdā, notika arī Starptautiskais folkloras festivāls 

„Baltica”.  

▪ XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Daugavpils novadu pārstāvēja                 17 

amatiermākslas kolektīvi jeb 368 dalībnieki: 1 jauktais koris, 1 tautas deju ansamblis, 2 jauniešu deju 

kolektīvi,  4 vidējās paaudzes deju kolektīvi, 3 folkloras kopas, 1 etnogrāfiskais ansamblis, 1 tautas lietišķās  

mākslas studija, 1 pūtēju orķestris, 1 koklētāju ansamblis, 1 instrumentālais ansamblis un 1 mazākumtautību 

kolektīvs. 

▪ Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica” piedalījās 6 folkloras kopas un 1 etnogrāfiskais 

ansamblis. 
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Daugavpils novads XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku gājienā 
Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica”  Lielā  novadu 

sadziedāšanās. Priekšplānā Dubnas pagasta KN folkloras kopa 

„Atzola” 

2018.gadā tika organizēti pasākumi, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, t.sk. 20. maijā Naujenes pagasta 

Slutišķu sādžā tika organizēts Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” ar moto „Simtiem lokus 

izlocīju”. 

  

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” 

 

Pirmo reizi Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”  tika novadīts Daugavpils novada talantu 

konkurss “Zibsnis”. 

  

Daugavpils novada jauniešu talantu konkurss „Zibsnis” 

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svinīgais 

sarīkojums „Simts gadi Latvijai” 
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Darbs projektos  

 2018.gadā Kultūras pārvalde realizēja astoņus dažādu Latvijas programmu un fondu atbalstītus 

projektus par kopējo summu EUR 15 152,00. Ar projektu līdzekļu atbalstu  notika tādi pasākumi kā Simtgades 

Zaļumballe Līksnas pagastā, Akcija “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes 

stiprināšana”  visos novada pagastos, Mākslinieku simpozijs Latgalē “20” un Izstāžu cikls “Treji loki” Raiņa 

mājā Berķenelē, Skrindu dzimtas muzejs veica pētījumu “Munys pusis ļaudis”, organizēti mācību semināri 

Latgales reģiona kultūras darbiniekiem, Daugavpils novada Kultūras centra “Varpa” deju ansamblis “Līksme” 

piedalījās starptautiskajā deju festivālā “Podlasie octave of gultures” Belostokā, Polijā. 

Tika pabeigts Latvijas valsts budžeta finansētā programmas „Latviešu valodas apguve” projekts 

„Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā”. 2018.gadā 30 pieaugušajiem Daugavpils novada 

un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, 

bezdarbnieki vai darba meklētāji, tika nodrošināta iespēja apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas (100 

stundu programma), tādējādi veicinot mērķauditorijas spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos un kultūras  

procesos.  

2018.gadā iesākts darbs pie Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

projekta LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un 

uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras  pasākumus (Radītu, lai paliktu)”.Uzsākta 

Vaboles vidusskolas darbnīcu renovācija Kulinārā mantojuma telpas izveidei, kas palīdzēs vietējai kopienai  

darboties, socializēties, uzlabot dzīves apstākļus, iegūt prasmes un palielināt piederības sajūtu  vietai, kurā 

viņi dzīvo. Renovētajās telpās notiek  prasmju skolas par latviešu, latgaliešu, vecticībnieku un citu tautu 

tradīcijām un ēdienu gatavošanu. Uzlabots Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” tehniskais aprīkojums. 

  

Projekta “Fotoliecība”. fotoizstādes atklāšana 

Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”               

Demenes pagastā foto akcijas laikā tapusī pagasta 

iedzīvotāju fotogrāfija 

    

  

Uzsāktie Vaboles vidusskolas darbnīcu  renovācijas darbi Vabolē 
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Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” darbība 

  2018.gadā Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa” organizēja novada amatiermākslas kolektīvu 

dalību skatēs: 

▪ XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma „Māras zeme” Daugavpils deju 

apriņķa repertuāra pārbaudes skate.  No Daugavpils novada piedalījās                 8 kolektīvi. 

▪ DNKC „Vārpa” jauktā kora „Latgale” dalība Daugavpils koru apriņķa XXVI Vispārējo                   latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētku noslēguma koncerta „Zvaigžņu ceļā” repertuāra                apguves un Svētku 

dalībnieku atlases skatē. 

▪ Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskatē „Pavasara dziesma” piedalījās 17 Daugavpils novada 

vokālie ansambļi, no kuriem 4 (DNKC „Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On”, Skrudalienas pagasta 

Silenes KN sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas”, Višķu pagasta              Sabiedriskā centra sieviešu 

vokālais ansamblis „Anima Corde”, Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis „Mōls”) tika izvirzīti uz 

Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtu.  

 

Nīcgales pagasta TN vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Lakši”tautas deju ansambļu skatē 

 

Skrudalienas pagasta Silenes KN sieviešu vokālais ansamblis 

„Līgaviņas” vokālo ansambļu skatē 

 

Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”  darbojas 7 amatiermākslas kolektīvi:  

 

Jauktais koris „Latgale” piedalījās 11 pasākumos, t.sk. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 

skatē, kopmēģinājumos, Svētku gājienā, atklāšanas pasākumā un noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā”. No 6. 

līdz 7. oktobrim koris devās koncertbraucienā uz Baltkrieviju, kur piedalījās Tautas mūzikas koncertā Vimno 

un garīgās mūzikas koncertā Sv. Barbaras Romas katoļu baznīcā Vitebskā. 

Tautas deju ansamblis „Līksme” piedalījās 12 pasākumos, no tiem īpaši jāizceļ dalība XXVI Vispārējo 

Latviešu dziesmu un XVI Deju svētku skatē, Svētku gājienā un deju lieluzvedumā „Māras zeme”, kā arī 11. 

Starptautiskajā festivālā “Podlasie octave of cultures” Belostokā (Polija), kas norisinājās no 30. jūnija līdz 8. 

jūlijam.   

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme” piedalījās 16 pasākumos, no tiem īpaši jāizceļ dalība XXVI 

Vispārējo Latviešu dziesmu un XVI Deju svētku skatē, Svētku gājienā un deju lieluzvedumā „Māras zeme”, 

kā arī 11. Starptautiskajā festivālā “Podlasie octave of cultures” Belostokā (Polija), Kolektīvs ir aktīvi dejojis 

dažādos pasākumos Daugavpils novadā, sniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai veltīts 

koncerts Ambeļu kultūras namā. 
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Jauktais koris „Latgale” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku gājienā 1. jūlijā 

 

Tautas deju ansamblis „Līksme” (vidējā rinda) XXVI Vispārējo 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzvedumā „Māras 

zeme” 7. jūlijā 

 

Teātra trupa „Trešais variants” iestudēto Annas Brigaderes lugu “Maija un Paija” (lielformāta iestudējums) 

rādīja 2 reizes:  viesizrādes Krāslavas kultūras namā un Dagdas novada Kultūras centrā.  

Vokālajam ansamblim „Stage On” bijušas 26 uzstāšanās un koncerti. Ansamblis (sieviešu un jaukto ansambļu 

kategorijā) piedalījās II Latvijas vokālo ansambļu konkursā, Ilūkstes kultūras centrā, ar koncertu “Aniņi 

Baniņi”, 15. martā svinēja 10 gadu jubileju, iesaistījās novadā notiekošajos pasākumos . 

Folkloras kopa „Dyrbyni” piedalījās 18 pasākumos, no kuriem nozīmīgākie ir Starptautiskais folkloras 

festivāls “Baltica 2018” ,Vasaras saulgriežu pasākums Rīgā, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētku gājiens un Folkloras diena. Sniegti koncerti Daugavpils novada pagastos – Ambeļos, Vabolē, Višķos 

un Raiņa mājā Berķenelē, kā arī reģionāla un starptautiska mēroga pasākumos Preiļu un Jēkabpils novadā, 

Daugavpils pilsētā.  

Projekta „Mode H” radošā grupa 

Teātra studija „Mode H”, kurā pamatā darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām no Daugavpils novada, 

piedalījās radošā nometnē „Sajūti sevi šaj’ pasaulē!” DNKC „Vārpa” no 6. līdz 9.                 augustam, kā arī 

ritēja darbs pie teatralizēta uzveduma pēc  Markesa darba „Pēdējā vēstule                  pasaulei”. 

 

Mācību un informācijas centra darbība 

Mācību un informācijas centrā 2018. gadā sagatavotas un realizētas 13 profesionālās pilnveides un 

mūžizglītības programmas (kopā 130 stundas).  

 

Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra darbība 

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2018.gadā tika veikta ar centralizētu 

iepirkumu, paredzot 0,85 EUR uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta. Tika iepirkti 

2900 eksemplāri grāmatu par 20 000 EUR. 

Informācija par Daugavpils novada 21 bibliotēkas un triju skolu (Lāču pamatskolas, Naujenes 

pamatskolas, Špoģu vidusskolas)  bibliotēku resursiem pieejama Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/ , kur ievadīti 12089 eksemplāri iespieddarbu.  

2018.gada 24.augustā kopā ar Demenes pagasta pārvaldi tika organizēti Daugavpils novada 

17.Grāmatu svētki, kuros īpašie viesi bija profesors Anatolijs Danilāns, pasaules apceļotājs, grāmatu  autors 

Pēteris Strubergs, aktrise Laila Kirmuška un Žurnāla „Ilustrētā Junioriem” radošā komanda. Kopumā svētku 

apmeklēja aptuveni 400 cilvēki.  

 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/
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Publiska diskusija „Kā izglītības reforma skars pierobežu?” 

Daugavpils novada Grāmatu svētkos 
Gastroneterologs, profesors Anatolijs Danilāns 

Daugavpils novada Grāmatu svētkos 

 

Raiņa mājas Berķenelē darbība 

2018.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 3 920 cilvēki, tika organizētas 60 ekskursijas,                                                 

6 izstādes un 9 tematiskie pasākumi un muzeja stundas ”Vai atmini mani? Rainis” novada mācību iestādēs. 

Novadīti nozīmīgi pasākumi: Amata prasmju darbnīca “Satiec savu meistaru”, Starptautiskās 

akcijas „Muzeju nakts” pasākums, Baznīcu nakts pasākums. 

  Kā vienu no lielākajiem notikumiem var minēt arī VKKF atbalstītā projekta  “Mākslas simpozijs 

“20”” realizācija. 2018.gadā apritēja 20 gadi kopš pirmās mākslas akcijas Raiņa mājā Berķenelē. Lai atcerētos 

šo notikumu, no 20. līdz 25.augustam Raiņa mājā Berķenelē tika rīkots mākslinieku simpozijs. Šīs mākslas 

akcijas dalībnieku uzdevums bija radīt mākslas darbus, kuriem ir simboliska saistība ar Berķeneli, Raini un 

dzejnieka daiļrades devumu Latvijas brīvvalsts tapšanā.  

Simpozijs apvienoja kopā māksliniekus ar lielu pieredzi un tos, kas ir tikai sava ceļa sākumposmā. Mākslas 

darbi tika veidoti vidē, no videi draudzīgiem materiāliem, ņemot vērā vides īpatnības un iespējas. Sešu dienu 

garumā notika dažādas diskusijas un pieredzes apmaiņa par dalību mākslas plenēros/simpozijos. 

Jau 18 reizi Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. Kopumā konkursā 

piedalījās 35 dalībnieki no dažādām Latgales skolām.  

 

  

Ivars Mailītis mākslas simpozijā “20” Muzeju DIENA Berķenelē 
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Konkurss “Zelta sietiņš 2018”                                      Bazņīcu nakts 2018  Birķineļu baznīcā 

 

Teātra studijas „Berķeneles Kamolītis” darbība 

Raiņa māja Berķenelē Bērnu un jauniešu teātra studija „Berķeneles Kamolītis” piedalījās Izglītības un kultūras 

iestāžu skolēnu teātru izrāžu parādē - XI starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā  ”...un es iešu un 

iešu!”, kas veltīts  Latvijas valsts 100 gadei  Valmieras Viestura skolā. Festivālā „Berķeneles kamolītis 

”piedalījās ar izrādi „Pelēkais namiņš” un ieguva 2 pakāpi. 

 

Skrindu dzimtas muzeja darbība 

2018.gadā Skrindu dzimtas muzeju apmeklēja 1443 cilvēki, tika organizētas 5 izstādes un 3 tematiskie 

pasākumi. Veikts viens zinātniskais pētījums. 

 

Lielākos Skrindu dzimtas muzeja pasākums-  projekta “Munys pusis ļaudis” prezentācija un B. Skrindas 150 

gadu jubilejas pasākums, Starptautiskā  akcija „Muzeju nakts. 

 

  

Ivars Veliks muzejam dāvina savu gleznoto darbu 
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Kalupes draudzes kora vadītāja  M.Levela 

 

 

pr. Dmitrijs Artjomovs uzrunā klātesošos 

 

Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

2018.gadā Naujenes Novadpētniecības muzeju apmeklēja 7563 cilvēki, tika organizēta                  181 

ekskursija. Muzeja apmeklētājiem bija pieejamas 8 pastāvīgās ekspozīcijas, 10 izstādes [4 jaunatklātas], kā 

arī  2 ceļojošās izstādes ārpus muzeja [Nīcgales pagasta bibliotēkā un Višķu pagasta sabiedriskajā centrā], kur  

kopā eksponēti 1291 priekšmeti no muzeja krājuma.  

 

    

Izstādes “Vakarēšana jeb suprātkas Naujenē. Senie rokdarbi” atklāšanas pasākums. 

 

  

Vecticībnieku dzimtām veltīta izstāde „Kaimiņu stāsts. Jaunā sādža” 

 
Krājuma papildināšanai organizētas 2 kompleksās ekspedīcijas, iegūts 141 priekšmets.  

Tika veikti pētījumi par Daugavpils novada Jaunās sādžas vēsturi un vecticībnieku dzimtām, rokdarbu 

tradīcijām Daugavpils novada Naujenes un Nīcgales pagastos, kā arī par Naujenes pagasta vēsturi. Pētījumu 

rezultātā tika izveidotas 2 izstādes, papildināts muzeja krājums un zinātniskais arhīvs.    
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2018. gadā tika organizēti 12 tematiskie pasākumi. Nozīmīgākie - Starptautiskā akcija „Muzeju 

nakts”, izstāžu “Suprātkas jeb vakarēšana Naujenē. Senie rokdarbi”, “Atmiņu šūpulis” un “Kaimiņu stāsts. 

Jaunā sādža” atklāšanas pasākumi. Muzejā tika organizēta 71 muzejpedagoģiskā nodarbība par dažādām 

tēmām, kurās piedalījās 734 dalībnieki.  

Pie muzeja  darbojas TLMS „Pūpoli” studijas Naujenes filiāle. Turpinājās Lielā Augšdaugavas 

musturdeķa veidošanas akcija.  

 

   

Muzeju nakts pasākums 

 

Visi Daugavpils novada muzeji aktīvi iesaistījās Valsts budžeta finansētā programmā “Latvijas skolas soma”, 

kuras  ietvaros vairākas skolas no Daugavpils novada, Daugavpils un citiem Latvijas novadiem apmeklēja 

muzejus, lai iepazītos ar izstādēm un ekspozīcijām. 

 

Kultūras mantojuma daļas darbība 

Galvenās aktivitātes 2018.gadā: 

• Apstiprināts novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saraksts jaunā redakcija. 

• Sastādīti jauni saistošie noteikumi “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts 

aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 

objektu saglabāšanai.”  

• Kopā ar biedrību “Lixten” virzīti objekti valsts aizsargājamā kultūras objekta statusa ieguvei 

(Dubnas baznīca, Nīcgales, Sventes). 

• organizētas aktivitātes Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros - garīgās mūzikas koncerts 

Spruktu baznīcā, ekskursija un informatīvā izstāde Slutišķu sādžā. 

• organizēta “Plāteru-Zībergu mantojums Daugavpils novadā” ceļojošās izstādes atklāšana Lietuvā 

(Viļņā, Šviekšnā) 

 

  

Eiropas Kultūras mantojuma dienu pasākums 
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KULTŪRIZGLĪTĪBA DAUGAVPILS NOVADĀ 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas darbība 

2018.gadā skolā mācījās 189 skolēni. Skolas savu darbību organizē Špoģos un mācību punktos 

Kalupē, Vabolē un Kalkūnē.  

2018.gada skolu absolvēja 16 audzēkņi ( 8 mākslā, 5 klavierspēlē, 1 vokālā mūzikā un 2 kokles spēlē). 

Skolā darbojas 2 amatiermākslas kolektīvi: Skolas instrumentālās mūzikas studija “Lauku studija”,to  

instrumentālās grupas “Mažors” un “Bulta” piedalījās 6 kultūras pasākumos un koncertos un Tautas lietišķas 

mākslas studijas “Pūpoli”, kas  piedalījās 6 lielākajos radošajos pasākumos, t.sk. XXVI Vispārējos latviešu 

Dziesmu un XVI  Deju svētkos Rīgā. 

2018.gadā Skola organizēja: 

• Mākslas konkursu Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolām “Caur gadsimtu prizmu”, konkursā 

piedalījās 155 dalībnieki no 14 skolām, kā arī skolēni no Šarkavščinas bērnu mākslas skolas 

(Baltkrievija) un Zarasu mākslas skolas (Lietuva). 

 

  

Mākslas konkurss “Caur gadsimtu prizmu” Mākslas konkurss “Caur gadsimtu prizmu” 

 

• Vasaras mūzikas un mākslas plenēru kurā piedalījās 45 dalībnieki (skolēni un pedagogi no Špoģu un 

Šarkavščinas (Baltkrievija) mākslas skolām. Plenēra noslēgumā Šarkavščinas vokāli instrumentālais 

ansamblis “Spadčina” piedalījās koncertā 18.augustā Višķu pagasta svētku programmas ietvaros. 

Skolas audzēkņi piedalījās dažados Latvijas un starptautiskajos nozīmīgos mūzikas un mākslas konkursos 

un festivālos, t.sk. koklētāju ansamblis “Dzirksteļeite” piedalījās  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētkos. 

Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā, vizuāli plastiskās mākslas klases skolnieks Einārs 

Juhnevičs saņēma atzinības rakstu. 
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Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina                        

Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu 

konkursa laureātu apbalvošana 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju                                                                                                             

svētku ieskaņas kokļu mūzikas koncerts                                                                                                             

“Pastāsti man, vecmāmiņ…” Madonā 

 

  

“Rokmaratons 2018” Daugavpilī Mākslas akcija Latgales mākslas skolām  “AB OVO”                                                                                           

Lieldienu dekoratīvo objektu veidošana Daugavpilī 

 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas darbība                                     

2018. mācību gadā skolā mācījās  146  audzēkņi, t.sk 110 – mūzikā un  36 – mākslā. 2018. mācību gadā skolu 

absolvēja – 6  audzēkņi (4 – mūzika, 2 – māksla). 

Skolā darbojās 4 amatiermākslas kolektīvi: Naujenes Akordeonistu orķestris – 26 dalībnieki; Naujenes 

Pūšamo instrumentu orķestris  – 37 dalībnieki; Naujenes Instrumentālais ansamblis – 12 dalībnieki; Interešu 

izglītības pulciņš – Pūšamo instrumentu orķestris – 24 dalībnieki. 

2018.gadā Skola organizēja 2 pasākumus, kas nodrošina novada atpazīstamību: 

• II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind” Daugavpils 

Universitātē. Konkursā piedalījās 213 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, 

Ukrainas un  Horvātijas.  

• XVI Starptautiskais akordeonistu solistu-konkurss „Naujene” Daugavpils novada Kultūras centrā 

“Vārpa”. Konkursā piedalījās  263 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, 

Krievijas, Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas. 
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II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss 

“Naujene Wind” 
XVI Starptautiskais akordeonistu 

solistu-konkurss „Naujene” 

 

Skolas audzēkņi un kolektīvi piedalījās dažādos Latvijas un starptautiskajos nozīmīgos mūzikas un 

mākslas konkursos un festivālos, t.sk. instrumentālais ansamblis un pūtēju orķestris piedalījās  XXVI 

Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru fināla konkursā, Rīgā Naujenes Pūtēju 

orķestris ieguva Diplomu par III vietu un kapelu skatē Naujenes instrumentālais ansamblis ieguva Diplomu 

par II vietu. 

  

II Starptautiskajā akordeonistu konkursā-festivālā Viļņā 

 

Instrumentālais ansamblis XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 

un XVI Deju svētku Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skatē 

Viļānos 

 

  

 

Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietniece                                  

I.Natarova 

         

 

 

 
 


