
APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils novada domes 

2016.gada 30.jūnija lēmumu 

Nr. 507 (protokols Nr.13., 1.&) 

 

 

 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA 

PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

 

 

 

2015. gadā notika 28 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 4 ārkārtas sēdes, kurās: 

- izdoti 13 saistošie noteikumi, 

- izdoti 13 nolikumi un 5 noteikumi, 

- apstiprināts 1 reglaments, 

- pieņemti 1204 lēmumi. 
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PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

Daugavpils novada pašvaldības 2015.gadā pamatbudžetā plānotie ieņēmumi tika izpildīti                

23 019 tūkst. euro apmērā, nodrošinot pašvaldības funkciju realizēšanu un budžeta iestāžu 

uzturēšanu.  

 2015.gada Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde par                   

1 056 tūkst. euro zemāka par pērnā gada izpildi un veidoja tikai 95,6% no pamatbudžeta 

ieņēmumiem 2014.gadā.  

 

 
Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika laika posmā 

 

2015.gada Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns netika 

izpildīts par 792 tūkst. euro (izpilde 96,67%), t.sk.: 

- nodokļu ieņēmumu plāns tika pārpildīts par 149 tūkst. euro (izpilde 101,88%). Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa plāns tika izpildīts par 100,8%,  pārpilde 54 tūkst. euro,  2014.gadā 

pārpilde  360 tūkst. euro, tie ir līdzekļi, kurus izmantojām 2015.gada budžetā. 2016.gada 

budžetā šo līdzekļu apjoms samazinājās par 306 tūkst. euro. Nekustamā īpašuma nodokļa 

ieņēmumu plāns 2015.gadā pārpildīts par 108,7%, kas sastāda 95 tūkst. euro un pārsvarā 

novirzīti  2015.gadā plānoto izdevumu segšanai, kompensējot citu pašu ieņēmumu neizpildi; 

- nenodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par 77 tūkst. euro apmērā (izpilde 135,68%), 

galvenokārt papildus tika gūti ieņēmumi no nekustamo īpašumu atsavināšanas; 

- maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns netika izpildīts 251 tūkst. euro apmērā 

(izpilde 86,57%), t.sk., par 197 tūkst. euro netika izpildīts plāns ieņēmumos par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem (izpilde 76,49%);     

- ārvalstu finanšu palīdzības plāns netika izpildīts 284 tūkst. euro apmērā (izpilde 46,83%), 

saistībā ar to, ka ar Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta (Nr.LLB-2-264) „Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko 

pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” ietvaros 

plānotais publiskais finansējums netika saņemts 123 tūkst. euro apjomā; 

- valsts budžetu transferti tika saņemti par 405 tūkst. euro mazākā apmērā nekā plānots 

(izpilde 96,74%), no tā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija netika saņemta 88 



3 

  

 

tūkst. euro apmērā (izpilde 98,54%). Savukārt saņemti transferti no valsts budžeta iestādēm 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem par 297 tūkst. euro mazāk kā plānots (izpilde 80,46%),                 

466 tūkst. euro netika saņemti projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas 

uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” īstenošanai, savukārt virs 

plānotā gūti 175 tūkst. euro projektam “Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai”. 

 
Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu struktūra  2015.gadā 

 

2015.gadā Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi tika izlietoti 22 965 tūkst. 

euro (91,33%) apmērā no plānotā.  

Papildus minētajiem izdevumiem 2015.gadā ieplānotā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu 

kapitālā 80 tūkst. euro apmērā izpildīta par 99,23%. Daugavpils novada pašvaldības Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pamatkapitāla palielināšanai tika 

lūgts  aizņēmums Valsts kasē 82,6 tūkst. euro ar mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes programmas “Pasākumi centralizētās 

siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta 

„Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” 

īstenošanai. Vienlaicīgi pašvaldība sniedza galvojumu  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” aizņēmumam SEB bankā 51,5 tūkst. euro apmērā 

minētā projekta priekšfinansējumam. 2015.gada laikā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” dzēsa 2014.gadā ņemtos aizņēmumus SEB bankā 

217 608 euro projekta „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes novada 

Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtrašu posmus” un 478 091 euro projekta „Šķeldas katlu mājas 

izveide Naujenes pagasta Vecstropos, veicot pāreju no fosilā kurināmā izmantošanas siltumenerģijas 

ražošanā uz atjaunojamajiem energoresursiem” īstenošanai, līdz ar to tika dzēsts arī pašvaldības 

galvojums šiem  aizņēmumiem. 

Uz 2015.gada beigām Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” Daugavpils novada pašvaldības pamatkapitāla īpatsvars sastāda 100% ar tā kopējo 

summu 4 066 265 euro , palielināts 2015.gadā par 73 523 euro. 

2015.gadā papildus tika iegādātas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LATGALES LAIKS” 

2 kapitāla daļas,  izlietoti  6200 euro. Uz 2015.gada beigām Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„LATGALES LAIKS” pamatkapitāls sastāda 7 824 euro, 55 daļas, no tām, Daugavpils novada 

pašvaldības pamatkapitāla īpatsvars sastāda 18,18% - 10 daļas. 
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Daugavpils novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu 

 

Lielākā daļa no 22 966 euro pašvaldības budžeta izdevumiem tika izmantota izglītības 

funkcijas nodrošināšanai, kas sastādīja 8 692  euro, jeb 38% no pašvaldības izdevumiem. Salīdzinot 

ar 2014.gadu, izdevumi izglītībai ir samazinājušies par 41% (6049 tūkst. euro), kas galvenokārt ir 

saistītas ar divu nozīmīgu projektu (pašvaldības investīciju projekta "Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestādes "Rūķītis" ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija" un Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds (turpmāk – ERAF) projekta (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) 

„Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu 

pieejamības paaugstināšana”) pabeigšanu.  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības nodrošināšanai 2015.gadā tika 

izmantoti 15% (3 346 tūkst. euro). Arī šajā nozarē pret 2014.gadu ir nozīmīgs samazinājums, kas 

sastāda tikai 43% no 2014.gada (mazāk par 2 530 tūkst. euro). 2014.gadā tika īstenoti pašvaldības 

investīciju projekts  "Pašvaldības aģentūras „Višķi” Višķu tehnikuma ciema jaunas katlu mājas 

būvniecība” un seši ERAF ūdenssaimniecības projekti.  

Par 449 tūks. euro pret iepriekšējo gadu samazinājušies izdevumi veselības funkcijas 

nodrošināšanai, kas saistīts ar Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta (Nr.LLB-2-264) „Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu 

pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” pabeigšanu.  

2015.gadā pamatbudžeta izdevumu apjoms mazāks par 9 817 tūkst. euro nekā 2014.gadā 

(pret 2014.gadu izpilde sastāda tikai 70,1 %). Tas saistīts ar īstenoto Eiropas  Savienības (turpmāk -

ES) struktūrfondu projektu skaita samazinājumu. 2015.gadā tika turpināta ES un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana ar projektu kopējo izdevumu kopsummu 11 135 

tūkst. euro, no tiem, 2015.gadā tika plānots pabeigt iesāktos projektus īstenojot tos 2 276 tūkst. euro 

apmērā. Pašvaldībā  visi uzsāktie projekti ir pabeigti un to faktiskā izpilde 2015.gadā sastāda 1 965 

tūkst. euro ( 83,4% no plānotā), no tiem, 45 tūkst. euro izlietoti uzturēšanas izdevumiem un 1 920 

tūkst. euro kapitāliem izdevumiem.  
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Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta pēc funkciju klasifikācijas izdevumu dinamika,  

laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam (tūkst. euro) 

Ņemot vērā īstenotos projektus, 2014.gadā ievērojami palielinājies izdevumu īpatsvars 

kapitālieguldījumu veikšanai un tie bija 13516 tūkst. euro. (41% no kopējo izdevumu apjoma), kas 

bija par 319% (9281 tūkst. euro) vairāk nekā 2013.gadā. Līdz ar to uzturēšanas izdevumu īpatsvars 

2014.gada kopējos izdevumos bija samazinājies līdz 59%. Atlīdzības izmaksas 2014.gadā veidoja  

46%, preču un pakalpojumu izmaksas 17%, sociālo pabalstu, subsīdiju un dotāciju izmaksas 3%, 

uzturēšanas izdevumu transferti 2% un procentu maksājumi 1% no pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem. Savukārt 2015.gadā izdevumu struktūra atkal izveidojās tuvu vidējam rādītājam 

pašvaldībā, kas novērojama laika posmā no 2009.gada. Līdz ar to uzturēšanas izdevumu īpatsvars 

2015.gada kopējos izdevumos atkal palielinājās līdz 84%, t.sk., atlīdzības izmaksas 2015.gadā no 

visiem izdevumiem veidoja  54%, preču un pakalpojumu izmaksas 23%, sociālo pabalstu, subsīdiju 

un dotāciju izmaksas 4%, uzturēšanas izdevumu transferti 3% un procentu maksājumi 0,5% no 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2015.gadā izdevumu īpatsvars kapitālieguldījumu veikšanai 

sastādīja 16% un tie bija 3 659 tūkst. euro.  

 

 
Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskās klasifikācijas dinamika,  

laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam, ( tūkst. euro) 
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Daugavpils novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā 

 

Izdevumi atlīdzībai salīdzinot ar 2014.gadu pieauga par 664 tūkst. euro, kas saistāms ar 

minimālās algas pieaugumu valstī un no tā izrietošajām izmaiņām atlīdzības noteikšanas sistēmā 

pašvaldībā. Preču pakalpojumu izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par 436 tūkst. 

euro. Sociālie pabalsti tika izmantoti par 113 tūkst. euro mazākā apjomā nekā pērn (izpilde 92,63%), 

procentu maksājumi, saistībā ar mainīgo procentu likmju samazināšanos tika veikti par 13 tūkst. 

euro mazākā apmērā nekā 2014.gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 61 tūkst. euro samazinājās 

arī uzturēšanas izdevumu transfertu apmērs. 

Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā tika finansēti no pārskata gadā gūtajiem 

ieņēmumiem, aizņēmumiem Valsts kasē un naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā (2 825 tūkst. 

euro). Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2015.gada beigās 

53 tūkst. euro ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem. 

Pašvaldības saistības par aizņēmumiem 

Daugavpils novada pašvaldība  2015.gadu pabeidza ar saistībām 17 966 tūkst. euro, no tiem, 

1 670 tūkst. euro apmērā uzņemtas 2015.gadā.  

 Aizņēmumi tika izmantoti sekojošiem mērķiem: 

- dažāda veida transporta iegādei 36 8205 euro, 

- kurināmā iegādei 55 694 euro, 

- ERAF ūdenssaimniecības projektu īstenošanai 106 243 euro, 

- pašvaldības izglītības investīciju projektu īstenošanai 25 4596 euro, 

- pašvaldības sociālā aizsardzības projektu īstenošanai 513 145 euro, 

- ERAF autoceļu un ielu rekonstrukcijas projektu īstenošanai 103 090 euro,  

- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) projektu īstenošanai 

163 231 euro,  

- ERAF projektu īstenošanai 30 305 euro, 

- Kohēzijas fonda projektu īstenošanai pamatkapitāla palielināšanai 76 017 euro. 

2015.gadā saistības par veiktajiem aizņēmumiem ir samazinājušās par 2 977 tūkst. euro). 

Pārskata gadā tika dzēsts galvojums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 2014.gadā uzņemtajām saistībām SEB bankā. 2015.gadā atkal 

uzņemtas jaunas galvojuma saistības pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 56 tūkst. euro apmērā un galvojums studējošā kredīta saņemšanai 

SEB bankā 6242 euro apmērā.  
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Pašvaldības procentu maksājumi par saņemtajiem aizdevumiem Valsts kasē veidoja 0,5% no 

visiem pašvaldības izdevumiem (104 tūkst. euro). 

Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez 

mērķdotācijām uz gada beigām sastāda 9,83%. 

Speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi 

 Daugavpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2015.gadā izpildīts 97,62% 

apmērā. Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2015.gadā veidoja 912 tūkst. euro (izpilde 100%), 

ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 423 tūkst. euro (izpilde 95%), speciālā budžeta ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem 15 tūkst. euro (izpilde 58%).  

2015.gadā plānotie speciālā budžeta izdevumi tika izlietoti 90,2% apmērā (1408 tūkst. euro), 

no tiem, 64% (901 tūkst. euro) izlietoti pašvaldības ekonomiskai darbībai, 32% (454 tūkst. euro) 

vides aizsardzībai. Pārējie līdzekļi izlietoti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 

atpūtai, kultūrai un reliģijai (53 tūkst. euro). No kopējiem izdevumiem 59,2% tika izlietoti 

uzturēšanas izdevumiem (834 tūkst. euro) un 40,8% (574 tūkst. euro) - kapitālajiem izdevumiem.  

Naudas līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā speciālajā budžetā bija 190 tūkst. euro, savukārt 

2015.gada beigās 128 tūkst. euro. Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā tika finansēti no 

pārskata gadā gūtajiem ieņēmumiem un naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā (190 tūkst. euro). 

Pašvaldības speciālā budžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2015.gada beigās 

izveidojies ar deficītu 58 tūkst. euro. 

Pašvaldībā 2015.gada laikā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi 15 tūkst. euro apmērā. 

Ziedojumi izlietoti 13 tūkst euro apmērā, t.sk., atpūtas, kultūras, reliģijas izdevumiem 7,6 tūkst. 

euro, bet 5,9 tūkst. euro izlietoti izglītībai. 

Uzkrātais ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada beigām sastāda 

27 tūkst. euro.  

Debitoru un kreditoru parādi 

   Daugavpils novada pašvaldības budžeta iestāžu debitoru parādi pārskata perioda laikā ir 

samazinājušies par 25,9 tūkst. euro, jeb, par 2,5% un 2015.gada beigās veido  998 tūkst. euro. 

   2015.gada laikā ievērojami samazinājās arī kreditoru parādi - no 20,8 milj. euro gada sākumā 

par 18,1%, jeb 3,8 milj. euro un gada beigās veido 17 milj. euro. Daugavpils novada pašvaldības 

ilgtermiņa saistības gada laikā saglabājās iepriekšējā perioda apjomā un veido 13,3 milj. euro. 

Īstermiņa saistības gada laikā samazinājās no 7,6 milj. euro līdz 3,8 milj. euro, no tiem, nākamo 

periodu ieņēmumi un saņemtie avansi samazinājās par 3 milj. euro. 

           Pašvaldības pamatlīdzekļu novērtējums 

Daugavpils novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites vērtības izmaiņas 2015.gadā 

Aktīvs 
Uz pārskata perioda 

beigām (euro) 
Uz pārskata gada 

sākumu (euro) 
Izmaiņas 

(+,-) (euro) 

Pamatlīdzekļi – kopā   67 140 062 67 186 242 (-) 46180 

Zeme, ēkas, būves 59 470 899 56 796 835 (+) 2 674 064 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 674 615 681 664 (-) 7049 
Pārējie pamatlīdzekļi 5 149 577 5 035 814 (+) 113 763 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 
410 930 3 211 651 (-) 2 800 721 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 259 920 1 224 023 (+) 35 897 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
173 185 229 027 (-) 55 842 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 936 7 228 (-) 6292 
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Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) (-) 37 413 291 (-) 33 708 616 (-) 3 704 675 

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (-) (-) 30 557 - (-) 30 557 
Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

pamatlīdzekļiem (-) (-) 24 969 (-) 24969 - 
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Pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
2014.gadā 

(euro) 

2015. gadā (euro) 

plānots 
faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 16 025 071 15 806 105 14 666 831 

1.1. dotācijas 14 446 772 13 365 411 12 959 918 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 555 790 1 892 307 1 441 810 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 533 542 249 864 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 22509 1 4845 15 239 
2. Izdevumi (kopā): 33 950 174 26 732 424 24 199 812 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 20 109 013 22 150 377 19 970 077 

2.1.1. kārtējie izdevumi 17 836 055 19 501 740 17 744 795 

2.1.2. procentu izdevumi 117449 128 959 104 479 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 093 061 1 057 365 979 495 

2.1.4. 
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
139 211 231 447 55 061 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 448 1 462 313 1 141 308 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 13 841 161 4 582 047 4 229 735 

 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

Pašvaldības zemes sadalījums 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Daugavpils novada teritorija uz 2016.gada 1.janvāri 

ir 187233,70 ha. Lielāko daļu zemes aizņem lauksaimniecības zeme, tie ir 68,9%, un 

mežsaimniecības zeme- 23.18% no kopplatības. 

 

Zemes sadalījums pēc īpašuma tiesību statusa Daugavpils novadā uz 01.01.2016. 

2015.gadā vislielāko daļu pēc īpašuma tiesību statusa Daugavpils novadā aizņem zemes 

īpašum i- 73.86% no kopējās platības. Pārskata gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu ir palielinājies 

zemes īpašumi un samazinājusies pašvaldībai piekritīgās un valstij piekritīgās zemes platības. 
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Pašvaldības iznomātās zemes pēc lietošanas mērķiem (ha) 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme bez apbūves  8080 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ar apbūvi 793 

Individuālo māju apbūve 226 

Meža zeme 123 

Vasarnīcas 58 

Citi mērķi 55 

Ražošanas objektu uzturēšana 11 

 

2015.gadā budžeta ieņēmumi par pašvaldībai piekrītošās un piederošās zemes nomu bija 

61292.00 euro.  

Pašvaldības meža apsaimniekošana 

 19 pagasta pārvaldes veic Daugavpils novada  pašvaldības meža  apsaimniekošanas darbus 

1968 ha kopplatībā  uz  pašvaldībai piederošās un piekrītošās meža  zemes,  no tiem,  ar mežu 

apklātā platība - 1358 ha, nemeža zemes - 610 ha.  No pašvaldības meža zemes 122,82 ha tika nodoti 

nomā fiziskām personām.  

 

Pašvaldības  nedzīvojamo  ēku  un  būvju  apsaimniekošana 

Pašvaldības  īpašumā atrodas 189 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek izmantotas pašvaldības 

funkciju veikšanai. 2015.gadā iznomāšanai tika nodotas 154 nedzīvojamās telpas, ēkas un būves, kas 

ir par 12 objektiem mazāk nekā 2014.gadā. 

Pašvaldības iznomāto telpu un būvju ieņēmumi 2016.gada plāns –31 574,00 euro, 

2015.gadā – 27 640,00 euro, 2014.gadā – 29 112,00 euro. 

 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana 

 

2015. gadā Daugavpils novada pašvaldībā, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma prasībām,  tika atsavināts  71 pašvaldības īpašumā esošie nekustamais īpašums. 

Kopumā tika atsavināti 207.25 ha pašvaldības zemes, 4 izīrēti dzīvokļi 207.10 m2 platībā, 2 

nekustamie īpašumi (būve un zemes vienība).  
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2015.gadā pašvaldības budžetā no nekustamo īpašumu atsavināšanas tika iegūti par 8 308,00  

euro vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā.  

Pašvaldības nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2015.gadā 

 Periods Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 
tirgus vērtība (euro/ha) 

Apbūvētās zemes vienības 
(dārzkopības biedrībās) 
tirgus vērtība (euro /m2 ) 

Dzīvokļu 
tirgus vērtība  

(euro /m2 ) 

2014.gads 780-1100 1,00-1,80 26-68 

2015.gads 780- 1100 0,98-1,80 32-55 

Mājokļu apsaimniekošana 

 

Daugavpils novada pašvaldības teritorijā ir 281 daudzdzīvokļu māja, t.sk., 82% (232 mājas) 

ir privatizētas un 18% (49 mājas), kas netika sludinātas privatizācijai. 

No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita (232 mājas), 117 dzīvojamās mājas 

uz 31.12.2015. pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. 2015.gadā dzīvokļu īpašnieku 

pārvaldīšanā nodota viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Naujenes pagastā. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” apsaimnieko 23 daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Kalkūnes un Naujenes pagastā, kurām vēl nav pieņemts kopsapulces lēmums par 

dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā. 

Dzīvokļu apsaimniekošana 
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Kopējais dzīvokļu īpašumu skaits ir 4519, no tiem, privatizētie dzīvokļi ir 3421 (76%) un 

pašvaldības dzīvokļi – 1098 (24). 

No pašvaldības piederošajiem 1098 dzīvokļiem, 950 dzīvokļi ir izīrēti Daugavpils novada 

iedzīvotājiem. Uz 2015.gada 31.decembri Daugavpils novadā ir 148 brīvi dzīvokļi. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, brīvo dzīvokļu skaits ir palielinājies par 17 dzīvokļiem. 

 

No pašvaldības brīvajiem dzīvokļiem 107 dzīvokļi ir dzīvošanai nederīgi un kuriem ir 

nepieciešams kapitālais remonts. Lielākā daļa no dzīvošanai nederīgajiem dzīvokļiem atrodas Višķu 

pagastā, tie ir, 38 dzīvokļi (no tiem 29 atrodas Vīgantu ciemā).  Nīcgales pagastā ir 27 dzīvošanai 

nederīgie dzīvokļi. Laucesas, Medumu, Salienas un Vecsalienas pagastā dzīvošanai brīvu dzīvokļu 

vispār nav.   

 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošana 

Pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām veiktie remontdarbi 

2015.gada Daugavpils novada pašvaldība ieguldīja 42 353 euro daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju uzlabošanā. Līksnas, Nīcgales, Salienas un Vecsalienas pagasta daudzdzīvokļu mājām tika 

veikta jumta nomaiņa, nomainīti logi kāpņu telpām, veikts dūmeņu remonts. 

Pašvaldības brīvo dzīvokļu remontdarbi 

Pārskata gadā neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ieguldīja 45 824 euro. Lielākie 

remontdarbi tika veikti Višķu pagastā- diviem dzīvokļiem – 25 363 euro. Tika remontēti arī dzīvokļi 

Kalkūnes, Maļinovas, Naujenes un Nīcgales pagastā. Veicot neizīrēto dzīvokļu remontus, tika 

palielināts par 12 dzīvokļiem dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils novadā, kas ir 

nepieciešami, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pagastos, kuros nebija neizīrētu un 

dzīvošanai derīgu dzīvokļu.  

Pārskata gadā veikto energoefektivitātes pasākumu finansējums 

2015.gadā 3 dzīvojamām mājām tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. 

No 2015. gada budžeta  līdzekļiem tika pārskaitīts līdzfinansējums 29284,60 euro apmērā 2014.gadā 

reģistrētam iesniegumam un pieņemtam lēmumam dzīvojamai mājai Ķieģeļu iela 10, Kalkūnes 

pagasts.  

Pašvaldības līdzfinansējums 2015. gadā pieņemtajiem lēmumiem bija 74 449,62 euro. 

Kopējais pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanai ir 103 734,22 euro. 
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Lielākā summa dzīvojamās mājas siltināšanas darbiem tiek izlietota apkures sistēmas renovācijai, tas 

ir, 40 000 euro. 

 

 

Nr.p.

k. 

Daugavpils 

novada domes 

lēmuma 

datums un Nr.  

Dzīvojamās 

mājas adrese 

Dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotā persona 

Energoefektivitātes 

veicināšanas atbalstāmie 

pasākumi 

Atbalstītā 

līdzfinansējuma 

summa (euro) 

1. 
30.04.2015. 

Nr.324 

Kalkūnes iela 

14, Kalkūni, 

Kalkūnes 

pagasts 

SIA “NAUJENES 

PAKALPOJUMU 

SERVISS” 

Energoaudita veikšana 250,00 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 
2 400,00 

Apkures sistēmas 

renovācija 
40 000,00 

KOPĀ 42 650,00 

2. 
25.06.2015. 

Nr.567 

Komunālā 

iela 108, 

Kalkūni, 

Kalkūnes 

pagasts 

SIA “NAUJENES 

PAKALPOJUMU 

SERVISS” 

Energoaudita veikšana 200,00 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 
1 815,00 

Bēniņu pārseguma 

siltināšana un jumta 

seguma nomaiņa 

21 004,00 

KOPĀ 23 019,00 

3. 
28.05.2015. 

Nr.419 

18.novembra 

iela 422, 

Vecstropi, 

Naujenes 

pagasts 

DzĪKS “Mežmala” 

Energoaudita veikšana 346,00 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 
1 750,00 

Ārējo sienu siltināšana 6 684,82 

KOPĀ 8 780,82 

2014.gada pieņemtā lēmuma dzīvojamās mājas Ķieģelu iela atbalstītā summa, EUR 29 284,60 

PAVISAM KOPĀ: 103 734,22 

 

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā laika posmā no 01.03.2015. 

(tiek veikta reģistru aktualizācija) līdz  31.12.2015. iekļautas 77 personas (no tām ar 15 personām ir 

noslēgts īres līgums un 1 persona ir izslēgta no reģistra). Aktīva 61 persona, kura gaida palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā.  
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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, 29 personas. Personas vēlas apmainīt īrēto 

dzīvojamo telpu pret lielāko dzīvojamo telpu un pret dzīvojamo telpu ar lētākiem komunāliem 

pakalpojumiem. 

 

IZGLĪTĪBA 
 

2015. gadā Daugavpils novadā darbojās 11 pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas 

izglītības iestādes, Medumu  internātpamatskola, sporta skola, Naujenes jauniešu iniciatīvas un 

sporta centrs. Vispārējās izglītības iestādēs mācījās 1594 skolēni (t.sk., apguva izglītību latviešu 

valodā 58% skolēnu), pirmsskolas izglītības iestādes grupās bija 497 audzēkņi.            

No valsts mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai tika 

saņemti 2 125 716  euro, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai – 212 056 euro un interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai – 86 162 euro. Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai no pašvaldības budžeta tika 

apmaksātas 54,6 pedagoģiskās likmes. 

Daugavpils novadā tika organizētas 23 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 146 

skolēni no Daugavpils novada skolām. 

 
Skolēnu sniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs(%) 

 

Labākos rezultātus olimpiādēs uzrādīja Tabores, Medumu, Nīcgales, Naujenes pamatskola, 

vidusskolu grupā labākās – Sventes, Špoģu, Vaboles vidusskola. Zemgales vidusskolas skolniece 

Tatjana Lukjanska ieguva 1.vietu  valsts vides projektu olimpiādē. 

Vizuālās mākslas novada olimpiādes uzvarētāju darbi tika ievietoti izdotajā  2016. gadam 

kalendārā. 
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Tika koordinēts skolu darbs pie centralizēto valsts pārbaudes darbu organizācijas. Visi 

novada skolu 9. un 12. klašu absolventi sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus un saņēma valsts 

sertifikātus. 

 
Valsts pārbaudes darbu novada rezultātu salīdzinājums ar vidējo valstī (%) 

 

Novada absolventi labus rezultātus uzrāda matemātikas, vēstures, fizikas, bioloģijas valsts 

pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi jāuzlabo angļu, latviešu valodā. 

Ļoti labus rezultātus uzrādīja Špoģu un Vaboles vidusskolas absolventi, bet vājus vērtējumus 

ieguva Salienas vidusskolas absolventi. Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem Špoģu vidusskola ir 

atzīta par labāko skolu valstī nominācijā “Lauku vidusskolas”.  

Mācību gada noslēgumā tika godināti ar Izglītības pārvaldes diplomiem un  naudas prēmijām 

skolēni, kuri bija mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. Daugavpils novada domes pateicība tika 

pasniegta skolotājiem, kas gatavoja skolēnus olimpiādēm. Tika pasniegtas arī naudas prēmijas 

pamatskolām un vidusskolām, kuras ieguva 1.-3.vietu olimpiāžu rezultātu kopsavilkumā  un interešu 

izglītībā.  

Skolotāju dienā īpaša pateicība tiek izteikta skolotājiem, kas ir veltījuši savu darbu 

Daugavpils rajona un novada izglītības iestāžu skolēniem 20, 25, 30 un vairāk gadu.  
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Bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem mācību procesa organizēšanas  un integrēšanās 

sabiedrībā nodrošināšanas nolūkos 9 vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek integrēti 73 

izglītojamie ar speciālajām vajadzībām.  
Tradicionāli novadā tika organizēts projektu konkurss “Kopā būt!’’.  Projektu mērķis  bija 

kopīgi sadarbojoties skolai ar citu institūciju pārstāvjiem, rast inovatīvākas darba formas, lai 

pilnveidotu vecākiem  bērnu audzināšanas un sociālo kompetenču prasmes, kas sekmētu bērnu 

attīstībai draudzīgāku vidi. Tika atbalstīta projektu īstenošana trijās Daugavpils novada izglītības 

iestādēs - Sventes, Salienas vidusskolā un Birznieku pamatskolā. 

Vardarbības risku novēršanai un izpratnes veicināšanai par preventīvo pasākumu nozīmi 

bērnu pasargāšanai no vardarbības sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību centru divām pedagogu 

grupām (37 cilvēki) tika noorganizēti  24 stundu kursi : 

- klašu audzinātājiem ”Vardarbības (mobinga) cēloņi, sekas un risinājumi skolās”; 

- pirmsskolas skolotājiem ”Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes pirmsskolā”. 

           Tika sniegts atbalsts novada skolēnu dalībai kustības „Bērniem draudzīga skola” ietvaros 

organizētajā konferencē  Rīgā,  kurā  piedalījās Vaboles, Špoģu  un  Salienas vidusskolas skolēni.  

Ilgus gadus turpinās radošā sadarbība ar Vācijas Republikas Internacionālās Savienības  e.V  

Ziemeļu nodaļu. Sadarbības ietvaros notika  jauniešu apmaiņa, kad Vācijas jaunieši viesojās Latvijā . 

Jauniešu apmaiņa  jau ir kļuvusi par ilggadēju tradīciju, bet 2015.gada vasarā pirmo reizi Vācijas 

jauniešiem bija iespēja kopā ar mūsu novada jauniešiem  ņemt dalību XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku aktivitātēs. 

2015.gadā  interešu izglītībā Daugavpils novadā notika 29 norises, kurās piedalījās  apmēram  

2 480 Daugavpils novada skolēni un skolotāji, un kuras aptvēra gandrīz visas interešu izglītības 

jomas.  

2015. gadā galvenais pasākums interešu izglītības jomā  bija mūsu novada bērnu un jauniešu 

dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Svētkos piedalījās 366  dalībnieki, no 

kuriem 328  tika piešķirts Svētku dalībnieku statuss (2010.gadā Daugavpils novadu pārstāvēja 175 

dalībnieki). 

Gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem par 1.pakāpes laureātiem kļuva 8 tautas deju 

kolektīvi (Nīcgales, Lāču pamatskola, Špoģu, Vaboles, Zemgales vidusskola), 2.pakāpes - 3 

kolektīvi ( Medumu un Kalupes pamatskola), 3.pakāpes - Medumu pamatskola. 

Radošo darbnīcu konkursā “Rakstu darbi” Sventes vidusskolas pulciņš “Saimniecīte” ieguva 

1.vietu. Ar radošo darbnīcu Svētkos piedalījās arī Medumu internātpamatskolas audzēkņi.  

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris atlases skatē ieguva 1. pakāpi A grupas 

orķestru vidū.  

Par Svētku dalībniekiem kļuva visi novada izglītības iestāžu koru dziedātāji: Naujenes 

pamatskolas koris, Lāču pamatskolas un Špoģu vidusskolas apvienotais koris, Silenes pamatskolas 

un Sventes vidusskolas apvienotais koris. 

Mākslas darbu izstādē “Rakstu darbi” novadu pārstāvēja Biķernieku pamatskolas 

M.Bogdanovas un Vaboles vidusskolas Jāņa Pudāna darbi. Augstus sasniegumus Latvijas atlases 

skatēs guva arī Vaboles vidusskolas un Špoģu vidusskolas folkloras kopas. 

Stiprinot bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu un suminot Latviju 97. dzimšanas dienā, 

notika un atsaucību guva virkne pasākumu: zīmējumu konkurss “Mani Dziesmusvētki”, vidusskolu 

pašpārvalžu erudītu konkurss “Par un ap Daugavpils novadu”. Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku dalībnieku koncerts klātesošos priecēja Daugavpils novada Valsts svētku svinīgajā pasākumā. 
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Izstādes “Mani Dziesmusvētki” atklāšana, DNKC 10.11. 2015. 

Daugavpils novada sporta skolas 17 sporta grupās nodarbojas 245 audzēkņi. Strādā 13 

treneri.  

Galvenais skolas uzdevums 2015.gadā bija veiksmīgi startēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādē un 

Latvijas čempionātos. Latvijas Jaunatnes Olimpiādē izcīnītas 4 zelta, 1 sudraba un 3 bronzas 

medaļas. Novadu un pilsētu kopvērtējumā pēc izcīnītajām medaļām novada sporta skolai ir  13.vieta  

86 novadu konkurencē . 

Latvijas čempionātos izcīnītas 36 medaļas:  

- zelta – 8 (vieglatlētikā – 3, brīvajā cīņā – 5); 

- sudraba – 11 (vieglatlētikā – 7, brīvajā cīņā – 2, boksā – 2); 

- bronzas – 17 (vieglatlētikā – 8, brīvajā cīņā - 4, boksā – 5). 

Septiņu skolu izglītojamie tika iekļauti Latvijas izlases sastāvā un pārstāvēja Latviju 

Starptautiskās sacensībās, tai skaitā: 

- Eiropas čempionātos – 2 izglītojamie; 

- Baltijas valstu sacensībās vieglatlētikā – 2. 

- 2015.gada Starptautiskajās bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā – 3. 

 
Marina Andrejeva 3.vietā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

 

Brīvās cīņas sportisti bija galvenie skolas panākumu kaldinātāji Latvijas Jaunatnes 

Olimpiādē. No 8 medaļām 5 izcīnīja tieši cīkstoņi, tai skaitā, visas 4 novada zelta medaļas.  

Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā brīvajā cīņā kadetiem startēja Andreja 

Andrijanova audzēknis Aleksandrs Potapovs un debijas reizē izcīnīja 13.vietu. Arī citās Latvijas un 

starptautiskajās sacensībās rezultāti bija atzīstami.  
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Brīvās cīņas komanda Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

 

2015. gads Daugavpils novada jaunatnei bija pasākumiem un aktivitātēm bagāts. Kopumā 

tika organizēti 15 pasākumi novada jauniešiem, kā arī tika izsludināti 2 projektu konkursi 

jauniešiem, nodrošinot novada domes finansējumu jauniešu idejām. 

            Daugavpils novada jaunieši izspēlēja 4 intelektuālo spēļu ciklu, kas norisinājās Biķerniekos, 

Medumos, Skrudalienā un Naujenē. Viena no spēlē tika veltīta Daugavpils novadam. 

 

 
Biķernieku pagasta jaunieši  

 

Tika rīkotas arī 2 video veidošanas meistarklases, kur jaunieši apguva video veidošanas 

pamatus un piedalījās video filmēšanas procesā.  

Maijā jaunieši devās sacensībās „Piedzīvojumu taka” Līksnas pagastā, kur sadarbībā ar 

biedrību “Stīga” jaunieši gan mācījās orientēties apkārtnē pēc kartes, gan arī pārbaudīt savu veiklību 

un spēju sastrādāties komandā.  

Viens no gaidītākajiem pasākumiem jauniešiem bija Daugavpils novada jaunatnes 

salidojums, kas norisinājās Skrudalienas pagastā, atpūtas bāzē “Viktorija”, kur 2 dienu laikā 

jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savu fizisko izturību un parādīt savus talantus un radošumu, 

sagatavojot mājas darbus, saistītus ar izdzīvošanas tēmu. Salidojuma laikā jaunieši piedalījās sporta 

sacensībās un radošās darbnīcās. 
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Salidojuma dalībnieki 

 

Daugavpils novada dome 2015.gadā izsludināja 2 projektu konkursus jauniešiem: 

“Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”.  

Lai veicinātu Daugavpils novada jauniešu interesi uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

veicināšanai, tika organizēta “Uzņēmējdarbības sākumskola jauniešiem”. Nedēļas laikā jaunieši 

dzīvoja Medumu internātskolā un piedalījās ekskursijā pie vietējiem uzņēmējiem, diskutēja, 

klausījās lekcijas un darbojās komandās. Jauniešus mācīja biedrības „DAVAI” jaunieši, 

uzņēmējdarbības speciālisti, dažādas organizācijas, „Latvijas Robins Huds un zināšanu eņģelis”.  

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

 Sociālo aprūpes iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu sociālo pakalpojumu un pasākumu 

finansējums no novada budžeta 2015. gadā un budžeta projekts 2016.gadam 

 

Sociālo aprūpes iestāžu finansējums 

 

Sociālās aprūpes iestāde, sociālais pakalpojums 2015.gada izpilde (euro) 
2016.gada 

pieprasījums (euro) 

1. Naujenes bērnu nams un 

Mātes un bērna atbalsta centrs „Avotiņi”  

423 326 

 

418 473 

 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs un  

Dienas centru personām  

garīga rakstura traucējumiem 

631 341 

(t.sk., 193618 ēkas rekonstrukcija) 

437 723 

468 684 

 

3. Sociālo pakalpojumu aprūpes  

centrs „Pīlādzis” (tikai novada) 

34 718 

(20 696 – darba  alga,  

14 022 - celiņu atjaunošana) 

51 245 

 

Sociālo pakalpojumu finansējums 

Sociālās aprūpes iestāde, sociālais pakalpojums 
2015.gada 

2016.gada 
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izpilde (euro) pieprasījums (euro) 

1. Bērnu ar īpašām vajadzībām un  hroniski slimojošu bērnu 

no trūcīgām ģimenēm sociālā rehabilitācija vasaras periodā 
1 980 2 000 

2. Subates Romas katoļu draudzes „Miera nams” atbalstam 1266 1237 

3. Bērni palikuši bez vecāku gādības transporta apmaksai 

autobusam, tramvajam 
1268 2025 

4. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām Stacionārā Daugavpils 

reģionālajā slimnīcā 
30 145 31 712 

5. Detoksikācijas, nakts patversmes pakalpojuma apmaksa 12 664 13 417 

6. Bērnu nometnes trūcīgajiem bērniem (2maiņas) 8 400 8 400 

7. Sociālā rehabilitācija bērniem ar īpašām vajadzībām sajūtu 

dārzā uz Kalkūnu bērnu nama bāzes 
522 0 

8. Sociālo pakalpojumu aprūpes centrs „Pīlādzis” apmaksa 991 500 

2015.gadā ir sniegts atbalsts pacientu iemaksas apmaksai Daugavpils reģionālajā slimnīcā 

29338.68 euro par 1162 pacientiem. 

2015.gadā ir apmaksāts detoksikācijas pakalpojums – 12 664 euro, bet saņemta valsts 

atmaksa par 2014.gadu – 5 160 euro, bet par 2015.gadu saņemta valsts atmaksa 5 760 euro.  

Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju pasākumu finansējums 

Pasākums Izpilde (euro) 
2016.gada 

pieprasījums (euro) 

  Ziemassvētku pasākumi sociālo aprūpes iestāžu klientiem, 

bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem bāreņiem, 

daudzbērnu ģimeņu bērniem un citi sociālie pasākumi 

6 068 4 000 

Kapitālieguldījumi sociālo pakalpojumu nozarē no novada budžeta 

Iestāde 2015. gads (euro) 2016.gads (euro) 

  Naujenes bērnu 

nams  
 23 927 –veikta vienkāršota renovācija 

vidējai grupai 
20 000 - tehniskā projekta izstrādi 

administratīvai ēkai 
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Renovētā Naujenes bērnu nama vidējās grupas ēka.  

 

2015.gada 23.jūlijā noslēdzās civilmilitārās sadarbības projekts “Naujenes bērnu nama 

vidējās grupas vienkāršota renovācija“, ko realizēja ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā 

sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Daugavpils novada domi. Roku rokā ar Latvijas Bruņoto 

spēku militārajiem inženieriem un SIA „Ditton Būvi", tika veikti renovācijas darbi ēkā, kur turpmāk 

plānots izmitināt 20 Naujenes bērnu nama pusaudžus. 

Divu mēnešu laikā tika atjaunota ēkas fasāde, nomainītas vecās grīdas, ierīkota jauna 

elektroinstalācija, pārveidotas dušas telpas, izbūvētas sienas, ierīkots spēļu laukums, veikta 

apzaļumošana. Šos darbus paveica ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes karavīru trīs rotācijas no 

Kanzasas, Pensilvācijas un Misūri. Novada domes izvēlētajam civilmilitārās sadarbības projektam 

finansiālu atbalstu 183000 ASV dolāru apmērā piešķīra ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā. 

 
Iestāde 2015. gads (euro) 2016.gads (euro) 

  Višķu sociālās aprūpes 

centrs 
579 - Datori darbam ar 

Horizon programmu (1 gab.) 
3 930 – mēbeles klientiem 
193 618 – 1.kārtas renovācija 

530 – drēbju skapis 
362 264 – 1.kārtas ēkas renovācijas 

turpinājums;  
127 560 – 2.kārtas ēkas renovācijas turpinājums 

 

 
Višķu sociālās aprūpes centrs pēc remontdarbiem 

 

Iestāde 2015. gads (euro) 2016.gads (euro) 

  Sociālo pakalpojumu centrs 

„Pīlādzis” 
14 022 – asfalta celiņu 

seguma atjaunošana 
51 245 – dzīvojamo istabiņu 

remonts 
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Sociālā dienesta darbība 

Sociālajā dienestā darbojas vadītāja, 3 daļu vadītāji, 32 sociālie darbinieki, 2 psihologi (viens 

uz 0,5 slodzi), lietvede, 7 aprūpētāji, 13 palīdzētājprofesijas darbinieki, kas nodrošina par sociālo 

palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem novadā. 

Pieņemtie lēmumi 2014.gads 2015.gads 

Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanu 3364 3268 

Par aprūpi mājās apstākļos 24 32 

Par sociālās palīdzības piešķiršanu 4187 3889 

Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanā 17 12 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana pieaugušām 

personām 
19 30 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana bērniem 24 20 

Konsultatīvais atbalsts   

Pieņemti klienti Sociālajā dienestā dažādos jautājumos 642 532 

Izbraukumi uz pagasta pārvaldēm 26 33 

Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju skaits 71 68 

Sociālo aprūpes iestāžu apmeklēšana 16 12 

 

Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 9 bērniem ar īpašām vajadzībām 

Riebiņu novadā „Silajāņos”, kuras rezultātā ir uzlabojusies bērnu veselība, uzvedība, komunikatīvās 

prasmes, savstarpējā atbildība vienam par otru un izpratne par bērnu invaliditāti. Novada 

finansējums bija 1 980 euro. Tika piesaistīta reiterterapija, fitoterapija.  

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

Sociālajā dienestā pieņemti darbā 62 asistenti. 

Tiek sniegts aprūpes mājās pakalpojums personām, kas ir zaudējušas spēju veikt pašaprūpi 

veselības stāvokļa dēļ. Lielākais skaits aprūpējamo ir Demenes, Kalupes pagastos. Gada laikā ir 

aprūpētas 32 personas.  

2015.gada 19.septembrī tika organizēta pieņemšana mammogrāfam, lai veikt sievietēm krūšu 

vēža skrīningu. Šajā profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 33 sievietes, no kurām 22 sievietēm ir 

nepieciešama papildus izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko ārstēšanu, no tām 2 sievietēm 

nepieciešama steidzama operatīva iejaukšanās. 

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, Daugavpils un Ilūkstes novada domi tika organizēts 

Jaungada pasākums audžuģimenēm, kurā piedalījās 13 novada audžuģimenes ar 47 bērniem. Tika 

sarūpēti dāvanu komplekti 260 euro vērtībā no Daugavpils novada domes.  

            Dāvanas sarūpēja arī sponsori: 

SIA „Apola-D”, SIA „EkoLat”, SIA „Kraujas Meliors”, SIA „Lagron, SIA „Vanpro”, Lietišķo 

sieviešu klubs „Olivia”, SIA „Rem-Pro”, SIA „Antaris”, Vjačeslavs Moskaļenko, Roberts Jonāns, 

Jurijs Gridasovs, SIA „Geo Forest”, SIA „TāXators”, SIA „Jums S”, SIA „Rio M”, Sergejs 

Kovaļovs. 
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Audžuģimeņu Jaungada pasākums 

Sociālā dienesta uzskaitē ir 78 augsta riska ģimenes, sociālais darbinieks ar ģimenēm ir 

izveidojis ģimenēm rehabilitācijas lietas un sadarbībā ar pagasta bāriņtiesas locekļiem, sociālā 

dienesta sociālajiem darbiniekiem, veiktas apsekošanas visās ģimenēs.  

- 9 ģimenēm atjaunotas vecākiem aprūpes tiesības, kurās ir 13 bērni; 

- 17 bērniem nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā „Rasas pērle” 6 

bērniem un 10 bērniem Kandavas novadā „Zantē”; 

- 9 bērni ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā ar Sociālā dienesta darbinieku palīdzību. 

Sociālais dienests sadarbībā ar Lietišķo sieviešu klubs „Olivia”, Daugavpils novada domi 

organizēja labdarības pasākumu „Ziemassvētku brīnums”, kurā tika 13 tirdzniecības vietās savākti 

saldumi, augļi, kancelejas piederumi, rotaļlietas un izdalītas Ziemassvētku priekšvakarā 267 

trūcīgām ģimenēm, kurās ir 577 bērni. 
 

 
Akcijas „Ziemassvētku brīnums” atklāšana 2015.gada decembrī 

 

Tika apmeklētas sociālās aprūpes iestādes (Višķu sociālās aprūpes centrs, Valsts sociālā centra 

Latgale filiāle „Kalupe”, Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”) Ziemassvētku  priekšvakarā. Pasniegtas 

dāvanas uz 1862 euro, kuras finansēja Daugavpils novada dome . 

Bērniem bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm, Naujenes bērnu nama bērniem, bērniem ar īpašām 

vajadzībām tika organizēts Ziemassvētku pasākums Daugavpils kultūras pilī, apmeklējot Pēterburgas 

muzikālo uzvedumu. To apmeklēja 250 bērni, ieejas biļetes apmaksāja novada dome 1500 euro. Bērni 

saņēma  dāvanas uz 2 692 euro. 
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Sociālais dienests sadarbībā ar Latgales uzņēmēju apvienību JCI Latgale ir organizējis labdarības 

kampaņu 30 bērniem no trūcīgām ģimenēm (Medumi, Tabore, Kalkūne, Svente, Laucesa, Demene). 

Bērni apmeklēja Zinātkāres centru „Zilie brīnumi”, bērnu klubu „Chu-Cha-Cha-Cha”, visi saņēma 

dāvanas.  

2015.gadā sociālie darbinieki ir izdalījuši Eiropas pārtikas programmas pakas, higiēnas 

komplektus, kancelejas preču komplektus. Kopumā 2015.gadā izdalītas 10 792 pārtikas pakas uz summu 

86 228 euro. Izdalīti 1837 higiēnas preču komplekti uz summu 7 042 euro. 

 

 
Pārtikas programmas realizēšana ar Sarkanā Krusta brīvprātīgo un paku saņēmējiem 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un 

pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem un garīgās attīstības 

traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” noslēguma, tika saņēmuši 8 novada bērni ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem, ko finansēja 522 euro novada dome. 

Sociālais dienests iesaistījās labdarības akcijā Ziedot.lv,  kuras rezultātā dāvanas saņēma 218 

bērni no trūcīgām ģimenēm. 

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

ģimenēm 2 maiņas. Kopumā nometnē bija 60 bērni, tika izlietots 8 400 euro. 

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

ilgdzīvotāja dzīves recepti un to bija 2 jubilāri (Biķernieki, Skrudaliena). 

 

 
Veronika Filmanoviča, Biķernieku pagasts, 104. gadi 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/images/News/sociālais/20150506_094227.jpg
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Sociālais dienests sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, organizēja pasākumu „Dzīvības 

lāse”, kurā tika godināti novada donori. Pasākumā piedalījās 188 dalībnieki. 

 
Pateicības Goda donoriem 

Sociālie darbinieki Kalupes, Dubnas, Biķernieku, Naujenes, Demenes, Sventes, Višķu 

pagasta pārvaldē ir pārņēmuši donoru kustības organizēšanu un paši arī brīvprātīgi nodod asinis. 

 

 
Goda donore Regina Tamane 

Sniegtajiem psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi 

2015.gada laikā Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologi ir snieguši psiholoģiskās 

palīdzības pakalpojumus 327 klientiem (316 Daugavpils novada iedzīvotājiem, 7 klientiem no 

Daugavpils, 2 klientiem no Līvāniem, 2 klientiem no Ilūkstes).  
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Pakalpojuma saņēmēji: 

- vīrieši no 18 gadiem un vecāki – 49; 

- sievietes no 18 gadiem un vecākas – 119; 

- bērni līdz 18 gadiem – 159.  

 
Klientu skaits, atkarībā no vecuma un dzimuma 

Šajā laika periodā tika sniegtas 717 konsultācijas, no tām, 18 konsultācijas maksas 

pakalpojumi, 699 konsultācijas tika sniegtas Daugavpils novada iedzīvotājiem. 

 

 
Konsultāciju skaits 2015.gadā (Konsultāciju skaits/mēneši) 

 

 
Konsultāciju skaits 2015.gadā Daugavpils novada pagastu iedzīvotājiem 

 

Pārsvarā klienti uz konsultācijām tika nosūtīti no: 

- novada bāriņtiesām – 424 konsultācijas,  

- pagastu sociālajiem darbiniekiem – 39 konsultācijas, 

- pēc Ģimenes ar bērniem atbalsta daļas vadītājas R. Beļskas pieprasījuma (augsta riska 

ģimenes)  –  53  konsultācijas, 
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- psiholoģiskā palīdzība tika sniegta pēc klientu pieprasījuma - 134 konsultācijas, 

- Konsultācijas pēc rehabilitācijas centru ieteikuma – 17 konsultācijas, 

- Naujenes bērnu nama – 15 konsultācijas, 

- pēc policijas pieprasījuma – 4 konsultācijas, 

- skolas (mācību jautājumi, vardarbība, uzvedības problēmas utt.) – 31 konsultācija. 

 

Psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu saturs  

Tika sniegtas psiholoģiskās konsultācijas/ izpētes sekojošos jautājumos:  

- vardarbība pret bērnu;  

- vardarbība pret bērnu ģimenē;  

- vardarbība bērnu vidū;  

- vardarbības sekas bērnam; 

- bērnu apmācības jautājumi, IQ (intelekta) diagnostika, gatavība skolai;  

- bērnu psihoemocionālais stāvoklis/ uzvedības grūtības; 

- bērna –ģimenes jautājumi; 

- bērna – ģimenes aspektu izpēte; 

- bērna viedokļa noskaidrošana nosakot dzīvesvietu vecāku šķiršanās gadījumā, nosakot 

saskarsmes kārtību ar šķirtajiem vecākiem; 

- bērna viedokļa noskaidrošana saistībā ar gaidāmo adopciju, aizbildnību, viesošanos 

viesģimenē, ievietošanu audžuģimenē; 

- atbilstība viesģimenes, audžuģimenes, aizbildņa pienākumu pildīšanai; 

- vecāku aizgādības tiesību atjaunošanas iespējas; 

- nosūtījumi pie speciālistiem;  

- psihotraumējoši notikumi, zaudējumi, sēras bērniem un pieaugušajiem. 

 

 Nodarbinātības jautājumu risināšana 

Bezdarbnieku skaits novadā: uz 01.12.2014. bija 1657 bezdarbnieki. 

 

2015.gadā tika realizēts Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) pasākums, kas 

bezdarbniekiem bija kā iespēja būt nodarbinātiem un gūt ienākumus. Finansēts pasākums no NVA 

speciālā budžeta. 
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No 2011. – 2015.gadā  NVA pasākumā tika nodarbināti bezdarbnieki. 

 

 Sociālā palīdzība novada iedzīvotājiem 
 

Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti: 

 pabalsti garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI) un dzīvokļa pabalsti. 

 
Pabalstu salīdzinājums četru gadu griezumā. 

 

Galvenais iemesls GMI un dzīvokļa pabalstu samazināšanai 2015.gadā ir iedzīvotāju skaita 

samazinājums un sociālo darbinieku veiktā kontrole par pabalstu lietderīgu izmantošanu, statusa 

piešķiršanu, plašāka piekļuve pie informācijas par klientu. 

Veicot GMI pabalsta izmaksu un lietderīgumu, var secināt, ka: 

1) vidēji GMI pabalsta  nodrošināšanas lielums 1 personai gadā ir 250,48 euro; 

2) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas lielums 1 personai mēnesī ir 35,33 euro; 
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3) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas saņemšanas ilgums 1 personai ir 7,9 mēneši. 
 

Pārējo pabalstu izmaksas 2014. un 2015.gada salīdzinājumā 

 
 2014.gads (euro) 2015.gads (euro) 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 54 752 29 463 

Sociālo garantiju pabalsts 74 904 87 020 

Veselības aprūpes pabalsts 987 1 147 

Pārējie pabalsti 54 406 9 966 

Iniciatīvas pabalsts 0 48 477 

 

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

 

 
Trūcīgas ģimenes vai personas 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 (5 ha personai un 15 ha ģimenei, kas nedod iespēju saņemt 

izziņu par trūcīgas personas vai ģimenes statusus); 

5) Lauku atbalsta dienesta maksājumi tiek uzrādīti; 

6) citas valsts pensija; 

7) ārzemēs dzīvojošo bērnu atbalsts vecākiem; 

8) informācijas pieeja pie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem, 

Uzturlīdzekļu maksājumiem, Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes informāciju, Ceļu 

satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu uzskaiti, Zemesgrāmatas nodaļas informāciju. 

 

KULTŪRA 

Darbs projektos 
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2015.gadā tika pabeigta ELFLA atbalstītā projekta „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 

atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” 

realizācija.  

Projekta ietvaros atjaunota Slutišķu vecticībnieku lauku sēta un izveidota jauna Naujenes 

Novadpētniecības muzeja ekspozīcija “Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20.gadsimta 

1.pusē”. Kultūrvēsturiskās izpētes rezultātā atjaunots slēgtais pagalms ar koka žogu un goda vārtiem, 

pagalmā izrakta aka ar svērteni, atjaunota dzīvojamā māja, kūts un šķūnis.  

   
Projekta „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” realizācijas 

gaita 

  

Ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” 

2015.gadā realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts “Dzejnieka Raiņa dzīves vietas 

Berķenelē teritorijas labiekārtošana tradicionālās kultūras aktivitāšu norisei”. 

Projekta ietvaros tika veikta Raiņa mājas Berķenelē dārza labiekārtošana: iestādīti jaunu 

augļu koki, izgatavoti un uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu grozi, izgatavotas un uzstādītas divas 

laipas pie dīķa, renovētas koka kāpnes dārzā, izgatavota un uzstādīta pārvietojamā platforma 

brīvdabas pasākumiem un koka lapene. Tika sniegts būtisks ieguldījums infrastruktūras sakārtošanā, 

uzlabota brīvdabas pasākumu norises kvalitāte.  Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota valsts 

nozīmes vēstures pieminekļa teritorija, veicināta sadarbība ar novada jaunatni un vietējām kopienām.  
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Turpināja savu darbu Latvijas valsts budžeta finansētā programmas „Latviešu valodas 

apguve” projekts „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā" . 

2015.gadā 48 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, tādējādi veicinot mērķauditorijas 

spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos procesos. Apmācības notika Daugavpils novada kultūras 

centrā 4 reizes nedēļā. Kopumā projekta ietvaros tiks apmācīti 96 Daugavpils novada iedzīvotāji. 
 

Lielākie pasākumi Daugavpils novadā 

Latgales deju svētki “Večerinka Viškūs”. 

2015.gada 28.jūnijā Daugavpils novada Višķu pagastā norisinājās Latgales deju svētki 

„Večerinka Viškūs", kas bija gada vērienīgākais pasākums deju nozarē Latgales reģionā, to rīkoja 

Daugavpils novada  Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. 

Savam novadam raksturīgās dejas uz Višķu estrādes izdejoja 98 kolektīvi no 7 Latgales deju 

apriņķiem – Balvu, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes. Kopā svētkos 

piedalījās ap 1900 dalībniekiem  (49 jauniešu deju kolektīvi (ap 980 dalībnieki), 39 vidējās paaudzes 

deju kolektīvi (ap 720 dalībnieki), 10 senioru deju kolektīvi (ap 200 dalībnieki). 

  
Latgales deju svētki „Večerinka Viškūs" 

Svarīgākais notikums folkloras nozarē 2015.gadā bija Starptautiskais folkloras festivāls 

“Baltica 2015”, kurā no Daugavpils novada piedalījās 6 kolektīvi: Naujenes pagasta folkloras kopa 

“Rūžeņa”, Vaboles pagasta Etnogrāfiskais ansamblis ”Vabaļis”, Ambeļu pagasta folkloras kopa 

“Speiga”, Nīcgales pagasta folkloras kopa “Neicgalīši”, Dubnas pagasta folkloras kopa “Atzola” un 

Daugavpils novada Kultūras centra folkloras kopa “Dyrbyni”. 
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    Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pērles” Daugavpils              Dubnas pagasta folkloras kopa “Atzola” Starptautiskajā folkloras  

               novada vokālo ansambļu skatē „Pavasara dziesma”                                                          festivālā “Baltica 2015” 

Daugavpils novada kultūras centrā darbojas 8 amatiermākslas kolektīvi: Jauktais koris 

„Latgale”, Tautas deju ansamblis „Līksme”, Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, Teātra trupa 

„Trešais variants”, Vokālais ansamblis „Stage On”, Vokālā studija „Stage On”, Folkloras kopa 

„Dyrbyni”, Projekta „Mode H” radošā grupa. 

   
   Jauktais koris „Latgale” pie Jubarkas Romas katoļu baznīcas (Lietuvā)        Tautas deju ansamblis „Līksme” Pasaules folkloras festivālu “World      
                                                                                                                                                                          Folk” Bulgārijā 

   
  Teātra trupas „Trešais variants” izrāde „Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš”        Vokālā studija „Stage On” Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē   

     „Pavasara dziesma” 
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   Folkloras kopa „Dyrbyni”Naujenes pagasta sadziedāšanās pasākumā            Teātra studija “Mode H” Starptautiskajā Adaptētās modes forumā     

                                          „Atvasara Juzefovā”                                                                             “Mode H” Francijā   
 

Mācību un informācijas centrs 

Mācību un informācijas centrā 2015.gadā sagatavotas un realizētas 12 profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības programmas,  kopā 205 stundas.  

   
          Seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām apgūst datorprasmes                                 Vokālo ansambļu vadītāju semināra noslēgums 

Daugavpils novada centrālas bibliotēkas dienesta darbība 

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2015.gadā tika veikta ar 

centralizētu iepirkumu, paredzot 0,90 euro uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei. Tika iepirkti 3788 

eksemplāri grāmatu par 23 639 euro. 

Informācija par Daugavpils  novada 21 bibliotēkas resursiem pieejama Daugavpils  novada  

bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/, kur ievadīti 90049 eksemplāri 

iespieddarbu.   

Sadarbībā ar biedrību “Lauku bibliotēku atbalsta biedrība”   2015. gada 7.augustā Naujenes  

pagastā notika 14. Grāmatu svētki.  

http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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14. Grāmatu svētku norises Naujenes pagastā 7. augustā 

 

Raiņa mājas Berķenelē darbība 

 

2015.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 5014 cilvēki, tika organizētas 50 ekskursijas, 13 

pasākumi un 8 izstādes. 

Ar daudzveidīgu kultūras un mākslas pasākumu klāstu 2015.gadā tika atzīmēta Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileja. Raiņa mājā Berķenelē notika pasākumu cikls “Vai atmini mani? 

Rainis”. 

Viens no vērienīgajiem pasākumiem bija Brīvdabas uzvedums “...Atmiņās iegāju te…” 

(režisors Ivars Brakovskis) Pasākums veicināja ciešāka sadarbības tīkla izveidošanu ar Daugavpils 

novada amatierkolektīviem un iedibināja brīvdabas uzvedumu veidošanas tradīcijas arī turpmākajai 

Raiņa mājas darbībai. 

2015.gada Berķenelē tika atklāta jauna ekspozīcija “Bērnistaba” . Ekspozīcijas „Bērnistabas” 

dizaina autore Kristiāna Dimitere. 

 

   
Brīvdabas uzvedums “...Atmiņās iegāju te…” 
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Ekspozīcija „Bērnistaba” Raiņa mājā Berķenelē 

 

Skrindu dzimtas muzeja darbība 

2015.gadā Skrindu dzimtas muzeju apmeklēja 1472 cilvēki, tika organizētas 39 ekskursijas, 5 

pasākumi un 7 izstādes, veikti 2 zinātniskie pētījumi. 

 

   
                         Mākslas dienu dalībnieki radošajā procesā                                    Vaboles vidusskolas audzēkņu tikšanās ar mākslinieci S. Linarti 

   
                    Vaboles represētie iepazīstas ar izstādēm muzejā                                                Ciemos pie Jāņa Kudiņa Višķu pagastā 
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Grāmatas izdevējs, Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs Jānis Elksnis uzrunā klātesošos 

 

Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

2015.gadā Naujenes Novadpētniecības muzeju apmeklēja 3529 cilvēki, tika organizētas 139 

ekskursijas, 6 pasākumi. Muzejā apmeklētājiem bija apskatāmas 7 pastāvīgās ekspozīcijas un 10 

izstādes. 

   
Starptautiskā akcija „Muzeju nakts” 16.05.2015. 

   
„Slutišķu vecticībnieku sētas” un ekspozīcijas „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā” atklāšana 16.09.2015. 
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                                 Lekcija Lāču pamatskolas skolēniem                       Pasākums (lekcija ar ceļojošo izstādi)  Lāču pamatskolā muzejā Tautas                  

                                                                                                                                                                   likteņdienu atceroties” 

Kultūrizglītība Daugavpils novadā 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā 2015.gadā tika īstenotas 5 profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. Skolā mācās 189 audzēkņi no Višķu, Dubnas, Ambeļu, Maļinovas, Kalupes, Vaboles, 

Nīcgales, Līksnas un Kalkūnes pagasta. 2015.gadā skolu absolvēja 8 audzēkņi. 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 2015.gada 16.oktobrī  atzīmēja 25 gadu jubileju. 

 

 
Instrumentālā mūzikas studija 

 

Naujenes Mūzikas un māksla skola īsteno ir 8 licenzētās un akreditētās profesionālās 

ievirzes izglītības programmas. 2015. mācību gadā skolā mācās 160 audzēkņi. 2015. gadā skolu 

absolvēja 12 audzēkņi. 

2015.gadā izveidots Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Skrudalienas mācību punkts 

Skrudalienas pagasta Silenes pamatskolā, kur mācās 12 audzēkņi un strādā 3 skolotāji. 

Skolā darbojas 3 pašdarbības kolektīvi: Akordeonistu orķestris (vadītāja Tatjana Jukuma), 

kurš 2015.gadā atzīmēja 20 gadu jubileju, Pūšamo instrumentu orķestris (vadītājs Jānis Grinberts) un 

Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans). 
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Naujenes MMS Pūtēju orķestris 

 

 
                                             Akordeonistu orķestris                                                                              Instrumentālais ansamblis 

 

SPORTS 

2015. gadā Daugavpils novada sportisti tika nosūtīti un piedalījās astoņdesmit trīs  

Republikas un starptautiska mēroga sacensībās dažādos individuālajos un komandu sporta veidos.  

Sporta nodaļa organizējusi novada čempionātus volejbolā, pludmales volejbolā, futbolā, 

basketbolā, dambretē, novusā, telpu futbolā, svarbumbu celšanā, zemledus makšķerēšanā, 

spiningošanā, novusā. 

 
Novada čempionāta spiningošanā sacensību uzvarētājs Aleksandrs Jasinskis, ( Špoģi ) ar 5,6kg smagu līdaku 
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 Sarīkotas Daugavpils novada 4. sporta spēles, Višķu stadionā organizēts trešais Latgales 

veterānu čempionāts vieglatlētikā, Pasaules kausa posms un Latvijas čempionāts 50km un 100km 

skrējienā. Septembrī sadarbībā ar tūrisma klubu “Sniegpulkstenīte” tika sarīkots pirmais Daugavpils 

novada čempionāts MTB (kalnu divriteņu) maratonā, kurš pulcēja negaidīti daudzu Latvijas un 

Lietuvas pilsētu velobraucējus. 

   
Kalnu divriteņu (MTB) maratons, Sventē 

 
Novada čempionāts basketbolā  

Sekmīgi novadītas starptautiskas sacensības: pierobežu basketbola līgas čempionāts un 

starptautisks hokeja turnīrs, ar Daugavpils komandu līdzdalību. Sadarbībā ar Ilūkstes pašvaldību 

mototrasē “Celmji” sarīkots novada čempionāts motokrosā. 

 

Sportistu vērtīgākie sasniegumi. 
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Novada 8 sporta skolas sportisti Latvijas čempionātos vieglatlētikā, brīvajā cīņā un boksā 

ieguvuši Latvijas čempionu titulus un godalgotās vietas un novada sporta skolai 2015. gads bijis ļoti 

veiksmīgs. 

 

 
Novada sporta skolas sporta laureāti 

Novada vieglatlēti Vladimirs Jermaļonoks un Andris Dudals, Bigbank seriāla sešu posmu 

kopvērtējumā savās vecuma grupās ieguva trešās vietas. Latvijas čempionātā 50.km skrējienā, kurš 

notika Višķos, Ambeļu pagasta pārstāvis Imants Suveizda ieguva 3.vietu. 

 

 
Imants Suveizda Latvijas čempionāta 50 km . skrējienā 3. vietas ieguvējs 

Vaboles pagasta iedzīvotājs Romāns Saušs Baltijas valstu čempionātā vieglatlētikā 

veterāniem ieguva četras zelta godalgas. 
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Romualds Saušs Daugavpils novada, Vaboles pagasta, sporta veterāns 

 

Latvijas čempionātā dambretē Vitālijs Kravcovs un Deniss Fiļkovs ieguva augsto 4. un 

6.vietu attiecīgi. 

 
Novada dambretists Vitālijs Kravcovs 

 

Daugavpils novada basketbola komanda Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas-Krievijas, pierobežu 

līgas sacensībās ieguva augsto 2.vietu.  
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Daugavpils novada hokeja komanda “Kalupe”, Polockā (Baltkrievija) piedalījās starptautiskā 

hokeja turnīrā amatieriem un ieguva čempionu titulu, finālspēlē uzvarot Baltkrievijas prezidenta 

komandu. 

 
Novada hokeja komanda Kalupe, treneris Aleksandrs Vabisčevičs 

Novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma apvienotā svarbumbu celšanas komanda 

Latvijas kausa svarbumbu celšanā sešu posmu kopvērtējumā jauniešu un junioru konkurencē 

ieguvusi 1.vietu, pieaugušo konkurencē 3.vietu.  

 
Novada un Daugavpils Būvniecības Tehnikuma apvienotā, svarbumbu celšanas komanda 

Novada trīs svarbumbu cēlāji  piedalījās un ieguva godalgotas vietas Pasaules čempionātā 

Dublinā (Īrija). (Jānis Rižijs 2., 3.vieta, novada veterāni Jurijs Koposovs 2.vieta, Alfrēds Kokins 

divas 1.vietas). 

Daugavpils novada sporta veterāni ir piedalījušies Latvijas veterānu savienības 52. sporta 

spēlēs un guvuši teicamus rezultātus. Starpnovadu cīņā otrajā grupā Daugavpils novads ir ieguvis 

1.vietu. Absolūtajā kopvērtējumā ierindojoties augstajā 8.vietā. Novada sportistu komandas šajās 

sacensībās startēja - vieglatlētikā telpās Rīgā, pavasara krosā, svarbumbu celšanā, futbolā, 

Daugavpilī, volejbolā Valmierā, pludmales volejbolā Jūrmalā, finālsacensībās vieglatlētikā un sporta 

spēlēs, Bauskā. 

Daugavpils novada sporta veterāni piedalījās pirmajā Latvijas čempionātā vieglatlētikā, 

Jēkabpilī. Un 8 sportisti ieguva pirmās vietas dažādās disciplīnās.  
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Daugavpils novada komanda I Latvijas čempionātā vieglatlētikā veterāniem, Jēkabpilī 

Latgales trešajā čempionātā veterāniem Daugavpils novada komanda  otro gadu pēc kārtas 

ieguva godalgoto 3.vietu. 
 

 
Daugavpils novada komanda III Latgales čempionātā vieglatlētikā veterāniem, Višķos 

 

   Sporta laureāta 2015. noslēguma pasākumā tika apbalvoti visi sportisti, kuri pārstāvot 

Daugavpils novadu Latvijas čempionātos ir ieguvuši pirmās vietas. 

 
Novada noslēguma pasākums Sporta laureāts 2015 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 

Zemnieku vakara tirdziņš 

2015. gadā pilsētas iedzīvotāju iecienītais Zemnieku vakara tirdziņš piedzīvoja izaicinājumus 

- tika mainīts cenrādis. Jaunā maksa par tirdzniecības vietu tika noteikta 7,00 euro par 4 stundām, kā 

rezultātā zemnieki cieta zaudējumus, tirdziņš uz laiku pārtrauca darbību un zemnieki vērsās 

pašvaldībā ar lūgumu risināt apmaksas jautājumu, jo jaunā cena bijusi nesamērīgi augsta. Tā kā ar 

nomātāju netika panākta vienošanās, Daugavpils novada dome vērsās Daugavpils pilsētas domē, kur 
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guva atbalstu un Zemnieku vakara tirdziņam pilsēta piešķīra jaunu tirdzniecības vietu, nosakot 

maksu par tirdzniecības vietu 3,00 euro par 1 kalendāro mēnesi.  

Zemnieku vakara tirdziņš sniedz novada zemniekiem iespēju iegūt jaunus pircējus, kas nav 

tirgus klienti, jo tirgus darba laikā viņi atrodas darbā. Apmeklētība saglabājās tikpat augsta kā 

2014.gadā. Jūtams pircēju skaita kritums bija vērojams pēc darbības pārtraukšanas, līdz pat rudenim, 

iekams informācijas kampaņas sasniedza iepriekšējos regulāros pircējus. Pēc tirdzniecības vietas 

maiņas un izmaiņām  maksā par tirdzniecības vietu, dalībnieku skaits pieauga dubultīgi. Rotācijas 

kārtībā savu produkciju katru trešdienu un piektdienu tirgoja  vairāk kā 20 zemnieki. 

 

 
Z/s "Debeskalni" tirgojot jaunos kartupeļus 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma 

Daugavpils novada pašvaldība kopš 2013. gada, 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. 2015. gadā Daugavpils novada 

skolēnu nodarbinātības projektam tika izlietoti 24 931 euro no Daugavpils novada pašvaldības 

budžeta. 

Skolēnu skaita samazinājums atsaucās uz programmu - 2015. gadā  pieteicās mazāk skolēnu 

nekā 2014.gadā - 196, vecumā no 14 līdz 19 gadiem, bet darba gaitas uzsāka 164 jaunieši – 12 

skolēni dažādu iemeslu dalību programmā pārtrauca. 

Jāatzīmē, ka šis bija pirmais gads, kad izdevās izveidot skolēniem darba vietas visos 19 

Daugavpils novada pagastos. Darbavietas novada jauniešiem nodrošināja 25 Daugavpils novada 

uzņēmēji, kā arī pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums 

šajā gadā bija SIA „Antaris” , izveidojot 34 darba vietas mazumtirdzniecības jomā veikalu tīklā 

„ELVI” un tūrisma jomā - atpūtas bāzē „Silene”. Atbalsts no uzņēmēju puses ar katru gadu pieaug. 

Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā ir par 10 % vairāk darba vietu uzņēmumos. Līdzās tādām 

tradicionālām nozarēm kā lauku tūrisms, mazumtirdzniecība un lauksaimniecība šogad parādījās arī 

darbs metālapstrādes uzņēmumā, ģeodēzijas nozares uzņēmumā, kā arī radošākās profesijās muzejos 

un viesu namos.  

“Daugavpils novada dienas 2015” 

    Jau 7.gadu tradicionāli Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā, teritorijā no Daugavpils 

novada domes ēkas, tika rīkots Daugavpils novada dienu gadatirgus. 2015. gadā tas izcēlās ar īpašu 

apmeklētību. Kopumā piedalījās 171  tirgotājs un amatnieks. Tirgotāju skaits no Daugavpils novada 

bija 92, tai skaitā, 12 Latgales Amatnieku festivāla dalībnieki. Lai nodrošinātu noietu vietējiem 

tirgotājiem, plānojot Daugavpils novada dienu apmeklētāju plūsmu, tirdzniecības vietas centrālajā 

ejā tika atvēlētas vietējiem uzņēmējiem, un uzņēmējiem no kaimiņu pašvaldībām – Daugavpils 

pilsētas un Ilūkstes novada.  
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2015.gadā, turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju, pasākuma apmeklētāji tiek 

iepazīstināti ar kādu no Daugavpils novada ekonomiskās attīstības centriem un piekļaujošajiem 

pagastiem, kuriem tiek atvēlēta īpaša loma pasākuma kultūras programmā, foto izstādē, publicitātē, 

kā arī gadatirgū tiem tiek piešķirta centrālā vieta. 2015. gadā  īpaša uzmanība tika pievērsta attīstības 

centram - Kalupei un piekļaujošajām teritorijām (Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Vaboles pagasts). 

Lai veicinātu vietējo tūristu pieplūdumu, tika prezentēts jauns tūrisma maršruts pa šiem pagastiem,  

prezentējot šo 4 pagastu ievērojamākos tūrisma objektus.  
 

 
Daugavpils novada dienās 

 

Dalība starptautiskajā izstādē “Riga Food 2015” 

2015. gadā Daugavpils novads izstādes apmeklētājus pārsteidza ar krāšņu novada kopstendu. 

Šis bija jau 3.gads pēc kārtas, kurā Daugavpils novads tika pārstāvēts. Arī mājražotāju un mazo 

ražotāju atsaucība un aktivitāte gadu no gada pieaug.  2015. gadā  izstāde norisinājās no 2015. gada 

2. līdz 5. septembrim Starptautiskajā izstāžu hallē „BT1” Ķīpsalā, Rīgā. Daugavpils novadu 

pārstāvēja  9 uzņēmumi un mājražotāji: SIA “Eko paipalas” (Sventes pagasts), SIA “Žabo” 

(Kalkūnes pagasts), amatniece Elita Poļakova (Līksnas pagasts), Z/S “Līdumi” (Višķu pagasts) un 

piemājas saimniecība “Jauntropi” (Skrudalienas pagasts), Z/S „Burtnieki” (Demenes pagasts), IK 

„Keramika VG” (Višķu pagasts), Z/S „Kļavas” (Vaboles pagasts), Z/S „Sēlija” (Laucesas pagasts) , 

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. Dalība Daugavpils novada uzņēmējiem 

tika nodrošināta bez maksas. Daugavpils novada dome nodrošināja iekārtotu, vizuāli noformētu 

platību novada  kopstendā, koordinēšanas procesu, kā arī nodrošināja bezmaksas transportu 

kopstenda organizatoram un dalībniekiem.  

 

 
Daugavpils novada kopstends                                                                 SIA “Žabo” Daugavpils novada kopstendā 
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Z/s “Līdumi” Daugavpils novada kopstendā 

 

 

Dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” 

 

2015. gada 18. - 19. septembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā, Daugavpilī norisinājās izstāde  

„Uzņēmēju dienas Latgalē”. Šis ir ikgadējs pasākums, kurā Daugavpils novads tika pārstāvēts 

pirmoreiz. Daugavpils novada kopstendā tika reklamētas tūrisma iespējas Daugavpils novadā, kā arī 

dažādu nozaru ražotāji - gaļas produktu ražotāji, minerālmēslu, paipalu olu un to izstrādājumu.  

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 lielāku atpazīstamību, jaunus klientus un sadarbības partnerus tā 

rezultātā daudzos gadījumos arī apgrozījuma pieaugumu un peļņas rādītāju uzlabošanos. 

 
                   SIA “Žabo” Daugavpils novada kopstendā                                   

SIA “EKA paipalas” Daugavpils novada kopstendā uzņēmēju dienās  

 

Kampaņa “Latvijas labākais tirgotājs” 

Lai veicinātu Daugavpils novada un Daugavpils novada uzņēmumu atpazīstamību 2015. gadā 

Daugavpils novada pašvaldība pirmo reizi iesaistījās Vislatvijas kampaņā „Latvijas labākais 

tirgotājs”,  kurā Daugavpils novads savus kandidātus pieteica 2 nominācijās:  

1. Ēdināšanas objektu grupā – viesnīcu restorāns ar tirdzniecības zāles lielumu līdz 100 m2. 

2. Pakalpojumu objektu grupā – viesu nams, lauku tūrisma objekts.  
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SIA “Antaris” kļuva par laureātu nominācijā “Viesu nams, lauku tūrisma objekts” 

2015.gadā sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils biroju 

notika konkurss “Lauku attīstība”, kura laikā tika izvērtēti 2015.gada aktīvākie lauksaimnieki, 

uzņēmēji un labākās tūristu mītnes.  

 
Balvu saņem SIA “AGRARIS”  (īpašnieks Aleksandrs Harlamovs) nominācija “Lielākais nodokļu maksātājs” 

 

 
Konkursa laureāti 
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Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas 
 

Tirdzniecības misija metālapstrādes uzņēmumiem Oslo. 

Ar Latgales plānošanas reģiona atbalstu Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 

Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros no šī gada 5.oktobra līdz 7.oktobrim 

Daugavpils novada metālapstrādes uzņēmumiem tika dota iespēja meklēt sadarbības partnerus 

Norvēģijā, Oslo, dodoties tirdzniecības misijā. Braucienā tika pārstāvēta SIA „Lia D” no Naujenes 

pagasta. 

Tirdzniecības misija tika organizēta ar mērķi popularizēt vietējo produkciju un radīt tai jaunu 

noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu.  

Transporta (autobusa) un viesnīcas izdevumi tika segti no projekta „Reģionālās politikas 

aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” līdzekļiem. 

 
Uzņēmēju delegācija Somijā 

 

Dalība biznesa forumā “Moldovas Ziemeļu attīstības reģiona ekonomiskā potenciāla 

veicināšana – sadarbības iespējas ar ES valstīm”  

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

 2015.gadā sasniedza savu noslēguma posmu darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrādāšanas. 

 2015.gada martā un novembrī tika veikta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju 

plāna aktualizēšana, papildinot to ar aktuālajām projektu idejām. 

 2015.gada 13.augustā Daugavpils novada dome uzsāka lokālplānojuma izstrādāšanu novada 

rūpnieciskās apbūves teritoriju precizēšanai. 

 Turpinājās darbs pie lokālplānojuma izstrādāšanas Daugavpils pilsētas meža aizsargjoslas 

precizēšanai. 

 Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un valsts institūcijām 2015.gadā turpinājās darbs pie statistikas 

datu uzkrāšanas. Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un nozaru pārstāvjiem tika izveidota novada 

ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu un skolēnu pārvadājumu maršrutu ģeodatu bāzes. 

 2015.gadā pašvaldība ņēma aktīvu dalību aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” un dabas 

lieguma „Ļubasts” dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupas darbā. 

 Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un SIA „Envirotech” izstrādāts un īstenots novada 

ģeotelpiskās informācijas sistēmas drošības pārvaldības plāns atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

 Atskaites gada laikā tika uzsākta komunālās saimniecības datu uzkrāšana un komunālās 

saimniecības datu pārlūka izveidošanas iespēju apspriešana. 
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Ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību veicinošo projektu sagatavošana un 

realizēšana 

I. Pārrobežu sadarbības programmu projekti 

Turpinājās darbs pie pārrobežu sadarbības programmu projektu ieviešanas un jau realizēto 

projektu gala atskaišu sagatavošanas: 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts:  

„Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils 

novada un Braslavas rajona teritorijā" – projekta kopējā summa 682 713,00 euro. 

   
 

   
 

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts: 

“Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida pasākumu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas 

reģionos" (saīsināti Aqua Life) - projekta kopējā summa 45 593,00 euro. 

Iegādāts aprīkojums - miskastes, uzņemtas kontrolējošo institūciju pārbaudes un veikti projektu 

auditi. 
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II.  ERAF projektu īstenošana 

3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu kompleksai attīstībai”.   

Realizēts projekts  “Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un 

izglītības pakalpojumu  pieejamības nodrošināšana" . 

Projekta kopējās izmaksas –5 731 160 euro, t.sk., ERAF finansējums 3 700 384 euro, valsts 

budžeta finansējums 171 935 euro pašvaldības līdzfinansējums 1 858 841 euro. Ar projekta 

realizēšanu  saistītās izmaksas sastādīja 701 920 euro, kuras pilnībā finansēja novada dome.  Līdz ar 

to Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu modernizēšanā projekta ietvaros  investēti  

6 433 080 euro. 

            Projekta ietvaros 2015.gadā nodotas ekspluatācijā visas 8 Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādes: Salienas vidusskola, Zemgales vidusskola, Medumu pamatskola, Vaboles 

vidusskolas sākumskola, Lāču pamatskola, Kalupes pamatskola, Biķernieku pamatskola, Špoģu 

vidusskola. 

 

 

Špoģu vidusskola 

 

Kalupes pamatskola 

 

Lāču pamatskola 

 

Salienas vidusskola 
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Vaboles vidusskolas sākumskola 

 

Medumu pamatskola 

 

Biķernieku pamatskola 

 

Zemgales vidusskola 

 

2.3.2.2.3. aktivitāte "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"   

  Projekts „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšanai".  

Projekta kopējās izmaksas 2 731 749 euro, t.sk., ERAF finansējums 1 811 909 euro, valsts 

budžeta finansējums 81 953 euro pašvaldības līdzfinansējums 837 887 euro. Ar projekta realizēšanu  

saistītās izmaksas sastādīja 315 884 euro, kuras pilnībā finansēja Daugavpils novada dome. Kopumā 

Daugavpils novada teritorijā ceļu un ielu infrastruktūras modernizēšanā  investēti 3 047 633 euro. 

            Projekta ietvaros 2014.un 2015.gados nodoti ekspluatācijā visi projektā iekļautie Daugavpils 

novada pašvaldības ceļi: "Ambeļi-Graiži" rekonstrukcija Ambeļu pagastā, Graižu tilta rekonstrukcija 

(uz Ambeļi-Graiži ceļa), Daugavpils novada pašvaldības "Ķieģeļu ielas" rekonstrukcija Kalkūnes 

pagastā, Daugavpils novada pašvaldības "Strādnieku ielas" rekonstrukcija Kalkūnes pagastā,  

Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja" rekonstrukcija Līksnas 

pagastā,  Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Dzirnavas - MRS"  rekonstrukcija Naujenes pagastā,  

Daugavpils ielas, Liepu ielas  un Alejas šķērsielas rekonstrukcija Sventes pagastā, Daugavpils 

novada pašvaldības ceļa "Tabore-Sadnieki" rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā, Daugavpils 

novada pašvaldības ceļa "Grāviņi-Višķu tehnikums" rekonstrukcija Višķu pagastā, Muzeja ielas 

Lociku ciemā 0.000-0.400 km rekonstrukcija Naujenes pagastā un  Daugavpils novada pašvaldības 

ceļa „Koncedomenka – Šakališķi- Izgāztuve” 0.000-1.103 km rekonstrukcija Demenes pagastā, 

“Krustceļi- “Daugavpils putni”” pārbūve Laucesas pagastā. 
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"Ambeļi-Graiži" 

 

"Grāviņi-Višķu tehnikums" 

 

Ķieģeļu iela Kalkūnes pagasts 

 

3.2.2.1.aktivitāte „Publisko interneta piekļuves punktu attīstība” 

Īstenots projekts „Publisko interneta piekļuves punktu attīstība Daugavpils novadā", 

iesniegšanas un realizēšanas. Projekta kopējā summa 104 787,34 euro, t.sk., ERAF finansējums             

89 069,34 euro, valsts budžeta finansējums 3 143,62 euro pašvaldības līdzfinansējums 12 574,50 

euro.  

 

2.3.1.1.1.apakšaktivitāte "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" 

Saņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums un īstenots projekts „Daugavpils 

novada pašvaldības un uzņēmēju dalība kontaktbiržā, seminārā un izstādē par tūrisma attīstības 

iespējām Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros”. Projekta kopējais budžets 5 534,72 euro, t.sk.: 
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ERAF finansējums 70% 3 874,30 euro, Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju 

līdzfinansējums 30% 1 660,42 euro. 
 

 

3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” realizēti projekti uz kopējo summu 2 281 403,95 euro.   

   
Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā; 

 
Ūdenssaimniecības attīstība   Vecsalienas  pagasta Červonkas ciemā  
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  Sventes pagasta Sventes ciema ūdenssaimniecības attīstība 

 
 

Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta                       Ūdenssaimniecības attīstība   Biķernieku pagasta Biķernieku ciemā 

III. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja Civili - militārās 

sadarbības programmas projekts 

Realizēts  Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja Civili - militārās 

sadarbības programmas projekts „Naujenes bērnu nama vidējās grupas vienkāršota renovācija” ar 

kopējām projekta izmaksām 188 008,00 $ (ASV dolārs), kuras 100% tika finansētas no programmas.  

Ar projekta sagatavošanu un realizēšanu saistītās izmaksas sastādīja  35 492,00 euro, kuras tika finansētas no 

Daugavpils novada domes līdzekļiem.  

 

IV. ELFLA "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 

stratēģiju īstenošanas teritorijā"  

Realizēti projekti uz kopējo summu 73 924,67 euro: 

   
Jauna sadzīves pakalpojuma-sabiedriskās pirts izveide Višķu pagastā 
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Sventes ciema publiskās pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2.kārta 

  

   
Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā 

V. EZF "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana 2009-2013.gadam" 

Šajā programmā atbalstīta 6 biedrību projektu īstenošana uz kopējo summu 33 803,27 euro. 

Daugavpils novada pašvaldība nodrošinās biedrībām līdzfinansējumu uz kopējo summu 3 380,24 

euro. 

1. Biedrība "Briģenes ezers”, projekts "Briģenes ezera labiekārtošana tūrisma pakalpojumu 

dažādošanai Daugavpils novadā - III daļa”. 

 

   
  

2. Biedrība "Višķu attīstībai" projekts "Atpūtas vietas "Ūdensrozes" iekārtošana pie Luknas ezera”. 

3. Biedrība "Silenes stariņi"  projekts "Sporta aktivitāšu dažādošana Silenes ciemā". 
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4. Biedrības “Astras” (Kalupes pagasts) 2 projektu idejas/. 

5. Biedrība "Višķu attīstībai" projekts "Laipas izbūve atpūtas vietas "Ūdensrozes" un ezera krasta 

grunts tīrīšana 

VI. Latvijas vides aizsardzības fonda projekti 

 

2015.gadā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtu novada 

pašvaldība realizēta projektu, kura mērķis ir Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas 

uzsākšana dabas liegumam „Ļubasts”. Atbalstu projektam sniedza Latvijas vides aizsardzības fonds 

(virziens „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk., dabas kapitāla izpratnē”). Projekta 

kopējā summa 36115,36 euro. 

 

VII. 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 astoņu valsts iestāžu 

noteiktus pakalpojumus. Centrā iedzīvotāji var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras (turpmāk -VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk -VID) pakalpojumus, saņemt 

informāciju par NVA, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba 

inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu 

lietošanā. 2016. gadā klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt arī Lauku atbalsts dienesta noteiktus 

pakalpojumus. Centra budžets 2015.gadā sastādīja 20 139 euro, t.sk., 10 000 euro vienreizēja valsts 

budžeta dotācija centra izveidei, 3 675 euro valsts budžeta dotācija centra darbības nodrošināšanai 

un 6 464 euro pašvaldības līdzfinansējums. 

    
 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 

 Daugavpils novadā (pēc stāvokļa uz 01.01.2016. pēc Iedzīvotāju reģistra datiem)  

dzīvesvietu deklarējušas 24894 personas, par 603 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš).  
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 Vienīgi Dubnas pagastā nav samazinājies iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu.  

Pagasts Uz 06.01.2015. Uz 01.01.2016. 

Ambeļu 635 607 

Biķernieku 657 631 

Demenes 1583 1532 

Dubnas 820 821 

Kalkūnes 2208 2143 

Kalupes 1337 1311 

Laucesas 1421 1384 

Līksnas 1163 1133 

Maļinovas 975 941 

Medumu 979 958 

Naujenes 5604 5473 

Nīcgales 730 720 

Salienas 695 674 

Skrudalienas 1329 1310 

Sventes 1214 1184 

Tabores 911 908 

Vaboles 781 766 

Vecsalienas 688 667 

Višķu 1773 1731 
Iedzīvotāju skaits pa pagastiem (pēc stāvokļa uz 01.01.2016.) 

 

2015.gadā  Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pavisam sastādīti 1262 civilstāvokļa 

aktu reģistri ( par 39 vairāk nekā pērn), tai skaitā,  pa reģistru veidiem: dzimšanas – 178, laulības – 

362, miršanas – 722.   

Laulība 

Dzimtsarakstu nodaļā ir noteiktas četras laulību reģistrācijas vietas: Červonkas pilī 

Vecsalienas pagastā,  Naujenes laulību  zālē, Raiņa mājā Berķenelē, dzimtsarakstu nodaļas telpās . 

Turpinājām arī laulību reģistrāciju ārpus pašvaldības noteiktām vietām .  

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  2015.gadā reģistrētas 362 laulības. 

Diagrammā var redzēt noslēgto laulību skaitu  pa laulības reģistrācijas vietām (laulību skaits, 

kas reģistrēts Raiņa mājā Berķenelē uzrādīts kopā ar reģistrāciju citās vietās ). 

 

Červonkas pilī noslēgtas 158 laulības. 
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                                                                                           Červonkas pils laulību zāle 

 

Naujenes laulību zālē reģistrētas 53 laulības. 

 
Naujenes laulību zāle 

Dzimtsarakstu nodaļas telpās reģistrētas 106  laulības. 

Raiņa mājā Berķenelē  šogad reģistrētas 4 laulības .  

2015.gadā reģistrētas 13 laulības  ārpus pašvaldības noteiktām vietām - 6 Silenes atpūtas  

parkā, 5 viesu mājā „Sventes muiža”, 1 “Garden Motel”  Višķu pagastā, 1 viesu mājā “Saulesstari” 

Medumu pagastā. 

2015.gadā  novadīta 1 zelta kāzu  un 1 sudraba kāzu jubilejas ceremonija. 

2015.gadā  Daugavpils novadā izdarītas 76 atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu, 

2010.gadā  32, 2011.gadā 43, 2012.gadā  51,2013.gadā  67, 2014.gadā 73. 

Laulības 

noslēgšanas gads 
Šķirto laulību skaits 

2011. gads 2012.gads 2013.gads 2014.gas 2015.gads 
1994,-1999. 6 6 5 4 2 
2000,-2002 5 5 5 7 5 
2003.-2005. 9 12 7 7 2 

2006. 12 2 8 6 4 
2007. 7 3 11 4 6 
2008. 2 9 8 5 5 
2009. 1 7 6 9 10 
2010. 1 16 8 10 6 
2011. - - 6 9 6 
2012. - 1 3 5 13 
2013. - - - 6 9 
2014. - - - - 6 
2015. - - - - 2 
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Dzimšana 

Kopā 2015.gadā Daugavpils novada domes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 178 bērniņi –106 

zēni un 72  meitenes. 

 
Dzimušo skaits pa pagastiem 

 

2015.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem                   

75  euro apmērā. 2015.gadā  167 novada ģimenēm  izmaksāti bērna piedzimšanas pabalsti. 

Miršana 

Nodaļā reģistrēti 722 miršanas gadījumi, tai skaitā, vīrieši – 349, sievietes – 373. Visvairāk  

sievietes mirušas vecumā no 71 gada līdz 80 gadiem -93, no 81 līdz 90 gadiem -135, vecākas par 90 

gadiem - 43, bet vīrieši – no 61 līdz 70 gadiem - 74, no 71 līdz 80 gadiem - 98.  
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Mirušo skaits pa pagastiem 

 

 

 
Mirušo vecums 

 

2015.gadā Daugavpils novada kultūras centrā otro reizi  tika  organizēts pasākums „Savij ap 

mani gadus”. Pasākumā piedalījās  ģimeņu pāri  no visa Daugavpils novada,  kuri pagājušajā gadā 

svinēja  savu kāzu jubilejas. Visvecākais pāris bija laulībā nodzīvojis 58 gadus. Dalībniekus priecēja 

koncerts, līgavu  kleitu demonstrācija, balles dejas un foto par piemiņu. Dalībnieki bija gandarīti par 

viņiem pievērsto uzmanību un dāvātajiem svētkiem. 
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Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Daugavpils  novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika sveic jubilārus 

 

 
           Rufina un Valters Jesse no Laucesas pagasta  kopā jau 57 gadus              Aleksandra un Ņikifors Perevalovi kopā jau 57 gadus 

 

BŪVNIECĪBA 

Darbības nosaukums 

Skaits pa gadiem 

2014.gads 2015.gads 

Sagatavoti slēdzienu materiāli par ēku un būvju tehnisko stāvokli 23 11 

Apsekotas būves un izdoti atzinumi   184 166 

Izziņas iedzīvotājiem tai skaitā zemesgrāmatai par nepabeigtām būvēm    5 9 

Izziņas par ēku neesamību  40 51 

Sagatavoti arhitektūras plānošanas uzdevumi (līdz 2014. gada 1.10.) un  

izskatīti būvniecības iesniegumi (2015.gads)    

150  155* 
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Izsniegtās būvatļaujas 

Juridiskām personām             78 55 

Ceļu būvniecībai - 1 

Fiziskām personām            83 91 

Kopā 162 147 

Izskatīti paskaidrojuma raksti*  - 92 

Izskatītas apliecinājuma kartes 32 75 

*iesniegumu skaits un darbs ar klientiem ir palielinājies sakarā ar to, ka  būvniecības  ieceres akceptēšanai 

jaunās regulas paredz Paskaidrojuma raksta, Apliecinājumu kartes  (Ministru kabineta noteikumu Nr.500 

pielikums Nr.1, 2) ar  ieceres dokumentācijas izvērtēšanu 

 

 

 
 

Ekspluatācijā pieņemti objekti*:     Gadi 

2014. 2015. 

Juridiskās personas  60 51 

Ceļi 9 6 

Fiziskās personas, t.sk.: 84 80 

- jaunas dzīvojamās mājas un vasaras mājas 23 22 

*liels skaits objektu tiek nodoti ekspluatācijā ar atzīmēs veikšanu, objekta apsekošanu un 

izpilddokumentācijas izskatīšanu apliecinājuma kartes procedūras  ietvaros  

 

 

Izsniegtās būvatļaujas 2014-2015.gados 
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Pieņemtās ekspluatācijā ēkas un būves 2014-2015. gados 

 

DABAS PARKS „DAUGAVAS LOKI” 

          Daugavas loki ir viena no Daugavas vismazāk pārveidotajām dabas teritorijām Latvijā un ir 

iecienīta  tūristu apmeklējuma vieta. 

Lai piesaistītu apmeklētājus ir uzbūvētas tūrisma takas, skatu platformas un cita ar tūrismu 

saistīta infrastruktūra. 

2015.gadā ir pilnīgi renovēta Dinaburgas taka, kurā ir uzbūvētas koka kāpnes 327 metru 

garumā, koka laipas 58 metru, divi koka tiltiņi kopējais garums 14,5 metru, taka ar grants segumu 

219 metru garumā. 

 

 
Kāpnes no gravas uz stāvlaukumu                                                     Skatu platforma uz Dinaburgas pilskalnu un Daugavu 

 

No labiekārtojuma elementiem uzbūvēta divvietīga tualete, atpūtas vieta ar galdu un 2 

soliem, uzstādītas 2 atkritumu urnas,  skatu platforma 3 metru augsta, norādes zīme ūdenstūristiem, 

informatīvais stends.  
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Atpūtas vieta Bruņinieku laukumā                                                                       Vasarģelišķu skatu tornis 

 

 

Vasarģelišķos un Lazdukalnā  ir uzbūvēti jauni skatu torņi 20 metru augsti. 

Vasarģelišķos pie skatu torņa ir uzstādīts  galds un trīs koka soli ar biedrības Daugavas 

Savienības atbalstu, kā arī informatīvais stends. 
 

 
                       Atpūtas vieta pie Vasarģelišķu skatu torņa                                                                             

Informatīvais stends 
 

Jauns skatu tornis ir uzbūvēts arī Lazdukalnā ar stāvlaukumu transportam un informatīvais 

stends un 2 soli . 

Pie Slutišķu kraujas ir iekārtota jauna atpūtas vieta priekš tūristiem ar galdu un  soliem, 

 uzstādīta atkritumu urna un ierīkota ugunskura  vieta , objekta norādes zīme, kā arī koka pakāpieni 

56 metru  garumā uz Daugavu. 

 

                                              Atpūtas vieta pie Slutišķu kraujas                                                      Kāpnes no Slutišķu kraujas uz Daugavu 
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Ugunskura vieta 

  

No 13 aprīļa līdz 20 maijam  Daugavpils novadā tika izsludinātas “Meža un dārza dienas”, 

kuru laikā tika labiekārtotas ciematu atpūtas vietu, pludmaļu un citu sabiedrisko atpūtas vietu 

teritorijas. 

Komisija, apsekojot  veiktos darbu apjomus pagastos, atzīmēja un pasniedza apbalvojumus: 

 

1. Naujenes  pagasta pārvaldei „Par publisko atpūtas zonu sakārtošanas veiksmīgu  

risinājumu”. 

2. Maļinovas pagasta pārvaldei „Par pagasta pārvaldes kolektīva ieguldījumu Maļinovas  

centra sakārtošanā”. 

3. Medumu pagasta pārvaldei „Par ciemata un parka teritorijas sakopšanu un sakārtošanu 

iedzīvotāju aktīvai atpūtai”. 

4. Salienas pagasta pārvaldei „Par dabas un kultūras mantojuma objektu sakārtošanu”. 

5. Demenes pagasta pārvaldei „Par bērnu attīstībai un drošībai atbilstošas vides 

nodrošināšanu rotaļu laukumos un pludmales teritorijas labiekārtošanu”. 

6. Staņislavam Pilācim „Par oriģinalitāti jaunu vides dekoratīvo elementu veidošanā  Sventes 

ciema teritorijā”.        

7. Tabores pagasta pārvaldei „Par veiksmīgiem risinājumiem pagasta teritorijas 

apzaļumošanā un labiekārtošanā”. 

8. Špoģu vidusskolas kolektīvam „ Par teritorijas apzaļumošanu un meža stādīšanu”. 

9. Medumu pagasta iedzīvotājai Aldonai Šatrevičai „Par radošu pieeju dzīvojamās mājas 

apzaļumošanā un teritorijas labiekārtošanā”. 

 

VEIKTIE PASĀKUMI  PAŠVALDĪBAS  VADĪBAS  PILNVEIDOŠANAI UN 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI 

Tiek nodrošināta saikne starp pašvaldību un sabiedrību, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību 

sniegta informācija par aktuālākajiem notikumiem Daugavpils novada pašvaldības darbā. 

Pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, sociālajā tīkla vietnē Facebook un Twitter kontā 

tika sistemātiski ievietota un papildināta informācija iedzīvotājiem – par plānotajiem un 

notikušajiem pasākumiem, aktuālām tēmām u.c.  

http://www.daugavpilsnovads.lv/
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Sapulce ar iedzīvotājiem Vabolē 

Aprīlī noslēdzās mēneša garumā notikušās sapulces ar Daugavpils novada iedzīvotājiem, 

kuru laikā tika gūta vērtīga pieredze, tiekoties pagastu pārvalžu vadītājiem, Daugavpils novada 

domes vadībai un pagastu iedzīvotājiem. Sapulces ar iedzīvotājiem Daugavpils novadā tika rīkotas 

jau sesto gadu pēc kārtas un, spriežot pēc apmeklētības, nav zaudējušas savu aktualitāti. 

 
Preses konference 

2015.gadā notika 13 preses konferences, tika organizētas žurnālistu tikšanās un intervijas ar 

Daugavpils novada pašvaldības vadību, nodaļu un iestāžu vadītājiem, sagatavoti un nosūtīti svētku 

un dzimšanas dienu apsveikumi, sagatavotas video un foto prezentācijas, izveidota īsfilma par 

novadu ar subtitriem trijās valodās. Sadarbībā ar citām nodaļām tika organizēti novada lielākie 

pasākumi, tostarp, “Ēnu diena”, “Daugavpils novada dienas 2015”, “Daugavpils novada gada 

uzņēmējs 2015”, “Gada cilvēks 2015”, LMT projektu konkurss, “Meža un dārza dienas 2015”, 

Lielās Talkas konkurss pašvaldībām u.c.  

Aktivizēta un uzturēta sadarbība ar sociālajiem žurnālistiem, turpināta sadarbība ar Latvijas 

Pašvaldību savienību, Latgales Reģionālo televīziju un Latgales radio.  

Piekto gadu pēc kārtas tiek izdots Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 

„Daugavpils novada vēstis”, kurā tiek publicēta aktuālākā informācija par Daugavpils novadu. 

Avīzes apjoms kopš 2013.gada decembra ir palielināts līdz 16 lpp. Izdevuma tirāža 10 010 

eksemplāri.  
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Video. Laika posmā no 2015.gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31.decembrim tika sagatavoti 

77 ziņu sižeti (2014.gadā – 75), no tiem, 10 tematiskie raidījumi. Visi sižeti nosūtīti Latgales 

reģionālajai televīzijai. 

 

Video tematika 

 
 

Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā palielinājies video sižetu skaits par uzņēmējdarbību un 

attīstību, izglītību un jaunatni, video sižetu skaits par sabiedrību un pašvaldību, veselību un sociālo 

aprūpi palicis nemainīgs, samazinājies par kultūru, sportu un tūrismu. 

Video sižetu skatījumu statistika pēc 05.01.2015. datiem. 

Kopējais skatījumu skaits – 24 326 reizes (salīdzinot ar 2014.gadu, skatījumu skaits 

palielinājies gandrīz trīs reizes). Vidēji katru sižetu noskatījās – 316 lietotāji. Kopējais video minūšu 

skaits – 492 min., jeb, 8.20 h (tajā neietilpst lielo pasākumu video, kas lielā izmēra dēļ netiek sūtīti 

uz LRT, taču tiek ievietoti www.youtube.com. 2015.gadā tie bija 9 pasākumi).  

Vislielākais skatījumu skaits – Deju kolektīvu pārbaudes skate (3374), Skolas deju kolektīvu 

pārbaudes skate (2115), Tautas deju ansambļa “Līksme” 45.gadu jubilejas koncerts (1844), Latgales 

deju svētki “Večerinka Višķūs” (3814).  

 

 

 

 

  

Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietniece        I.Natarova 
 

 

http://www.youtube.com/

