
 

 

       APSTIPRINĀTS 

  ar Daugavpils novada domes 

2012.gada 28.jūnija lēmumu 

Nr.626 (protokols Nr.14., 1.&) 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 

publiskais pārskats 

 

 

 

2011. gadā notika 29 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 5 ārkārtas sēdes, 

kurās:  

- izdoti 26 saistošie noteikumi; 

- apstiprināti 4 noteikumi,14 nolikumi un 1 grozījums reglamentā;  

- pieņemti 1603 lēmumi.  

 

Pašvaldības 2010., 2011. un 2012. gada budžets 

2011.gads ir ievērojams ar to, ka plānotā budžeta nodokļu ieņēmumu daļa 

izpildījās par 107%, no tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts par 258 tūkst. 

latu vairāk nekā plānots, un nekustamā īpašuma nodoklis izpildīts par 103%, t.i., par 

19 tūkst. latu vairāk kā plānots. Diemžēl kopumā ieņēmumu plāns izpildīts tikai par 

97%, neizpildi ievērojami ietekmēja maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 

izpilde, kas sastādīja tikai 94% no plānotā, no tiem par 94% izpildīti ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem izpildīti tikai par 91%, no tiem vislielākais neizpildes procents ir par 

dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - neiekasēti 120 tūkst. latu. 22 tūkst. latu 

neesam saņēmuši no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības  

politiku instrumentu projektiem. Arī valsts budžetu transferti ir saņemti tikai par 93%, 

un tie ir nesaņemtie 761 tūkst. latu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai. Toties dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 

izpildīta par 104%, un pārpilde sastāda 160 tūkst. latu. Savukārt pašvaldības budžeta 

transferti ir izpildīti par 108%, no tiem ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 

izpildīti par 105%.  
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Pašvaldības ieņēmumu struktūra: 59% - transferti, 26% - iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, 10% - maksas pakalpojumi, 4% - īpašuma nodoklis, 1% - nenodokļu 

ieņēmumi. 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izpilde   

uz 31.12.2011. 

   (latos)    

Ieņēmumi/izdevumi 

Izpilde 

2010.gads 

Plāns 

2011.gads 

Izpilde 

2011.gads 

Izpilde % pret 

plānoto   

KOPĀ IEŅĒMUMI 14 720 902 14 748 290 14 352 245 97,31   

Nodokļu ieņēmumi, t.sk., 4 142 617 4 074 370 4 350 860 106.79   

*Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 3 635 816 3 443 076 3 700 878 107.49   

*Īpašuma nodokļi 506 801 631 294 649 876 102.94   

Nenodokļu ieņēmumi 107 238 94 197 98 206 104.26   

Maksas pakalpojumi u.c. ieņēmumi  1 275 619 1 574 738 1 477 244 93.81   

Ārvalstu finanšu palīdzība 26 118 12 559 12 559 100.00   

Transferti, t.sk., 9 169 310 8 992 426 8 413 376 93.56   

*Valsts budžeta transferti 8 996 091 8 797 185 8 202 474 93.24   

*Pašvaldību budžetu transferti 173 219 195 241 210 902 108.02   

KOPĀ IZDEVUMI 14 277 617 17 955 331 16 023 945 89.24   

Vispārējie valdības dienesti 2 857 545 2 990 215 2 784 444 93.12   

Ekonomiskā darbība 722 385 1 517 151 1 006 752 66.36   

Vides aizsardzība 473 563 343 531 322 744 93.95   

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 354 455 4 216 362 3 573 221 84.75   

Veselība 44 971 73 667 71 900 97.60   

Atpūta, kultūra un reliģija 943 885 1 625 128 1 456 695 89.64   

Izglītība 4 901 670 4 765 351 4 513 070 94.71   

Sociālā aizsardzība 1 978 689 2 423 926 2 295 119 94.69   
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2011.gadā plānotie izdevumi - 18 milj. latu - ir izlietoti tikai 89% apmērā  un 

sastāda 16 milj. latu. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām ir sadalījušies 

šādi: 28% izglītībai, 23% pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 18% 

vispārējiem valdības dienestiem, 15 % sociālās aizsardzības funkciju veikšanai, 9% 

kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem, 7% ekonomiskai darbībai un vides 

aizsardzībai.   

 

 
Daugavpils novada pašvaldības budžetā vislielāko daļu sastāda izdevumi 

izglītībai, taču, neraugoties uz to, šie izdevumi, salīdzinot ar 2010.gadu, ir mazāki par 

399 tūkst. latu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 2011.gadā tika realizēts mazāks 

skaits Eiropas Savienības struktūrfondu projektu izglītības jomā. Savukārt 2012.gadā 

izglītības jomā ir paredzēti Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītie projekti       

139 tūkst. latu apmērā. 

Visstraujāk 2011.gadā pieauga izdevumi teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošanai, jo tika realizēts liels skaits ūdenssaimniecības projektu, un 

pieaugums sastāda 1,2 milj. latu. Arī 2012.gadā šie izdevumi līdz gada beigām tiks 

palielināti, ņemot aizņēmumus Valsts kasē, jo vairākos pagastos ir iecerēti 

ūdenssaimniecības projekti. Gada sākumā šīs nozares projektu realizācijai tika 

ieplānoti tikai 657 tūkst. latu. 

Vispārējās valdības izdevumi 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, samazinājās 

par 132 tūkst. latu. Arī 2012.gadā šīs funkcijas uzturēšanai izdevumi ir ieplānoti par 

90 tūkst. latu mazāk kā pērn. Savukārt līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

2012.gadam ir ieplānoti 156 tūkst. latu apmērā.  

Par 278 tūkst. latu pieauga izdevumi sociālajai aizsardzībai, salīdzinot ar 

2010.gadu, pieaugot trūcīgo personu skaitam. Tika realizēts viens nodarbinātības 

projekts. Šīs nozares izdevumi 2012.gadā ir samazināti par 9 tūkst. latu.  

Kultūras, atpūtas izdevumi pieauga par 509 tūkst. latu, jo tika realizēti Lauku 

atbalsta dienesta atbalstītie sporta laukumu un saieta namu projekti. 2012.gadā šai 

nozarei ir ieplānoti līdzekļi vēl par 453 tūkst. latu vairāk, jo ir uzsākti vairāki projekti 

kultūras un sporta jomā. 
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Piezīme: izdevumi tūkst. latu, 2010., 2011.g. fakts, 2012.g. prognoze, 2012.g. 

pedagogu atlīdzība 8 mēnešiem 

 

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir sadalījušies šādi: 76% 

izlietoti uzturēšanas izdevumu segšanai un 24% - kapitālie izdevumi. No kopējiem 

izdevumiem 43% ir novirzīti atlīdzībai, 22% - preču un pakalpojumu apmaksai, kur 

ievērojamu daļu sastāda izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (par apkuri 436 

tūkst. latu, par elektroenerģiju 304 tūkst. latu, par ūdeni un kanalizāciju 92 tūkst. latu), 

kā arī izdevumi par kurināmo un degvielu (631 tūkst. latu). Par pašvaldības aprūpē 

esošu personu uzturēšanu izlietoti 353 tūkst. latu.   

2011.gadā pašvaldības budžetā izlietoti 1 112 tūkst. latu subsīdijām, dotācijām 

un sociāliem pabalstiem, no tiem 72 tūkst. latu piešķirta subsīdija SIA „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS”. Savukārt sociālajiem pabalstiem izlietoti 1033 tūkst. 

latu, kas ir 7% no visiem budžeta izdevumiem. 2012.gadā sociālie pabalsti ieplānoti 

918 tūkst. latu apmērā. 

    Uzturēšanas izdevumu transfertiem izlietoti 3% - 456 tūkst. latu, no tiem 393 

tūkst. latu novirzīti citām pašvaldībām par izglītības funkciju veikšanu. 

    Pašvaldības procentu maksājumi Valsts kasei sastāda 1%, un tie ir 139 tūkst. 

latu. 

2011.gadā tika palielināti pamatlīdzekļi par 3771 tūkst. latu, no tiem 2819 

tūkst. latu izlietoti kapitālajam remontam un rekonstrukcijai, 706 tūkst. latu 

pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtai būvniecībai (24% no visiem izdevumiem). 
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     2011.gadā pašvaldības budžeta izdevumi tika segti no 2011.gada 

ieņēmumiem, kā arī no naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā, kā arī tika ņemti 

aizņēmumi  1,7 milj. latu apmērā. 2011.gadu esam pabeiguši ar naudas līdzekļu 

atlikumu 2,1 milj. latu. 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā 

 

Izdevumu pozīcijas 2011.gada 

precizētais 

plāns, Ls 

Īpatsvars % 

pret 

kopējiem 

izdevumiem 

2012.gada 

prognoze, Ls 

Īpatsvars % 

pret 

kopējiem 

izdevumiem 

Atlīdzība 

Uzturēšanas izdevumi 

Subsīdijas 

Sociālie pabalsti 

Kredītu un procentu 

atmaksa 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

Kapitālie izdevumi 

 

7057020 

4009011 

230313 

1076080 

832291 

 

774419 

 

4649213 

 

38 

21 

1 

6 

4 

 

4 

 

25 

 

6742234 

4129299 

178205 

918099 

1465099 

 

663966 

 

2272321 

 

41 

25 

1 

6 

9 

 

4 
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Kopā izdevumi 18628347 100 16369223 100 
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Piezīme: izdevumi latos, 2010., 2011.g. fakts, 2012.g. prognoze, 2012.g. pedagogu 

atlīdzība 8 mēnešiem 

 

Izdevumi atlīdzībai, salīdzinot ar 2010.gadu, pieauga par 9 tūkst. latu, savukārt 

2011.gada plāns izpildīts tikai par 97%, tas liecina par ieplānotajām darba vietām, 

kuras arī palika vakantas 2011.gadā (kapu apsaimniekotāji, jaunatnes lietu speciālisti, 

sporta organizatori, u.c.).  

Preču pakalpojumu izdevumi, salīdzinot ar 2010.gadu, pieauga par 427 tūkst. 

latu, savukārt 2011.gada plāns izpildīts tikai par 90%. 2012.gadā plānots šo izdevumu 

pieaugums vēl par 14%, kas galvenokārt saistīts ar degvielas un kurināmā 

sadārdzināšanos. 

Procentu izdevumi, salīdzinot ar 2010.gadu, pieauga par 8 tūkst. latu, kas  

saistīts ar ņemto aizņēmumu pieaugumu. Savukārt plānotais izpildīts par 94%, tas 

liecina par aizņēmumu dzēšanu pirms grafika, jo Eiropas Savienības projektu 

realizācijai ņemtie aizņēmumi tiek dzēsti uzreiz pēc attiecināmo izdevumu 

kompensēšanas. 

Subsīdijas un dotācijas ir palielinājušās par Ls 70820 un tas ir sakarā ar 

subsīdijas piešķiršanu SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” par Kalkūnes 

iecirkņa siltumpadeves zaudējumu segšanu. 

Sociālie pabalsti ir izmantoti par 108 tūkst. latu vairāk kā pērn, un tie ir 

izpildīti 96% apmērā no plānotā. Vislielākie izdevumi izlietoti bezdarbnieku 

stipendijām (480 tūkst. latu), garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā (297 tūkst. 

latu), pašvaldības sociālā palīdzība naudā (172 tūkst. latu), dzīvokļa pabalsti naudā 

(40 tūkst. latu), sociālie pabalsti natūrā (31 tūkst. latu) u.c. pabalsti.  

Uzturēšanas izdevumu transferti ir par 124 tūkst. latu mazāki nekā 2010.gadā 

un pret plānoto sastāda 91%. 

Nemateriālie ieguldījumi pamatkapitāla veidošanā, salīdzinot ar 2010.gadu, ir 

pieauguši par 52 tūkst. latu, plānotais izpildīts par 97%. 

Pamatlīdzekļi ir izveidoti par 1148 tūkst. latu vairāk kā 2010.gadā, bet 

plānotais izpildīts tikai par 83%. 2011.gadā uz kapitālo remontu un rekonstrukciju 

vien ir izlietoti 2,8 milj. latu, un tie ir visi saistīti Eiropas Savienības struktūrfondu  

projektiem. 
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Visu veidu transferti 2011.gadā ir saņemti par 0,8 milj. latu mazāk nekā 

2010.gadā un arī plāns izpildīts tikai par 94%. Neizpildīts ir plāns par pašvaldības 

budžetā saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai par 0,8 milj. latu. 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir saņemti par 65 tūkst. latu vairāk 

nekā 2010.gadā un ieplānotais izpildīts par 107%. 2012.gadam ieplānots saņemt šo 

nodokli 3970 tūkst. latu apmērā. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ir iekasēti vairāk 

par 146 tūkst. latu kā 2010.gadā, bet plāns izpildīts tikai par 94%. Toties plānotie 

ieņēmumi par nomu un īri ir izpildīti par 113%, savukārt ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem tikai par 83%. 2012.gadam ieplānots - 1681 tūkst. latu. 

Nekustamā īpašuma nodoklis ir iekasēts par 143 tūkst. latu vairāk kā 

2010.gadā, un plāns izpildīts par 103%. 2012.gadam ieplānots 639 tūkst. latu. 

Nenodokļu ieņēmumi ir saņemti par 9 tūkst. latu mazāk kā 2010.gadā, 

savukārt plāns izpildīts par 104%. Vislielākais pieaugums pret plānoto ir valsts 

nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās, kā arī valsts 

nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu. Pārpildīts arī plāns par iekasētajām soda 

sankcijām par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem. 

   

Daugavpils novada pašvaldības budžeta aizņēmumu saistības uz  31.12.2011. 

sastādīja Ls 6608938, no tiem 20 aizņēmuma līgumi ņemti Valsts kasē 2011.gadā par 

kopējo summu Ls 2 454 243, galvenokārt Eiropas Savienības atbalstīto projektu 

realizācijai.  

 Joprojām esam galvotāji SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” Ls 270166 apmērā, kā arī turpinās pagastu pārvalžu 

līzinga saistības uz Ls 204224. 2011.gada laikā Daugavpils novada pašvaldība 

izmantoja Valsts kases aizņēmumus Ls1 698 749 apmērā (2010.gadā - Ls 1 221 236). 

Aizņēmumu apkalpošanas izdevumi 2011.gadā sasniedza Ls 149661 

(2010.gadā - Ls 143 326). 2012.gadam šie izdevumi ir plānoti Ls 172336.  
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Daugavpils novada pašvaldības speciālais budžets 2011.gadā izpildīts 

ieņēmumu daļā par 98% un sastādīja Ls 697774, kas ir par Ls 366 844 mazāk kā 

2009.gadā (Ls 934 187). Speciālā budžeta  autoceļa fonda līdzekļi 2011.gadā sastādīja 

Ls 480 370, kas ir par Ls 68724 vairāk kā 2010.gadā. 2012.gadā šie līdzekļi ir vēl 

mazāki un sastāda tikai Ls 324821. Savukārt  dabas resursu nodoklis pieauga par Ls 

61703 un 2011.gadā sastādīja Ls 216016. 2012.gadā plānots – Ls 227054. Speciālā 

budžeta ieņēmumi par maksas pakalpojumiem izpildīti tikai par 42% un 2011.gadā 

sastādīja Ls 1348.  

Līdzekļi izlietoti 84% apmērā no plānotajiem, un tie sastāda Ls 643832  

apmērā, no tiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām Ls 452114  izlietoti 

ekonomiskai darbībai, Ls 153910 vides aizsardzībai, Ls 37792  pašvaldības teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošanai, Ls 16 vispārējās valdības dienestu izdevumiem. 

Daugavpils novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām: 42% izlietoti uzturēšanas izdevumiem Ls 269616 un 

58%, t.i., Ls 293318 izlietoti kapitālajiem izdevumiem. 

 

Daugavpils novadā pašvaldību budžeta iestāžu debitoru parādi ir ievērojami 

pieauguši, salīdzinot ar 2011.gada sākumu, kas bija 0,6 milj. latu, pieaugums sastāda 

42%, un uz 31.12.2011. pieauga līdz 0,9 milj. latu. Lielākie debitoru parādi ir pircēju 

un pasūtītāju parādi – 0,6 milj. latu, kas pieauga pret  gada sākumu  par 28 tūkst. latu, 

toties debitoru parādi par prasībām pret nodokļiem uz 31.12.2011. sastāda 0,2 milj. 

latu, kas ir par 24 tūkst. latu vairāk kā gada sākumā. Savukārt uzkrātie ieņēmumi 

saruka no 66 tūkst. latu gada sākumā līdz Ls 18 gada beigās. Pieauga arī pārmaksāto 

nodokļu apmērs 31 tūkst. latu gada sākumā līdz 230 tūkst. latu gada beigās, kas 

saistīts ar pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli ūdenssaimniecības projektu 

realizācijas gaitā. Pārējās prasības samazinājās no 133 tūkst. latu gada sākumā līdz 

127 tūkst. latu gada beigās. 

Debitoru parādu pieaugums pārsvarā saistīts ar maksas pakalpojumu 

sadārdzināšanos, nodokļu palielināšanos, bet iedzīvotāju maksātspēja ievērojami 

samazinājusies.  

Kreditoru parādi uz 31.12.2011. sastāda 9,0 milj. latu. Pieaugums, salīdzinot 

ar stāvokli gada sākumā, sastāda 1,9 milj. latu. Ievērojami palielinājušās Daugavpils 

novada pašvaldības ilgtermiņa saistības no Ls 3,7 milj. latu gada sākumā līdz 6,3 milj. 

latu gada beigās, no tiem ilgtermiņa aizņēmumi gada sākumā sastādīja 2,3 milj. latu, 

bet gada beigās 4,4 milj. latu, ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

gada sākumā - 94 tūkst. latu, bet gada beigās 88 tūkst. latu. Ievērojami pieauga 

ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem, 

un tie sastādīja gada sākumā 1,2 milj. latu, gada beigās – 1,8 milj. latu.  

Īstermiņa saistības uz 31.12.2011. sastāda 2,7 milj. latu, kas ir par  0,8 milj. 

latu mazāk kā gada sākumā (3,5 milj. latu). Lielāko daļu no īstermiņa saistībām 

sastāda saistības par saņemtajiem avansiem 1,6 milj. latu apmērā. Ievērojamu daļu 

sastāda arī nākamo periodu ieņēmumi – 0,4 milj. latu, t.sk., Eiropas Savienības 

finansētajiem projektiem 0,4 milj. latu.  
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Aktīvs Uz pārskata 

perioda 

beigām 

(LVL) 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

(LVL)  

Pamatlīdzekļi- kopā 38883341 37746682 

Zeme, ēkas, būves 34164838 32903097 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 320927 296769 

Pārējie pamatlīdzekļi 3157078 3-37972 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

621184 1027977 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 406635 231554 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 

212679 249313 

Avansa maksājumi par 

 pamatlīdzekļiem 

85705 99499 

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) 15654104 13009755 

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

pamatlīdzekļiem 

18567 14725 

 

 

Mājokļu apsaimniekošana 
  

Daugavpils novada pašvaldības teritorijā atrodas  296 daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas: t.sk., 4519 dzīvokļi, no tiem 75 % -  privatizētie dzīvokļi (3388 

dzīvokļi) un 25 % - pašvaldībai piederošie dzīvokļi (1148 dzīvokļi). 

2011. gadā privatizēto dzīvokļu īpatsvars palielinājies par 2 % (6 dzīvokļi).   

 

 
Diagramma Nr.1. Par dzīvojamā fonda dzīvokļu īpašumu piederību 
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   40 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tika nodotas dzīvokļu īpašnieku 

apsaimniekošanā un pārvaldīšanā, no tām 30 dzīvojamās mājas fiziskām personām un 

10 dzīvojamās mājas juridiskām personām (SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” – 8 dzīvojamās mājas, biedrībai „SOS Latgale” – 1 dzīvojamā māja, 

pašvaldības aģentūrai „Višķi” – 1 dzīvojamā māja. 

                      

Informācija par  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
dzīvokļu īpašniekam       

 

 

 
         2011.gada visaktīvākie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki, kas nodeva 

pārvaldīšanas tiesības pilnvarotai personai,  bija Demenes, Naujenes un Maļinovas 

pagastos. Kalkūnes, Vecsalienas, Kalupes, Nīcgales, Vaboles pagastos daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju īpašnieki neizraisīja interesi pārņemt dzīvojamo māju pārvaldīšanu 

no pagastu pārvaldēm. 

Uz 2012. gada 1. janvāri 37% daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir nodotas 

dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā, un 63% dzīvojamo māju atrodas pagasta 

pārvalžu apsaimniekošanā.  

 

         Dzīvojamās mājas Vecpils ielā 3, Naujene, Naujenes pagastā, dzīvokļu īpašnieki 

kopā ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” 2011.gadā īstenoja energoefektivitātes paaugstināšanas projektu 

„Dzīvojamās  mājas renovācija Vecpils ielā 3, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

Pagasts Kopā 

dzīvojamo 

māju skaits 

Dzīvojamo 

māju 

skaits, kas 

nodotas 

2011.g. 

Kopā 

nodots 

dzīvokļu 

īpašniekam 

Dzīvojamo māju pārvaldnieks 

(fiziska/juridiska persona) 

1.Ambeļi 12 1  1  Dzīvojamo māju īpašnieki  

2.Biķernieki 7 - - - 

3. Demene 23 14 15 -65% 12–dzīvojamo māju īpašnieki, 

1-biedrība „SOS Latgale”, 

1-SIA ”NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 

4. Dubna 5 1 4- 80% Dzīvojamo māju īpašnieki 

5. Kalkūni 22 1 3-14% SIA ”NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS”  

6.Kalupe 12 - - - 

7.Laucese 9 4 4-45% Dzīvojamo māju īpašnieki 

8.Līksna 8 - 3-38% - 

9.Maļinova 13 6 6-46% Cita fiziska persona 

10.Medumi 19 5 8-42% Dzīvojamo māju īpašnieki 

11.Naujene 54 6 21-39% SIA ”NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS”  

12.Nīcgale 12 - -0 - 

13. Saliena 7 - 5-72% Dzīvojamas mājas īpašnieki 

14.Skrudaliena 16 1 7-50%  SIA ”NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS”  

un dzīvojamo māju īpašnieki 

15.Svente 37 - 23-62% Dzīvokļu īpašnieki 

16.Tabore 9 - 3-33% Dzīvojamo māju īpašnieki 

17.Vabole 6 - -0 - 

18.Vecsaliena 4 - -0 - 

19.Višķi 21 1 5-24% Pašvaldības aģentūra ”Višķi” 

Kopā: 296 40 (13%) 110 (37%) 10 – juridiskas personas, 

30 – fiziskas personas 
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novads” ar mērķi paaugstināt dzīvojamas mājas energoefektivitāti, samazinot 

siltumenerģijas ietaupījumu par 44,5% no pašreizējā kopēja enerģijas patēriņa.  

 

 

 

 
 

          Projekta faktiskie izdevumi sastādīja Ls 39931, t.sk. Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējums Ls 15062 – 38%, dzīvokļu īpašnieku daļa Ls 24869 – 

62%, dzīvokļu īpašniekiem par savu dzīvokli saņemtais aizdevums jāsamaksā 7 gadu 

laikā, maksājot ik mēnesi 0,27 Ls/kv.m . Salīdzinot 2011. gadu ar 2012. gada janvāri 

un februāri, tika ietaupīta  siltumenerģija 30% apmērā. 

Pašvaldības īpašumā atrodas 117 neizīrēti dzīvokļi, no tiem ar daļējām ērtībām 

(krāsns apkuri) - 62 dzīvokļi un labiekārtoti (centralizētā apkure) - 42 dzīvokļi, bez 

apkures - 13 dzīvokļi. Pēc dzīvokļu apsekošanas aktiem var secināt, ka no 117 

neizīrētiem dzīvokļiem – 83(71%) dzīvokļi nav derīgi dzīvošanai, sakarā ar to, ka ir 

nepieciešami lieli ieguldījumi remontdarbiem, 34 dzīvokļi ir derīgi dzīvošanai. 

 2011.gada pašvaldības dzīvokļu remontdarbiem no budžeta tika izlietoti Ls 

33895, kas ir par  Ls 23895 vairāk kā 2010.gadā. 

 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana un  

iznomāšana 
   

           2011.gadā tika saņemti 86 personu ierosinājumi par pašvaldības īpašumā esošā 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, t.sk., 69 par zemes atsavināšanu, 16 par dzīvokļu 

atsavināšanu un 1 par ēkām.  

2011. gadā Daugavpils novada pašvaldība atsavināja 32 nekustamos īpašumus par 

summu Ls 43 018.91, tai skaitā, 56 ha zemes, 6 dzīvokļus, 2 nekustamos īpašumus. 

2011.gadā visvairāk nekustamo īpašumu tika atsavināts Naujenes, Skrudalienas un Tabores 

pagastos. 
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Analizējot atsavināto pašvaldības nekustamo īpašumu vidējās cenas, var  

secināt,  ka 2011. gadā dzīvokļu vidējās cenas Naujenes pagastā ir visaugstākās 

- 45 Ls/kvm, jo objekti atrodas tuvāk pilsētai,  no pilsētas tālākajos pagastos 

dzīvokļu cenas  ir zemākas – 30 Ls/kvm. Apbūvētās   zemes  cenas 

visaugstākās ir Līksnas, Naujenes un Sventes pagastos. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vidējās cenas visaugstākās ir Kalupes un Dubnas pagastos.  

Pārskata periodā personām  izsniegtas 577 izziņas par Daugavpils 

novada domes atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Izvērtējot iesniegtos 

pirkuma līgumus, tika konstatēts, ka 2011. gadā vidējās pārdošanas cenas 

Daugavpils novada pašvaldības teritorijā ir: lauksaimniecības izmantojamā 

zeme – 450-500 Ls/ha; apbūveta zeme – 0.50 (Ls/(m2); meža zeme – 750- 1000 

Ls/ha. 

2011. gadā budžeta ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma 

zemes un ēku iznomāšanas sastādīja Ls 28 520. Vislielākās zemes platības 

iznomā  Kalupe pagasta pārvalde (880 ha), Demene pagasta pārvalde (838 ha), 

Višķu pagasta pārvalde (662 ha), Biķernieku pagasta pārvalde (587 ha), 
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Tabores pagasta pārvalde (476), Skrudalienas pagasta pārvalde – (437 ha) un 

Naujenes pagasta pārvalde (423 ha).  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 
DAUGAVPILS NOVADA DOMEI 
 
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 

Mēs esam veikuši Daugavpils novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

2011.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2011.gada 

finanšu pārskats ietver: 

2011.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

2011.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011.gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011.gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  pārskatu skaidrojumus, t.sk. 

skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības 

struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 

Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu 

pārskatā. 

 

Vadības atbildība par  konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu. 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, 

lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 

izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām 

par šo konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem 

revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un 

jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā 

finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 

konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju.<0} 

Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot 

krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. 

Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai 

nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, 

bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 

grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 

izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu 

revidentu atzinuma izteikšanai. 

 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par Daugavpils novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2011.gada 

31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 

2011.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 

noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011.gadu, kas atspoguļots 

konsolidētā gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši 

būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2011.gada konsolidētajā finanšu 

pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „BIRUTAS BIROJS”  

Licence Nr. 9 

 

Biruta Novika  

Valdes priekšsēdētājs 

LR zvērināta revidente, Sertifikāts Nr.106 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

Ludzā 

 

Biruta Novika, 29157759 

biruta.novika@birutasbirojs.lv 

 
 

mailto:biruta.novika@birutasbirojs.lv
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā 

teritorijā 
 

2010.-2011.gadā tika veikts darbs pie  apstiprināto projektu ieviešanas: 

 

1. Pabeigts darbs pie Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstītā projekta “Dabas 

aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam Daugavas loki”. 

Projekta summa – Ls 20 000.  

Nodaļas speciālisti, sadarbojoties ar Krāslavas novada pašvaldībām, dabas parka 

„Daugavas loki” vadību un dabas speciālistiem, piedalījās Latvijas Vides aizsardzības 

fonda projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „Daugavas loki”” 

(projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”, aktivitāte - 

Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām) realizācijā.  

2010.gada augustā ar Latvijas Republikas Vides ministrijas rīkojumu tika 

apstiprināts dabas parka „Daugavas loki” dabas aizsardzības plāns.  

 

2. Pabeigts darbs pie projekta „Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas 

efektivitātes paaugstināšana dabas parka „Daugavas loki” teritorijā” (projekts 

atbalstīts no Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta atklātajā projektu konkursā - atbalsta jomā: Ilgtspējīga 

attīstība).  

Kopējā projekta vērtība – EUR  355 941, jeb, Ls 250 157. 

Uzlaboti esošie dabas parka infrastruktūras objekti un izveidoti jauni: 

• Ceļu posmu periodiskā uzturēšana (Vecsalienas pagastā, Salienas pagastā). 

• Jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveidošana pie Elernes katoļu baznīcas 

(Tabores pagasts), pie Sīķeles evaņģēliski luteriskās baznīcas (Vecsalienas pagasts) 

un pie Jaunbornes katoļu baznīcas (Salienas pagasts). 

• Elernes kapsētas žoga rekonstrukcija (Tabores pagasts). 

• Markovas takas transportlīdzekļu stāvvietas periodiskās uzturēšanas darbi 

(Naujenes pagasts). 

• „Latgales sētas” atpūtas kompleksa infrastruktūras paplašināšana (Naujenes 

pagasts). 

 Makšķernieku atpūtas vietas izveidošana Nitišos (Naujenes pagasts). Projekta 

realizācijas termiņš: 2011.gada aprīlis. 

 

3. Pabeigts darbs pie Eiropas sociālā fonda finansētā SIF projekta 

“Dienvidlatgales lauku pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko 

aktivitāšu veicināšanai” realizēšanas. Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt 

Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku kompetenci aktuālo 

uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar pamatotu 

un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot 

zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā 

arī attīstot sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem. 

Projekta attiecināmās izmaksas Ls 16899.37. 

Projekta realizācijas termiņš: 2011.gada marts. 

 

4. Pabeigts darbs pie Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013.g. projekta LLI-050 „Joint water – based tourism offering in Latgale 

Region and Utena Country”, akronīms WaterJoy ieviešanas. Projekta ietvaros 

Medumu ezera krastā, Medumu parka teritorijā, uzstādītas divas laivu piestātnes ar 

kopējo finansējumu Ls 19928,60 (ar pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā). 



 

17 

 

    

5. Pabeigts darbs pie Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013.gadam projekta LLI-006 " «Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes 

drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” („LATLIT 

TRAFFIC”)". Projekta kopējais finansējums Ls 151817 un pašvaldības 

līdzfinansējums Ls 15182. Projekta  ietvaros tika uzklāts jauns asfalts ceļa P64 Višķi - 

Nīcgale posmā 1.300 līdz 4.000km uz ietves un  stāvlaukumiem Višķos pie estrādes 

un baznīcas un pie FVP Špoģos.  

 

6. Pabeigts darbs pie " Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013.gadam projekta „Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas 

pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” („Cured by animals”). Projekta 

kopējais finansējums Ls 8283 un pašvaldības līdzfinansējums Ls 1436. Projekta 

mērķis bija popularizēt sociālajiem darbiniekiem, ārstiem un vecākiem terapiju ar 

dzīvnieku palīdzību kā unikālu rehabilitācijas metodi bērniem no nelabvēlīgām 

ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām; palielināt bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām un no riska grupām nākušo dzīves vides kvalitāti un pieejamību, uzlabojot 

sociālo infrastruktūru, atbilstoši Eiropas Savienības vienlīdzības politikai. Projekta  

ietvaros novada bērni un jaunieši piedalījās  starptautiskajās vasaras nometnēs 

Riebiņos un Ignalinā,  nodarbībās reitterapijā Krāslavā, terapijā ar delfīnu palīdzību 

Klaipēdā. Kā arī  iegādāts invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs mikroautobusam. 

 

7. 2010.-2011.gadā pabeigts darbs pie Izglītības un zinātnes ministrijas 

darbības programmas 7.1. 3.1.3.1. aktivitātē ”Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” atbalstītajiem projektiem: 

1. “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanai Daugavpils rajona Zemgales vidusskolā” - Ls 98392 

 

 
 

 

2. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana 

Sventes vidusskolā” - Ls 104308 

3. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana 

Vaboles vidusskolā” - Ls 98392  

4. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana 

Špoģu vidusskolā” - Ls 99045. 

 

7.2. 3.1.3.3.1. apakšaktivitāte “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana” atbalstītā projekta “ Medumu speciālās internātpamatskolas 

infrastruktūras  un aprīkojuma uzlabošana” (skolas rekonstrukcijas darbi, specializēta 
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mikroautobusa iegāde, materiāli tehniskās bāzes papildināšana - datortehnika, 

mēbeles, Interneta  tīkla pieslēgums).  

Projekta kopējā summa - Ls 98 392. 

 

7.3. 3.1.3.3.2. apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem” atbalstītā projekta „Špoģu 

vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem” (skolas 

rekonstrukcijas darbi, pacēlāja ierīkošana personām ar kustību traucējumiem, 

ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana).  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 126 222.90. 

 

 

Pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

 

2010.-2011 .gadā pabeigta 11 projektu realizācija pagastu ceļu sakārtošanai: 

 Skrudalienas pagasta pārvalde, projekts „Skrudalienas pagasta ceļu 

sakārtošana – autoceļa Nr.41 "Salinieki-Viļķeļi-Červonka" 0.000-1.410 km un 2.150 

km-3.250 km rekonstrukcija, autoceļa  Nr.14 " Salmonovka-Vitaņiški" 0.000-0.700 

km rekonstrukcija un autoceļa "Skrudaliena-Vārpene" 1.870 km caurtekas D2,00m ar 

pieejām rekonstrukcija“.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls 113091,16. 

 

Laucesas pagasta pārvalde, projekts "Laucesas pagasta ceļa "Naktiņi  - 

Viesture”  rekonstrukcija".  

Projekta kopējās izmaksas - Ls 68589,37. 

 

Demenes pagasta pārvalde, projekts  „Demenes pagasta autoceļa ” Grobiņi – 

Jāņuciems” rekonstrukcija” 2,507km. Projekta kopējās izmaksas - Ls 109918,00 

 

 
 

Tabores pagasta pārvalde, projekts „Daugavpils novada Tabores pagasta 

Oktobra ielas 0.000-1.610 km rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas - Ls 

155159,65,10. 

 

Kalupes pagasta pārvalde, projekts „Kalupes ciemata ielu un ceļa 

rekonstrukcija-Krasta iela 0.000-1.290 km, Dīķa iela 0.000-0.190 km, ceļš Dīķa iela - 

pansionāts 0.000-0.200 km”. Projekta kopējās izmaksas - Ls 73358,35. 
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Līksnas pagasta pārvalde, projekts "Līksnas pagasta autoceļa "Līksna-Līksnas 

baznīca" 0.000-1.515 km rekonstrukcija". Projekta kopējās izmaksas - Ls 133653,54. 

 

Salienas pagasta autoceļa „Metelišķi-Skrudalienas pagasts” 0.000-1.610 km 

rekonstrukcija.  Projekta kopējās izmaksas - Ls 64450,61. 

 

Biķernieku pagasta pašvaldības ceļa Lipinišķi-Pavlovskoje 0.000-4.240 km 

rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas - Ls 68843,24. 

 

„Naujenes pagasta Kraujas ciema Dārza ielas 0.000-0,280 km, Strādnieku 

ielas 0.000-0.780 km, Meža ielas 0.000-0.580 km rekonstrukcijas 2.posms”. Projekta 

kopējās izmaksas - Ls183399,28. 

 

Nīcgales pagasta autoceļa Somugols- Nīcgale  0.000-2.450 km rekonstrukcija. 

Projekta kopējās izmaksas - Ls 98055,47. 

 

Maļinovas pagasta autoceļa "Greizais tilts-Zaļumi" km 0,00-3,84 

rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas – Ls  83634,24. 

 

    
2010.-2011. gadā pabeigti saieta namu, sabiedrisko centru un sporta objektu 

rekonstrukcijas projekti: 

 

„Vaboles pagasta pārvaldes saieta nama jumta vienkāršota rekonstrukcija”, projekta 

kopējās izmaksas Ls 12811,00. 
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„Ambeļu kultūras nama rekonstrukcija”.  Kopējās projekta izmaksas Ls 169 400,00. 

 

 
 

„Laucesas kultūras nama jumta rekonstrukcija”. Kopējās izmaksas Ls 18803,23. 

 

„Salienas pagasta kultūras nama jumta vienkāršotā rekonstrukcija un 1.stāva apkures 

sistēmas rekonstrukcija”. Kopējās izmaksas Ls 16080,82. 

 

„Brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija Skrudalienas pagastā”. Kopējās 

izmaksas Ls 40082,82. 

 

„Maļinovas pagasta sporta laukuma rekonstrukcija”. Kopējās izmaksas Ls 84752,67. 

 

 
2010.-2011.gadā  pabeigta Darbības programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”  aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” atbalstīto projektu realizācija: 

1.Medumu pagasta pārvaldes projekts „Daugavpils rajona Medumu pagasta 

Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Projekta kopējās izmaksas Ls 

263184,84.  

 2. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Daugavpils novada Medumu pagasta, 

Medumu ciema Jaunatnes, Skolas un Alejas ielās projekta „Daugavpils rajona 

Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros. Kopējās 

projekta izmaksas Ls 145830.09.  
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3. Ambeļu pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu 

pagasta Ambeļu ciemā”. Kopējās projekta izmaksas Ls  61050,23.  

4. Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu ciemā. Projekta kopējās 

izmaksas Ls 386685,00. 

5. Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Tehnikuma ciemā. Projekta kopējās 

izmaksas Ls 334791,00. 

       

 

2010.-2011.gadā realizētie Vides ministrijas Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansētie projekti: 

1. „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada  Naujenes 

pirmsskolas izglītības iestādes ēkā” . Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  

- Ls 278659,00. 
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2. „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada  Silenes pamatskolas ēkā” 

(siltināts jumts, nomainīti logi un  durvis, siltinātas ārējas sienas, atremontēta sporta 

zāle). Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  - Ls 215668,28. 

 

 
 

Citi projekti, kuri realizēti 2010.-2011.gadā: 

 

1.Naujenes pagasta atpūtas vietas “Latgales sēta” aprīkošana. Projekta izmaksas - Ls 

500. 

2. Sabiedriskā centra "Laucese " teritorijas labiekārtošana. Projekta izmaksas  - Ls 

4924,01. 

 

 
3. „Atpūtas brīdī  ielūdzam tribīnēs” (Kalupes pagasts). Projekta izmaksas  - Ls 

13450,00. 

4. Šautuves izveide Kalupes pagastā. Projekta izmaksas - Ls  6007,75. 
 

 
 

5. „Iepazīsimies! Červonkas pils un tās apkārtne!” Projekta izmaksas - Ls 11556,00. 
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6. „Materiāli tehniskās bāzes izveide tradicionālo Daugavpils novada tirgus pasākumu 

organizēšanai”. Projekta kopējais finansējums - Ls 3576,40.  

 

Sagatavotie, iesniegtie un apstiprinātie projekti, kuru ieviešana turpināsies 

2012.gadā: 

 

1. KPFI projekts  „ Daugavpils novada Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija 

un apkures katlu nomaiņa”  

Daugavpils novada dome turpina darbu pie projekta „Sventes pagasta katlu 

mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” īstenošanas. Uzsākti Sventes 

ciema katlu mājas  rekonstrukcijas  darbi: tiks rekonstruēta esošā katlu māja 324 m2 

platībā, nomainīti esošie 5 ar oglēm un malku kurināmie siltumkatli un izbūvēti jauni 

siltuma katli ar kopējo jaudu 0,8 un 1,5MW, kuri kā kurināmo izmantos šķeldu. Tāpat 

projekta ietvaros tiks  izbūvēta jauna šķeldas novietne 200 m2 platībā.  

Projekta pamatmērķis ir pāriet no dārgāka un videi nedraudzīgā kurināmā – 

oglēm -  uz lētāku un videi draudzīgāku kurināmo - šķeldu, kā arī, nomainot 

nolietotos katlus, paaugstināt katlu mājas efektivitāti. 

Projekta  kopējais finansējums  -  Ls 455 851,53, projekta attiecināmo izmaksu 

summa Ls 186 879, t.sk., klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (75 %)  - 

Ls 140 159,00 un pašvaldības līdzfinansējums (25 %) -  Ls 46 720, neattiecināmo 

izmaksu summa - Ls 268 972,53.  Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšani  

Daugavpils novada dome ņems aizņēmumu Valsts kasē. 

 

 
 

2.Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 2012.gadā tiks realizēti 

5 projekti novada objektu sakārtošanai: 

2.1. „Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā”.  

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 276 377,39.  Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda Ls 140 000, no kurām projekta īstenošanai piešķirtais Eiropas 
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums sastāda Ls 

126 000 (90% no attiecināmajām izmaksām), pārējo projekta realizācijai 

nepieciešamo finansējumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par Tehniskās 

dokumentācijas izstrādi, rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu, autoruzraudzības un 

būvuzraudzības veikšanu, nodrošinās Daugavpils novada pašvaldība, ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē. 

Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2012.gada 1.oktobrim. 
 

 
 

2.2. „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā”.  

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 443 201,56.  Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda Ls 140 000, no kurām projekta īstenošanai piešķirtais Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums sastāda Ls 

126 000 (90% no attiecināmajām izmaksām), pārējo projekta realizācijai 

nepieciešamo finansējumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par Tehniskās 

dokumentācijas izstrādi, rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu, autoruzraudzības un 

būvuzraudzības veikšanu, nodrošinās Daugavpils novada pašvaldība, ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē. 
 

 

         Līdz projekta uzsākšanai   Rekonstrukcijas laikā 

2.3. Daugavpils novada „Naujenes saieta nama un novadpētniecības muzeja 

renovācija”. Projekta kopējās izmaksas Ls 235 000. Projekta attiecināmais 

finansējums Ls 140 000, t.sk., Ls 126 000 ELFLA finansējums, Ls 14 000 

pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas Ls 95 000. 

Projekta realizācijas temiņš – 2013.gada 1.aprīlis. 

 

2.4. Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas Ls 

226 054. Projekta attiecināmais finansējums Ls 60033,76, t.sk., Ls 54030,38 ELFLA 
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finansējums, Ls 6003,38 pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neattiecināmās 

izmaksas Ls 166020,24. 

Projekta realizācijas temiņš – 2013.gada 1.aprīlis. 

 

2.5. „Sventes pagasta Parka ielas 0.000-0.740 km rekonstrukcija”. Projekta 

kopējās izmaksas Ls 74938,80. Projekta attiecināmais finansējums Ls 35000,00, t.sk., 

Ls 31500 ELFLA finansējums, Ls 3500,00 pašvaldības līdzfinansējums. Projekta 

neattiecināmās izmaksas Ls 39938,80.  Projekta realizācijas temiņš – 2012.gada 

1.decembris. 

 

3. Turpinās Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Speciālistu piesaiste 

Daugavpils novada pašvaldībai” realizēšana. Projekta mērķis ir paaugstināt 

Daugavpils  novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas 

publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes 

līmenī. 

Projekta attiecināmās izmaksas – Ls 23000.  

Projekta ietvaros Daugavpils novada dome pieņems darbā telpiskās attīstības 

plānotāju   (0,5 likmes), sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm ar bērniem (0,75 

likmes) un ekspertu iepirkumu jomā (0,25 likmes). 

Projekta realizācijas termiņš - 2012.gada 31.decembris. 

 

4. Turpinās darbs pie projekta „Daugavpils novada skolu informatizācija” 

realizēšanas: tiek ierīkoti lokālie tīkli un iepirkta datortehnika, interaktīvās tāfeles 

Daugavpils novada pašvaldības 11 skolās. Projekta kopējās izmaksas – LVL 

121 360.13 

5. Turpinās darbs pie ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam finansētā pasākuma „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu ieviešanas: 

5.1. „ Skrudalienas pagasta sporta bāzes uzlabošana" – Ls 15435,63; 

5.2. ”Brīvā laika un sporta centra rekonstrukcija”  (Ambeļu pagasts) – Ls 51060;  

5.3. Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms" /ceļu Stūrīši-

Pūdāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pūdāni -Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un 

stāvlaukuma izbūve/" – Ls 62669,99; 

5.4. „Tabores pagasta brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras rekonstrukcija” – Ls 

53 360,43;      

5.5. „Daugavpils novada Demenes pagasta Kumbuļu saieta nama rekonstrukcija” – Ls 

90674,72;   

5.6. „Kalkūnes pagasta ceļu rekonstrukcija” – Ls 89 557,18; 

5.7. „Sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Naujenes pagastā” - Ls 13343,24. 
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6. Darbs pie Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmas  projektiem:  

6.1. Sadarbībā ar Daugavpils reģionālo slimnīcu tiek īstenots projekts “Krūts vēža 

mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnās diagnostikas un ārstēšanas pasākumu 

attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” – EUR 2 500 000; 

6.2. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, tiks īstenots projekts “Daugavpils un 

Vitebskas lidostu apkārtējās teritorijas revitalizācija, veidojot transporta, loģistikas un 

industriālo pakalpojumu centru”/”Loģistikas tīkls” -  EUR 3 000 000; 

6.3. „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu 

„Zemgale-Novka” - EUR  117064.00. 

 

7. Turpinās darbs pie Darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”  

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” atbalstīto projektu ieviešanas: 

7.1. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils  rajona Demenes pagasta ciemā Kumbuļi 

– Ls 477093,97; 

7.2. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils  rajona Demenes pagasta ciemā Demene 

– Ls 620555,25; 

7.3. Ūdenssaimniecības attīstība Kalkūnes pagasta Randenes ciemā – Ls 180102,50; 

7.4. Ūdenssaimniecības attīstība Kalkūnes pagasta ciemā Kalkūni –  Ls 271462,00; 

7.5. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā 

– Ls 427374,22; 

7.6. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Kalupes pagasta Kalupes ciemā – 

Ls 350835,50; 

7.7. Mirnija ciema centralizētas ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija" – Ls 

412042,00 

7.8. Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas ciemā –  Ls 236772,95; 

7.9. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes 

ciemā” – Ls 562831,32; 

7.10. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā – 

Ls 440708,90; 

7.11. „Ūdensaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā 

II kārta” – Ls 109518,16. 
 

Plānotie projekti 2012.gadā 
 

Sagatavoti TEP un plānots iesniegt aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”: 

1.„Ūdensaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III 

kārta” – Ls 65709,20; 

2. „Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema ūdenssaimniecības attīstība” – 

Ls 337 725,65; 

3. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema 

Ilgas ielā”; 

4. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vaboles pagasta Vaboles ciemā”; 

5. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas un 

Zaļumu ciemos”; 

6. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas 

ciemā”; 

7. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Biķernieku  pagasta Biķernieku 

ciemā”; 
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8. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Salienas  pagasta Salienas ciemā 

2.kārta”; 

9. „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Nīcgales pagasta Nīcgales 

ciemā”; 

10. „Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija” 2.kārta. 

 

Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā 

projektu konkursā  pasākumam „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  Daugavpils novada pašvaldība ir 

iesniegusi 10 projektu pieteikumus uz kopējo summu  Ls 175 124,03. 
 

 

Izglītība 

 

 2011.gadā, neskatoties uz to, ka novadā samazinājies skolēnu skaits (uz 

01.09.2011. - 1846 izglītojamie), izglītības iestāžu tīkls novadā netika mainīts (turpina 

strādāt 16 vispārizglītojošās skolas, viena speciālā internātpamatskola, divas 

pirmsskolas izglītības iestādes). 

Un tieši otrādi, ar 2010. gada 1. septembri Lāču pamatskolā, Salienas 

vidusskolā tika  atvērtas grupas bērniem no trīs gadu vecuma. 

Ir dibināta novada Bērnu un jauniešu sporta skola. Tika licencētas un pašlaik 

īstenojās profesionālās ievirzes izglītības programmas vieglatlētikā, brīvajā cīņā un 

basketbolā. Skolā trenējas 127 audzēkņi, strādā 7 treneri. Laika periodā no septembra 

līdz decembrim vieglatlētu treniņu grupu audzēkņi veiksmīgi startēja vienpadsmit 

sacensībās, iegūstot  divpadsmit 3. vietas, septiņpadsmit 2. vietas un sešpadsmit 1. 

vietas (treneri S.Petrakovs, J.Hodakova, J.Petovskis un E.Kucins). Vaboles 

vidusskolas skolēni Solvita Sarkane un Andris Litiņš iekļauti Latvijas izlases 

komandas sastāvā uz pasaules skolu čempionātu krosā. Veiksmīgi starti bija trenera 

A.Andrijanova brīvās cīņas audzēkņiem, kuri Latvijas čempionātā ieguva 1-ās, 2-ās 

un 3-ās vietas. 

 

Brīvās cīņas treneris A.Andrijanovs ar saviem audzēkņiem 

 Tika veikti pasākumi, lai nodrošinātu novada bērnu ar funkcionālajiem 

traucējumiem  integrēšanās procesu sabiedrībā. Izglītības programmas 47 bērniem ar 

speciālām vajadzībām īstenojās septiņās vispārējās izglītības iestādēs.  

Medumu speciālā internātpamatskola (skolēnu skaits 118) ir nodrošinājusi 

mācību procesa īstenošanu  VSAC ”Latgale” filiāles „Kalkūni” bērniem.  
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Nodarbību telpas pirmsskolas vecuma bērniem VSAC „Kalkūni” 

 

 

Jauna gada svētki Medumu speciālā internātpamatskolā 

 

 

 Kalupes pamatskola ir uzsākusi aktīvu līdzdalību projekta „Izglītojamo ar 

funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanā. 

Špoģu vidusskolas materiālā bāze pielāgota darbam ar bērniem ar 

funkcionālajiem traucējumiem. 

Novada skolas ir nodrošinātas ar mācību metodisko bāzi izglītības standartu 

realizācijai mācību priekšmetos, skolās katram jaunietim ir iespējas apgūt vismaz 2 

svešvalodas, iegādātas mācību grāmatas angļu valodas mācīšanai 1. klasēs. Ir 

pārskatīts dabaszinātņu saturs atbilstoši jaunajiem standartiem mācību priekšmeta 

saistība ar reālo dzīvi, pamatskolu grupai ir iegādāti  izdales  un uzskates materiāli, 

izmantojot dabaszinību projekta līdzekļus.  Skolotāji veiksmīgi nodrošina izglītības 

programmu īstenošanu saiknē ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

 Skolu darba galvenais rādītājs ir skolēnu sasniegumi centralizētajos valsts 

pārbaudes darbos. Visi novada skolu 9. un 12. klašu skolēni sekmīgi  nokārtoja valsts 

pārbaudes darbus un saņēma valsts sertifikātus. 
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Novada skolēni valsts centralizētajos eksāmenos ieguva pārsvarā C līmeni. 

Labus rezultātus uzrādīja Špoģu, Vaboles, Medumu, Sventes vidusskolas, vājus 

vērtējumus ieguva Zemgales un Salienas vidusskolu absolventi. 

Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem Špoģu vidusskola ir atzīta par pašu 

labāko skolu nominācijā “Lauku vidusskolas”, un ieņēma 12. vietu starp visām 

Latvijas skolām 2011. gadā skolu reitingā. 

Absolventi labus rezultātus uzrāda matemātikas, krievu valodas, ķīmijas un 

fizikas valsts pārbaudes darbos.  

 

 Jau no 2009.gada novembra tiek īstenots Eiropas sociālā fonda (ESF)  projekts 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”.  

2011.gadā 120 pedagogi ir iesaistījušies pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā, no tiem 8- ieguvuši 4.kvalitātes pakāpes, 

16 pedagogi ir apguvuši papildus prasmes vai kvalifikāciju darbam izglītības iestādē 

ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. 30 pedagogi šo specializāciju ieguva 

novada domes finansētajos kursos (Ls 2 500).  

 

 Ar mērķi aktivizēt novada izglītības iestāžu  padomju darbu, radot iespēju 

līdzdarbībai draudzīgas vides stiprināšanai, tika īstenots  konkurss  skolu padomēm 

„Kopā būt!”, kura ietvaros tika atbalstīta  projekta īstenošana  Špoģu vidusskolā, 

Silenes, Naujenes,  Kalupes, Birznieku  pamatskolā par kopējo summu  Ls  1 500. 

Pavasarī un rudenī tika noorganizēti divi informatīvi izglītojošie semināri vecākiem- 

skolu padomju pārstāvjiem, viens no tiem notika Kalupes pamatskolā. 

 

  Sadarbības ietvaros starp Daugavpils novada domi un  Vācijas Republikas 

Internacionālās Savienības  e.V  Ziemeļu nodaļu septiņi Daugavpils novada talantīgie 

bērni no trūcīgām ģimenēm piedalījās Jauniešu vasaras  nometnē Vācijā  no 11. līdz 

18.jūlijam. 

 

 

                                           Centralizēto eksāmenu rezultāti 2010./11.m.g. 
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Novada bērnu delegācija kopā ar vācu jauniešiem 

 

Leonardo  da  Vinči programmas ietvaros  tika īstenots  projekts „Par darbu 

ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atbildīgo Daugavpils novada 

speciālistu profesionālās kvalifikācijas prasmju pilnveide praksē Vācijā”. Prakses 

laikā pieciem novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem tika dota iespēja paaugstināt savu 

profesionālās kompetences līmeni. 

 
Novada bāriņtiesu priekšsēdētāji Vācijā 

 

Bet Vācijas sadarbības partneriem tika noorganizēta  darba  vizīte Daugavpils novadā, 

kuras ietvaros tika panākta vienošanās par pārējo sadarbības pasākumu īstenošanu. 

 

 

 
Sadarbības protokola apspriede novada domē 

 

Vasaras laikā uz Silenes pamatskolas  bāzes tika organizētas radošās dienas 25 

bērniem un jauniešiem no Daugavpils novada un Vitebskas rajona (Baltkrievija).  
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Rīta rosme 

 

 

Ar mērķi  palīdzēt nodrošināt  novada trūcīgo ģimeņu bērnus  un bērnus 

bāreņus ar skolai nepieciešamajiem piederumiem un precēm, sadarbībā ar uzņēmumu 

SIA „Centrum International”, septembrī  tika noorganizēta kancelejas preču 

saņemšana. Kancelejas preču dāvinājuma summa bija  Ls 5613.00 vērtībā ( 2 tonnu 

apjomā). 

 

 
Prieks par dāvinājumu 

 

2011. gada laikā  interešu izglītībā Daugavpils novadā notika 29  pasākumi, 

aptverot visas interešu izglītības jomas un skolēnu vecumposmus. Gada laikā 

pasākumos piedalījās  apmēram   2 271  Daugavpils novada skolēns  un skolotāji.  

 

Lielākais gandarījums ir par šādām norisēm:  

• Radošajām dienām Daugavpils novada vides pulciņu, mākslas pulciņu un 

teātra pulciņu dalībniekiem; 
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Mākslas pulciņu dalībnieki apglezno Silenes pamatskolas sienas 

• 36 stundu profesionālās pilnveides kursiem skolu teātru pulciņu un deju 

kolektīvu vadītājiem; 

• Sventes vidusskolas, Naujenes pamatskolas sākumskolas koru 1.vietas 

iegūšanu Latgales novada skatē un to līdzdalību festivālā „Tauriņu balsis”; 

• Medumu vidusskolas marionešu teātra, Kalkūnes bērnu un jauniešu teātra 

studijas  „Kamolītis” iegūtā iespēja piedalīties IV Latvijas bērnu un jauniešu 

teātru festivālā „Kustības turpinājums”. 

 

Izvērtējot skolu aktivitāti un kvalitatīvos rādītājus interešu izglītībā 

2010./2011. mācību gadā,  labākā vidusskolu grupā ir Sventes vidusskola, tai seko 

Zemgales un Vaboles vidusskolas.  Pamatskolu grupā vislabākie rādītāji ir Nīcgales 

pamatskolai, tai seko Kalupes un Naujenes pamatskolas.  

 

 No marta darbu uzsāka jaunatnes lietu speciālists un projektu koordinators 

jaunatnes jomā. Ir izstrādāta un apstiprināta Daugavpils novada jaunatnes politikas 

stratēģija 2011. - 2017. gadam. Tika strādāts pie tā, lai katrā pagastā būtu atbildīgais 

par darbu ar jaunatni.  

 

Īstenoti  divi Jaunatnes iniciatīvu fondā iesniegtie projekti: 

1. projekts „Gribu zināt un piedalīties”, kura mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti 

jauniešiem svarīgu lēmumu pieņemšanā un jauniešu problēmu risināšanā, 

informējot pagastu un novada jaunatnes politikas veidotājus par jauniešu 

aktuālām problēmām un piedāvājot risinājumus šo problēmu atrisināšanai. 

 



 

33 

 

 
Jaunatnes forums Silenē 

 

 
Jaunatnes forums Taborē 

2. projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”, kura mērķis bija 

attīstīt brīvprātīgo darbu vietējā sabiedrībā, kā būtisku mehānismu jauniešu sociālo, 

dzīves prasmju pilnveidošanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.  

Projektu laikā jaunieši aktīvi piedalījās aktivitātēs un guva lietderīgu 

informāciju par jaunatnes darbības iespējām valstī un Eiropā. Rezultātā tika 

nodibinātas Jaunatnes biedrības Medumu, Sventes un Dubnas pagastos.  

 

 
Jauniešu nodarbinātības forums Kraujā 

 

 

  Novada jaunieši piedalījās Latgales uzņēmējdarbības forumā, kur ieguva 

zināšanas par uzņēmējdarbību un tās iespējām, kā arī pārstāvēja novadu Latgales 

jaunatnes forumā Ludzā. 

Septembrī Silenē notika jaunatnes salidojums „Esi vērīgs!”, kurā aktīvi 

piedalījās  jaunieši no visiem pagastiem.  
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Salidojuma „Esi vērīgs!” dalībnieki 

 

 Novada jauniešu pārstāvji piedalījās arī starptautiskajos braucienos. Mūsdienu 

deju kolektīvs „Break” veiksmīgi piedalījās Jaunatnes dienās Braslavā (Baltkrievija), 

bet aktīvie jaunieši no Naujenes, Salienas, Lauceses, Višķu un  Kalkūnes pagastiem 

piedalījās starptautiskajā jaunatnes projektā „S.O.S.” Turcijā. 

Tika izsludināts projektu konkurss „Uzlabosim savu ikdienu!”, kur jaunieši  

iesniedza pieteikumus sava pagasta dzīves uzlabošanai. No divdesmit viena pieteiktā 

projekta tika atbalstītas piecu projektu  iekļautās aktivitātes: 

1. Skrudalienas pagastā – jauniešu telpas labiekārtošanas darbi; 

2. Tabores pagastā – lapenes (atpūtas vietas) iegāde un uzstādīšana; 

3. Sventes pagastā – biedrības dibināšana; 

4. Lauceses pagastā – sporta inventāra iegāde; 

5. Medumu pagastā – jauniešu telpas labiekārtošana.  

 

 

 

Sociālā aizsardzība 

 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Daugavpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem. Sociālo aprūpes iestāžu, nevalstisko organizāciju  un citu 

sociālo pakalpojumu un pasākumu finansējums no novada pašvaldības budžeta 

2011.gadā un budžeta projekts 2012. gadam:  

 
 Sociālās aprūpes iestāde, 

 sociālais pakalpojums 

2011. gads 

plāns (Ls) 

Izpilde (Ls) 

 

2012. gads 

Projekts (Ls) 

1. Naujenes bērnu nams 

Mātes un bērna atbalsta centrs „Avotiņi” 

 

246 635 

4746 

240 083 

3 904 

276 317 

3 418 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs 
Dienas centrs personām ar  

garīga rakstura traucējumiem 

256 475 

 

11 248 

251 126 
 

11 248 

327 016 

 

2 899 

3. Invalīdu biedrība 1500 1500 1500 

4. Neredzīgo biedrība 100 100 - 

4. Pensionāru apvienība 1200 1200 1200 

5. Afgānu biedrība „Salang” 500 500 500 

6. Latvijas Sarkanā Krusta rajona  

Komitejas atbalsts 

4000 4000 3550 

7. Donoru kustības atbalstam 4500 4188 5140 
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pilsētai 2344 

novadam 1844 

8. Bērnu ar īpašām vajadzībām un 

 hroniski slimojošu bērnu no 

trūcīgām ģimenēm sociālā  

rehabilitācija vasaras periodā 

2000 1565 2000 

9. Ziemassvētku pasākumi sociālo 
aprūpes iestāžu klientiem,  

bērniem ar īpašām vajadzībām, 

 bērniem bāreņiem,  
daudzbērnu ģimeņu bērniem un 

 citi sociālie pasākumi 

3000 2890 3000 

10. Subates Romas katoļu draudzes  
 „Miera nams” atbalstam 

1944 840 350 

11. Bērniem palikušiem bez vecāku gādības transporta  

apmaksai autobusam, tramvajam 

4800 4125 4800 

 

 

Kapitālieguldījumi sociālo pakalpojumu nozarē 

 
 Iestāde 2011. gads (Ls) 2012. gads (Ls) 

1. Naujenes bērnu 
nams 

3534 - ugunsdzēsības  
signalizācijas uzstādīšana 

9343 – pirts vienkāršota  
rekonstrukcija 

30 234.41 – grupas 

 vienkāršota rekonstrukcija 

 

 

Kurināmā glabāšanas laukuma 

 sakārtošana 

Grāmatvedības programma 
Signalizācijas uzstādīšanas  

projekta izstrāde 

Jauniešu mājas tehniskā projekta 
izstrāde 

Telpu remontdarbi 

 962 

 

1683 

300 

 

900 

 

2346 

2. Višķu sociālās 

 aprūpes centrs 

10958 30 000 - lifta  

uzstādīšana 

3. Subates Romas katoļu  

draudzes  „Miera nams” 

- - 

4. SIA „Grīvas poliklīnika” - - 

5. Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis” 9085 - 

 
Naujenes bērnu nams 2011.gadā ir saņēmis ziedojumus Ls 26 000 apmērā, par kuriem 

tika veikti šādi darbi:  

- sanitāro mezglu remonts – Ls 10 000;  

- mikroautobusa iegāde – Ls 16 000; 

 

2010. gadā tika piesaistīti Ls 4561. 

 

Višķu aprūpes centrā: 

 

 
Degvielas padeves caurules remontdarbi 
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Remontdarbi aprūpes centra lasītavā 

 

           
Istabiņu remontdarbi 

 
Kāpņu telpu remontdarbi 

 

Sociālo pakalpojumu centrā „Pīlādzis”: 
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Sanitāro mezglu remontdarbi 

 

 
Mēbeļu iegāde un istabiņu remontdarbi 

 

 

 

Naujenes bērnu namā: 

 

 
 

 
Ugunsdrošības signalizācijas iekārtas uzstādīšana  

 

Sociālā dienesta darbība 

Sociālajā dienestā darbojas vadītāja, 3 sociālie darbinieki, psihologs, lietvede, kas atbild 

par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem novadā. Daugavpils novada 19 pagasta 

pārvaldēs sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz 26 sociālā darba speciālisti. 
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N.p.k. Pieņemtie lēmumi 2010. 20111 2011. 

1. Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanu 3220 3228 

2. Par aprūpi  24 52 

3. Par sociālās palīdzības piešķiršanu 3648 3656 

4. Par veselības aprūpes atvieglojumiem 680 660 

5.                                  Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai 

                        personas statusa piešķiršanā 

 

12 

 

10 

6. Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma  

piešķiršana 

 

11 25 

 Konsultatīvais atbalsts   

1. Pieņemti klienti Sociālajā dienestā dažādos  

jautājumos 

762 770 

2. Izbraukumi uz pagastu pārvaldēm 22 24 24 

3. Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju skaits 48 57 

4. Sociālo aprūpes iestāžu apmeklēšana 13 21 

 

Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 15 bērniem ar speciālām 

vajadzībām Riebiņu novadā, Stabulnieku pagastā, kuras rezultātā ir uzlabojusies bērnu 

veselība, uzvedība un komunikatīvās prasmes. Finansējums - Ls 1565.00. 

 

Projekta MODE-H ietvaros tika iesaistītas personas ar īpašām vajadzībām no 

Līksnas, Vaboles, Demenes, Medumu un Skrudalienas pagastiem.  

 

Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 119 augsta riska ģimenes, kurās sociālais 

darbinieks ar ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar pagasta sociālajiem darbiniekiem veicis 

apsekošanas. 72 ģimenēm izveidotas rehabilitācijas lietas, 11 ģimenēs ir radikāls 

uzlabojums dzīves apstākļu sakārtošanā, attieksmju veidošanā un bērnu audzināšanā. 

 

Naujenes pagastā tika izveidota tehnisko palīglīdzekļu noliktava, kuras telpas tiek 

izmantotas pārtikas, humānā apģērba un mēbeļu novietošanai. 

 

Daugavpils novada pašvaldības projekta ietvaros, Naujenes sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības centra transportlīdzeklim ir uzstādīts invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs, 

kas tiek izmantots invalīdu vajadzībām. 

 

 
Uzsākts projekts Latvijas-Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO 

fonds” apakšprojekts „Mūža atvasara”, kas dos iespēju paaudžu sadarbībai un pensionāru 

aktivitātēm.  
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Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti 

pabalsti garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsti: 

 

 
Pārējo pabalstu izmaksas 

 
 2010 2011 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 51259 49482 

Sociālo garantiju pabalsts 52841 64031 

Veselības aprūpes pabalsts 2468 268 

Pārējie pabalsti 17299 19313 

 

Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti pabalsti garantētā 

minimālā līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsti 2010., 2011.gadā: 

 
 GMI naudā Dzīvokļa  

pabalsts naudā 

GMI natūrā Dzīvokļa  

pabalsts natūrā 

 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads 

janvāris 8 673 22 398 1970 1 860 34 730 146 - 

februāris 14 432 34 041 1527 5 402 257 800 107 9 

marts 16 363 32 328 3087 3 610 47 779 188 - 

aprīlis 16 806 31 016 5452 3 318 199 878 152 61 

maijs 15 215 30 946 1599 550 314 889 73 14 

jūnijs 13 364 24 360 541 920 5864 744 - - 

jūlijs 19 230 22 155 1020 436 772 626 28 123 

augusts 19 532 21 062 2625 4 660 741 518 - - 

septembris 20 170 17 872 1760 1 800 505 589 - - 

oktobris 20 153 18 534 3930 5 850 1229 574 180 - 

novembris 23 502 19 627 8272 5 530 791 965 60 1 280 

decembris 29 712 22 167 4212 6 216 803 1 833 280 527 

KOPĀ 217 152 296506 35 995 40 152 11556 9 925 1214 2 014 

 

 

 

Sociālā dienesta psihologs sniedza: 

- psiholoģiskās izpētes atzinumus (pēc satura un adresāta) 

Saturs Adresāts Skaits Skaits 

kopā  

Vardarbība pret bērnu   22+3=25 

Vardarbība pret bērnu 

ģimenē 

Latgales reģiona policijas 

pārvalde, Kriminālpolicija 

3  

Vardarbība bērnu vidū  Kriminālpolicija 18  
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Vardarbības sekas bērnam Latgales reģionālais atbalsta 

centrs „Rasaspērles”, „Allaži” 

1+3=4  

 

 

 

   

Bērnu apmācības 

jautājumi, IQ diagnostika, 

gatavība skolai 

 13 

 Bērnu sociālās aprūpes centrs 

„Kalkūni” 

6  

Vaboles vidusskola 3  

Skrudalienas pamatskola 1  

Saskaņas pamatskola 1  

Silenes pamatskola 1  

Naujenes pamatskola 1  

   

Bērna –ģimenes jautājumi  43 

Bērna dzīvesvietas 

noteikšana vecākiem 

šķiroties 

Latgales apgabaltiesa 1  

Bērna – ģimenes aspektu 

izpēte, bērna viedokļa 

noskaidrošana nosakot 

dzīvesvietu vecāku šķiršanās 

gadījumā, adopcijas 

jautājumā. Atbilstība 

viesģimenes, audžuģimenes, 

aizbildņa pienākumu 

pildīšanai.  Vecāku aprūpes 

tiesību atjaunošanas iespējas.  

Kalkūnes bāriņtiesa 2  

Naujenes bāriņtiesa 9   

Līksnas bāriņtiesa 9  

Skrudalienas bāriņtiesa 5  

Višķu bāriņtiesa 6  

Daugavpils bāriņtiesa 10  

Ilūkstes bāriņtiesa 1  

KOPĀ  81 

- konsultācijas 

Mēnesis Bērni, 

pusaudži 

Pieaugušie Ģimenes  Kopā 

Janvāris 15 5 4 24 

Februāris 33 10 4 47 

Marts 15 11 6 32 

Aprīlis 18 7 1 26 

Maijs 12 8  20 

Jūnijs 3   3 

Jūlijs 9 6 1 16 

Augusts 19 12 1 32 

Septembris 5 7 3 15 

Oktobris 5 8 2 15 

Novembris 12 7 6 25 

Decembris 14 8 2 24 

Kopā  160 89 30 279 

 
 

Nodarbinātības jautājumu risināšana 
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Bezdarbnieku skaits novadā: uz 01.01.2010.  bija 2167 bezdarbnieki. 

 

 
 

Bezdarbnieku skaits novadā: uz 01.12.2011. gadu bija 2333 bezdarbnieki. 

 

 
 

2010. gadā izveidotas projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 

748 darba vietas. 

 

2011. gadā izveidotas projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 

903 darba vietas. 
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2010. gadā tika nodarbināti 1282 bezdarbnieki, 2011. - 1314 

bezdarbnieki.  

 

Kultūra 
 

Galvenās aktivitātes, sasniegumi un darba rezultāti 
 

Latviešu tautas deja: 

Daugavpils novada Kultūras namos darbojas 6 deju kolektīvi.  

Lielākie pasākumi, kuros piedalījās novada deju kolektīvi: 

➢ Daugavpils novada deju kolektīvu sadancis 19.februārī; 

➢ Daugavpils novada deju kolektīvu skate 2.aprīlī;  

➢ Vasarsvētku sadancis Vaboles pagastā 28.maijā; 

➢ Latgales deju svētki Krāslavas estrādē 4.jūnijā. 

 

Kora mūzika:  

Daugavpils novadā darbojas 2 jauktie kori: Daugavpils novada Kultūras centra 

jauktais koris „Latgale”, Višķu pagasta jauktais koris. 

Lielākie pasākumi, kuros piedalījās Daugavpils novada jauktie kori:  

➢ Daugavpils apriņķa koru skate 9.aprīlī; 

➢ Vidzemes un Latgales dziesmu diena Alūksnē 2.jūlijā; 

➢ Kora „Latgale” dalība Dziesmu svētkos „Rīgai 810” 20.augustā; 

➢ Latgales koru koncerts, kas veltīts latviešu dziesmu svētku virsdiriģentei 

T.Brokai 30.oktobrī Daugavpils Latviešu Kultūras centrā. 

 

Vokālā dziedāšana: 

12. martā notika Daugavpils novada vokālo ansambļu skate „Pavasara dziesma”, kurā 

piedalījās 15 novada vokālie ansambļi. 7 ansambļi tika izvirzīti uz reģionālo vokālo 

ansambļu skati. Uz fināla skati Valles Kultūras namā tika izvirzīts vokālais ansamblis 

„Stage On”, kurš fināla skatē ieguva 2.vietu.    

  

Folklora: 

Daugavpils novadā darbojas 6 folkloras kolektīvi. 

Lielākie pasākumi 2011.gadā folkloras nozarē: 

➢ Novadu diena Brīvdabas muzejā 15.maijā; 

➢ Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” skate 30.oktobrī.  

 

Darbs projektos 

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LL III-196 „Mobilization and 

activation of communities in border region” , „Summer in village” 

 

Projekta ietvaros  2011. gadā notika 8 pasākumi Lietuvā, kuros piedalījās 

amatiermākslas kolektīvi no Daugavpils novada. 2 semināri – viens no tiem – 

Daugavpils novadā, otrs – Zarasu rajonā, Lietuvā. Martā, Zarasu rajona Kultūras 

centrā tika noorganizēta sešu Daugavpils novada mākslinieku darbu izstāde. 

Daugavpils novadā tika realizēti 4 pasākumi:  

➢ Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vaboles pagastā 30.aprīlī; 

➢  Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2011” Naujenes 

pagastā 29.maijā; 

➢  Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls „Muzykys skrituļs” 16.jūlijā; 
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➢  Adaptētās modes festivāla „Mode H” uzvedums 20. septembrī.  

 

  
   Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vaboles    

pagastā 30.aprīlī 

 
Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls „Muzykys 

skrituļs” Līksnas pagastā 16. jūlijā 

 

2011. gadā noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības  programmas  Grundtvig   

akcijas   „Mācību partnerības” projekts  „Women  Innovating  Networking”. 

Projekta ietvaros notika apmācības Kultūras tūrisma menedžmenta programmas 

ietvaros, organizēti angļu valodas  apmācības kursi Daugavpils novada lauku sieviešu 

tīkla grupām. 

Daugavpils novada  pārstāvji piedalījās starptautiskajos projekta partneru semināros 

Ličfieldā (Lielbritānijā) martā un Solingenā (Vācijā) jūlijā. 
 

Projekta ietvaros gūta Eiropas pieredze sadarbības tīklu veidošanā starp 

muzejiem, kultūras mantojuma objektiem un vietējiem uzņēmējiem, lauku produktu 

ražotājiem. Kopā projekta ietvaros tika veikti 17 starptautiskie  mobilitātes braucieni.  

Lai dalītos ar iegūto  pieredzi par  lauku  attīstību un sadarbību  Eiropas valstīs, 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde  27. aprīlī, 3. un 5. maijā  Daugavpils novada 

muzejos  rīkoja  seminārus par  Daugavpils novada muzeju, tūrisma informācijas 

centra, lauku uzņēmēju, zemnieku sētu un  amatnieku  sadarbību  jaunu tūrisma 

produktu un pakalpojumu sniegšanā.  Semināros  piedalījās 58 dalībnieki, galvenokārt 

sievietes.  Rezultātā  pie  muzejiem izveidojas  nelieli  sadarbības tīkli, ar kuru 

starpniecību tiek veidoti  jauni  kultūras tūrisma piedāvājumi, vietējiem amatniekiem 

un zemnieku saimniecībām ir  iespēja  piedāvāt savus produktus pārdošanai tūrisma 

grupām.  
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2011.gada beigās uzsākts administratīvais darbs pie Latvijas-Lietuvas-

Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sociāli kulturālā tīkla 

uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus 

un aktivizējot vietējās pašvaldības” „Prieks kustībā” un pie  Latvijas-Lietuvas- 

Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Cilvēku ar īpašām vajadzībām  

integrēšana sabiedrībā  ar kultūras atbalstu" "Jaunrade -  mana cerība." 

 

Starptautiskās sadarbības programmas: 

 

Tika realizēta Starptautiskās sadarbības programma, kuras ietvaros notika šādi 

pasākumi pasākumi: 

➢ Daugavpils novada dalība 4.Eiropas adaptētās modes festivālā „Mode H” 

Francijā, Tūrā, 19.-24.novembris. Adaptētās modes festivāla „Mode H” radošā 

grupa 2011. gadā izveidoja uzvedumu par tēmu „Mode H kino”, kura pamatā 

bija mūzika no kinofilmas „Rošforas meitenes”. Ar šo uzvedumu Daugavpils 

novada delegācija pārstāvēja Latviju. 

➢ Tautas deju ansambļa “Līksme” dalība III Starptautiskajā folkloras festivālā 

Sant Angelo in Vado (Itālija). 

➢ Tautas deju ansambļa “Līksme” dalība Starptautiskajā deju festivālā „Suk, suk 

arteļi” (Lietuva). 

➢ Tautas deju ansambļa “Līksme” dalība Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 

Zarasos (Lietuva).  

➢ Tautas deju ansambļa “Līksme” dalība Starptautiskais deju festivāls „Ezeru 

Sietuva” Zarasos (Lietuva) 

➢ Folkloras kopas „Dyrbyni” dalība Starptautiskajā bērnu un jauniešu folkloras 

festivālā „Zalvine” Zarasos (Lietuva). 

  

 

Daugavpils novada centrālās bibliotēkas dienesta darbība 

 
2011.gadā pabeigta visu Daugavpils novada pagastu bibliotēku akreditācija. 

Novadā ir akreditēta 21 pagasta bibliotēka vietējās nozīmes bibliotēku statusā.   

Digitālajā Latvijas kultūras kartē tika apkopoti dati par bibliotēkām. Lai 

paaugstinātu bibliotekāru vispārīgo zināšanu  līmeni un profesionālo meistarību, 

tika rīkoti 6 semināri, 2 praktikumi, sniegtas 224 konsultācijas.  

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2011.gadā 

novadā tika veikta ar centralizētu iepirkumu. Komplektēšanas gaitu un kvalitāti 

izvērtēja Daugavpils novada Kultūras pārvaldes izveidotā komisija. Centralizēti tika 

nopirktas 2799 eksemplāri grāmatu par 11849 latiem. Informācija par Daugavpils 
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un Ilūkstes novada bibliotēku krājumu – jaunieguvumiem un lielu daļu no 

vecākajiem izdevumiem pieejama Daugavpils un Ilūkstes novadu bibliotēku 

kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/, kur ievadīti  64002 eksemplāri 

iespieddarbu.    

No 18. līdz 24. aprīlim Daugavpils novadā notika Bibliotēku nedēļa ar 

dažādu bibliotēku darbību  popularizējošu pasākumu piedāvājumu. Sadarbībā ar 

Lauku bibliotēku atbalsta fondu, 2011. gada 26.augustā  Biķerniekos notika 10. 

Grāmatu svētki.   

 
 

„Latvijas Avīzes” publiskajā diskusijā „Latvijas ekonomikas izaugsmes 

priekšnoteikumi – reģionu fokuss” piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidents 

Valdis Dombrovskis, kā arī 10 Saeimas deputāti.  

 

Raiņa mājas Berķenelē darbība 
 

2011.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 2876 cilvēki, no tiem 595 skolēni. 

Organizētas  44 ekskursijas un 9 pasākumi. 

Martā (četras sestdienas), sadarbībā ar Kultūrizglītības un nemateriālā 

mantojuma centru, notika Tradicionālo prasmju skolas vilnas vērpšanas darbnīca. 
 

 
 

14.maijā Raiņa mājā Berķenelē notika tradicionālais Muzeja nakts pasākums.  

http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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               Modes skate Berķeneles klētī               Pupu stādīšanas talka Berķeneles dārzā 

 

8. jūlijā   Raiņa mājā Berķenelē  notika ilustratores Vinetas Gailītes fotogrāfiju 

un  trīsdimensiālo  figūriņu izstādes “Būtnes” atklāšana. 

             

No 25. līdz 31. jūlijam Raiņa mājā Berķenelē notika Bērnu un jauniešu teātra 

studijas „Kamolītis” radošā vasaras nometne, kuras laikā „Kamolīša” jaunie aktieri 

kopā ar skatuves pedagogiem iestudēja Annas Brigaderes  pasaku lugu „Sprīdītis”.   

 

 
Foto: Bērnu un jauniešu teātra studija „Kamolītis” 

 

30.jūlijā Berķenelē notika koncerts, kurā uzstājās stīgu trio „Sensus”-  Latvijas 

Nacionālā simfoniskā orķestra un Lietuvas Nacionālās operas un baleta teātra orķestra 

mūziķi (vijolnieces Ilze Kirsanova, Ilze Pence un čellists Jānis Rinkulis).   

 

  2011.gada Dzejas dienu moto bija “Dzeja, nepadodies!”. 8.septembrī notika 

skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”, kurā dalībai tika pieteikti 50 bērni un 

jaunieši.   

Muzeja izstāžu zālē tika atklāta Jāņa Anmaņa gleznu izstāde „Cilvēks un 

spārni”, savukārt blakus telpā –J.Anmaņa meistarklases audzēkņu -  “Dinamo”  Rīga 

hokejistu darbu izstāde.  

Dzejas dienās piedalījās Daugavpils teātra aktieru duets - Alda Krastiņa un 

Ivars Brakovskis, kā arī dzejnieks Jānis Rokpelnis. 
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Foto: aktieri Alda Krastiņa un Ivars Brakovskis 

 

No 13. līdz 15.oktobrim Raiņa mājā Berķenelē notika animācijas radošās 

darbnīcas, kurās piedalījās 13 Daugavpils novada jaunieši. 

Lai sekmētu kultūrvides daudzveidības attīstību Latgales reģionā, rudenī 

Raiņa mājā notika mākslas akcija „Land Art”. Projekta īstenošanas rezultātā 

Berķeneles dārzā tika radīti un uzstādīti 10 jauni mākslas objekti. 

 

Skrindu dzimtas muzeja darbība 
 

Gada laikā kopējais apmeklētāju skaits muzejā - 1122, no tiem pieaugušie  - 

507, skolēni - 615.  

VKKF Latgales kultūras programmas konkursā atbalstīts projekts „Muna sāta 

– muna dzeive”(2. kārta) un iegūts finansējums Ls 1200 darbam ekspozīcijas „Atvērts 

logs – gaismas ceļš” pilnveidošanai muzejā. Fotogrāfijās apkopota informācija par 

927 lauku sētām Līksnas draudzē, izstrādāts un izveidots Skrindu dzimtas māju 

makets, izveidots video dokumentāls stāsts DVD „Muna sāta - muna dzeive”.  

 

 

 

 

 

 

 

Skrindu dzimtas māju makets muzejā, (mērogs 1:100) 
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Latgales Kultūras programmas ietvaros izstrādāts un atbalstīts projekts 

„Ūdensdzirnavas un dzirnavnieku stāsti Latgalē .” 
 

 
Projekta ietvaros veikta izpēte par ūdensdzirnavām Latgalē (Rēzeknes, 

Ludzas, Preiļu, Krāslavas un Daugavpils novados). Veikta fotodokumentācija un 

izveidots videodokumentāls stāsts DVD.  

Īstenots un atbalstīts VKKF projekts „Kāzu muzikanti Latgalē”.  

 
 

 

 

 

 

 

Izveidota fotoizstāde „Kāzu muzikanti Latgalē”, kura tika atklāta 29. aprīlī un 

skatāma Vaboles kultūras namā. Izveidots videodokumentāls stāsts DVD, kur 

apkopota informācija un kāzu muzikantu dzīvesstāsti (Rēzeknes, Ludzas, Dagdas, 

Daugavpils novados) 

30.jūnijā tika organizēts pasākums un tikšanās ar kāzu muzikantiem Vaboles 

kultūras namā. 

 

„Atcerēties un neaizmirst” represēto tikšanās pasākums Skrindu dzimtas 

muzejā 2011.gada 25. martā. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Vaboles 

pašvaldību. Represētie iepazinās ar muzeja ekspozīcijām, skatījās jaunākos 

videoierakstus  un devās ekskursijā uz Aglonu. 

Mākslas dienu pasākums 29. aprīlī. Skrindu dzimtas muzejā notika tikšanās ar 

mākslinieci Silvu Linarti. Skolēni iepazina mākslas darbu izstādi no Daugavpils 

muzeja krājuma, apskatīja  savu darbu izstādi un noslēgumā radoši darbojās  kopā ar 

mākslinieci Silvu Linarti. 
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2011.gada 14. maijā Muzeju nakts pasākums Vabolē 

Jāņa Streiča filmas „Šauj manā vietā” (1970.g.) noskatīšanās, tikšanās ar 

režisoru Jāni Streiču un galvenās lomas attēlotāju Bērtuli Piziču. 

 
Piedalīšanās Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 

„Augšdaugava”, Naujenes pagastā. 2011.gada 29. 

maijs 

 
Radošajās darbnīcās tiek demonstrēta jostiņu aušanas prasme un tepiķīšu tamborēšana 

 

Antona Skrindas 130 gadu jubilejas pasākums Vaboles kultūras namā 

2011.gada 28. oktobrī, kur notika arī projekta „Muna sāta – muna dzeive ” 1.kārtas 

prezentācija.  

Pasākumā piedalījās Vaboles iedzīvotāji, Vaboles vidusskolas skolēni un 

skolotāji, viesi no Daugavpils Universitātes vēstures katedras, klātesošos uzrunāja 
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Latgales Pētniecības institūta direktors prof. Henriks Soms, žurnāliste, dzejniece Egita 

Terēze Jonāne, Daugavpils Universitātes filoloģijas doktors, dzejnieks Valērijs 

Lukasevičs. Pasākumā ar mums kopā bija Kalupes akordeonistu ansamblis, Vaboles 

etnogrāfiskais ansamblis ”Vabaļis” un Vaboles vidusskolas folkloras ansamblis. 

 

 
 

Sadarbībā ar mākslinieku - novadnieku Jāni Svenču, ir izdevies papildināt 

muzeja krājumu ar mākslinieka grafikas darbiem. Kā deponējums muzejā  nonākusi 

mākslinieka grafikas darbu spiede.  

Pateicoties Šveices Universitātes Dr. Rudolfa Maurera k-gam, Skrindu 

dzimtas muzejs ir saņēmis ziedojumu Ls 500.00 apmērā, par kuriem tiks izgatavota 

vitrīna Skrindu dzimtas māju maketa uzstādīšanai muzejā. 

Ziemassvētkus gaidot, tika sapostas muzeja telpas un ņemta dalība arī 

Daugavpils novada rīkotajā konkursā „Ziemassvētki katrā logā.” 

 

 
 

13. decembrī muzejā notika skolēnu radošo darbu konkursa „Mans 

apsveikums Tev, eglīt, Ziemassvētkos!” noslēguma pasākums.  

 

 
Skolēni muzejā redzēto un dzirdēto iepazīst arī caur krāsu pasauli 
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Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

 

Naujenes Novadpētniecības muzejs (turpmāk -NNM) pārskata gadā piedāvāja 

apmeklētājiem 7 jaunas izstādes muzeja telpās un 4 ceļojošās izstādes ārpus muzeja, 

nozīmīgākās un apmeklētākās no kurām bija „Āfrika manā sirdī”, „Apģērbs un 

interjers: laikmetu skices”, „Naujeniešu pūra lāde”, „Ar brīvības sajūtu” un „Livonijas 

ordeņa viduslaiku mūra pils”. Muzejā tika eksponētas arī iepriekšējā gadā atklātās 6 

izstādes. Kopumā 2011. gadā muzejs apmeklētājiem piedāvāja 17 izstādes. Tika 

realizēti 9 izstāžu plāni. 

 

    

                    Izstāde „Āfrika manā sirdī”              Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

veltītā izstāde „Pirmās Latvijas Republikas laika 

grāmatas un izdevumi” 

                            

 

Izstāde „Naujeniešu pūra lāde” 

2011. gadā NNM papildināja savu krājumu ar 1602 priekšmetiem, tai skaitā, ar 

310 pamatkrājuma vienībām. Lielāko jaunieguvumu daļu veido privātpersonu 

dāvinājumi. Kopumā muzeja krājumā  ir 16641 krājuma vienības, no kurām 11368 ir 

pamatkrājuma vienības. Priekšmetu vākšanai tika organizētas 2 ekspedīcijas: 1 

kombinētā ekspedīcija „Apģērbs un zirgvilkmes darbarīki (II daļa) Daugavpils 

novadā” un ekspedīcija „Daugavpils HES celtniecības vēsture”. 

NNM 2011.gadā organizētas 115 ekskursijas. Muzeju apmeklēja 4457 

apmeklētāji. Apmeklētāju piesaistīšanai, muzejs organizēja bezmaksas apmeklējuma 

akcijas no janvāra līdz aprīlim un no novembra līdz decembrim. Muzejs 

apmeklētājiem bija pieejams 262 dienas gadā. 

Apmeklētāju piesaistīšanai, muzejs piedāvāja brošu veidošanas, tepiķīšu 

tamborēšanas, prievīšu pīšanas darbnīcas. Muzeja darbnīcās kopumā piedalījās 175 
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dalībnieki. Tika aktivizēta sadarbība ar amatniekiem, un apmeklētājiem tika piedāvāta 

sīkplastikas darbnīca, sieru degustācija. 

 

 
 

Pārskata gadā NNM organizēja 17 pasākumus.  

Nozīmīgākie no pasākumiem bija Starptautiskā akcija „Muzeju nakts”, 

ārpusmuzeja izstāžu cikla „Ar brīvības sajūtu” prezentācija novada skolās un 

Daugavpils novada kultūras centrā, izstādes „Naujeniešu pūra lāde” atvēršana 

apmeklētājiem Starptautiskās Tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” laikā, kā arī 

muzeja piedalīšanās ar izstādēm novada rīkotajos pasākumos - grāmatu svētkos un 

novada dienās. 2011. gadā muzejs arī uzsāka Lielā Augšdaugavas musturdeķa 

veidošanas akciju, aktīvi iesaistot akcijā Daugavpils novada skolas, pašvaldības 

iestādes un iedzīvotājus.  

    

Lielais Augšdaugavas musturdeķis 

NNM pārskata gadā tika pētītas 7 tēmas. Nozīmīgākās izpētes tēmas bija 

„Daugavpils HES celtniecības vēsture”, „Vecticībnieku sadzīve un reliģiskās 

tradīcijas Biķernieku pagastā” un G.Andrušaita personība. Ar pētījumiem par 

Daugavpils novada vecticībniekiem muzejs piedalījās 2 starptautiskās konferencēs. 

Kopumā pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē izmantotas 513 krājuma vienības, 

digitālo attēlu izgatavošanai-1274 vienības. Muzeja apmeklētājiem pieejama digitālo 

krājuma fotogrāfiju datu bāze.   

2011. gadā Naujenes Novadpētniecības muzejā uzsākta datu bāzes 

„Novadnieks” veidošana, kurā tiek vākta un apkopota informācija par ievērojamām 

personībām Daugavpils novadā. Tiek vākti un pierakstīti mutvārdu dzīvesstāsti, 

piemiņas lietas (fotogrāfijas, sadzīves lietas, mākslas priekšmeti utt.), kas saistītas ar 

ievērojamu personību dzīvi un darbu.  

Pārskata gadā zinātniski tika inventarizēti 371 priekšmeti. Tika veikta 

pulksteņu un V.Zeiles kolekcijas (izdevumu, medaļu plakešu pasteļu, skulptūru) 

zinātniskā inventarizācija. 
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Pārskata gadā tika pabeigta 3 iepriekšējā gadā uzsākto projektu realizācija, kā 

rezultātā par projektu līdzekļiem restaurētas 92 krājuma vienības un izveidots atklātais 

mākslas priekšmetu krājums „Valentīnas Zeiles darbnīca”.  

 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas darbība 

 

     Špoģu Mūzikas un mākslas skolā 2011.gadā tika īstenotas licenzētas un akreditētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

- mācību programmu Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle: programmas 

apguves ilgums 8 gadi,  tiek uzņemti bērni no 6 gadu vecuma; 

- mācību programma Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle: 

programmas apguves  ilgums 6 gadi, tiek uzņemti bērni no 8 gadu vecuma; 

- mācību programma Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle: programmas 

apguves ilgums 6 gadi, tiek uzņemti bērni no 8 gadu vecuma; 

- mācību programma Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle: programmas 

apguves ilgums 6 gadi, tiek uzņemti bērni no 8 gadu vecuma; 

- mācību programma Vokālā mūzika - Kora dziedāšana: programmas apguves 

ilgums 8 gadi, tiek uzņemti bērni no 6 gadu vecuma; 

- mācību programma Vizuāli plastiskā māksla: programmas apguves ilgums 5 

gadi, tiek uzņemti bērni no 9 gadu vecuma. 
 

     Katru pavasari skola organizē jaunu audzēkņu 

uzņemšanu nākamajam mācību gadam. Mūzikas 

programmu audzēkņiem tiek piedāvāts apgūt 

pamatprasmes individuālajā un kolektīvajā 

muzicēšanā, jaunie mākslinieki līdzās 

obligātajiem priekšmetiem (zīmēšanai, 

gleznošanai, kompozīcijai) var specializēties 

dekoratīvajā keramikā, klūgu pīšanā, 

tekstilmākslā, stikla apgleznošanā. Skolu beidzot, 

absolventi saņem apliecību par profesionālās 

ievirzes izglītību, kas viņiem ļauj pēc 9.klases pabeigšanas vispārizglītojošajā skolā 

iestāties mūzikas vai mākslas vidusskolā, lai turpinātu kultūras izglītību attiecīgajā 

programmā un saistītu savu specialitāti ar to. 

 

    Špoģu Mūzikas un mākslas skolai ir mācību 

punkti Kalupē, Vabolē un Nīcgalē. 

   2011./2012. mācību gadā skolā (ieskaitot 

minētos mācību punktus ) mācās 177 audzēkņi, 

strādā 16 pedagogi ar lielu pedagoģiskā darba 

pieredzi un 7 tehniskie darbinieki.  

    2011.gadā 25 skolas absolventi saņēma 

apliecības par profesionālās ievirzes izglītības 

iegūšanu  mūzikā un mākslā.  

     Skolas darbības gados ir izkoptas savas tradīcijas, uzkrāta bagāta pieredze kultūras 

pasākumu organizācijā. Audzēkņiem un viņu vecākiem regulāri tiek rīkoti braucieni 

uz  profesionālu mūziķu koncertiem, teātra, operas un baleta izrādēm, mākslas 
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izstādēm. Skolā notiek audzēkņu un pedagogu koncerti, vieskoncerti, izstādes, arī 

mākslas akcijas, kurās savus mākslas darbus un muzikālus sniegumus demonstrē gan 

mūsu skolēni, gan arī viņu vecāki.  Tradicionālas kļuvušas jauno mūziķu Vasaras 

nometnes un mākslas klašu audzēkņu Radošās mākslas nometnes, kurās nepiespiestā 

atmosfērā bērni var nostiprināt mācību gada laikā apgūtās zināšanas un pilnveidot 

savas radošās spējas, muzicējot vai veidojot 

mākslas objektus kopā ar pieredzējušiem 

māksliniekiem.  

     Vasaras nometņu laikā bērniem tiek rīkotas 

arī ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām, 

izbraucieni pie dabas, sporta sacensības, kā arī 

citi izglītojoša un audzinoša rakstura pasākumi. 

    Skolas audzēkņi aktīvi piedalās ārpusstundu 

pasākumos: mūzikas konkursos, festivālos, 

valsts mākslas konkursos, izstādēs, novada 

kultūras pasākumos, ir uzstājušies arī ārvalstīs. 

Lielākie sasniegumi 2011.gada kultūras pasākumos: 

- Agatei Jermaļonokai - I vieta Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā 

Daugavpils Mūzikas vidusskolā; 

- 1.-2.klašu ansamblim - I vieta Vokālo ansambļu skatē „Pavasara skaņas” 

Daugavpils novada domē; 

- Diānai Rozentālei – I vieta un Rostislava Repina  atzinības raksts II 

starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā Balvos; 

- kameransamblim - II vieta Latvijas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un 

orķestru konkursā; 

- Aldim Kokinam – I vieta, Laurai Somei – II vieta, Kristīnei Grebežai – III 

vieta  Vizuāli plastiskās mākslas konkursā Krāslavas mākslas skolā; 

- Agatei Jermaļonokai  - III vieta, Laurai Gribustei – I vieta Jauno vokālistu 

konkursā „Dziedu Dievmātei” Aglonas Bazilikas kora skolā.  
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2011.gadā skolā darbojas Tautas lietišķās mākslas studija “Pūpoli” pazīstamā 

klūgu pīšanas meistara Viktora Kuhaļska vadībā.  Studija piedāvā jaunatnei un 

pieaugušajiem apgūt iemaņas klūgu pīšanas mākslā.  

Studijā sistemātiski darbojas un pīšanas prasmi apgūst 20 – 25 dalībnieki no 

Višķu pagasta un citām tuvākajām pašvaldībām. Studijas dalībniekiem ir iespēja, 

apliecinot savu meistarību (nokārtojot kvalifikācijas pārbaudi Rīgā), iegūt meistara 

kvalifikāciju un diplomu.  

2011.gadā studijas dalībnieku darinājumi ir demonstrēti  daudzās izstādēs: 

lietišķās mākslas izstādē Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, lietišķās 

mākslas izstrādē un radošajā darbnīca ar darba procesa demonstrējumu folkloras 

festivālā „Marcina” Tallinā (Igaunijā), rīkotas izstādes Daugavas dienu pasākumos 

„Augšdaugava 2011” Slutišķu ciemā, Daugavpils novadā. 

 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola darbība 

 
 Naujenes Mūzikas un mākslas skola darbojas kā kultūrizglītojoša institūcija, 

kuras pamatā ir Naujenes pagasta un Daugavpils novada iedzīvotāju kultūrizglītojošo 

vajadzību apmierināšana. Skola dot iespēju bērniem un jauniešiem iegūt profesionālās 

ievirzes pamatizglītību, veidoties par harmoniskām, brīvām un radoši attīstītām 

personībām, dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties mūzikas un mākslas aktivitātēs. 

Skolā licenzētas un akreditētās izglītības programmas „Klavierspēle”, „Akordeona 

spēle”, „Klarnetes spēle”, „Saksofona spēle”, „Trompetes spēle”, „Eifonijas spēle”, 

,,Vijoļspēle” un ,,Vizuālā plastiskā māksla”. 2011./2012.mācību gadā profesionālas 

ievirzes izglītības programmās apmācāmo audzēkņu skaits ir 144 audzēkņi.  

 2011./2012. mācību gadā skola turpina savu darbu, kā stabila izglītības 

iestāde ar nokomplektētu pedagoģisko sastāvu (17 skolotāji), tehnisko personālu (3 

darbinieki). Skolā tiek realizēta Interešu izglītības programma Pūšamo instrumentu 

orķestris.  

 Skolā darbojas pašdarbības kolektīvi: Akordeonistu orķestris (vadītāja 

Tatjana Jukuma), Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans), Pūšamo 

instrumentu orķestris (vadītājs Jānis Grinberts). 
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 2011. gada 15. aprīlī Naujenes Mūzikas un mākslas skola nosvinēja 20 

gadu jubileju, Daugavpils novada kultūras centrā, kur sniedza koncertu un atskaiti par 

savu darbu.  

 

 
3. novembrī skola svinēja Naujenes Pūtēju orķestra 5  radošās darbības gadus un 

diriģenta Jāņa Grinberta 70.  jubileju. 

 

Skolas rezultāti: 

Akordeona spēle: 
Starptautiskais estrādes mūzikas konkurss „Saļut, Akordeon”, Kaļiņingradā: 

 Diploms - Akordeonistu kvartets, skolotāja Tatjana Jukuma. 

• Dalība IX Starptautiskā akordeonistu – solistu konkurss „Naujene 2011”: 

Diploms par I un III vietu, skolotājs Giršs Kagans, skolotāja Ņina Laškova, 

skolotāja Tatjana Jukuma. 

• Mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkurss Daugavpilī 

Diploms par iegūto I vietu – Akordeonistu ansamblis un Diploms par iegūto I 

vietu – Akordeonistu duets, skolotāja Tatjana Jukuma, skolotāja Ņina Laškova. 

Klavierspēle: 
• Dalība II Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā „Viva La Musica”, 

Daugavpilī, skolotāja Valentīna Bagirjane. 

• V. Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā, Līvānos, skolotāja Valentīna 

Bagirjane. 

• V. Lutoslavska III Starptautiskais klavierspēles konkursā Zambrovā, 

skolotāja Valentīna Bagirjane. 
Pūšaminstrumentu spēle: 

• I Latgales mūzikas skolu audzēkņu ansambļu konkurss „Latgales 

svilpaunieki”, Daugavpilī, Diploms par iegūto II pakāpi – Saksofona kvartets, 

skolotājs Ruslans Margevičs. 

• Dalība Starptautiskajā saksofonmūzikas konkursā „Saxophonia”, Rīgā, 

skolotājs Ruslans Margevičs. 
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• Dalībā XIII Starptautiskais jauno izpildītāju konkursā, Olecko (Polijas 

Republika), skolotājs Aleksandrs Vanjagins. 

Vijoļspēle: 
• I Latgales stīdzinieku konkursā „Pavasara stīgas”, skolotājs Nikolajs Sļusars. 

 

Vizuāli plastiskā māksla: 
• Starptautiskais Tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2011”, skolotājs Māris 

Susejs. 

• Latgales bērnu mākslas skolu konkurss – radoša darbnīca „Adventes vainags” 

Diploms par I vietu skolotājs Māris Susejs. 

Pūšamo instrumentu orķestris piedalījās: 
• Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē, Rēzeknē un ieguva II 

pakāpes diplomu. 

• Latgales un Vidzemes izglītības iestāžu Pūtēju orķestru svētkos „900 skaņas 

Alūksnei”. 

• 29. Starptautiskajā mūzikas festivālā Vācijā (Malentas pilsētā). 

 

 
 

• VII Starptautiskais Pūtēju orķestru festivālā, Zambrowa 2011”( Polijas 

Republika).  

 

Akordeonistu orķestris piedalījās: 
• Mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā, Daugavpilī un 

ieguva Diplomu par III vietu. 

• VII Starptautiskais Pūtēju orķestru festivālā, Zambrowa 2011”( Polijas 

Republika).  

 Tika izsniegta Apliecība par profesionālās ievirzes izglītības programmas 

apgūšanu pieciem audzēkņiem. 

 2011. gadā 2 audzēkņi iestājas Daugavpils Mūzikas vidusskolā un 2 

audzēkņi iestājās Daugavpils Mākslas vidusskolā „Saules skolā”. 

 

Dabas parks „Daugavas loki” 
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  Lai veicinātu tūrisma attīstību, tiek sakārtota tūrisma infrastruktūra, 

nodrošinot labāku pieejamību objektiem un sniedzot nepieciešamo informāciju. Šie 

darbi tiek veikti, pārsvarā piesaistot projektu līdzekļus. 2010.gada vasarā tika uzsākts 

un 2011.gadā tika sekmīgi pabeigts projekts „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, 

uzlabojot dabas parka „ Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”. 

Projekta laikā Daugavpils novadā tika uzbūvētas 3 autostāvvietas ar bruģa segumu  

pie baznīcām Elernes, Sīķeles, Jaunbornes un ar šķembu segumu pie Markovas. 

 

 
 

Veikta  2.pagasta ceļu seguma uzlabošana, izrokot ceļmalas grāvjus un 

ierīkojot nobrauktuves – Vecsalienas pagastā 297. metru, Salienas pagastā 950 metru 

garumā. 

  2011.gadā Daiņa Īvāna  vadībā sagatavota un izdota grāmata par Augšdaugavu  

- „Dzīvības loki. AugšDaugava”.  
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2011. gadā  Augšdaugava ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 

nacionālajā sarakstā un iesniegts iesniegums par uzņemšanu Pasaules mantojuma 

sarakstā. 

 

 
2011.gadā ir izstrādāts dabas parka „Daugavas loki’’ tūrisma attīstības plāns 

2011.-2018. gadam. 

 

  Daugavpils novada dome  no 1995. gada darbojas biedrībā  „Daugavas 

Savienība”, ar kuras palīdzību realizēti daudzi nelieli projekti dabas parka „Daugavas 

loki” teritorijā. 2011.gadā par 5% pieaudzis tūristu skaits, kuri ir apmeklējuši 

„Daugavas loku” teritoriju, salīdzinot ar 2010 .gadu. 

 

Sports 
 

2011.gads Daugavpils novada sporta vēsturē ir atzīstams kā augstāko sporta 

sasniegumu  gads. Pirmo reizi novada sporta vēsturē novada sportisti ir izcīnījuši 21 

dažāda kaluma medaļas Pasaules čempionātos dažādās vecuma grupās svarbumbu 

sportā un airēšanā.  

 

Sacensību  nosaukums Zelta  

 

Sudraba Bronzas 

2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

Jaunieši  

Eiropas  čempionāts svarbumbu  sportā 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

Juniori 

Pasaules  čempionāts  svarbumbu  

sportā 

Eiropas čempionāts  svarbumbu sportā  

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Pieaugušie 

Pasaules čempionāts svarbumbu sportā 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

1 
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Eiropas čempionāts svarbumbu sportā - - 2 1 1 

Veterāni 

Pasaules čempionāts svarbumbu sportā 

Pasaules čempionāts kanoe airēšanā  

Eiropas čempionāts svarbumbu sportā 

 

2 

- 

 

4 

3 

1 

-  

3 

2 

3 

 

- 

1 

- 

 

1 

1 

- 

Kopā: 2 9 3 18 8 6 

 

 

 Lauceses pagasta svarbumbu cēlāji Kristīne Pavlovska un Edgars Pavlovskis 

2011.gadā Pasaules čempionātā svarbumbu sportā, kurš notika septembrī Ņujorkā, 

ASV, izcīnīja 7 godalgas, no tām: Edgars - junioru konkurencē zelta medaļu divcīņā, 

sudraba garajā ciklā un bronzu stafetē, starp vīriešiem - sudrabu divcīņā un stafetē, 

bronzu garajā ciklā. Kristīne izcīnīja sudraba medaļu junioru konkurencē svarbumbas 

raušanā, jo dāmām ir tikai viens vingrinājums.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Jāatzīmē arī novada veterānu sasniegumi 2011. gadā. Jurijs Kopasovs savā 

vecuma grupā izcīnīja 8 medaļas Pasaules čempionātos, no tām - kanoe airēšanā 3 

zelta, 2 sudraba un 1 bronzas, svarbumbu sportā - 2 sudraba medaļas garajā ciklā un 

divcīņā. Svarbumbu cēlājs Vladislavs Petrovs savā vecuma grupā  izcīnīja 2 zelta 

medaļas Pasaules čempionātā Tallinā un 2 zelta medaļas Vispasaules svarbumbu 

meistaru spēlēs Arhanģeļskā divcīņā un garajā ciklā, labojot 2 Pasaules rekordus. 

 

                                  
 

 Novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi Romans Gromovojs no 

Naujenes pagasta un Jurijs Nezjamovs no Līksnas pagasta izcīnīja 1. vietas Latvijas 

kadetu-jauniešu čempionātā un sekmīgi pārstāvēja novadu un Republikas izlases 

komandu Eiropas čempionātā brīvajā cīņā kadetiem Varšavā, Polijā, izcīnot attiecīgi 

8. un 19. vietas. Latvijas jaunatnes 2011. gada vasaras Olimpiādes finālsacensību 

kopvērtējumā, pēc izcīnīto medaļu skaita, novada jaunatnes komanda ierindojās 35. 
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vietā. Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes sacensībās piedalījās Latvijas labākie 

jaunie sportisti no 71 pašvaldības. Novada brīvās cīņas komanda izcīnīja 1 zelta, 4 

bronzas godalgas un novada vieglatlētikas izlases komanda 1 bronzas godalgu. 

 

 
 

2011. gadā, pirmo reizi novada vēsturē, novada svarbumbu cēlāju vīriešu 

komanda izcīnīja 2. vietu Republikas čempionātā svarbumbu sportā, un jauniešu 

komanda 3. komandu vietu, izcīnot kopā 17 godalgas, no tām: 9 zelta, 7 sudraba un 1 

bronzas. 

 

Novadā 2011. gadā  aktīvi darbojās 7 biedrības – sporta klubi, kuros regulāri 9 

sporta veidos nodarbojās 231 novada sporta klubu biedri. 

 

2011.gadā novadā sarīkoti 6 kompleksie sporta pasākumi un katra pasākuma 

sacensību programmā bija iekļautas sacensības vairāk nekā 10 veidos. Novada 

pašvaldību darbinieku 2. ziemas sporta spēlēs piedalījās 18 komandas, novada 

skolotāju sporta un atpūtas svētkos 16 izglītības iestāžu komandas, novada 2. 

zemnieku sporta svētkos 16 pagastu pārvalžu komandas, Daugavpils un Ilūkstes 

novada sporta svētkos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piedalījās 22 delegācijas, 

Daugavpils un Ilūkstes novada skolēnu 2010./2011. gada sporta spēlēs piedalījās visas 

novada vispārizglītojošās skolas.  

 

                                     
 

           Novada skolēnu sporta spēļu uzvarētājas komandas sekmīgi pārstāvēja novadu 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu finālsacensībās. Špoģu vidusskolas komandas 

izcīnīja pirmās vietas stafetē „Drošie un veiklie, vieglatlētikas krosā un vieglatlētikas 

sacensībās ”Vidusskolu kauss”, 2. vietu basketbola jauniešiem un 3. vietu basketbolā 

„Oranžā bumba” zēniem. Godalgotās vietas izcīnīja Vaboles, Sventes vidusskolas,  

Nīcgales un Lāču pamatskolas komandas. 
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No novada sporta spēļu komandām 2011. gadā lielākos panākumu guva: -

Kalupes pagasta futbola komanda „Kalupe” - 2.vieta Latvijas 2.līgas Latgales  

čempionātā futbolā, 

 

- 2. vietu Latgales kausa izcīņā telpu futbolā izcīnīja Demenes pagasta komanda.  

- Novada vīriešu basketbola izlases komanda izcīnīja 2. vietu Latvijas –Lietuvas-

Baltkrievijas pierobežas līgas 2010./2011.gada regulārajā čempionātā un 4.vietu 

finālsacensībās. 

- Kalupes pagasta hokeja komanda „Aisbergs” sekmīgi pārstāvēja novadu Daugavpils 

atklātajā čempionātā hokejā, ierindojoties olimpiskajā sešniekā, kurš ir arī Latgales 

čempionāts.  

 

Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru 48. sporta spēļu kopvērtējumā, 

novada veterānu komanda izcīnīja 6. vietu otrajā komandu grupā. Jāatzīmē, kā sporta 

spēļu finālsacensībās tika pārstāvētas 38 novadu komandas.  

Saskaņā ar novada sporta sacensību kalendāru, 2010. un  2011. gadā sarīkotas 

visas plānotās novada sporta sacensības pieaugušajiem un novada skolēnu sporta 

spēļu finālsacensības.   

Saskaņā ar Daugavpils novada attīstības programmu, 2011. gadā ir uzcelti un 

nodoti ekspluatācijā pirmie 2 daudzfunkcionālie sporta spēļu laukumi ar sintētisko 

segumu Maļinovas un Tabores pagastā, uz kuriem var nodarboties un rīkot sacensības 

basketbolā, volejbolā, strītbolā un lielajā tenisā. 

 

                                          
 

                                                       Sarīkots Daugavpils novada konkurss „Sports laureāts 2011” 

Daugavpils novada domes pamatbudžetā 2011.gadā novada domes Sporta 

nodaļai tika piešķirti Ls 36 706, kuri tika izmantoti saskaņā ar 2011. gada Sporta 

nodaļas izdevumi tāmi, kas nodrošināja novada un Republikas sporta sacensību 
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kalendāra plāna izpildi, novada  izlases komandu mācību sporta darbu,  sekmīgi 

sagatavoties un pārstāvēt Daugavpils novadu Latgales reģiona, Latvijas, Eiropas un 

Pasaules čempionātos. 

 

2011.gada Daugavpils novada īstermiņa definēto mērķu izpilde 

uzņēmējdarbības veicināšanas jomā 

 Pārskata periodā Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas 

nodaļa, sadarbībā ar pagastu pārvalžu lauku attīstības konsultantiem, vāca, apkopoja 

un analizēja datus par komersantu un saimnieciskās darbības veicēju skaitu, un to 

pamatdarbības rādītājiem, realizētajiem attīstības projektiem, par esošajām un 

plānotajām darba vietām.  

 Daugavpils novada uzņēmumi pēc komercdarbības veida uz 2012.gada 

1.janvāri 
Pagasts 

 

SIA LPKS 

A/S 

Z/S IK Kopā  P/S Kopā 

ar P/S 

Nodarbināto 

skaists 

1.Ambeļu 0  7 1 8 2 10 10 

2.Biķernieki 0  8  8 17 25 25 

3.Demene 6  15 4 25  4 29 86 

4.Dubna 1  13  14 15 29 52 

5.Kalkūne 10    4  14   1 15 339 

6.Kalupe 0  11  11 10 21  32 

7.Laucese 5    9  14   4 18 61 

8.Līksna 5  29  34 11 45 135 

9.Malinova 11 1(l/s 

koop). 

15 3 30    - 30 72 

10.Medumi  3  15  18 - 18 23 

11.Naujene 27 1 11 1 40 2 42 552 

12.Nīcgale  4  13 1 18  5 23 63 

13.Saliena 1  2   3  8 11 33 

14.Skrudaliena 2  6 1 9 5 14 27 

15.Svente 3  14 1 18 13 31 60 

16.Tabore 5    5 1 11  6 17 89 

17.Vabole 0  14 1 15  4 19 26 

18.Vecsaliena 2   8 1 11  5 16 80 

19.Višķi 13  1 35 7 56 14 70 219 

Kopa: 98 3 234 22 357 126 483 1984 

Daugavpils novadā  faktiski ražo un realizē  produkciju un sniedz  dažāda 

veida pakalpojumus 357 uzņēmumi un 126 piemājas saimniecības. (Avots:  pagastu 

lauku attīstību speciālistu dati pēc uzņēmumu aptaujas). Analizējot  Daugavpils 

novada  uzņēmumus  pēc komercdarbības veidiem,  redzams, ka lielākais īpatsvars ir 

zemnieku saimniecībām -  234 (66%). Būtisku  ieguldījumu ekonomiskajā darbībā 

dod arī 98 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas sastāda (27%) no kopējā 

uzņēmumu skaita. Novada  teritorijā strādā  22 individuālie komersanti,  kas sastāda 

6% , akciju sabiedrības - 2, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 

”AGG-M”  - 1. 

Kopumā novadā dominēja mikrouzņēmumi, kas veido 94,29% no kopējā 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita. Novadā  ir 20 (4.48 %) mazo  uzņēmumu  un  7 

vidējie uzņēmumi. Tas liecina par to, ka tiek racionāli izmantoti esošie dabas un 

darbaspēka resursi un orientējas uz nelielām preču un  pakalpojumu tirgus nišām. 

Kopā ir nodarbināti 1984 darbinieki, no tiem visvairāk nodarbināti sabiedrībās ar 

ierobežotu atbildību. Vislielākais skaits darba vietu izveidots SIA ”Zilā Lagūna” - 142 

(Kalkūnes pagasts), „Lia-D” – 81 (Naujenes pagasts), „Meliors Krauja” – 82 

(Naujenes pagasts), A/S „Daugavpils Dzirnavnieks” - 73  (Naujenes pagasts),  SIA 

„Žabo” – 63 (Kalkūnes pagasts), A/S „Latgales Bekons” - 52 (Višķu pagasts). No 50 

līdz 30  cilvēkiem  nodarbināti  SIA ”Mežvidi” - 50 (Tabores pagasts), SIA 

„Belwood” - 50, SIA „Kombi-D” – 31 (Naujenes pagasts), SIA ”Trevors” (Kalkūnes 
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pagasts), SIA ”Dubiki”- 40 (Vecsalienas pagasts). No novadā esošajām zemnieku 

saimniecībām  visvairāk darbavietu ir z/s „Ainavas” – 20 (Maļinovas pagasts), z/s 

”Stārķi” - 10 (Sventes pagasts), z/s „Bar” – 9 (Demenes pagasts). 

2.attēls

 
2011.gadā, analizējot uzņēmējdarbību Daugavpils novada pagastos, var 

secināt, ka visvairāk darbojošos uzņēmumu ir Višķu pagastā – 56, t.sk.,  35 zemnieku 

saimniecības, Naujenes pagastā -  40, t.sk., 27 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 

Līksnas pagastā -  34, t.sk., 29 zemnieku saimniecības, Maļinova pagastā -  30, t.sk., 

15 zemnieku saimniecības, Demenes pagastā - 25, t.sk., 15 zemnieku saimniecības, 

Nīcgales un Sventes pagastā kopā 18 uzņēmumi, t.sk., 13 un 14  zemnieku 

saimniecības. Vismazāk uzņēmumu ir Ambeļu (8),  Biķernieku (8), Kalupes (11), 

Salienas (3), Vecsalienas (11) un Skrudalienas (9) pagastā, tomēr  2011.gadā 

Skrudalienas pagastā  ir izveidots jauns uzņēmums SIA ”AD biogāzes stacija” ar  9 

darba vietām un Salienas pagastā SIA ”Daugavas loki” uzsākta biogāzes stacijas 

būvniecība.  

  
2011.gada  pārskats par lauksaimniecības zemju 

izmantošanu  uzņēmējdarbībā Daugavpils novadā 

 

Pagasta pārvaldes 

nosaukums 

Zemes vienību 

skaits 

Zemes kopplatība (ha) 

Ambeļi 10 1489 

Biķernieki 25 1070.64 

Demene 32 3305.28 

Dubna 29 1328.80 

Kalkūne 2 948 

Kalupe 21 1993.49 

Laucesa 18 777.16 

Līksna 46 2921.03 

Maļinova 30 1471.90 

Medumi 18 390.45 

Naujene 42 575.50 

Nīcgale 23 2284.37 

Saliena 11 800 

Skrudaliena 14 1289.40 

Svente 34 1534.08 

Tabore 16 681.18 
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Vabole 19 1740.20 

Vecsaliena 16 457.0 

Višķi 63 3716.59 

Kopā 457 26 337.07 

 469 28 774 

 

 Piemājas saimniecību īpatsvars ir liels Biķernieku (17), Dubnas (15), Sventes 

(13), Višķu (14), Salienas (10), Kalupes (11) pagastā, bet mazākais piemājas 

saimniecību skaits ir Ambeļu pagastā - 0,42%. 

Sabiedrību ar ierobežoto atbildību skaits ir neliels un dažos pagastos to vispār 

nav, piemēram, Vaboles un Biķernieku pagastā, taču Naujenes pagastā to ir 15, kas ir 

3,17%, Višķu pagastā - 13, kas ir 2,75% no kopējām ekonomiski aktīvajām vienībām 

novadā. 

Salīdzinot Daugavpils novada rādītājus (skat. 2.att.), ir redzams, ka lielākajā 

daļā pagastu individuālo komersantu vispār nav, bet Višķu, Nīcgales, Sventes, 

Tabores, Maļinovas, Vaboles, Vecsalienas, Demenes, Skrudalienas un Ambeļu 

pagastos to skaits svārstās robežās no 0,21% līdz 1,48%  no kopējām ekonomiski 

aktīvajām vienībām pagastos. 

Tā kā A/S ir vidēji lielie uzņēmumi, to skaits novadā ir neliels. Tās ir tikai 

Višķu un Naujenes pagastos. Višķu pagastā tā ir A/S „Latgales bekons” un Naujenes 

pagastā tā ir A/S „Daugavpils Dzirnavnieks”. 

Daugavpils novadā ir piedāvāta daudzveidīga lauksaimnieciskā produkcija un 

pakalpojumi (skat. 3.att.).  

3.attēls 

 

Avots: veidots pēc Daugavpils novada domes datiem 

Apkopojot informāciju par Daugavpils novadā piedāvātajiem pakalpojumiem 

un saražoto produkciju, īpatsvaru gūst piena ražošana, kas aizņem 1/3 no visas 

saražotās produkcijas, turklāt novadā tiek ražots arī bioloģiskais piens. Vienādu 

procentuālo sadalījumu ieņem graudkopība, gaļas realizācija un lopkopība, kas ir 

16%, 15% un 14% no kopējā piedāvājuma. Pārējās tirgus nišas aizņem tādas nozares 

kā -  dārzkopība, kokapstrāde, biškopība, viesu nami, kafejnīcas/veikali, 

mazumtirdzniecība un transporta pakalpojumi. Daugavpils  novadā  perspektīvākā  

nozare ir piena ražošana, gaļas liellopu audzēšana un graudkopība, kas veido un 

turpinās veidot lauku  attīstības pamatstruktūru. Novada lielākie piena ražotāji   ir 

zemnieku saimniecības Naujenes pagastā - z/s” Vecpils”, Sventes pagastā -  z/s 

„Stārķi”, Demenes pagastā  – z/s „BAR”. Lielākie  novada  piena nozares noņēmēji  ir  

A/S” Preiļu siers”, LPKS „Trikāta KS” un Lietuvā - „Rokišķi”,  kuros piena 
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pārstrādātāji paši brauc pēc saražotā piena.  Cūkgaļas lielākie ražotāji ir A/S ”Latgales 

bekons” (Višķu pagastā). 

Ekonomiski nozīmīgākā augkopības nozare novadā tomēr ir graudkopība.  

Analizējot  savāktos  datus  par  lauksaimniecībā  izmantojamām zemēm, var secināt, 

ka lielākais īpatsvars ir mazās un naturālās zemnieku saimniecības, kuras apstrādā no 

10 līdz 100 ha lielas zemes platības, graudaugus audzē  savas  saimniecības  

lopbarības vajadzībām un ar saražotu produkciju (pienu un gaļu) nodrošina savu 

ģimeni, un pārdot vietējos tirgus. 

19  saimniecībās tiek apstrādātas no 100 ha līdz 400 ha lielas zemes platības. 

Savukārt 7 saimniecībās - z/s ”Jaundīķi” Nīcgales pagastā, z/s ”Kļavas” Līksnas 

pagastā, z/s ”Liepukalns” Kalupes pagastā, z/s ”Gras” Biķernieku pagastā, z/s 

”Lamari” Nīcgales pagastā, z/s ”Stārķi” Sventes pagastā, z/s, Jaundzintari” Kalkūnes 

pagastā tiek apsaimniekoti ne mazāk kā no 400 līdz 700 ha zemes. Kopējā 

apstrādājamās zemes platība novadā sastāda 4051 ha. Vislielākā zemnieku 

saimniecība „Ainava”  atrodas Maļinovas pagastā, tiek apstrādāti 1025 ha zemes, 

saražotā produkcija tiek pārdota lielākajiem graudu uzpircējiem Latgales reģionā.  

Vislielākie lauksaimniecības zemes apstrādātāji  dzīvo Višķu (3716), Demenes 

(3305), Līksnas (2921), Nīcgales (2284), Kalupes (1993), Vaboles (1740) pagastos.  

6 novada uzņēmēji  izteica vēlmi  tirgot  savu produkciju  (medus, mājlopu 

gaļu, zivis) Rīgas jaunizveidotajā tirgū. 

2011. gadā, pēc Dienvidlatgales Lauku konsultāciju un izglītības biroja 

datiem, Daugavpils novada uzņēmēji piedalījās šādās projektu programmās -  

„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” tika iesniegti 35 projekti, “Atbalsts daļēji 

naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” tika iesniegti  9 projekti, “Lauku saimniecību 

modernizācija” - 34 projekti. 

Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes darbs norit jau otro gadu 

ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un dialogu starp uzņēmējiem un 

pašvaldību, kā arī kopīgu projektu īstenošanu sadarbībā ar pašvaldības 

struktūrvienībām.  

Lai sniegtu atbalstu  novada uzņēmumiem un veicinātu darba vietu piegumu,  

Uzņēmēju konsultatīvā padome kopā ar pašvaldības speciālistiem strādāja pie 

Daugavpils novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam „Ekonomika un 

uzņēmējdarbība”. Tika novērtēti iespējamie riski, apzināti mērķi un uzņēmējdarbības 

izaugsmes veicināšanas iespējas novadā, izstrādāts rīcības plāns novada 

uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai,  kas ļautu stiprināt  novada uzņēmumu 

konkurētspēju pašmāju un eksporta tirgos, noteiktas pašvaldības  priekšrocības jaunu  

investīciju piesaistei, izstrādātas projektu idejas (jaunas zināšanas, jaunas 

tehnoloģijas, uzņēmumu laba reputācija u.c.). 

 

 2011.gadā  organizētas  trīs  Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes, kurās 

uzņēmēji  tikai iepazīstināti ar jaunāko informāciju par aktuālajām Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Daugavpils kredītiestādēm programmām, par Latgales lauku  

attīstības biroju darbību un to pakalpojumiem, par spēkā esošo un topošo Daugavpils 

novada teritoriālo plānojumu, tika atbalstītas idejas projektā, kas paredz novada  
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uzņēmēju mājas lapu bezmaksas izveidi savas produkcijas popularizēšanai un  citiem  

uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem.  

2011.gada aprīlī Daugavpils novada dome izsludināja konkursu  „Daugavpils 

novada uzņēmējs 2011”. Konkursa mērķis bija apzināt Daugavpils novada teritorijā 

strādājošos uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas, sekmējot  uzņēmējdarbības vides attīstību 

un nodarbinātību novadā, stimulēt  publisko, privāto un pilsonisko partneru sadarbību, 

un plašsaziņas līdzekļos popularizēt labas uzņēmējdarbības prakses piemērus novadā. 

Labākie un veiksmīgākie novada uzņēmēji tika godināti sešās nominācijās: 

„Pakalpojums 2011” – SIA ”Lia D” valdes locekle I.Lune (Naujenes pagasts), 

”Ražotājs 2011” – zemnieku saimniecības „Ainavas” īpašnieks V. Ančevskis 

(Maļinova pagasts), ”Tirgotājs 2011” – SIA ”Dubiki” valdes loceklis J. Dubovskis 

(Vecsalienas pagasts), ”Amatnieks 2011” - IK V.Grebežs (Višķu pagasts), ”Sociālais 

partneris 2011” - zemnieku saimniecības „Lāčplēši” īpašniece A. Sitnika (Līksnas 

pagasts), ”Jaunais komersants 2011” - IK ”Saules nami Latvijā” O. Geveilers 

(Sventes pagasts). 

2011. gada vasarā Daugavpils novada dome, sadarbībā ar biedrību 

„Daugavpils lauksaimnieku apvienība”, organizēja  konkursu „Sakoptākais ciems - 

2011”, un ”Lauksaimnieks-2011” ar mērķi izvērtēt un godināt  novadā esošos  

zemniekus un piemājas saimniecības, mājražotājus, kuri aktīvi darbojas novada 

teritorijā, ražo produkciju, sakopj vidi un veicina netradicionālās lauksaimniecības  

attīstību. Konkursa komisija, Daugavpils novada domes priekšsēdētājas J.Jalinskas 

vadībā, apmeklēja vairāk kā 50 novada uzņēmējus. Vizītes laikā  uzņēmēji paradīja 

savu  ražotni, sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, informēja par projektu ievešanu un 

turpmākās attīstības iecerēm.  

Uzņēmēji izteica priekšlikumus novada teritorijas  sakārtošanai, ceļu un ielu 

infrastruktūras attīstībai un vienojās, ka šādas uzņēmēju un pašvaldības vadības  

tikšanās konkursa ietvaros dot iespējas veicināt savstarpējo sadarbību, uzņēmējiem 

aktīvi iekļaujoties novada dzīvē. 

Daugavpils novada dienu ietvaros dažādas aktivitātes nedēļas garumā 

norisinājās visos 19 novada pagastos, līdz ar to  arī  novada iedzīvotāji kā dalībnieki, 

skatītāji un organizatori tika iesaistīti aizraujošās un izzinošās norisēs. Daugavpils 

novada dienas noslēdzās ar  krāšņu rudens gadatirgu. Vairāk kā simts Daugavpils 

novada uzņēmēji un amatnieki piedāvāja pircējiem  laukos ražotus produktus ar zīmi 

„Ražots Daugavpils novadā”. Projekta „Eiropa – pilsoņiem” īstenošanas ietvaros  

savu produkciju demonstrēja  ārvalstu sadarbības partneri no Polijas, Itālijas un 

Lietuvas. 

2011.gadā Daugavpils novada dome organizēja  biznesa ideju konkursu  „Esi 

uzņēmējs”. Konkursa mērķis bija sniegt biznesa ideju autoriem  nepieciešamās 

zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnveidot  biznesa idejas. Konkursā dalību 

ņēma 15 jaunieši. Konkursa  gaitā  tika organizēti apmācību semināri, kā arī 

izbraukuma semināri, kuru  apmeklējuma laikā jaunieši iepazinās ar novada 

uzņēmējiem, viņu darbību un ražotni. 

Novada uzņēmēji meklē arvien jaunas sevis pilnveidošanas un realizācijas 

iespējas. Kā viena no  iespējām, ko uzņēmēji labprāt izmanto, ir dalība dažādos  

gadatirgos, izstādēs, konferencēs,  informatīvajos semināros. 2011.gadā Daugavpils 

novadā Eiropas Savienības programmas „Eiropas pilsoņiem” projekta ietvaros,  

sadarbībā  ar Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi, Kultūras  pārvaldi 

un Daugavpils universitāti, organizēti divi Starptautiskie semināri „Uzņēmējdarbības 

attīstība un inovatīvu produktu ražošana  lauku teritorijās” un „Kultūras  mantojuma 

potenciāla izmantošana tūrismā, uzņēmējdarbībā, lauku pašvaldību attīstība un 

sadarbība” ar mērķi apmainīties ar Lietuvas, Polijas, Itālijas un Baltkrievijas valstu 

pieredzi uzņēmējdarbības attīstībā, sekmēt gan jaunu, gan uz vietējām tradīcijām 
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balstītu produktu ražošanu lauku teritorijās, veicināt ātrāku zinātnes sasniegumu un 

jaunu tehnoloģiju pārnesi. Divos semināros piedalījās 169  dalībnieki, t.sk., 

Daugavpils novada uzņēmēji, pašvaldības vadība  un darbinieki, Daugavpils 

universitātes  zinātnieki, viesi. 

Novada esošiem un topošiem uzņēmējiem, deputātiem un pašvaldības  

darbiniekiem bija lieliska iespējas piedalīties Daugavpils universitātes 2011.gada 

organizētājos Starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros „Daugavpils 

Universitātes zinātniskais potenciāls - iespējas biznesam un novada attīstībai”, 

”Praktiskie aspekti konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādē un aizsardzībā” un citos  

pasākumus.  

Sadarbībā ar Kultūras pārvaldes iestāžu darbiniekiem, novada muzeja 

darbiniekiem, uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem tika organizēti semināri  

un diskusijas  par  jaunu  tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanu, izmantojot 

Daugavpils novada kultūrmantojuma tradīcijas. 

Novadā aktīvi darbojas biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 

„Kaimiņi””, kas sniedz  pakalpojumus lauku iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Pateicoties tam, veidojas cieša sadarbība ar uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem, 

izstrādātas stratēģijas par novada teritorijas infrastruktūras uzlabošanu. Rīcības 

programmai „Investīcijas  akvakultūras  uzņēmumos” ieviešanai piesaistīti līdzekļi no 

Eiropas Savienības fondiem, valsts un  pašvaldības budžeta. Līdzekļi novirzīti 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanai, kā arī 

nodarbināto apmācībām, komersantu konkurētspējas veicināšanai, pieredzes apmaiņas 

organizēšanai un iepazīstināšanai ar zivju audzēšanas tehnoloģijām. Praktiskas 

pieredzes gūšana pie zivju un vēžu audzētājiem Vidzemē, zivju dīķu ierīkošana  un 

apsaimniekošana. 

 

2012 .gadā plānotie uzdevumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā: 

 

1.Sagatavot priekšlikumus valsts politikas izmaiņām, lai palielinātu pašvaldības 

iespējas teritorijas  ekonomiskās aktivitātes  un uzņēmējdarbības veicināšanā. 

2.Sniegtvisaptverošu informāciju novada uzņēmējiem par dažādiem jaunu programmu 

pasākumiem un projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības  atbalstu. 

3. Atjaunot informāciju novada mājas lapā, sniedzot atbalstu uzņēmējiem, veicinot 

informācijas apmaiņu, lai tie paplašinātos un sasniegtu plašākas noieta iespējas tirgū.  

4.Organizēt konkursu „Ražotājs 2012” ar mērķi apzināt novada uzņēmējus un 

popularizēt to produkciju un konkursu starp novada jauniešiem „Esi  uzņēmējs 2012”. 

5.Organizēt Daugavpils novada dienu pasākumus un  novada  gadatirgu. 

6.Turpināt sadarbību ar Daugavpils Universitāti un citām augstskolām, sekmējot 

uzņēmējdarbības attīstību un kapacitātes veicināšanu novadā. 

 

 

 Būvniecība 
 

Darbības nosaukums  Skaits 

Sagatavoti slēdzienu materiāli par ēku un būvju tehnisko stāvokli 31 

Apsekoti un izdoti slēdzieni novada iedzīvotājiem    
38 

Izziņas iedzīvotājiem, tai skaitā, zemesgrāmatai par nepabeigtām 

būvēm    
7 

Sagatavoti arhitektūras plānošanas uzdevumi    
214 
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Izsniegtās būvatļaujas: 

juridiskām personām             50 

ceļu būvniecībai 10 

fiziskām personām            68 

Kopā 128 

 

Izsniegtās būvatļaujas 2010.-2011. gados 

56

17

48 50

10

68

0

10

20

30

40

50

60

70

2010.g. 2011.g.

Juridiskās Ceļi Fiziskās
 

 

 

Ekspluatācijā pieņemti objekti:                                 

 -    juridiskām personām  35 

-    ceļi 7 

- fiziskām personām 93 

  Tai skaitā, jaunas dzīvojamās mājas 16 

 

Pieņemtās ekspluatācijā ēkas un būves 2010.-2011. gados 

 

50

13

131

35

7

93

0

20

40

60

80

100

120

140

2010.g 2011.g

Juridiskās Ceļi Fiziskās

 



 

70 

 

 

 

PIEŅEMTI  EKSPLUATĀCIJĀ LIELĀKIE SABIEDRISKIE OBJEKTI: 

 

-Demenes pagasta sadzīves izgāztuves „Demene” rekultivācija. 

-Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi, Maļinovas 

pagastā.            

-Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta, Līksnas ciemā. 

- Ūdenssaimniecības attīstība pagasta Kalkūnes ciemā. 

- „Ambeļu kultūras nama ēkas rekonstrukcija” Ambeļos, Parka ielā 3, Ambeļu 

pagastā. 

- Maļinovas pagasta sporta laukuma rekonstrukcija Skolas ielā 2A, Maļinovā. 

- Graudu glabāšanas tvertņu ( bunkuru ) ar transportēšanas ierīcēm būvniecību 

 „ Makarovā”,  Višķu pagastā; 

-VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni” siltumtrases rekonstrukcija Komunālā ielā 104, 

Kalkūnes pagastā. 

-Kokapstrādes cehs ar betona laukumu SIA „Belwood” Naujenes pagastā. 

-Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu 

ciemā, Jaunatnes, Skolas un Alejas ielās. 

-Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, Višķu pagastā, Višķu 

tehnikuma ciemā un Špoģu ciemā, 2.kārta. 

-Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta Demenes ciemā. 

-Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta Kumbuļu ciemā. 

-Kumbuļu saieta nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Upes iela 6, Kumbuļu 

ciems, Demenes pagastā. 

-Koģenerācijas stacija „Skaista” (I. kārta) Skrudalienas pagastā. 

-Sporta laukums (1. kārta) Tabores pagastā. 

-Kalupes ielu un ceļu rekonstrukcija (Krasta iela 0.000-1.290km, Dīķa iela 0.000-

0.190km, ceļš Dīķa iela- pansionāts 0.000-0.200km) Kalupes pagastā. 

-Nīcgales pagasta autoceļa „Somogols-Nīcgale” 0.000-2.450 km rekonstrukcija,  

Nīcgales pagastā. 

-Daugavpils novada Tabores pagasta Oktobra ielas 0.00-1.610km rekonstrukcija. 

-Naujenes pagasta Kraujas ciema Dārza ielas 0.000-0.280km, Strādnieku ielas 0.000-

0.780km, Meža ielas 0.000-0.580km rekonstrukcijas 2. Posms. 

-„Līksnas pagasta autoceļa „Līksna-Līksnas baznīca” 0.000-1.515km rekonstrukcija” 

Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. 

 

 

PRIVĀTSEKTORS (16 JAUNAS DZĪVOJAMĀS MĀJAS) 

 

-Medumu  pagasts, saimniecība „Ezermuiža” - būvētājs Otilija  Širjakova.  

-Medumu  pagasts, Medumi, Skolas iela 9, saimniecība „Purvmaļi” - būvētāji 

Lilija Rurāne, Veronika Smilgina, Valērijs Beinarovičs. 

-Maļinovas pagasts, Bondarišķi,  saimniecība „Bondarišķi -19” - būvētājs Ivans 

Andrejevs. 

-Maļinovas pagasts, Mazie Kokini, Ceļa māja - būvētājs Pjotrs Iļjins. 

-Maļinovas pagasts, Lieli Kokini, „Kļavas -1” - būvētājs Aleksandrs Ungurs.  

-Višķu pagasts, Maskovskaja, „Apiņi 4” – būvētājs Aleksandrs Harlamovs. 

-Naujenes  pagasts, Vecpils, „Ābolsēta” -  būvētājs Larisa Ribakova. 

-Naujenes  pagasts, Vecstropi, „Ezerkrasts” - būvētājs Igors Timoņins. 

-Naujenes  pagasts,  Stropica, „Stropica 20” - būvētājs Franciska Ņikitina. 

-Skrudalienas  pagasts, „Raudas” - būvētājs Vera Petrova. 
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-Skrudalienas  pagasts,  „Valteri” - būvētājs Ludmila Isajeva.                                    

- Skrudalienas pagasts, Silene, „Jaunrozītes” - būvētājs Tatjana Mirošničenko.  

-Laucesas pagasts,  „Peski-1” - būvētājs Aleksandrs Kondrovskis-Kudrjavskis. 

-Višķu pagasts, Višķu tehnikums, ”Lotoss” -būvētājs Sergejs Fjodorovs.  

-Līksnas pagasts, „Ābelīte” - būvētājs Valentīna Okuneva.  

-Līksnas pagasts, Gančevski, „Pumpuri” - būvētājs Broņislava Gadzāne.  

 

 

Teritorijas plānojums 

Turpinās darbs pie Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

izstrādes.  

2010.-2011.gadā tika veiktas vairākas darbības Daugavpils novada teritorijas 

plānojuma izstrādei:  

• no valsts aģentūras „Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra” ir saņemta 

Daugavpils novada vienotā topogrāfiskā karte teritorijas plānojuma 

kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai; 

• ģeodēziskie uzmērījumi novada teritorijas applūduma karšu sagatavošanai,  kā 

arī tika sagatavotas pašas kartes,  

• sagatavots vispārīgs pārskats par novada teritorijas zemes dzīļu resursiem un 

mūsdienu procesiem, izstrādāta derīgo izrakteņu novada atradņu un 

prognozēto resursu laukumu izvietojumu karte; 

• izstrādāta karte ar paaugstināta riska un būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju 

izvietojumu; 

• ir pieprasīti un saņemti no normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām 

nosacījumi novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai; 

• ir saņemti un apkopoti fizisko un juridisko personu priekšlikumi novada 

teritorijas plānojumam (kopskaitā 2010.-2011.gadā bija saņemti 190 

iesniegumi); 

• tika veikta novada lielāko apdzīvoto vietu inventarizācija novada teritorijas 

apdzīvojuma struktūras telpiskai attēlošanai; 

• tika uzsākta pašvaldības autoceļu un ielu diģitalizācija, t.sk., informatīvas 

bāzes veidošana un kartēšana; 

• tika veikta novada teritorijas esošo un perspektīvo tūrisma maršrutu kartēšana; 

• tika uzsākts darbs pie pašvaldības aizsardzībā esošo kultūras mantojuma 

objektu diģitalizācija, t.sk., informatīvas bāzes veidošana un kartēšana; 

• tika uzsākts darbs pie novada funkcionālā zonējuma modeļa izstrādāšanas. 

 

Novada teritorijas plānojumu ir plānots pabeigt 2012.gadā - pēc tam, kad būs 

noteikta novada teritorijas plānojuma izstrādātās koncepcijas savietojamība ar 

plānošanas jomā jaunizstrādājamo normatīvo aktu projektiem. Lielākās grūtības radīja 

neskaidrības ar jaunu normu un principu izvēli jaunu Ministru kabineta noteikumu 

sagatavošanai, ļoti liels darba teritoriālais mērogs, liels novada iedzīvotāju 

iesniegumu skaits un problēmas ar dažādu informācijas avotu datu savietojamību. 

 

Turpinās darbs pie Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-

2019.gadam izstrādes. 

2010., 2011.gadā tika veikti šādi darbi pie Daugavpils novada attīstības 

programmas izstrādes 2012.-2019.gadam:  

• Izveidota Daugavpils novada attīstības programmas izstrādes Vadības grupa, 

un organizētas 5 Vadības grupas sēdes. 
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• Izveidotas 4 attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas: 

Sabiedrības labklājības darba grupa (21 grupas dalībnieks), uzņēmējdarbības 

attīstības darba grupa (18 grupas dalībnieki), izglītības, kultūras un sabiedrības 

aktivitātes darba grupa (18 grupas dalībnieki) un izveidotas 3 apakšgrupas un 

vides un infrastruktūras attīstības darba grupa (14 darba grupas dalībnieki) un 

4 apakšgrupas. Lai nodrošinātu aktīvāku iedzīvotāju līdzdalību attīstības 

programmas izstrādāšanā, darba grupu dalībnieki tika izvēlēti ar atklātas 

procedūras palīdzību - informācija par darba grupu izveidi un iespējām tajā 

pieteikties tika publicēta Daugavpils novada domes mājas lapā (www.dnd.lv)  

sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā arī laikrakstā „Latgales Laiks”. Pavisam 

bija organizētas 24 darba grupu sēdes, informācija par kurām bija pieejama 

Daugavpils novada domes mājas lapā. 

• 2010.gada pavasarī jaunu novada plānošanas dokumentu izstrādes vajadzībām 

tika izstrādāta iedzīvotāju aptaujas anketa, kuras galvenais mērķis bija 

noskaidrot Daugavpils novada iedzīvotāju domas par novada attīstības 

iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sagatavot 

priekšlikumus Daugavpils novada attīstības programmas izstrādei. 

Anketēšanas laikā tika saņemtas 432 anketas, kuru apkopojums būs pieejams 

Daugavpils novada domes mājas lapā. 

• 2011.gada 9.jūnijā tika apstiprināta Daugavpils novada attīstības programmas 

1.redakcija un organizēta tās publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas 

laikā notika arī  sabiedriskās apspriedes sanāksme Daugavpils novada domē. 

Novada attīstības programmas ietvaros tika uzsākta novada apdzīvoto vietu 

inventarizācija ar mērķi noskaidrot novada teritorijā piedāvāto publisko 

pakalpojumu klāstu un uz tā pamata apzināties novada apdzīvojuma līmeņu 

specifiku. 

 

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības 

darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

 
  Laika posmā no 2011.gada janvāra līdz 2012. gada 31.janvārim tika sagatavoti 

102 ziņu sižeti Daugavpils novada domes portālam, 90 ziņas un 8 tematiskie raidījumi 

pārraidīšanai Latgales Reģionālās televīzijas ēterā. Rēzeknē, Latgales Reģionālās 

televīzijas studijā notika 9 ieraksti. 

 

 2011.gadā notika 12 preses konferences, tika organizētas žurnālistu tikšanās 

un intervijas ar pašvaldības vadību, nodaļu un iestāžu vadītājiem. 2011.gada 1.martā 

tika reģistrēta Daugavpils novada pašvaldības avīze „Daugavpils novada vēstis”. 

Laika posmā no 2011.gada marta līdz 2012.gada 31.janvārim tika sagatavotas 8 lpp. 

lielas avīzes, kopā izdoti 12 novada pašvaldības avīzes numuri.     
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2012.gada martā un aprīlī Daugavpils novada pagastos notika sapulces, kuras 

tika organizētas ar mērķi iedzīvotājiem sniegt informāciju par savās pagasta pārvaldēs 

2011.gadā paveikto darbu un plāniem 2012.gadam, kā arī sniegt iespēju 

novadniekiem uzdot jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.  

 

Kopumā aprīlī novadā noritēja 19 sapulces, kurās piedalījās 1050 iedzīvotāju.  

Iedzīvotāju interese un apmeklētība bija dažāda, sapulcēs piedalījās sākot no 

30 līdz 160 cilvēku. 

  



 

74 

 

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

2011. gada laikā visās Daugavpils novada iestādēs tika ieviesta jaunā resursu 

vadības sistēma „Horizon”. Sistēmas ieviešanas laikā tika nodrošināts tehniskais 

atbalsts vairāku programmas lietotāju grupu apmācību procesā. 

2012. gadā ieplānots uzsākt jaunās lietvedības sistēmas ieviešanas procesu, kā 

arī izstrādāt un ieviest Daugavpils novada domes autotransporta rezervēšanas sistēmu.  

 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada   

domes priekšsēdētāja       J.Jalinska 


