
 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Daugavpils novada domes  

2014.gada 26.jūnija lēmumu  

Nr. 609 (protokols Nr.14., 1.&)  

 

Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats 

 

2013.gadā notika 32 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 7 ārkārtas sēdes, 

kurās: 

- izdoti 48 saistošie noteikumi;  

- apstiprināti 12 nolikumi un 5 noteikumi; 

- pieņemti 1372 lēmumi. 

 

Pašvaldības budžets 

Pamatbudžets 

 2013.gadā Daugavpils novada pašvaldības budžeta kopējie plānotie ieņēmumi tika 

izpildīti 105,3% apmērā. Nodokļu ieņēmumu plāns tika izpildīts 108,2% apmērā, no tiem 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns - 109,2% (pārpilde 394 tūkst. lati), bet nekustamā 

īpašuma nodokļa plāns – 102,2% (pārpilde 15,5 tūkst. lati) apmērā. Pārskata gadā par 59 

tūkst. latiem tika pārpildīts nenodokļu ieņēmumu plāns (izpilde 128%), ārvalstu finanšu 

palīdzības plāns - par 345,5 tūkst. latiem (izpilde 175%), valsts budžetu transferti - par 268 

tūkst. latiem (izpilde 102,7%), tai skaitā, plāns transfertiem Eiropas Ssvienības 

struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai - par 142,5 tūkst. latu, pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotācijas plāns - par 38,5 tūkst. latu. Pašvaldības budžeta transferti tika 

izpildīti par 115,5%, no tiem ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai no citām 

pašvaldībām tika izpildīti par 136%, (pārpilde - 177,2 tūkst. lati). 2013.gadā netika izpildīts 

pašvaldības maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns (90% no plānotā), kā arī 

plāns ieņēmumu par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (85% no 

plānotā), tai skaitā, par plānotajiem ieņēmumiem no dzīvokļu īres un nomas maksas netika 

neiekasēti 30,7 tūkst. latu, bet par komunālajiem pakalpojumiem -  164,7 tūkst. latu. 
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Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā un tās 

dinamika 

 

 

 2013.gadā plānotie izdevumi tika izlietoti 88% apmērā (17 milj. latu). Gandrīz puse 

no pašvaldības budžeta izdevumiem tiek izmantota divu nozaru – izglītības un pašvaldības 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības nodrošināšanai. 72% pašvaldības līdzekļu 

tika izmantoti uzturēšanas izdevumu segšanai (tai skaitā, 46% atlīdzībai, 26% - preču un 

pakalpojumu apmaksai), bet 17% - kapitālo izdevumu finansēšanai. 2013.gadā pašvaldības 

budžetā subsīdijām, dotācijām un sociāliem pabalstiem novirzīti 998 tūkst. latu, no kuriem 

240 tūkst. latu dažāda veida subsīdijām, bet 4,4% no visiem budžeta izdevumiem, jeb, 

757,7 tūkst. latu - sociālajiem pabalstiem (t.sk., 257 tūkst. latu bezdarbnieka stipendijām, 

123 tūkst. latu sociālai palīdzībai iedzīvotājiem naudā, 253 tūkst. latu pabalstiem garantētā 

minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai naudā, 46 tūkst. latu dzīvokļa pabalstiem naudā, 

10 tūkst. latu transporta izdevumu kompensācijai, 22 tūkst. latu sociālajiem pabalstiem 

natūrā, 31 tūkst. latu pašvaldības sociālo pakalpojumu iedzīvotājiem iepirkšanai, 16 tūkst. 

latu izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei). Uzturēšanas izdevumu transfertiem, 

savukārt, izlietoti 4%, jeb 712,6 tūkst. latu, no kuriem 448 tūkst. latu izlietoti transferti 

citām pašvaldībām par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem. Kapitālo izdevumu finansēšanai pašvaldība 2013.gadā izlietoja gandrīz 3 

milj. latu apmērā. 
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Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2013.gadā un tās 

dinamika 

 

 

  

 Pašvaldības budžeta izdevumi 2013.gadā tika finansēti no pārskata gadā gūtajiem 

ieņēmumiem, aizņēmumiem Valsts kasē un naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā. 

Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2013.gada beigās bija 

+ 3,6 milj. latu. 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izpilde 
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Speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi 

 Daugavpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2013.gadā tika 

izpildīts 104,6% apmērā. Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2013.gadā veidoja 472 

tūkst. latu, ieņēmumi no dabas resursu nodokļa - 297 tūkst. latu, speciālā budžeta ieņēmumi 

par maksas pakalpojumiem tika izpildīti 99% apmērā (iekasēti 20 tūkst. latu).  

 2013.gadā plānotie speciālā budžeta izdevumi tika izlietoti 90% apmērā (784 tūkst. 

latu), no tiem 62% (496 tūkst. latu) izlietoti pašvaldības ekonomiskai darbībai, bet 27% 

(219 tūkst. latu) vides aizsardzībai. Pārējie līdzekļi izlietoti pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai (24 tūkst. latu) un vispārējās valdības dienestu izdevumiem (45 

tūkst. latu). No kopējiem izdevumiem 77% tika izlietoti uzturēšanas izdevumiem (605,7 

tūkst. latu) un 23% (178,5 tūkst. latu) - kapitālajiem izdevumiem. Naudas līdzekļu atlikums 

gada beigās speciālajā budžetā ir 134 tūkst. latu.  

 Pašvaldībā 2013.gada laikā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi 18,2 tūkst. latu 

apmērā. Ziedojumi izlietoti sociālai aizsardzībai 713,2 tūkst. latu, atpūtas, kultūras, reliģijas 

izdevumiem 0,8 tūkst. latu, bet 2 tūkst. latu izlietoti izdevumiem izglītībai.  

  

Debitoru un kreditoru parādi 

 Daugavpils novada pašvaldību budžeta iestāžu debitoru parādi pārskata perioda 

laikā ir samazinājušies par 77 tūkst. latiem, jeb 10% un gada beigās veido 657 tūkst. latus. 

 2013.gada laikā ir samazinājušies arī pašvaldības kreditoru parādi – no 11,7 milj. 

latu par 16%, jeb 1,9 milj. latu un gada beigās veido 9,8 milj. latus. Daugavpils novada 

pašvaldības ilgtermiņa saistības gada laikā samazinājās no 3,7 milj. latu līdz 3,5 milj. latu. 

Īstermiņa saistības gada laikā samazinājās no 7,9 milj. latu līdz 6,2 milj. latu.  

Pašvaldības saistības par aizņēmumiem 

 Veicot 2013.gada laikā aizņēmumus 1,1 milj. latu apmērā, bet atmaksājot 

aizņēmumus 1,17 milj. latu apmērā, Daugavpils novada pašvaldības aizņēmumu saistības ir 

samazinājušās par 70 tūkst. latu (no 4,72 līdz 4,65 milj. latu). 

 Gada laikā tika dzēstas arī galvojuma saistības pret sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, kā 

rezultātā pašvaldībai pārskata gada beigās galvojumu saistību nav.  

 Pašvaldības procentu maksājumi par saņemtajiem aizdevumiem Valsts kasē veidoja 

1% no visiem pašvaldības izdevumiem (117,8 tūkst. latus). 

 Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta 

ieņēmumiem bez mērķdotācijām gada beigās bija 8,61%.  
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Pašvaldības pamatlīdzekļu novērtējums 

Daugavpils novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites vērtības izmaiņas 2013.gadā

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

17 129 25 18 470 201 19 280 900 

1.1. dotācijas 13 938 571 14 972 360 15 673 449 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

2 733 116 3 024 852 2 783 162 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 430 831 460 440 805 906 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 27 307 12 549 18 383 

2. Izdevumi (kopā) 17 298 487 20 341 674 17 669 588 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 13 356 325 15 679 760 14 412 827 

2.1.1. kārtējie izdevumi 11 557 716 2 508 543 12 530 035 

2.1.2. procentu izdevumi 143 193 133 057 118 403 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

967 834 1 140 049 1 004 043 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

243 966 272 540 264 594 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 443 616 612 895 495 752 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 3 942 162 4 661 914 3 256 761 
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 Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana 

  2013. gadā Daugavpils novada pašvaldībā, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma prasībām, zemes nomniekiem, dzīvokļu īrniekiem, fiziskām un 

juridiskā personām tika atsavināti 75 pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi. 

2013.gadā visvairāk tika atsavināta lauksaimniecībā izmantojamā zeme 33 zemes 

vienības 161.36 ha platībā.   

Atsavināmo nekustamo īpašumu skaits pēc veidiem 

 

 

Iegūtie līdzekļi 

 

   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

      

 

Series1; Lauksamniecībā 
izmantojamā zeme  
161.36 ha; 33; 44% 

Series1; Nekustamie 
īpašumi (zeme 6297 m2 
un ēkas 1402 m2); 4; 5% 

Series1; Meža zeme 
13.40 ha; 5; 7% 

Series1; Apbūvētā zeme 
35.12 ha; 22; 29% 

Series1; 
Dzīvokļi 
589 m2; 
10; 14% 

Series1; Dzīvojamā māja 
152 m2; 1; 1% 

Lauksamniecībā izmantojamā zeme
161.36 ha

Nekustamie īpašumi (zeme 6297 m2 un
ēkas 1402 m2)

Meža zeme 13.40 ha

Apbūvētā zeme 35.12 ha

Dzīvokļi 589 m2

Dzīvojamā māja 152 m2

Series1; 2012. 
gads; 66 075; 25% 

Series1; 2013. 
gads; 195 934; 75% 

2012. gads

2013. gads
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Lauksaimniecības izmantojamās zemes  sadalījums pa pagastiem 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Visvairāk zemes tika atsavināts Kalupes, Višķu pagastā 126.74 ha kopplatībā. Lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi (t.sk., starpgabalus),  izmantojot pirmpirkuma tiesības, iegājās Daugavpils 

novada zemnieku saimniecības un fiziskas personas  lauksaimniecības produkcijas ražošanai.  

Nekustamo īpašumu atsavināšanas veidi 

Pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi tika atsavināti zemes 

nomniekiem, dzīvokļu īrniekiem, zemes īpašniekiem ar  atsavināšanas veidiem:  

 

 pārdodot par brīvu cenu  

   

 

Kopējais 

skaits 

t.sk.        

zemes vienības dzīvokļi dzīvojamā 

māja 

nekustamais          

īpašums (ēka+zeme) 

vienību 

skaits 

platība 

(ha) 

vienību 

skaits 

platība 

(m
2
) 

vienību 

skaits 

platība 

(m
2
) 

vienību 

skaits 

platība 

zeme/ēkas 

(m
2
) 

46 40 112.24 4 240.10 1 151.80 1 3000+153 

 

 Kalupe; 93,83 

Tabore; 0,66 
Saliena; 4,77 

Kalkūnes; 4,61 

Višķi; 32,91 

Skrudaliena; 1,10 

Demene; 0,06 

Vecsaliena; 3,07 

Laucesa; 9,17 
Līksna; 3,94 

Nīcgale; 9,85 

Dubna; 0,55 
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pārdodot izsolē 

          

 

Kopējais 

skaits 

t.sk.        

zemes vienības   dzīvokļi nekustamais  īpašums (dzīvojamā 

māja, ēka+zeme) 

vienību 

skaits 

platība 

(ha) 

vienību 

skaits 

platība 

(m
2
) 

vienību 

skaits 

Platība zeme/ēkas 

(ha/m
2
) 

29 20 84.21 6 348.9 3 3297+1249 

Tirgus vērtība lauksaimniecībā izmantojamām  zemēm (Ls/ha) 

 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtības visaugstākā cena ir Višķu pagastā 

(770 Ls/ha), Kalkūnes pagastā (700 Ls/ha), Nīcgales pagastā (690 Ls/ha), Laucesas 

pagastā (670 Ls/ha), Kalupes  pagastā (600 Ls/ha).  

Tirgus vērtība apbūvētām zemēm (Ls /m
2
) 

 

 

 

 

 

 

Kalkūni; 1,00 Naujene; 1,00 

Līksna; 0,70 Svente; 0,70 
Laucese; 0,65 
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 Apbūvēto zemes gabalu visaugstākās tirgus vērtības ir dārzkopības biedrībās  Kalkūnes 

un Naujenes pagastā (1.00 Ls /m
2
), Līksnas un Sventes pagastā (0.70 Ls /m

2
). 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu tirgus vērtība  

Periods Lauksamniecībā 

izmantojamās zemes 

tirgus vērtības (Ls/ha) 

Apbūvētā zemes vienība 

(dārzkopības biedrībās) 

tirgus vērtības (Ls/m
2
) 

Dzīvokļu tirgus 

vērtības (Ls /m
2
) 

2012.g. 450 - 750 0.40 – 0.65 16-64 

2013.g. 500 - 770 0.65 - 1.0 20-116 

Nekustamo īpašumu pārņemšana un iegāde 

Pašvaldība ar nodošanas – pieņemšanas aktiem pārņēma 9 zemes vienības 4,54 

ha platībā  īpašumā bez atlīdzības no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un 

zemes banka”.                  

  

Pārņemto zemes vienību adreses Kadastra numurs  Platība (ha) 

d/b Ozolaine, zemes gabals Nr.75, Medumu pagasts 4472 005 0138 0.3493 

„160”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 4460 004 1248 0.0679  

d/s Mičurinietis, z.g. Nr.17, Kalkūnes pagasts 4460 004 1151 0.0578  

d/b Kooperators, zem.gab.Nr.128, Līksnas pagasts 4468 008 0269 0.0896 

„Pumpuri”, Laucesas pagasts 4464 004 0101 1.10 

„Ļulišķi”, Višķu pagasts 4498 001 0226 0.96   

„Kovališķi 5”, Tabores pagasts 4492 006 0201 0.38   

„Saulieši”, Melāņi, Sventes pagasts 4488 007 0077 1.40 

D/s Lesnoje, z.g. Nr.38, Sventes pagasts 4488 001 0051 0,1278  

Kopā   4.54  

 

Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai pašvaldība iegādājās nekustamos 

īpašumus:  Administratīvo ēku Oktobra ielā 2A, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads un no valsts pārņēma nedzīvojamo ēku „Strautiņi”, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads. Minēto nekustamo īpašumu īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda.  

 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma noma 

Zemes noma 

Iznomātās zemes platība (ha) Nomas maksa kopā (Ls) 

2012.g. 2013.g. 2014.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 

8275 8342 9095 25 973 31 521 32 873 

 +67 +748  +5548 +1352 
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Visvairāk  iznomātā ir lauksaimniecības zeme 7367 ha (81%), apbūves lauksaimniecības 

zeme 1301ha (14%), individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (dārzkopības biedrībās) 

136 ha (1,5%), meža zeme 156,8 ha (1,7 %). Vislielākās zemes platības iznomā Kalupe 

(1001ha), Biķernieki ( 955 ha), Demene (799 ha), Višķi (740 ha). 

 

Nedzīvojamo telpu, ēku, būvju noma 

Iznomāto telpu platība (kvm) Nomas maksa kopā (Ls) 

2012.g. 2013.g. 2014.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 

5021 4592 6023 12 128 11 343 14 260 

 -429 +1431  -785 +2917 

Iznomāšanai tiek nodotas pašvaldības īpašumā esošās 147 telpas, ēkas un būves, t.sk., 

komercdarbībai - 62, saimniecības vajadzībām - 75, biedrībām - 10. Visvairāk objektu 

iznomā Sventes pagasts - 39 un Līksnas pagasts - 26. Komercdarbības vajadzībām 

visvairāk objektu iznomā Naujenes pagasts - 11 ēkas, Višķu pagasts - 8, Kalupes - 6. 

Biedrības vajadzībām objektus iznomā Ambeļu pagasts - 4 un Skrudalienas pagasts - 3. 

Mājokļu apsaimniekošana  

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piederību 

 Daugavpils pašvaldības teritorijā atrodas 281 daudzdzīvokļu māja, no tām 82% ir 

privatizētas daudzdzīvokļu mājas. 

 Kopējais dzīvokļu īpašuma skaits ir 4538, t.sk., 76% privatizēti dzīvokļi (3406 

dzīvokļi) un 24% pašvaldībai piederoši dzīvokļi (1109 dzīvokļi). 

 Par 2013.gadā tika atsavināti 26 pašvaldības dzīvokļi, tai skaitā, 12 dzīvokļu 

māja Višķu pagastā, Višķu tehnikuma ciemā un 2 dzīvokļu māja Naujenes pagastā, 

Vecstropos. 

Daugavpils novada dome ar nodošanas-pieņemšanas aktu pārņēmusi no valsts 

akciju sabiedrības “Privatizācijas Aģentūra” valdījuma tiesības uz nekustamo  īpašumu - 

22 dzīvokļiem, no tiem 21 dzīvoklis „525 km”, Līksnas pagastā mājās Nr.1, Nr.2, Nr.3 

un 1 dzīvoklis Kalkūnes pagasta Randenē un no Valsts ieņēmumu dienesta par  

bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - vienu  dzīvojamo māju ar 2 
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saimniecības ēkām un zemes vienības 4,3 ha platībā  ”Maskališki”, Tabores pagasts, ar 

mērķi  sniegt  palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.   

 Kā arī šajā gadā tika pārņemta pašvaldības īpašumā daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas jaunbūve Kalkūnes pagastā, Kalkūne 22 un novada attīstības programmā tiek 

plānots veikt šīs mājas renovāciju, lai izveidotu pašvaldības iedzīvotājiem dzīvojamo 

māju ar lētākiem komunālajiem pakalpojumiem. 

Pārskata periodā tika turpināts darbs, sniedzot metodisku palīdzību privatizēto 

dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem - sagatavoti 

dokumentu paraugi (pilnvarojuma līgumu paraugi, dzīvokļu kopsapulču protokolu 

paraugi u.c.), sniegtas konsultācijas par dzīvojamo māju pārņemšanas procesu, 

organizēti semināri. 

 2013. gadā novada domei tika iesniegti 7 iesniegumi no 6 Naujenes pagasta un 1 

Kalkūnes pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ar lūgumu nodot 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības viņiem. 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un apsaimniekošana  

2013.gada 31.decembrī 61% daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir dzīvokļu 

īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, bet 39% ir pagasta pārvalžu 

apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.  

Pamatojoties uz novada domes lēmumu tika deleģēts SIA „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai Daugavpils novada Kalkūnes pagasta 15 daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas. 

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 
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 2013.gadā savu darbību uzsāka Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu 

pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisija, kuras darbu organizatoriski un tehniski 

nodrošina Pašvaldības īpašuma nodaļa. 

 Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un 

piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās” tika piešķirts līdzfinansējums 4 daudzdzīvokļu mājām Ls 78894.23 vērtībā, t.sk., 

100% apmērā dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai Ls 1207.80, 100% 

apmērā tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai Ls 4799.35, 75 % apmērā jumta 

seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu Ls 72257.08, ārējo sienu siltināšanai Ls 630.00. 

Daugavpils novada domes līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem 2013.gadā 

Daudzdzīvokļu  

dzīv.māja  

(adrese) 

Dzīvokļu sk. 

/ m
2
 

Izdevumi 

kopā Ls 

Pašvaldī

bas 

līdzfinan

sējums 

Ls 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

finansē-

jums Ls 

Apsaimni

ekošanas 

maksa 

Ls/period

s 

Plānotais 

siltum-

enerģijas 

ietaupī-

jums 

Daugavas 28,  

Krauja, 

Naujenes pag. 

18/1613.8 m
2
 24536.54 14365.60 10170.94 0.40 Ls/m

2
 

29.77 

MWh  

gadā 

Meža 6,  

Krauja, 

Naujenes pag. 

66/4635.90 

m
2
 

27408.31 20934.48 6473.83 
0.25 Ls/m

2   

(3 gadi) 

14.46 

MWh  

gadā 

Kalkūnes 18, 

 Kalkūni, 

Kalkūnes pag. 

36/2483 m
2
 30607 22526.35 8081 

0.25 Ls/m
2    

(7 gadi) 

23.7 MWh  

gadā 

Rēzeknes 37, 

Maļinova, 

Maļinovas pag. 

27/1821.8 m
2
 28540.32 21067.80 7472.52 

0.30 Ls/ 

m
2 

(1,4 

gadi) 

16.64 

MWh  

gadā 

KOPĀ 111092 78894.23 32198.3  

 Projekta „Dzīvojamās mājas Vienības iela 8, Locikos, Naujenes pag., Daugavpils nov., 

energoefektivitātes uzlabošana” 2013.gadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības iela 8, 

Lociki, Naujenes pag., dzīvokļu īpašnieki kopā ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku SIA 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”  saņēma ERAF līdzfinansējumu Ls 72287 

dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Savukārt daudzdzīvokļu 

dzīvokļu īpašnieku projekta izmaksas sastāda Ls 97542, ko dzīvokļu īpašnieki apmaksās 15 gadu 

laikā, paaugstinot apsaimniekošanas maksu uz 0.50 Ls/m
2
. 

Tiek plānots sasniegt piegādātās siltumenerģijas ietaupījumu 189 MWh, t.i., 42,1% no 

pašreizējā kopējā enerģijas patēriņa. 

Pašvaldības dzīvojamo telpu apsaimniekošana 

 2013.gada 31.decembrī pašvaldības īpašumā ir 1109 dzīvokļi, t.sk., 969 (87%) 

izīrēti dzīvokļi un 140 (13%) neizīrēti pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi.   
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 No 140 neizīrētajām dzīvojamām telpām - 30 dzīvokļi ir centrālo apkuri un 110 

ar krāsns apkuri – lētākiem komunālajiem pakalpojumiem.  

 

Brīvo dzīvokļu apkures veidi 2013.gadā 

 Kopumā no 140 brīvajām dzīvojamām telpām  dzīvošanai derīgas ir 32 

dzīvojamās telpas, kas ir apgaismotas, apkurināmas telpas, piemērotas ilglaicīgam 

patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai, savukārt, dzīvošanai nederīgas 

dzīvojamās telpas ir 108.  

Pārskata gadā sadarbībā ar pagastu pārvaldēm bija apsekotas pašvaldībai 

piederošās brīvās dzīvošanai nederīgās dzīvojamās telpas un tika izvērtēts to tehniskais 

stāvoklis un sastādīti 45 defekta akti, kuros uzskaitīti nepieciešamie remontdarbi un 

atzīmēti komisijas priekšlikumi par brīvo dzīvošanai nederīgo dzīvokļu un neapdzīvoto 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas problēmu risināšanas iespējām. 

Daugavpils novada dome 2013.gadā, pamatojoties uz personu iesniegumiem ar 

lūgumu piešķirt sociālo statusu viņu īrētai dzīvojamai telpai, sociālo statusu piešķīra 3 

dzīvokļiem (2 - Naujenes un 1 Kalupes pagastā) un 2 dzīvokļiem (Naujenes pagastā) 

tika atcelts sociālais statuss.   

Kopumā uz 2013.gada 31.decembri Daugavpils novadā ir 48 sociālie dzīvokļi.  

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā uz 31.12.2013. ir 

reģistrētas 82 personas (t.sk., 34 personas iekļautas reģistrā, kurām sniedzama palīdzība 

īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu). 
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Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanās palīdzības reģistrs 

 Kopumā 2013.gadā tika sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot 

dzīvojamās telpas 35 personām, t.sk., 10 apmainītas dzīvojamās telpas un 5 sociālās 

dzīvojamās telpas.  

 Kā arī 2013.gadā tika sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā saskaņā ar 

likumdošanu, izīrējot dzīvojamās telpas, neiekļaujot palīdzības reģistrā, sniegta 

neatliekama palīdzība sakarā ar stihisku nelaimi – izīrēti 2 dzīvokļi, sakarā ar to, ka 

paredzēts nojaukt vai pārbūvēt dzīvojamo māju – 3 dzīvokļi izīrēti un, ja plānots 

atsavināt dzīvojamo māju 1 dzīvoklis.  

Pārskata gadā sniegta palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem – vienreizējs 

pabalsts dzīvojamās telpas remontam vai dzīvojamās telpas lokālās apkures sistēmu 

remontam. 

Izsniegtie vienreizējie pabalsti maznodrošinātām personām 

Vienreizējā pabalsta veids 

maznodrošinātām 

personām 

2012.gads 2013.gads 

Personu 

skaits 
Summa Ls 

Personu 

skaits 
Summa Ls 

apkures remontam 3 600.00 8 1535.50 

dzīvojamo telpu remontam 1 500.00 4 830.71 

KOPĀ 4 1100.00 12 2366.21 

Pēc tabulā atzīmētajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, maznodrošinātās personas aktīvāk vērsušās novada domē ar lūgumu 

sniegt palīdzību vienreizējā pabalsta veidā apkures krāsns remontiem un dzīvojamo 

telpu remontiem. 
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Izglītība 

             2013. gadā  novadā strādāja 11 pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas 

izglītības iestādes, Medumu  internātpamatskola, sporta skola, Naujenes jauniešu 

iniciātīvas un sporta centrs. Vispārējās izglītības iestādēs mācījās 1674 skolēni, 

pirmsskolas izglītības grupās  - 563 audzēkņi.            

           Izglītības iestādēs strādā 378 pedagogi, t.sk., 314 strādā pamatdarbā. No valsts 

mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai tika saņemts 

Ls 1 421 932, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai – Ls 119 576 un interešu izglītībās programmu īstenošanā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai – Ls 62 592. Mācību procesa kvalitātīvai organizēšanai no 

pašvaldības budžeta tika apmaksātas 48.1 pedagogu likmes. 

Novadā tika organizētas 18 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 138 

skolēni no Daugavpils novada. Labākos sniegumus uzrādīja Tabores, Lāču, Naujenes 

pamatskolas, vidusskolu grupā labākās – Sventes, Vaboles, Zemgales vidusskolas. 

Zemgales vidusskolas un Tabores pamatskolas skolēni godalgotās vietas ieguva valsts 

vides projektu olimpiādē, Sventes vidusskolas skolēni godalgoto vietu valstī ieguva 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par pētījumu matemātikā. Vizuālās 

mākslas novada olimpiādes uzvarētāju darbi tika ievietoti un izdoti laureātu kalendārā. 

Tika koordinēts skolu darbs pie centralizēto valsts pārbaudes darbu organizācijas.  

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

un saņēma valsts  sertifikātus.  

Novada absolventi labus rezultātus uzrāda matemātikas, vēstures, ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas valsts pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi jāuzlabo angļu, latviešu valodā. 

Novada skolēni valsts centralizētajos eksāmenos ieguva pārsvarā C līmeni.  Ļoti  

labus rezultātus uzrādīja Špoģu, Vaboles vidusskolas, vājus vērtējumus ieguva Salienas 

vidusskolas absolventi. Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem Špoģu vidusskola ir atzīta 

par otru labāko skolu valstī nominācijā “Lauku vidusskolas” un ieņem 12. vietu starp 

visām Latvijas skolām 2013. gada skolu reitingā. 

     Lai paaugstinātu pedagogu pašvērtējumu, veicinātu viņu darbības sasniegumus, 

kas izpaužas ne tikai valsts kontroldarbos un centralizētajos eksāmenos, novadā jāievieš  

un vairāk jāpopularizē pedagogu darba atzīšanas un uzslavēšanas veidi. 

  Pedagoga prestižam nepieciešama atbilstoša tālākizglītība, jo iespēja apgūt 

jaunas prasmes nostiprina motivāciju strādāt skolā, sakarā ar mācību priekšmetu 

standartu realizāciju mācību priekšmetos novada skolotājiem bija organizēti 

informatīvie, praktiskie, kā arī izbraukuma semināri.  

  Izglītības iestāžu vadītāji, pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam     

(Ls 2000), paaugstināja savu kvalifikāciju. Skolotājiem vajadzīgs augsts izglītības 

līmenis un kompetence veikt savu darbu gudri, apdomīgi un pārliecinoši, tāpēc tiek 

apmeklēti projektu un valsts finansētie tālākizglītības kursi.      
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  2013.gadā noorganizētas septiņas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās 

izskatīti 96 izglītojamie. Novada pedagoģiski medicīniskā komisija uzsākusi darbu 

vienotā  informācijas sistēmā ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Projektu konkurss „Kopā būt!” Daugavpils novadā  tiek organizēts jau trešo gadu. 

2013. gadā tika atbalstīta projektu īstenošana trijās  novada izglītības iestādēs: 

Špoģu vidusskolā - aktivitātes atkarību mazināšanai, izpratnes par veselības 

jautājumiem veidošanai, Vaboles vidusskolā - mobinga (vardarbības) mazināšanai 

vienaudžu vidū, sadarbībā ar centru „Dardedze” izglītojošu programmu īstenošana 

audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem, bet Birznieku pamatskolā – vecāku, izglītojamo, 

pedagogu sadarbības formu pilnveidošana, jaunu sociālo prasmju attīstība bērniem, 

jaunu skolas tradīciju iedzīvināšana. 

 

Vaboles vidusskolas jauniešu dalība krīzes centra „Dardedze” vadītajās radošajās darbnīcās 

Sadarbībā ar akciju sabiedrību „Cēsu alus”, biedrību ”Esi brīvs!” speciālistiem, novada 

vidusskolu 10. un 11.klašu audzēkņiem tika noorganizēts atkarību profilakses 

izglītojošais  pasākums ”Esi neatkarīgs !”.  

Galvenā  šī pasākuma pamatdoma bija - jaunietim būt  neatkarīgam līdz galam – prast 

pateikt „nē” alkoholam, pieņemt savus lēmumus un būt atbildīgam par tiem. 

 

Radošā darbnīca, kuru vadīja ielu vingrotāji 
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Lai sniegtu atbalstu pedagogiem, bāriņtiesām darba efektivizēšanai ar 

izglītojamiem, kuriem ir devianta uzvedība decembrī tika noorganizēts seminārs ”Bērnu 

un pusaudžu uzvedības problēmu cēloņi un uzvedības korekcijas iespējas”. Nodarbības 

vadīja profesore Guna Caune. 

          Piecpadsmito gadu turpinot sadarbību ar Vācijas Republikas Internacionālās 

Savienības  e.V  Ziemeļu nodaļu tika īstenoti sekojoši  pasākumi: 

Jauniešu vasaras  apmaiņa Vācijā  projekta ”Mūsu daba ir mūsu nākotne” ietvaros, kurā 

piedalījās septiņi Daugavpils novada talantīgie bērni. 

 

Abu valstu jaunieši pie pašu uzbūvētās  kukaiņu viesnīcās 

Īstenojot  Leonardo  da Vinci  projektu  „Zināšanu pilnveidošana Vācijā par iestāžu, 

organizāciju līdzdarbību sociālo kompetenču un prasmju apgūšanas iespēju 

nodrošināšanā riska grupas bērniem un jauniešiem” noslēgtā sadarbības nodomu 

protokola ietvaros 2013.gada novembrī Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāji un jaunatnes lietu speciālists apmeklēja Vāciju.  

 

Uz Dienvidlatgales pašvaldību mācību centra bāzes, saskaņā ar Minitru kabineta 

noteikumu prasībām, tika noorganizēta Daugavpils novada  deviņu  bāriņtiesas pārstāvju 

159 stundu mācību programmas apguve. Organizēts mācību pieredzes apmaiņas 

brauciens, lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētas bāriņtiesas darbu  un Zantes krīzes centra 

rehabilitācijas iespējām. 
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Kuldīgas bāriņtiesas darbinieki iepazīstina ar savu pieredzi par dokumentācijas veidošanu bāriņtiesā 

Lai sniegtu atbalstu maznodrošināto ģimeņu bērniem sagatavoties mācībām skolā, 

nodrošinot bērnus ar nepieciešamajiem kancelejas piederumiem, tiek turpināta sadarbība 

ar uzņēmumu SIA „Centrum  International”, tika saņemts kancelejas preču dāvinājums 

Ls 1474.00 vērtībā .  

Daugavpils novada sporta skolā 10 treneru vadībā 11 dažādās vecuma un meistarības 

grupās nodarbojās 170 izglītojamie. 2013.gada laikā notika 2 būtiskas administratīvas 

izmaiņas – skola mainīja nosaukumu un Kalkūnu pagastā ar novada domes deputātu 

atbalstu tika atvērta boksa nodaļa. Galvenais skolas uzdevums 2013.gadā bija sekmīgi 

sagatavoties un nostartēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. 

    Latvijas Jaunatnes Olimpiādei novada komanda pilnībā tika nokomplektēta no 

novada sporta skolas audzēkņiem, 22 dalībnieki piedalījās 2 sporta veidos – vieglatlētikā 

un brīvajā cīņā, kopā izcīnot 5 medaļas – 2 sudraba un 3 bronzas. Lielākie panākumi bija 

brīvajā cīņā, kur treneru Andreja Andrijanova un Andžeja Plisko vadībā Aleksandrs 

Potapovs izcīnīja sudraba medaļu, bet Dmitrijs Kuzmins, Pāvels Zagorskis un Ivars 

Šumskis - bronzas. 

Patīkamu pārsteigumu vieglatlētikā sagādāja trenera Sergeja Petrakova 

audzēknis Edmunds Vaikulis augstlēkšanā izcīnot 2.vietu.  
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Vieglatlētikā svarīgs notikums bija iespēja izmantot jauno Višķu stadionu gan 

novada sporta spēļu rīkošanai, gan veiksmīgi tika organizētas Latgales reģiona skolēnu 

sacensības un novada atklātais čempionāts. 

Lielākie panākumi: 

- treneru Sergeja Petrakova un Jāņa Petrovska audzēkņu izcīnītās 3 bronzas 

medaļas dažādu vecuma grupu Latvijas čempionātos. 

- treneru Janas un Dmitrija Hadakovu un Marijas Šaršunes audzēkņu izcīnītā 

1.vieta meiteņu komandām un 3.vieta zēnu komandām Latvijas Republikas skolēnu 

sporta spēļu sacensībās „Draudzība”, kā arī Ērika Guseva izcīnītā 3.vieta Eiropas bērnu 

spēlēs Čehijā.  

Brīvajā cīņā treneru Andrijanova un Plisko izglītojamie atzīstami startēja dažādās  

sacensībās Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, gandrīz visās  vismaz viens skolas sportists kāpa 

uz goda pjedestāla.  

Jaundibinātā sporta skolas boksa nodaļa 2013.gadā piedalījās tikai 2 sacensībās, toties 

Latvijas Jaunatnes čempionātā trenera Gļeba Zujeva audzēkņi jau spēja izcīnīt 6 

medaļas.  

 

Novada sporta skolas boksa nodaļa ar treneri Gļebu Zujevu (pirmais no labās) 

 Novada 27 interešu izglītības pasākumos piedalījās ap 2900 skolēnu un audzēkņu. 

Apkopoti un izdoti izglītības sistēmas vēstures izpētes skolēnu darbi “Mana skola 

atjaunotajā Latvijas valstī” un “Mana skola padomju okupācijas periodā”.  

Noorganizētas radošās dienas novada skolu pašpārvalžu līderiem un organizēti citi 

pasākumi. 

 Stiprinot bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu un suminot Latviju 95.dzimšanas 

dienā, notika un atsaucību guva virkne pasākumu: zīmējumu konkurss „Esmu mājās”, 

Skolu svinīgais Svētku pasākums, pašpārvalžu erudītu konkurss „Daugavpils novads”, 

kā arī skolēni aktīvi un rezultatīvi piedalījās Valsts izglītības satura centra konkursā 

„Latvijas Tautas frontei- 25”. 
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Griežot sarkanbaltsarkanās lentītes Daugavpils novada domē  

 

Izvērtējot skolu aktivitāti un kvalitatīvos rādītājus interešu izglītībā 2012./2013.mācību 

gadā  labākā vidusskolu grupā ir Medumu vidusskola, tai seko Vaboles un Sventes vidusskolas, 

pamatskolu grupā vislabākie rādītāji ir Kalupes pamatskolai, tai seko Silenes un Nīcgales 

pamatskolas.  

Katrā pagastā parādās aizvien vairāk aktīvu jauniešu, kas labprāt iesaistās novada rīkotajos 

pasākumos, ģenerē idejas projektiem, kā arī realizē tās. 

Jaunatnes sporta spēlēs, kas  norisinājās Višķu pagastā, uzvaru guva Laucesas pagasts.  

Lai atbalstītu jauniešu aktivitāti,  trešo gadu novadā tiek rīkots projektu konkurss „Uzlabosim 

savu ikdienu”. No 16 iesniegtiem projektu pieteikumiem, tika atbalstīti un realizēti  4 projekti: 

Nīcgales jauniešu grupas projekts „Otrā elpa vingrošanas stieņiem”, Višķu pagasta jauniešu 

biedrības „VJCS” projekts „Mēs par aktīvu jaunatni!”, Sventes pagasta jauniešu biedrības „Smile 

for life” projekts „Labāk zāģēt nekā brāķēt”, Vaboles pagasta jauniešu biedrības „Ļepetņīks” 

projekts „Uzlabojam savu sporta kultūru”.  

 Pirmo reizi bija izsludināts jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkurss, kura rezultātā 

nometnēs tika iesaistīti 82 Daugavpils novada jaunieši. Tika atbalstīti 5 projekti: Naujenes 

pamatskolas projekts „5 dienas Meiteņu zemē”, nometne Kalupes jauniešiem „Lai tēvu zeme 

neaizaug””, Tabores pamatskolas projekts „VARAVĪKSNE”, biedrības „Silenes stariņi” projekts 

„Sporta un atpūtas nometne „Atklāj sevi””, Birznieku pamatskolas projekts „Jauniešu nometnes 

„Radošs piedzīvojums” organizēšana Laucesas pagastā”.  

Jau nez cik gadu garumā jaunieši ir iecienījuši intelektuālās spēles, kas šogad ir bijušas četras. 

Uzvarētāju vidū ir komandas no Ambeļiem, Skrudalienas un Medumiem. 

Iesākot aktīvo vasaras laiku, jaunieši Višķu pagastā atklāja velo sezonu. Jaunieši mēroja 15 km 

garu distanci, iemūžināja Višķu pagasta ziedošās pļavas, krāčaino upi Tartaks, zilos pagasta ezerus 

un citas neskaitāmas dabas ainavas. Labākās fotogrāfijas tika iekļautas izstādē „Apkārt Višķu 

pagastam”.  
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Lielu atsaucību guva Laucesas pagasta pasākums „Atpūta+Sports”, kuru labprāt apmeklē ne tikai 

Laucesas jaunieši, bet arī citi Daugavpils novada jaunieši. Pie sevis ciemos aicināja arī Līksnas 

pagasts uz pasākumu „X  projekts”, kā arī pagastu vidū kļuva populāri jauniešu svētki, tos šogad 

svinēja Dubnas, Medumu un Višķu pagasti.  Tradicionāli vasara tiek noslēgta ar Daugavpils 

novada jaunatnes salidojumu „Esi vērīgs”. Šogad pasākuma tēma bija „Pasaules karte”. 

Kopvērtējumā par uzvarētājiem  kļuva Medumu pagasts. 

Visi jaunatnes salidojuma „Esi vērīgs” dalībnieki 

Novadā pirmo reizi notika „Kafija ar politiķiem”, kas norisinājās projekta “Drošs jaunietis 

drošā Eiropā” programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros, kur gan jaunieši, gan paši politiķi spēja 

izteikt savas domas, uzklausīt viens otru un uzstādīt jaunus mērķus darbam ar jaunatni. Kalupes 

jaunieši īstenoja  programmas „Jaunatnes darbībā” apstiprināto starptautisko jauniešu apmaiņas 

projektu „Volunteeting – employment generator” („Brīvprātīgais darbs kā nodarbinātības 

veicinātājs”). Tā rezultātā novadā ciemojās jaunieši no Serbijas, Azerbaidžānas, Horvātijas un 

Maķedonijas. Arī Vaboles pagasta jauniešu biedrība „Ļepetņīks” īstenoja programmas 

„Jaunatne darbībā” jauniešu iniciatīvu projektu „ReLight – liec gaismai uzaust tumsā”. 

   

Projekta „Volunteeting – 

employment generator” dalībnieki 

Projekta „ReLight – liec gaismai uzaust 

tumsā” aktivitāte 

 Diskusija „Kafija ar politiķiem” 

 

2013. gadā Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra jaunatne un darbinieki organizēja un 

piedalījās 29 dažādu veidu pasākumos. Tie ir intelektuāli, sporta, izklaides, labdarības un sadarbības 

pasākumi, jaunatnes salidojumi, konkursi. Centra organizētajos pasākumos piedalījās ap 645 

jaunieši un pieaugušie.  
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SOCIĀLAIS  DIENESTS 

1.Sociālā dienesta galvenais uzdevums 2013.gadā sniegt sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un  Daugavpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem.  

2. Sociālo aprūpes iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu sociālo pakalpojumu un 

pasākumu finansējums no novada budžeta 2013. gadā un budžeta projekts 2014. gadam 

 Sociālās aprūpes iestāde,  sociālais pakalpojums 2013. gadā 

 plānots 

Izpilde 2014.gada  

pieprasījums 

1. Naujenes bērnu nams  

 

Mātes un bērna atbalsta centrs „Avotiņi” 

299 541 

 

6 860  

 

284 459 

 

6 860 

355 843 

 

6 667 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs ar dienas centru personām ar  

garīga rakstura traucējumiem 

321 039 302 855 

 

339 658 

3. Bērnu ar īpašām vajadzībām un  hroniski slimojošu bērnu no 

trūcīgām ģimenēm sociālā rehabilitācija vasaras periodā 

2 000 1 300 2 000 

4. Ziemassvētku pasākumi sociālo aprūpes iestāžu klientiem,  

bērniem ar īpašām vajadzībām,  bērniem bāreņiem,  

daudzbērnu ģimeņu bērniem un  citi sociālie pasākumi 

3 000 2 995 3 000 

5. Subates Romas katoļu draudzes  „Miera nams” atbalstam 613  596.14 875.52 

6. Bērniem palikušiem bez vecāku gādības transporta apmaksai 

 autobusam, tramvajam 

4 800 2 253 3000 

7. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām  stacionārā Daugavpils   

reģionālajā slimnīcā  

25 000 33970.00 

 

25 000 

8. Detoksikācijas, nakts patversmes pakalpojuma apmaksa  7 500 7788.48 7 500 

9. Bērnu nometnes trūcīgajiem bērniem (2 maiņas) 9000 9000 6 000 

10. Sociālā rehabilitācija bērniem ar īpašām vajadzībām sajūtu dārzā 

uz Kalkūnu bērnu nama bāzes 

  1110 

3.  Kapitālieguldījumi sociālo pakalpojumu nozarē no novada budžeta 

 Iestāde 2013. gads 2014.gads 
1. Naujenes bērnu 

nams  

3140 - videonovērošana 

4512 - virtuves remonts  

2420 - tehniskā projekta 

izstrāde vidējās grupas ēkas 

rekonstrukcija  

48 989 – vidējās ēkas rekonstrukcija 

4549-jumta remonts (garāža) 

3412 – vecās ēkas nojaukšana 

7222- katla ar kombinēto aprīkojuma  

ierīkošana  (ziedojumiem) 
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Naujenes bērnu nama izremontētā virtuve 

 

Naujenes bērnu nama pārtikas noliktavas remonts 

No 2012.gada atlikums no ziedojumiem Ls 6 127. 

2013.gadā ir saņemts ziedojumos Ls 8 503. 

Pārtikas noliktavas remonts – Ls 6 750 (noliktava, higiēnas mezgls, gaitenis, atpūtas telpa 

darbiniekiem). 

Atlikums uz 2014.gadu  Ls  7 880. 

 
 Iestāde 2013. gads 2014.gads 

2. Višķu sociālās 

 aprūpes centrs 

1000 – tehniskā projekta izstrāde iekšējā 

 ūdensvada un kanalizācijas renovācija 

1906.99 – dziļurbums ar rokas pumpi 

280- zāles pļāvējs 

800 - funkcionālā gulta 

360 - ratiņkrēsls ar dubulto rāmi 



26 

 
749.99 - funkcionālā gulta ar pults vadību 

1399.99 - mazgājamais galds-kušete gulošo 

klientu mazgāšanai 

873.62- porolona matrači ar gumijotu pārvalku 

20 gab. 

931.70 - garderobes skapji personāla  

vajadzībām 12 gab. 

120 - pasīvais pretizgulējumu matracis ar 

mazgājamo pārvalku 

118.58 - veļas skapis 

39.99 - kumode klientu vajadzībām 

15 000- tehniskā  

projekta aktualizācija 

 

 

Višķu sociālā aprūpes cedntra dziļurbums ar rokas pumpi 

 

Mazgājamais galds- kušete gulošo klientu mazgāšanai 
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Porolona matrači ar gumijoto pārvalku. 

 Iestāde 2013. gads 2014.gads 

3. Sociālo pakalpojumu centrs 

 „Pīlādzis” 

31529.99 – ēkas jumta 

 renovācija 

19360 – ēkas daļas nojaukšana 

2905.21 - logu nomaiņa 

294.89 – būvuzrauga pakalpojumi 

599.91 – iekšējā ūdensvada 

 remonts 

7000 - vieglā  

automašīna 

5000 – klientu  

istabiņu remonts 

 

Sociālā pakalpojumu centra „Pīlādzis” nojauktā ēkas daļa 
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Sociālā pakalpojumu centra „Pīlādzis” renovētais jumts 

 

4.Sociālā dienesta darbība 

4.1.Sociālajā dienestā darbojas vadītāja, 3 daļu vadītāji, 29 sociālie darbinieki, 1 sociālās 

palīdzības organizators, psihologs, lietvede, 10 aprūpētāji, 13 palīdzētājprofesijas darbinieki, kas 

atbild par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem novadā. 

 
N.p.k. Pieņemtie lēmumi 20111 2012. 2013. 

1. Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa 

piešķiršanu 
3110 3946 

2. Par aprūpi  103 146 

3. Par sociālās palīdzības piešķiršanu 3657 4295 

4. Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai 

personas statusa piešķiršanā 

 

 

8 

6 

5. Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma  

piešķiršana 
41 43 

 Konsultatīvais atbalsts   

1. Pieņemti klienti Sociālajā dienestā dažādos  

jautājumos 
743 695 

2. Izbraukumi uz pagastu pārvaldēm 27 24 

3. Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju skaits 54 62 

4. Sociālo aprūpes iestāžu apmeklēšana 19 17 
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4.2.Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 10 bērniem ar īpašām vajadzībām 

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

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

finansējums bija Ls 1300,00. Tika piesaistīta reiterterapija, fitoterapija.  

4.3. Novadā ieviests asistenta pavadoņa pakalpojums 17 personām, ko finansē valsts. Sociālajā 

dienestā pieņemti darbā 17 pavadoņi asistenti. 

4.4. 15.05.2013. Demenes pagastā izveidota alternatīva aprūpes forma pansijas veidā, kurā gada 

laikā saņēma aprūpes pakalpojumu 16 personas. 

4.5. Septembrī tika izveidots izbraukumu grafiks mammogrāfam, lai veikt sievietēm krūšu vēža 

skrīningu. Izbraukumi tika veikti visos pagastos un viena diena arī bija organizēta pie Daugavpils 

novada domes. Šajā profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 1008 sievietes, no kurām 9% sievietēm 

ir nepieciešama papildus izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko ārstēšanu, tas ir 90 sievietēm. 

 

4.6. Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 75 augsta riska ģimenes, sociālais darbinieks ar ģimenēm 

ir izveidojis 75 ģimenēm rehabilitācijas lietas un sadarbībā ar pagasta bāriņtiesas locekļiem un 

sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem veiktas apsekošanas visās ģimenēs. Salīdzinājumā ar 

2012.gadu, 28 bērni mazāk kā 2013.gadā. 

 6 ģimenēm atjaunotas vecākiem aprūpes tiesības, kurās ir 11 bērni. 

13 bērniem nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā „Rasas pērle” un 4 

bērniem Kandavas novadā „Zantē”. 

6 bērni ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā ar Sociālā dienesta darbinieku palīdzību. 
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4.7. 18.06.2013. Sociālā dienesta darbinieki uzņēma pieredzes apmaiņā Rūjienas novada, 

Valmieras sociālos darbiniekus. 

 

 

4.8. Sociālie darbinieki iesaistījās Skolas atbalsta fondā „Veronika”, kas iedalīja 5 trūcīgām 

ģimenēm ar bērniem dāvanu karti Ls 25.00 vērtībā.  

4.9. 2 reizes gadā piedalījāmies tiešraidē Alise+, kurā Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji 

tika informēti par pabalstu veidiem, sociālajiem pakalpojumiem un atbildēts uz vairākiem 

iedzīvotāju jautājumiem. 

5. Janvārī esam piedalījušies Latgales reģionālajā televīzijā ar informāciju par sociālo palīdzību, 

sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novadā, kā arī problēmjautājumiem, kas novadā ir jārisina. 

Decembrī ar Latgales reģionālās televīzijas palīdzību tika veidots raidījums par sociālo darbu 

novadā, lai rastu plašāku izpratni par sociālo darbu kā nozari.  

5.1. 10 novada seniori oktobrī piedalījās datora apmācību projektā „Pieslēdzies Latvija 2013”, 

(Svente, Naujene, Demene, Saliena). 
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5.2. SIA „BAS” apmaksāja Demenes pagasta trūcīgo ģimeņu bērniem biļetes uz teātri pasaku, 

pasniedza 58 dāvanas Jaungada pasākumā. 

 

 

5.3. Sociālo iestāžu darbinieki apmeklēja Utenas pilsētas sociālās iestādes, kurās iepazinās ar 

sociālo pakalpojumu klāstu, sociālā darba organizēšanu un jaunu metožu pielietojumu darbā ar 

klientiem ar garīgās attīstības traucējumiem.  
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5.4. Sociālā dienesta darbiniekiem ir organizēti 8 izglītojošie semināri un 4 informatīvie semināri, 

kuros bija dota iespēja pilnveidot zināšanas, trenēt prasmes komunikāciju veidošanā un saņemt 

kolēģu supervīziju. 

5.5. Novadā ir izdalītas 168 Latvenergo dāvanu kartes Ls 9 021.60 vērtībā. 

5.6. 2013.gadā sociālie darbinieki ir izdalījuši trūcīgām ģimenēm 25 682 Eiropas pārtikas pakas. 

5.7. Katra pagasta pārvalde 2 reizes saņēmusi humāno sūtījumu apģērba un apavu veidā. 

5.8. Katru gadu sociālie darbinieki piedalās kopā ar novada invalīdiem sporta svētkos Ilūkstes 

stadionā un invalīdu Jaungada pasākumā Ilūkstes kultūras namā. 

5.9. Ik gadus notiek kultūras namā „Vārpa” pensionāru Jaungada pasākums, kur piedalās vairāk 

nekā 100 novada seniori. 

5.10. Pirmo reizi valstī tika organizēts konkurss „Latvijas labākais sociālais darbinieks”, kurā tika 

nominēta Sociālā dienesta sociālā darbiniece Elvīra Vorošena. 

 

 

5.11. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti apmeklēja Zalcburgas Diakonijas sociālo 

pakalpojumu centru, kurā bija iespēja iepazīt Austrijas sociālo politiku, sociālo pakalpojumu klāstu. 

Redzēt Zalcburgas sociālā pakalpojumu centra darbību, kur veselības aprūpe, medicīniskie 

pakalpojumi un sociālā aprūpe ir apvienoti.  
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5.12. Katru gadu īpaši tiek sumināti novada 100- gadnieki, kas dalās pieredzē ar savu 

ilgdzīvotāja dzīves recepti un to bija 5 jubilāri. 

5.13. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, Daugavpils novada domi tika organizēts 

Jaungada pasākums audžuģimenēm, kurā piedalījās 13 novada audžuģimenes ar 63 

bērniem. Tika sarūpētas pārtikas pakas Ls 130.00 no Daugavpils novada domes.  
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Dāvanas sarūpēja arī sponsori:SIA „Apollo”, SIA „Borg”, SIA „EkoLat”, SIA „Kraujas Meliors”, 

SIA „Belmast”, SIA „RIO”, SIA „Latgales Ceļdaris”, SIA “Ošukalns”, SIA „Kombi”, SIA 

„Rempro”, SIA „Dubiki”, SIA „Ditton Būve”, SIA „Dautcom”, SIA „Lagron”, SIA „Daugavpils 

Būvremonts”, Lietišķo sieviešu klubs „Olivia”. 

 

 

 

5.14. Lietišķo sieviešu klubs „Olivia” sadarbībā ar Sociālo dienestu, Daugavpils novada domi 

organizēja labdarības pasākumu „Ziemassvētku brīnums”, kurā tika 8 tirdzniecības vietās savākti 

saldumi, augļi, kancelejas piederumi, rotaļlietas un izdalītas Ziemassvētku priekšvakarā 121 

trūcīgai ģimenei, kurā aug 315 bērni. 
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5.15. Tika apmeklētas sociālās aprūpes iestādes (Višķu sociālās aprūpes centrs, Valsts sociālā 

centra Latgale filiāle „Kalupe”, Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”) Jaunā gada priekšvakarā. 

Pasniegtas dāvanas, kuras finansēja novada dome Ls 1420. 

5.16. Bērni bāreņi, bērni no daudzbērnu ģimenēm, Naujenes bērnu nama bērni, bērni ar īpašām 

vajadzībām apmeklēja Ukraiņu lāzercirku šovu, ko apmaksāja novada dome Ls 625. 

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

ģimenēm 2 maiņas, 1 maiņa bērniem no audžuģimenēm. Kopumā nometnē bija 90 bērni, tika 

izlietoti Ls 9000.  

 

5.15. Pēc nometņu pasākumiem Daugavpils novada domē tika organizēts labdarības pasākums 

„Sapņi piepildās”, kur 30 bērni no trūcīgām ģimenēm saņēma dāvanas, kuras bija vēlējušies saņemt 

no sapņu burvja. 

5.16. Sociālie darbinieki pagastos ir veikuši 8314 individuālas konsultācijas personām un ģimenēm, 

kurām radušās sociālās problēmas. 

5.17.Sadarbībā ar Līksnas, Naujenes, Kalkūnes, Skrudalienas un Višķu novada bāriņtiesām sociālie 

darbinieki no Demenes, Kalupes, Naujenes, Laucesas, Kalkūnes, Sventes, Skrudalienas, Nīcgales 

pagastu pārvaldēm piedalījās 38 bāriņtiesas sēdēs, lai pieņemtu objektīvu lēmumu riska novēršanai 

ģimenē, 3 apgabaltiesās. 

5.18. Tika organizēts aprūpes pakalpojums mājās apstākļos 28 aprūpējamiem, ko veica aprūpētāji. 

5.19. Tika sagatavoti dokumenti institucionālai aprūpei vai aprūpes mājas apstākļos nodrošināšanai 

69 personām. 
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5.20. Sociālie darbinieki pagastos sagatavojuši 8012 lēmuma projektus sociālajos jautājumos 

iesniegšanai Daugavpils novada Sociālajā dienestā. 

5.21. Ir veiktas 5893 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai pieņemtu objektīvu lēmumu kādā no 

sociālajiem jautājumiem. 

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

pagastu pārvaldēs ir pārņēmuši donoru kustības organizēšanu. 

 

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

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

 

Galvenie iemesli GMI un dzīvokļa pabalstu samazināšanai 2013.gadā: 

1) Trūcīgas personas vai ģimenes statusa zaudēšana. 

2) Līdzdarbības pienākumu nepildīšana. 

3) Trūcīgo personu skaita samazināšanās. 

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

trūcīgas personas vai ģimenes izziņu). 

5) Palielinājās ģimeņu skaits, kas iesniedz pieprasījumu Uzturlīdzekļu fondā. 

6) Sociālie darbinieki pastiprināja kontroli par izmaksātā pabalsta lietderīgu izmantošanu;. 

7) Trūcīgas personas uzrāda ienākumu palielinājumu sakarā Nodarbinātības valsts aģentūras 

projektiem un Lauku atbalsta dienesta maksājumiem. 

GMI pabalstu izmaksa pagastu griezumā, salīdzinājumā 2012. un 2013.gads 
Pagasta pārvalde 2012. 2013. 

Ambeļi 11308 8187 

Biķernieki 16103 18429 

Demene 11480 8268 

Dubna 9364 7968 

Kalkūne 10917 8204 

Kalupe 21032 16590 

Laucesa 18252 7692 
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Līksna 19868 14859 

Maļinova 23952 19948 

Medumi 21738 15849 

Naujene 36740 33216 

Nīcgale 8461 6697 

Saliena 11921 10011 

Skrudaliena 31559 25591 

Svente 15172 12549 

Tabore 10315 6014 

Vabole 17353 11706 

Vecsaliena 15888 14297 

Višķi 13869 10977 

KOPĀ 325 292 257 052 

Dzīvokļa pabalstu izmaksa pagastu griezumā, salīdzinājumā 2012. un 2013.gads 

Pagasta pārvalde 2012 2013 

Ambeļi 2720 2340 

Biķernieki 1460 1740 

Demene 4560 4740 

Dubna 1800 1480 

Kalkūne 1600 1600 

Kalupe 2460 2486 

Laucesa 1720 1360 

Līksna 1840 2480 

Maļinova 2600 2360 

Medumi 1620 1355 

Naujene 6006 6497 

Nīcgale 1000 1620 

Saliena 2060 2200 

Skrudaliena 3320 3460 

Svente 2160 2540 

Tabore 1800 1340 

Vabole 1380 1920 

Vecsaliena 1700 1600 

Višķi 3417 3073 

KOPĀ 45 223 46 191 

Pārējo pabalstu izmaksas 

 2012. 2013. 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 49145 36 134 

Sociālo garantiju pabalsts 68536 64 397 

Veselības aprūpes pabalsts 583 1 076 

Pārējie pabalsti 20498 33 193 

Par novada pašvaldības līdzekļiem tiek ēdināti 657 bērni no 395 trūcīgām ģimenēm. 

6. Atskaite par Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologa darbu 

1. Psiholoģiskās izpētes atzinumi (pēc satura un adresāta) 

Saturs Adresāts Skaits Skaits kopā  

Vardarbība pret bērnu      25 

Vardarbība pret bērnu Līksnas bāriņtiesa 1   
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ģimenē Kalkūnes bāriņtiesa 1   

Latgales reģionālā Kārtības policija 2   

Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicija 1   

Višķu bāriņtiesa 5   

Demenes bāriņtiesa 1   

Skrudalienas bāriņtiesa 1   

Rehabilitācijas centri 1   

Višķu bāriņtiesa 2   

Naujenes bērnu nams 3   

Vardarbības sekas 

bērnam 

Rehabilitācijas centri 1   

Līksnas bāriņtiesa 2   

Daugavpils novada  Sociālā dienesta ģimenes 

atbalsta daļa 

4   

Bērnu apmācības 

jautājumi, IQ 

diagnostika, gatavība 

skolai,  

    24 

 

Silenes pamatskola 1   

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija 11   

Vecāki 1   

Pilsētas mācību iestāde 1   

Biķernieku pamatskola 2   

Bērnu ārstei psihiatrei 1   

Bērna –ģimenes 

jautājumi 

    62 

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 11   

Naujenes bāriņtiesa 14   

Līksnas bāriņtiesa 9   

Skrudalienas bāriņtiesa 6   

Višķu bāriņtiesa 18   

Daugavpils bāriņtiesa 1   

Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības centram 

1   

Daugavpils novada  Sociālā dienesta ģimenes 

atbalsta daļa 

1   

Rehabilitācijas centrs 1   

Nosūtījumi pie 

speciālistiem  (piem., 

psihiatrs, logopēds u.c.)  

    1 

  Audžuģimenei (logopēds) 1   

KOPĀ     112 

2. Konsultācijas 

Mēnesis Bērni, pusaudži Pieaugušie Ģimenes  Kopā 

Janvāris 15 14 3 32 

Februāris 17 12 3 32 

Marts 16 14 9 39 

Aprīlis 24 6 3 33 

Maijs 7 14 4 25 

Jūnijs - - - 0 

Jūlijs 27 8 3 38 

Augusts 20 12 3 35 

Septembris 10 11 7 28 
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Oktobris 15 17 12 44 

Novembris 10 9 5 24 

Decembris 3 2 2 7 

Kopā  164 119 54 337 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērniem, kas ir cietuši no 

prettiesiskām darbībām 

3 bērniem tika sniegts pilns 10 konsultāciju kurss. 

 

 

3. Citi īstenotie pasākumi: 

 Nodarbība Vaboles vidusskolas skolēniem „Fiziska un emocionāla vardarbība 

vienaudžu vidū”. 

 Nodarbība  Vaboles vidusskolas skolēniem „Mobings bērnu vidū”. 

 Lekcija Silenes pamatskolas vecākiem „Vardarbība pret bērnu. Cēloņi, pazīmes, 

novēršanas iespējas”. 

 Lekcija Špoģu vidusskolas vecākiem „Vardarbība pret bērnu. Cēloņi, pazīmes, 

novēršanas iespējas”. 

 Seminārs Daugavpils novada audžutēviem „Audžutēvu loma audžubērnu 

audzināšanā”. 

 Darbs Daugavpils novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā. 

7. Nodarbinātības jautājumu risināšana 

2011. gadā izveidotas projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 903 darba vietas. 

2011. gadā tika nodarbināti 1314 bezdarbnieki. 

2012. gadā izveidotas projekta „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros 256 

darba vietas. 

2012. gadā tika nodarbināti 1294 bezdarbnieki. 

13 pagastos bezdarbnieku darbu vadītāji ir sociālie darbinieki. 

2013.gadā izveidotas projekta „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros 

234 darba vietas. 

2013. gadā tika nodarbināti 918 bezdarbnieki. 

13 pagastos bezdarbnieku darbu vadītāji ir sociālie darbinieki. 
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Iemesli projekta „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros bezdarbnieku 

samazināšanos: 

1) Darba vietas tiek iedalītas ar Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu. 

2) Bezdarbnieka statusa zaudēšana, ko var atjaunot pēc 3 mēnešiem. 

3) Mazs nodarbinātības periods (tikai 4 mēneši un pēc tam 6 mēnešu ierobežojums būt 

nodarbinātam). 

4) Nevēlēšanās piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras programmā mazas atlīdzības 

pēc. 

5) Nav motivācijas piedalīties algotu pagaidu sabiedriskajos darbos, priekšroka tiek dota 

gadījuma darbiem. 

Bezdarbnieku skaits novadā uz 01.12.2012. bija 2092 bezdarbnieki. 

 

 

Bezdarbnieku skaits novadā uz 01.12.2013. bija 1751 bezdarbnieks 

Ambeļi; 67 

Biķernieki ; 107 

Demene; 147 

Dubna; 78 

Kalkūne; 121 

Kalupe; 113 

Laucesa; 120 

Līksna; 106 

Maļinova.; 137 Medumi; 98 

Naujene; 309 

Nīcgale; 45 

Saliena; 
74 

Skrudaliena; 143 

Svente; 89 

Tabore; 82 

Vaboles; 70 

Vecsalienas ;80 
Višķi.; 104 
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2013. gadā iesaistītie bezdarbnieki algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos (APSD) (pagastu griezumā) 

 

APSD 2013.              

               

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā 2013. 

iesaistīti 

               

1. Ambeļi 8 6 0 3 1 4 0 3 1 4 4 1 35 

2. Biķernieki 10 5 4 3 2 3 3 3 3 4 5 3 48 

3. Demene 11 9 3 5 1 6 1 6 1 5 4 4 56 

4. Dubna 9 8 1 1 1 7 2 1 1 6 3 1 41 

5. Kalkūni 7 6 0 1 0 6 0 2 0 6 1 2 31 

6. Kalupe 15 8 7 2 5 3 8 3 3 1 9 2 66 

7. Laucesa 13 6 4 4 4 3 3 3 5 4 4 2 55 

8. Līksna 15 7 4 2 6 6 3 1 5 6 4 1 60 

9. Maļinova 17 9 5 3 3 8 4 3 3 7 5 3 70 

10. Medumi 11 8 5 1 0 7 3 2 0 6 5 2 50 

11. Naujene 16 8 4 5 2 11 2 4 1 8 3 3 67 

12. Nīcgale 3 1 0 3 1 1 1 2 0 1 3 1 17 

13. Saliena 9 5 4 4 1 2 2 4 2 1 4 4 42 

14. Skrudaliena 17 10 6 3 4 6 6 6 2 4 7 4 75 

15. Svente 9 7 2 1 1 5 2 2 1 4 2 3 39 

16. Tabore 8 6 2 0 1 6 2 0 2 4 2 0 33 

17. Vabole 10 3 6 5 1 2 2 5 2 1 6 2 45 

18 Vecsalien 8 5 0 4 0 5 0 3 0 5 1 2 33 

19 Višķi 12 9 3 3 4 7 0 3 4 7 2 1 55 

Ambeļu pag., 67 
Biķernieku 

pag., 72 

Demenes 
pag., 119 

Dubnas pag., 56 

Kalkūnes pag., 87 

Kalupes pag., 89 

Laucesas pag., 88 

Līksnas pag., 98 

Maļinovas 
pag., 110 

Medumu pag., 72 

Naujenes pag., 
256 

Nīcgales pag., 46 

Salienas pag., 66 

Skrudalienas 
pag., 

Daugavpils 
nov.; 151 

Sventes pag., 94 

Tabores pag., 61 

Vaboles pag., 59 

Vecsalienas 
pag., 67 

Višķu 
pag., 93 
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 Kopā 208 126 60 53 38 98 44 56 36 84 74 41 918 

Bezdarbnieku skaits novadā ir mazinājies sakarā ar: 

1) Cilvēki ir atraduši darbu citās pašvaldībās. 

2) Izbraukuši uz ārzemēm. 

3) Neredz jēgu reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē (no 

bezdarbnieku aptaujas, jo neviens negarantē nodarbinātības iespējas). 

8. Projektu finansējumu piesaiste sociālajā jomā 

8.1. 2013.gada decembrī tika noslēgts Eiropas Savienības fonda projekts sadarbībā ar Latvijas 

Sarkano Krustu „Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei”, kurš iekļāva 5 novadu 

aprūpes pakalpojuma sniegšanu. (Ludzas, Ilūkstes, Rēzeknes, Daugavpils un Krāslavas). Novadā 

projekta ietvaros ir iesaistīti 4 pagasti: Demene, Naujene, Kalupe, Ambeļi. 4 aprūpētāji tika 

pieņemti darbā Sociālajā dienestā, lai turpinātu sniegt aprūpi veciem vientuļiem, slimiem 

cilvēkiem.  

8.2. 2013.gadā tika uzsākts projekts „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un 

pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem un garīgās attīstības 

traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni””, kura ietvaros tika iesaistīti 16 novada bērni 

ar īpašām vajadzībām, kuriem ir iespēja mācīties dzīves dažādas prasmes, saņemt 

rehabilitācijas pakalpojumus un mācīties veidot dialogu. 

8.3. 2013.gadā tika uzsākts projekts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2009.-

2014. Nevalstisko organizāciju fonds sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu „NVO darbības 

atbalsta programma” projekts „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un 

pretdiskriminācijas jomā”. Kopējais projekta finansējums Ls 42 150.00, piedalās Latvijas 

Sarkanā Krusta 27 komitejas. Tiks organizēti informatīvie semināri cilvēktiesību un 

diskriminācijas mazināšanā. 

8.4. 2013.gada novembrī tika uzsākts projekts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 

2009.-2014. Nevalstisko organizāciju fonds sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu „NVO 

fonds” Nevalstisko organizāciju projektu programma „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”. 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektā piedalās Daugavpils, Daugavpils, 

Ilūkstes, Krāslavas un Preiļu novadi. Kopējais projekta finansējums Ls 76 450, Daugavpils 

novadam Ls 21 000. Tiks organizētas aktivitātes senioriem, jauniešiem un bērniem. 

9. Risināmās problēmas novadā 

9.1. Pašvaldībā nav iespējas sniegt pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem 

pēc DI. 

Risināt jautājumu par grupu dzīvokļu izveidi uz sociālā pakalpojuma centra „Pīlādzis” bāzes. 

Problēmas sākotnējais risinājums, izstrādājot tehnisko projektu par telpu renovāciju, piesaistot 

projektu līdzekļus, rekonstruēt esošās centra telpas.  
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9.2. Naujenes bērnu nama vidējā ēkā ir vietām izpuvusi grīda, saplīsis grīdas segums, 

istabiņās nav bijis kosmētiskais remonts jau vairāk kā 5 gadi. Sanitārie mezgli ir no padomju 

laikiem. 

Renovēt Naujenes bērnu nama vidējo ēku, lai nodrošināt ērtu, siltu, drošu bērnu dzīvošanu bērnu 

namā. 

9.3. Naujenes bērnu nama bērni netiek audzināti un mācīti dzīvot ģimeniskā vidē, tāpēc 

beidzoties ārpusģimenes aprūpei, nav gatavi patstāvīgai dzīvei. 

Aktualizēt izstrādāto projektu jauniešu mājas izveidei Naujenes bērnu namā. Piesaistīt projekta 

līdzekļus ģimeniskās vides veidošanai jauniešu mājā. 3 reizes iesniegti projektu pieteikumi līdz šim 

netika atbalstīti. 

9.4. Višķu sociālās aprūpes centrā ir nolietojušās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas, 

nepieciešams remonts klientu istabiņās, novecojusi elektroinstalācija, nolietojusies 

siltumapgāde, grīdas segums vietām ir nolietojies. 

 Aktualizēt Višķu sociālās aprūpes centra 2008.gada izstrādāto projektu, lai veiktu vispārējo 

renovāciju, nodrošinot cienīgu dzīvojamo vidi veciem cilvēkiem. 

9.5. Novadā ir diezgan liels skaits personu, kas atgriežas no ieslodzījuma vietām, personu ar 

nenoteiktu dzīves vietu, personu ar deviantu uzvedību, kam ir nepieciešama dzīvojamā 

platība, bet arī ir nepieciešams sociālais darbs. 

Risināt jautājumu par sociālās mājas izveidi Kalkūnes pagastā. 

 9.6. Novadā ir daudz aprūpējamo pagastu teritorijās. Mūsu iedzīvotāji nevēlas doties uz 

aprūpes iestādēm, bet vecuma dēļ vai slimības dēļ paši sevi nevar aprūpēt. 

Jārisina jautājums par mobilās aprūpes vienības izveidošanu Daugavpils novadā 15. pagasta 

pārvaldēs. Problēmu iespēja risināt, piesaistot projektu finansējumu. 

9.7. Pēc sociālo darbinieku pieredzes tiek pieprasīts aprūpes pakalpojums, ko spēj maksāt 

bērni par saviem vecākiem vai tuviniekiem. Tas varētu būt paaugstināta servisa aprūpes 

pakalpojums. 

Risināt iespēju šī pakalpojuma sniegšanai. 

Kultūra 

2013.gadā Daugavpils novada Kultūras pārvalde pabeidza darbu pie divu lielu 

starptautisku projektu realizācijas:  

 

Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam  projekts 

LLIV-248 „Cilvēku ar īpašām vajadzībām  integrēšana sabiedrībā  ar kultūras atbalstu. 

Jaunrade -  mana cerība.” 

Projekta mērķis: caur kultūras aktivitātēm veicināt un nostiprināt cilvēku ar īpašām 

vajadzībām integrāciju sabiedrībā Daugavpils un Zarasu novados, attīstot šo cilvēku 
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mākslinieciskās iemaņas un sniedzot iespēju sadarboties ar veselajiem vietējās kopienas 

iedzīvotājiem, piedaloties deju, dziedāšanas, rokdarbu un teātra nodarbībās. 

Mērķa grupa: Daugavpils un Zarasu novadu iedzīvotāji – cilvēki ar īpašām vajadzībām 

un veselie kopienas iedzīvotāji.  

Daugavpils novada Kultūras pārvalde organizēja četrus pasākumus: 

 Modernās dejas festivālu „SnowDance” Demenē 2013.gada 9.februārī. 

 Konferenci par cilvēku ar īpašām vajadzībām lomu sabiedrībā „Kļūsti mobils!” 

Daugavpils novada kultūras centrā 2013.gada 27.februārī. 

 Starptautisko amatierteātru festivālu „Cerību pilna skatuve” Daugavpils novada 

kultūras centrā 2013.gada 18.aprīlī. 

 Projekta gaitā tapušo mākslas darbu un rokdarbu izstādi Višķu pagasta Špoģos 

2013.gada 23.aprīlī. 

 

Modernās dejas festivāls „Snow dance” Demenē 

9.februārī 

 

 

 

 

 

 

 

Konference par cilvēku ar īpašām vajadzībām 

lomu sabiedrībā „Kļūsti mobils!” 

Projekta ietvaros 2013.gada 8.martā Zarasu pilsētā Lietuvā notika projekta noslēguma 

publiskais forums, kurā piedalījās visi projekta aktivitātēs iesaistītie dalībnieki.  

Tika pabeigta 10 mēnešu radošo nodarbību īstenošana: Klūgu pīšanas nodarbības 

Daugavpils novada Višķu pagastā, Eiropas deju nodarbības Daugavpils novada Višķu 

pagastā, Moderno deju nodarbības Daugavpils novada Demenes pagastā, Teātra 

nodarbības Daugavpils novada kultūras centrā. Nodarbībās kopā piedalījās 60 

Daugavpils novada iedzīvotāju, no kuriem trešā daļa ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

  

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības  programmas projekts LLB-1-

063 „Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu 

teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā.” 

Projekta mērķis: sociālā un kultūras tīkla starp Zarasu, Daugavpils un Braslavas 

pierobežu reģioniem uzlabošana caur cilvēkresursu spēju uzlabošanu kultūras sektorā, 

radošu jauniešu apvienošanu un tradicionālo kultūras vērtību popularizēšana sabiedrībā. 
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Mērķa grupa: Daugavpils, Zarasu un Braslavas rajonu radošie jaunieši un kultūras jomas 

pārstāvji. 

Daugavpils novada kultūras pārvalde organizēja 3 pasākumus: 

 Starptautiskā tautas deju nometne Daugavpils novada Višķu pagastā no 2013.gada 

23.maija līdz 27.maijam: 

 Tautas deju koncerts Vaboles pagastā (Vasarsvētku sadanča ietvaros) 2013.gada 

25.maijā; 

 Tautas deju koncerts (Vasarsvētku sadanča ietvaros) 2013.gada 25.maijā. 

 Tautas deju koncerts Daugavpils novada Naujenes pagastā 26.maijā (starptautiskā 

tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” ietvaros). 

Starptautiskās tautas deju nometnes dalībnieku koncerts 

Vasarsvētku sadancī Vabolē 25.maijā 
Projekta noslēguma uzvedums Zarasu pilsētā Lietuvā 23.jūnijā 

 

Projekta ietvaros 2013.gadā notika 4 pasākumi Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalījās 

Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvi, kā arī projekta noslēguma uzvedums, kurā 

piedalījās visi projekta īstenošanā iesaistītie dalībnieki. 

2013.gadā Kultūras pārvalde uzsāka darbu vēl pie divu jaunu starptautisku projektu 

realizācijas: 

Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projekts "Eiropas valoda – kultūra 

un sports". 

Partneri:  Islas pašvaldība (Malta), Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Zarasu 

pašvaldība (Lietuva), Fara San Martino pašvaldība (Itālija). 

Projekta mērķis: pilnveidot visu partnervalstu aktīvo jauniešu izpratni par kultūras un 

sporta aktivitāšu lomu sabiedrībā; uzlabot dažādu tautu jauniešu savstarpējās sadarbības 

un komunikācijas iespējas. 

Mērķa grupa: visu četru partnervalstu radošie jaunieši, kuri aktīvi iesaistās kultūras, 

mākslas un sporta aktivitātēs. 

Projekta aktivitāšu īstenošanā Islas pašvaldībā Maltā Daugavpils novadu pārstāvēja šādu 

amatiermākslas kolektīvu dalībnieki: Daugavpils novada kultūras centra vokālais 

ansamblis „Stage On”, folkloras kopa „Dyrbyni” un tautas deju ansamblis „Līksme”.  
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Projekta ietvaros jaunieši guva plašu ieskatu un padziļināja zināšanas par Eiropas 

Savienības vērtībām, tās piedāvātajām iespējām jauniešiem, visu četru projekta 

dalībvalstu materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, tradīcijām, sporta un kultūras 

paradumiem.  

Projekta dalībnieku pirmā tikšanās Islas pašvaldībā Maltā 

2013.gada 7.septembrī 

Daugavpils 

novada pārstāvji  dalībvalstu prezentācijas pasākumā 2013.gada 

12.septembrī 

Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" projekts „Pilsētu un vecpilsētu tēla 

atjaunošana”. 

Partneri:  Islas pašvaldība (Malta), Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Zarasu 

pašvaldība (Lietuva), Fara San Martino pašvaldība (Itālija). 

Projekta mērķis: aprobēt četru partnervalstu kultūras institūciju pieredzi darbā ar pilsētu, 

vecpilsētu un citu administratīvo teritoriju kultūras mantojuma saglabāšanas un 

attīstīšanas metodēm. 

Mērķa grupa: Latvijas, Lietuvas, Maltas un Itālijas kultūras institūcijas. 

Projekta ietvaros Islas pašvaldībā Maltā norisinājās Otrā pasaules kara izraisītajām 

sekām uz dažādu valstu kultūras mantojumu veltīta konference. Konferencē un citās ar 

to saistītajās projekta aktivitātēs (paneļdiskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumi u.tml.) 

Daugavpils novadu pārstāvēja kultūras jomas speciālisti, novada vēsturnieki, kā arī 

pašvaldības darbinieki un deputāti. 

Daugavpils novada kultūras centra darbība 

  Viens no svarīgākajiem Daugavpils novada kultūras centra darbības uzdevumiem 

2013.gadā bija Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvu dalības organizēšana XXV 

Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. 

   Daugavpils novada XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos pārstāvēja 

21 amatiermākslas kolektīvs no 9 pagastiem - Ambeļi, Maļinova, Vabole, Līksna, 

Nīcgale, Naujene, Višķi, Dubna, Skrudaliena un Daugavpils novada kultūras centrs, 

kopskaitā  456 dalībnieki. 
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Folkloras kopu sadziedāšanās kanālmalā 

 

Tautas deju kolektīvi Deju lieluzvedumā „Tēvu laipas” Daugavas 

stadionā 

2013. gadā tika realizēta tautas tērpu programma, kuras rezultātā tika iegādāti tautas 

tērpi Daugavpils novada kultūras centra Dziesmu un deju svētku kustības kolektīviem 

par kopējo summu Ls 7045.  

Daugavpils novada kultūras centra organizētie nozīmīgākie 7 pasākumi: Daugavpils 

novada vokālo ansambļu skate „Pavasara dziesma”, Starptautiskais Teātru festivāls 

„Cerību pilna skatuve”, Dienvidlatgales reģiona amatierteātru skate, Daugavpils novada 

mazo vokālistu konkurss „Cālis 2013” , Starpnovadu mazo vokālistu konkurss „Cāļu 

cālis”,  Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums, 

Ziemassvētku uzvedums bērniem. 

 

Daugavpils novada vokālo ansambļu skate „Pavasara dziesma” 

 

Ziemassvētku uzvedums bērniem 

Daugavpils novada kultūras centrā darbojas 8 amatiermākslas kolektīvi: Jauktais koris 

„Latgale”, Tautas deju ansamblis „Līksme” , Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”, 
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Tautas deju ansamblis „Līksme” Deju lieluzveduma „Tēvu laipas” 

atlases skatē, 24. februāris, Rīga 

 

Jauktais koris „Latgale” LR Proklamēšanas 95. gadadienas svinīgajā 

sarīkojumā 

Teātra trupa „Trešais variants”, Vokālais ansamblis „Stage On”,  Vokālā studija „Stage 

On”, Folkloras kopa „Dyrbyni”, projekta „Mode H” radošā grupa. 

 

Vokālais ansamblis „Stage On”  

Latvijas vokālo ansambļu fināla skatē  Rīgā 

 

Teātra trupas „Trešais variants” 

 izrāde „Skroderdienas Silmačos. Milenium” 

Mācību informācijas centra darbība  

   Mācību un informācijas centrā 2013. gadā sagatavotas un realizētas 16 profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības programmas (kopā 197 stundas). Apmācīti kultūras namu 

darbinieki, amatiermākslas kolektīvu vadītāji, bibliotekāri, muzeju darbinieki. 

 

Pasākumu organizatore Sigita Kokare-Grunte vada nodarbību 

“Spēles un rotaļas Ziemassvētku pasākumā” 

                    
Radošā darbnīca “Meldru pīšana un siešana” Nodarbību vada amatu 

meistare Ineta Vēvere 
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Lielākie pasākumi Daugavpils novadā 

Sporta un deju diena Vaboles pagastā 12.janvārī. 

Daugavpils novada deju kolektīvu Ziemas Sadancis 16.februārī. 

Starptautiskais mūzikas un mākslas skolu akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2013” 

6.aprīlī. 

Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vaboles pagastā 27.aprīlī. 

Daugavpils novada deju kolektīvu sadancis Vaboles pagastā 25.maijā. 

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2013” Naujenes pagastā 26.maijā. 

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas svinīgais sarīkojums 15.novembrī. 

 

 

Sporta un deju diena 12. janvārī Vaboles pagasta Kultūras namā 

 
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2013” 

26.maijā Naujenes pagasta Slutišķu sādžā 

Daugavpils novada centrālas bibliotēkas dienesta darbība 

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2013.gadā tika veikta ar 

centralizētu iepirkumu, paredzot Ls 0,44 uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei. Tika 

iepirkti 2650 eksemplāri grāmatu par Ls 12000. Informācija par Daugavpils novada 

bibliotēku resursiem pieejama Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/, kur ievadīti 86682 eksemplāri iespieddarbu.  

2013.gada aprīlī Daugavpils novadā notika Bibliotēku nedēļa ar plašu bibliotēku darbību 

popularizējošu pasākumu piedāvājumu. Bibliotēku nedēļas laikā tika rīkoti dažādi 

pasākumi. 

Sadarbībā ar “Lauku bibliotēku atbalsta biedrību” 2013.gada 16.augustā Vaboles  

pagastā notika 12. Grāmatu svētki.  

 

 

 

 

 

 

12. Grāmatu svētku norises Vaboles pagastā 16. augustā 

 

  

http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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Raiņa mājas Berķenelē darbība 

2013.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 3515 cilvēki, tika organizētas 40 

ekskursijas, 9 pasākumi un 6 izstādes. Kopš 2013.gada Raiņa mājā Berķenelē ir iespēja 

reģistrēt laulību, reģistrējās 5 pāri. Muzeja nakts pasākuma laikā tika organizēta 

labdarības izsole. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti, lai 2014.gadā Berķenelē rīkotu plenēru, 

kurā piedalīsies cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

Teātra studija „Berķeneles kamolītis” piedalījās viesizrādēs Rīgā. 

Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

Kultūras pārvalde sadarbībā ar Daugavpils novada domi organizēja 2012. gadā uzsāktā   

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta „Naujenes Novadpētniecības 

muzeja rekonstrukcija” izpildi.  Projekta ietvaros tika pabeigta muzeja galvenās ēkas 

rekonstrukcija, autonomās centralizētās apkures un katlu mājas ierīkošana, logu, 

ārdurvju nomaiņa, jumta rekonstrukcija un ēkas fasādes siltināšana. Saņemot  novada 

pašvaldības finansējumu, tika labiekārtota muzeja teritorija un iepirkts ekspozīciju un  

muzeja telpu aprīkojums.  Pēc rekonstrukcijas tika paplašināta muzeja darbības joma un 

izveidotas telpas ar saieta nama funkcijām.  19. septembrī  Naujenes  Novadpētniecības 

muzeja rekonstruētās telpas  tika svinīgi atklātas.  

 

  

          Rekonstruētā muzeja ēka                                   Muzeja atklāšana 19.09.2013. 

2013. gadā Naujenes Novadpētniecības muzeja gida pakalpojumi sniegti 1220 tūristiem, 

organizētas 19 ekskursijas. Kopumā muzeju un ārpusmuzeja ekspozīciju „Slutišķu 

vecticībnieku māja”  2013. gadā apmeklēja 2220 cilvēki. 2013. gadā muzejs iesaistījās  4 

projektu realizācijā, muzeja krājums tika papildināts ar 1186 priekšmetiem. 
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Skrindu dzimtas muzeja darbība 

Gada kopējais apmeklētāju skaits Skrindu dzimtas muzejā -1302, no tiem pieaugušie - 

523, skolēni – 509,  tai skaitā,  ārzemju viesi – 37. Atbalstīti projekti 2 projekti par 

kopējo summu Ls 1607. 

Kultūras mantojuma daļas darbība 

    Sagatavots  Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saraksts 

(pavisam 213 objekti), kurš apstiprināts ar Daugavpils novada domes  2013.gada 13.jūnija 

lēmumu Nr.616  un  virzīts tālākai integrēšanai  Daugavpils novada teritorijas plānojuma 

projektā  2012.-2024. gadiem. 

   Iesniegti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai  trīs Daugavpils novada 

aizsargājamie  kultūras mantojuma objekti - Slutisķu sādža Naujenes pagastā, Červonkas 

muižas pils Vecsalienas pagastā un Vaboles muižas apbūve ar parku Vaboles pagastā - 

Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai. 

 

Pieaugušo sports 

2013.  gadā novada 19 pagastu  pārvaldēs  ar  sportu  15  sporta  veidu  sekcijās  

nodarbojās 898 novada  iedzīvotāji un  pagastos  strādā ar  dažādu  darba  laika  slodzi  

18 pagastu  sporta  darba organizatori. Novadā  aizvadītajā  gadā  aktīvi darbojās  5 

biedrības – sporta klubi, kuros 9 sporta veidos  regulāri nodarbojas 219  biedri. 

 2013. gadā   novada  sportisti  iepriecināja  savus  līdzjutējus  ar  augstiem  

rezultātiem Pasaules  un Eiropas  čempionātos svarbumbu  sportā  un  airēšanā.  

Sacensību nosaukums 

Novada sportistu izcīnītās  

medaļas 

Zelta Sudraba Bronzas 

2013. gada Eiropas čempionāti svarbumbu sportā 

Jaunieši 1 3 3 

Juniori - 5 5 

Pieaugušie - - 3 

Veterāni 2 2 - 

Pasaules čempionāts svarbumbu sportā Veterāni 
2 

 

2 

 
- 

Vispasaules veterānu sporta spēles  airēšanā Veterāni 1 4 - 

Vispasaules svarbumbu meistaru konfederācijas  

čempionāta 4.posmi 
Veterāni 12 - - 

Kopā: 18 16 11 
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  Novada  svarbumbu cēlaji Eiropas jaunatnes čempionātā Gamburgā ,Vācija 

Eiropas  čempionātā svarbumbu sportā jauniešiem zelta, sudraba un 

bronzas godalgu izcīnīja Aleksejs Vasiļjevs no Biķernieku pagasta, sudraba un 2 

bronzas godalgas izcīnīja Guntars Teniss no Līksnas pagasta un 1 sudraba godalgu 

Ksenija Kislova no Skrudalienas pagasta. Eiropas čempionātā svarbumbu sportā 

junioriem 2 sudraba un 1 bronzas godalgu izcīnīja kalupietis Sandis Lociks, 

sudraba un pa 2 bronzas godalgām izcīnīja Iļja Jakovļevs no Biķernieku pagasta un 

Andrejs Matvejevs no Laucesas pagasta, sudraba godalgu juniorēm Kristīne 

Pavlovska no Laucesas. Vīriešiem 3 bronzas godalgas izcīnīja Edgars Pavlovskis 

no Laucesas pagasta. Pasaules čempionātā svarbumbu sportā, kas notika Tjumeņā, 

Krievijā  2 ceturtās vietas izcīnīja Laucesas pagasta svarbumbu cēlāji Edgars 

Pavlovskis vīriešiem  un junioriem Andrejs Matvejevs divcīņā un garajā ciklā. 

 

Novada svarbumbu cēlāju izlases komanda ar Republikas kausa godalgām.  

Individuālajos sporta veidos lielākie panākumi ir novada svarbumbu cēlājiem. 

Republikas  čempionātā un Latvijas kausa izcīņā svarbumbu celšanā piecu posmu 

vērtējumā  novada jauniešu  komanda pirmo  reizi Daugavpils rajona un  novada  sporta  
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vēsturē  izcīnīja  pirmo  vietu  komandu  vērtējumā, bet  junioru komanda izcīnīja 2.  

vietu. Latvijas kausa izcīņā novada vīriešu komanda pirmo reizi izcīnīja 2. vietu 

komandu  vērtējumā, piekāpjoties tikai Rīgas komandai. Piecu posmu kopvērtējumā 

novada svarbumbu cēlāji izcīnīja 8 piemiņas kausus. Naujenes pagasta airētāja Ludmila 

Ivanova  izcīnīja 3 medaļas Latvijas čempionātā, 2 Baltijas čempionātā un 3 medaļas 

starptautiskajā regatē Tamperē dažādās distancēs.  

Jāatzīmē arī novada sporta veterānu  sasniegumi. Svarbumbu  cēlājs Vladislavs  

Petrovs no Naujenes pagasta vecuma grupā 70+  gadi Vispasaules  svarbumbu  meistaru  

konfederācijas Pasaules un Eiropas kausa izcīņas četru posmu sacensībās, kuras notika 

Arhanģeļskā, Minskā, Balatone un Arhanģeļskā  izcīnīja  36 godalgas  un laboja arī  36  

Eiropas un  Pasaules rekordus savā svara kategorijā dažādos vingrinājumos. Vladislavs 

Pertovs kopā uzstādījis un labojis sev piederošos 94 Pasaules, Eiropas un Eiropas-Āzijas 

rekordus un vienu Ginesa rekordu. 

Pasaules un  Eiropas veterānu  čempionātos svarbumbu  celšanā  4  zelta un 4 

sudraba godalgas izcīnīja Naujenes pagasta  sporta veterāni Alfreds Kokins un Jurijs 

Kopasovs garajā cikla un divcīņā.  

Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 50. jubilejas sporta spēļu sacensību 

kopvērtējumā, novada  veterānu  komanda  izcīnīja 4. vietu otrajā komandu grupā un 15. 

vietu absolūtajā komandu vērtējumā starp Republikas  pašvaldībām un  sporta  klubiem  

74 komandu konkurencē. 

2013.gadā novadā  sarīkoti 6 kompleksie sporta pasākumi un katra pasākuma  

sacensību programmā bija iekļautas sacensības vairāk nekā 10 veidos.  

Pasākuma nosaukums Komandu-

delegāciju skaits 

Dalībnieku 

skaits 

Novada pašvaldību darbinieku 

4. ziemas sporta spēles 

20 186 

Novada  5. skolotāju sporta un  

atpūtas svētki 

12 95 

Novada pagastu 1. sporta spēles  16 250 

Daugavpils un Ilūkstes novada sporta svētki 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

29 283 

  

Aizvadītajā gadā sarīkotas visas plānotās novada sporta sacensības 

pieaugušajiem un novada skolēnu sporta spēļu finālsacensības. 

 

No novada sporta spēļu komandām aizvadītajā gadā lielākos panākumu guva: 
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Daugavpils novada futbola izlases futbola komanda „Kalupe” 

   Sacensību nosaukums Novada komandas 

nosaukums 

Izcīnītā vieta 

Latvijas 2. līgas  futbola čempionāta 

finālsacensības 

Kalupes pagasta 

futbola komanda 

3.vieta 

Austrumu-Latvijas  čempionāts futbolā Kalupes pagasta 

futbola komanda 

1.vieta 

Daugavpils pilsētas  čempionāts hokejā „Aisbergs” 

Kalupes pagasts 

2.vieta 

Latgales zonas čempionāts hokejā Hokeja komanda 

„Kalupe” 

1.vieta 

Latgales reģiona kausa izcīņa telpu futbolā. Demenes pagasta 

futbola komanda 

2.vieta 

Latgales reģiona kausa izcīņa minifutbolā  Naujenes pagasta 

futbola komanda 

3.vieta 

Latvijas pašvaldību sporta veterānu senioru 

50. jubilejas sporta spēles: 

Volejbols vīrieši  40+ 

Volejbols  vīrieši 35+ 

Pludmales volejbols vīrieši 

Telpu futbols 

Novada  

izlases komanda 

„Červonka” 

„Červonka” 

„Červonka” 

Kalupes komanda 

 

 

3.vieta 

2.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

Latgales reģiona kausa izcīņa volejbolā  

sieviešu komandām 

Novada izlases komanda 

„Līksna” 

1.vieta 

Latgales reģiona čempionāts basketbolā  

sieviešu komandām 

Kalupes pagasta 

basketbola komanda 

2.vieta 

Pēc novada Višķu stadiona rekonstrukcijas, šogadVišķu stadionam ir iegādāts  

vieglatlētikas aprīkojums un inventārs. Sarīkotas 5 novada un 3 Latgales reģiona  

vieglatlētikas finālsacensības. 2013. gadā Līksnas pagastā ir ierīkota un darbojas 

distanču slēpošanas  trase „Līksnas Smiltāji”. Aizvadītajā gadā sarīkots Daugavpils 

novada konkurss „Sporta  laureāts 2013”.  
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   Novada konkursa „Sporta laureāts 2013” uzvarētāji  

  Daugavpils  novada  domes 2013.gadā  pamatbudžetā novada domes Sporta  

nodaļai bija piešķirts Ls 31 516 un Višķu stadiona vieglatlētikas inventāra iegādei Ls 

19 238, kurš  tika  izmantots saskaņā ar Sporta nodaļas izdevumi tāmi. Piešķirtais 

finansējums nodrošināja novada un Republikas sporta sacensību kalendāra plāna izpildi, 

novada komandu mācību sporta darbu un palīdzēja novada izlases komandu  

dalībniekiem sekmīgi  sagatavoties un sekmīgi  pārstāvēt  Daugavpils novadu  Latgales 

reģiona, Latvijas, Eiropas un Pasaules  čempionātos. 

 

Novada attīstības plānošanas dokumenti 

1. 2013.gada 17.janvārī ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem tika apstiprināts Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-

2023.gadam. Līdz ar ko bija sagatavots un publicēts ziņojums par pieņemto 

plānošanas dokumentu, kā arī atzinums par vides pārskatu un informācija par 

termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai. Bet līdz ar to, ka Teritorijas 

attīstības plānošanas likumā paredzētajā laikā vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrs ir saņēmis iesniegumu no a/s „Latvijas valsts meži” ar lūgumu 

atcelt divus Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

punktus un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzina šo 

lūgumu par pamatotu, Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu par 

Daugavpils novada teritorijas plānojuma pilnveidošanu. Daugavpils novada 

teritorijas plānojuma korekciju iespējamība ir atkarīga no Daugavpils novada 

pašvaldības vienošanās ar Daugavpils pilsētas pašvaldību par meža aizsargjoslu 

ap pilsētu. Līdz ar to, ka gada laikā pašvaldību pārrunas nav devusi pozitīvu 

rezultātu, apstiprināt jauna teritorijas plānojuma dokumentu 2013.gadā 

neizdevās. Novada teritorijas plānojuma labošanas procesā aktīvi piedalījās arī 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Vairākkārtīgas konsultāciju rezultātā 

radās iespēja noslēgt gadu ar cerīgu skatienu uz situācijas atrisināšanu.   

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/22_01_2013/Informativais_zinojums_Daugavpils_novada_VP.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/22_01_2013/Informativais_zinojums_Daugavpils_novada_VP.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/22_01_2013/VPVB_atzinums_par_vides_parskatu_scan.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/22_01_2013/VPVB_atzinums_par_vides_parskatu_scan.pdf
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2. Pēc nozaru ministriju un Latgales plānošanas reģiona atzinumu saņemšanas tika 

precizēta un apstiprināta Daugavpils novada attīstības programma 2012.-

2018.gadam. 

3. 2013.gadā turpinājās darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrādāšanas. 

 

2013.gadā tika izstrādāta Daugavpils novada ģeogrāfiskas informācijas sistēmas 

koncepcija, kuras tehniskās paredz vienotas platformas izveidošanu bāzētas uz interneta 

pārlūku. Caur interneta pārlūku pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki, Daugavpils 

novada iedzīvotāji un nekustamo īpašumu īpašnieki varēs iegūt aktuālu, viegli 

uztveramu un patiesu informāciju par teritorijas atļauto (plānoto) izmantošanu, kā arī 

Daugavpils novada teritorijas plānojumā atspoguļotajiem apgrūtinājumiem un citu 

ģeotelpisko datu informāciju. Koncepcijas ietvaros tika veikta ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas servera atjaunināšana un datu bāžu pielāgošana jaunajai versijai. 

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un valsts institūcijām 2013.gadā turpinājās darbs pie 

šādu datu bāžu pilnveidošanas un datu aktualizēšanas: 

 novada pašvaldības autoceļu un ielu datu bāze,  

 novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu datu bāze,  

 novada teritorijas blīvi apdzīvotu vietu datu bāze, 

 novada teritorijas augsnes kvalitātes datu bāze, 

 novada īpašu ainavu areālu datu bāze, 

 novada teritorijas rekreācijas un tūrisma infrastruktūras objektu datu bāze, 

 novada ūdens apgādes urbumu datu bāze. 

Tika uzsākts darbs pie novada statistikas datu vienotās datu bāzes. 

2013.gadā divas reizes tika aktualizēta dabas parka „Daugava loki” vides informācijas 

sistēma.  

Strādājām ar valsts līmeņa plānošanas dokumentiem: 

- Ainavu politikas pamatnostādnes. 

- Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gadam. 

- Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam. 

- Vides politikas pamatnostādnēm 2013.-2020.gadam. 

- Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 

- Dienvidlatgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plāns 2013.-2017.gadam. 

Uzņēmējdarbība Daugavpils novadā 

Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi 2013. gadā 

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

konsultāciju un izglītības centrs”, biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera”, kā arī citām biznesa atbalsta institūcijām un kopīgiem spēkiem organizēja 

virkni apmācību uzņēmējiem, viņiem aktuālās jomās. Plānojot tēmas, tika ņemtas vērā 

uzņēmēju izteiktās vēlmes. 2013. gadā tika organizētas šādas apmācības: 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/terit.planojums/26_DN_kult_mant_objekti.jpg
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/terit.planojums/2_DN_apdz_struktura.jpg
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 Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Gliemežu audzēšana”. 

 Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Mēslu krātuves”. 

 Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Maizes cepšana un ārstniecisko augu 

audzēšana”. 

 Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Kooperācija”. 

 Izglītojošs seminārs „Aitkopība – vilnas un ādu pārstrādes un realizācijas 

iespējas”. 

 Izglītojošs seminārs „Strādā gudri, dzīvo viegli un ar prieku”. Jaunā laika 

menedžments vadītājiem. 

 Piena lopkopība bioloģiskajās saimniecībās. 

 Izglītojošs brauciens Daugavpils novada uzņēmējiem „Lauksaimniecības tehnika 

2013” izstādes apmeklējums un dalība izglītojošos semināros par 

mājamatniecību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību laukos. 

 Izglītojošs seminārs „E-komercija no biznesa un mārketinga viedokļa”. 

 „Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana” apmācības. 

 Izglītojošs seminārs mājražotājiem „Mājražošana un amatniecība”. 

 Izglītojošs seminārs „Biznesa plānošana” 

 Apmācības “Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā 

saimniecībā”. 

 Pieredzes apmaiņas brauciens Daugavpils novada uzņēmējiem „Kooperācijas 

modeļi Vidzemē”. 

 Informatīvais seminārs biškopībā. 

 Pieredzes apmaiņas brauciens Daugavpils novada mājražotājiem „Mājražošana 

Zemgalē”. 

Kopumā apmācību semināros piedalījās apmēram 470 interesentu.  

Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana 

2013. gadā tika realizēta virkne pasākumu jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

veicināšanai – semināri skolās, apmācības jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, biznesa 

ideju konkurss „Esi uzņēmējs 2013”, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni.  

Lauku uzņēmējdarbības popularizēšana novada skolās 

Laika posmā no 2013. gada februāra līdz martam Daugavpils novada dome, sadarbībā ar 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizēja izbraukumu seminārus 

visās novada skolās. Februārī: Spoģu vidusskola, Kalupes pamatskola, Vaboles 

vidusskola, Lāču pamatskola, Naujenes pamatskola, Laucesas pamatskola, Tabores 

pamatskola, Zemgales vidusskola, martā: Biķernieku pamatskola,Skrudalienas 

pamatskola, Salienas vidusskola, Randenes pamatskola, Medumu vidusskola, Sventes 

vidusskola. Šī aktivitāte noslēdzās 2013.gada 18.septembrī ar pieredzes apmaiņas 

braucienu „Lauksaimniecības nozaru popularizēšana skolās”, kura laikā 

vispārizglītojošo skolu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt dažādu nozaru uzņēmumus – 

piena lopkopība, gaļas lopkopība, biškopība, zirgu audzēšana, netradicionālā 

lauksaimniecība, aitkopība un vīngliemežu audzētava. Braucienā piedalījās 37 novada 

vispārizglītojošo skolu skolēni.  
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Biznesa ideju konkurss „Esi uzņēmējs 2013” 

Konkurss tika organizēts 2 kārtās. Balvu fonds bija LVL 1200. Kopumā tika saņemtas 

11 biznesa idejas. Konkursā varēja piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. 

Netika pieprasīta izglītība komercdarbībā vai iepriekšēja darba pieredze. Galvenais 

atlases kritērijs bija unikāla ideja. Konkursa cikla laikā tika nodrošinātas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās apmācības, lai jaunieši spētu uzrakstīt 

kvalitatīvu biznesa plānu. Jaunajiem uzņēmējiem tika organizēti šādi semināri un 

apmācības:  

 Seminārs "Biznesa plāna izstrāde". 

 Seminārs „Tirgus izpēte, konkurenti, klienti” (konkursa „Esi uzņēmējs 2013” 

ietvaros). 

 Brauciens uz Biznesa inkubatoru Rēzeknē, Daugavpilī, uz uzņēmumiem. 

 Praktiskais seminārs „Biznesa plāna izstrāde”. 

 Praktiskais seminārs „Tirgus izpēte, konkurenti, klienti”. 

 Brauciens uz Biznesa inkubatoriem Rēzeknē, Daugavpilī. 

 Praktiskais seminārs „Finanšu plānošana”. 

 Praktiskais seminārs „Biznesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildīšana”. 

 Praktiskais seminārs „Mārketings”. 

 Praktiskais seminārs „Darbs komandā”.  

 Praktiskais seminārs „ES finansējums un citas atbalsta iespējas uzņēmējiem”. 

 Praktiskais seminārs „Uzņēmēja sadarbība ar banku, banku piedāvātās iespējas”. 

 Brauciens uz Latgales uzņēmumiem. 

 Praktiskais seminārs „Uzņēmuma reģistrācija, grāmatvedības kārtošana”. 

 Konsultācija „Biznesa plāna un naudas plūsmas veidlapas aizpildīšana”. 

 Praktiskais seminārs „Mārketings”. 

 Praktiskais seminārs „Darbs komandā”.  

 Praktiskais seminārs „Biznesa plānā pieļautās kļūdas”. 

 Praktiskais seminārs „Uzstāšanās un prezentācijas prasmes”. 

Jāuzsver tas, ka zaudēšana konkursa 1. kārtā neliedza topošajiem uzņēmējiem iespēju 

piedalīties apmācībās. Aktivitātes norises laikā tika nodrošināti pieredzējuši mentori no 

uzņēmēju vidus un konsultanti no atbalsta institūcijām. Konkursā uzvarēja Karīna 

Oborune, 26 gadus veca daugavpiliete, ar inovatīvu ideju – ēdamās fotogrāfijas. Savu 

ideju Karīna ir veiksmīgi realizējusi, uzņēmums strauji attīstās, un šobrīd Karīnas 

Oborunes dibinātais uzņēmums SIA „Studio Kids” izpilda pasūtījumus gan vietējiem, 

gan Eiropas un citu kontinentu uzņēmumiem, konditorejām. Uzņēmums ir kļuvis par 

Daugavpils novada un pilsētas veiksmes stāstu.  

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma 

2013. gadā, lai risinātu jauniešu bezdarba un saturīga brīvā laika pavadīšanas problēmas, 

tika uzsākta skolēnu vasaras nodarbinātības programma. Programmas īstenošanai tika 

atvēlēti LVL 10 000 no pašvaldības budžeta. Veicot aprēķinus, atvēlētā finansējuma 

ietvaros varēja nodarbināt 110 jauniešus. Skolēnu interese bija pārsteidzoši liela. 

Pieteikušies bija skolnieki šādās vecuma grupās:  
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14-15 gadi  - 175 skolēni (t.sk., 6 Daugavpilī deklarēti), 

16-17 gadi  - 76 skolēni, 

18-19 gadi  - 11 skolēni (t.sk., 1 Daugavpilī deklarētais).  

 

Programmā tika iesaistīti 110 skolēni:  

14-15 gadi  - 54 skolēni, 

16-17 gadi  - 47 skolēni, 

18-19 gadi  - 9 skolēni. 

Reāli piedalījās 106. 

4 skolēni dalību pārtrauca attaisnojošu iemeslu dēļ. 

Ar skolēniem tika noslēgts darba līgums, piemērojot Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumos Nr. 1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo 

stundas tarifa likmi” ietverto minimālo stundas likmi.  14-17 gadus veciem skolniekiem 

minimālā stundas likme bija LVL 1,375, pilngadīgajiem - LVL 1,203. Darba devējam bija 

pienākums izmaksāt algu ne mazāku par programmas nolikumā paredzēto stundas likmi x 

nostrādātajām stundām, kas pēc atskaites iesniegšanas tika kompensēta. Darba devēja 

līdzfinansējamā daļa bija darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Diemžēl nākas atzīt, ka darba devēju ieinteresētība bija vāja - lielākā daļa skolēnu bija 

nodarbināti pašvaldības iestādēs - 79, uzņēmumos tikai 27 skolēni. Lai noskaidrotu skolēnu 

apmierinātību ar programmu, tika veikta aptauja. Aptaujāti tika 60 respondenti. 4 jaunieši 

minēja konkrētu sfēru, kurā vēlētos nākamajā gadā strādāt, lai tā būtu arī noderīga darba 

pieredze. Sagrupējot pēc nozīmīguma pakāpes jauniešu motivācijas faktorus dalībai šajā 

nodarbinātības programmā, tika iegūti šādi rezultāti: 

1. vietā – iespēja nopelnīt, 

2. vietā – pirmā darba pieredze, 

3. vietā – darba vieta tuvu mājām, 

4. vietā – iespēja iegūt jaunas prasmes, 

5. vietā – iespēja patīkami un lietderīgi pavadīt laiku, 

6. vietā – iespēja izmēģināt spēkus savā nākotnes profesijā vai nozarē. 

Aptaujājot uzņēmējus, kas iesaistījās skolēnu nodarbināšanā, sūdzības netika saņemtas. 

Kā vienīgo problēmu uzņēmēji minēja jauniešu prasmju un iemaņu trūkumu. Dažās 

sfērās būtu nepieciešama jauniešu apmācīšana. Šie priekšlikumi tiks ņemti vērā 

realizējot 2014. gada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu.  

No visiem uzņēmējiem kā jauniešiem draudzīgāko var izcelt zemnieku saimniecūba 

„Ainava”, kas nodarbināja 4 jauniešus.  
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Darba devējs Pagasts Darbi
Izvēlētais skolēns / mēnesis, kurā skolēns 

tiks nodarbināts / nodarbināšanas ilgums
Likme

Darba 

dienas
Stundas Summa

Z/S „Mantinieki” Līksnas Saimnieciskie darbi Raimonds Veliks / jūnijs / 1 mēn. 1,203 19 76 91,43

Z/S „Zeltkalni” Līksnas Palīgstrādnieks Matīss Zaķis / jūlijs / 1 mēn. 1,203 23 92 110,68

Z/S „Jasmīni - 1” Līksnas Lauksaimniecība Juris Kostjaks / jūnijs / 1 mēn. 1,375 19 76 104,50

Sandis Bruņenieks / jūnijs / 03.06.-14.06. 1,375 10 40 55,00

Andris Litiņš / jūnijs / 1 mēn. 1,375 19 76 104,50

Z/S „Pļaviņas” Līksnas Laukkopība Signija Zaķe / jūnijs / 10.-21.06. 1,375 10 40 55,00

Z/S „Reiņi” Līksnas Slaukšanas operatora palīgs Sintija Giptere / jūnijs / 1 mēn. 1,375 19 76 104,50

Dagnija Brūvere / jūlijs / 1 mēn. 1,203 23 92 110,68

Agnese Juškus / jūlijs / 1 mēn. 1,375 23 92 126,50

Z/S „Jaunlāči” Nīcgales

Zemeņu lasīšana, zemeņu 

ravēšana, upeņu stādījumu 

apkopšana, trušu barošana

Ingrīda Gaudzeja / jūlijs / 1 mēn. 1,203 23 92 110,68

Aleksandrs Aļabjevs / jūnijs / 03.06.-14.06. 1,375 10 40 55,00

Anastasija Vasiļjeva / jūlijs / 15.-26.07. 1,375 10 40 55,00

Ļubova Fomina / jūlijs-augusts / 15.07.-14.08. 1,375 23 92 126,50

Arturs Ciršs / augusts / 01.08.-14.08. 1,375 10 40 55,00

Z/S „Alkšņi” Medumu
Govju aprūpe, slaukšana, 

dārza darbi
Anastasija Lukašenoka / jūlijs / 01.-12.07. 1,375 10 40 55,00

Z/S „Daugaviņa” Naujenes

Ravēšana, ogu un dārzeņu 

novākšana, teritorijas 

appļaušana

Juris Grustāns / jūnijs / 1 mēn. 1,203 19 76 91,43

Z/S „Vecpils” Naujenes Palīgstrādnieks Ivans Rudins / jūnijs / 10.-21.06. 1,375 10 40 55,00

PS „Grīvas” Skrudalienas
Palīdzība laukos, piemājas 

dārzā
Rita Laskina / jūnijs / 10.-21.06. 1,375 10 40 55,00

Evelīne Krilova / jūnijs / 10.-21.06. 1,375 10 40 55,00

Olesia Gasperovich / jūlijs-augusts / 22.07.-

16.08.
1,375 20 80 110,00

Ignatijs Mihailovs / jūlijs / 03.-14.06. 1,375 10 40 55,00

Inga Vlasova / jūnijs-jūlijs / 25.06.-22.07. 1,375 20 80 110,00

Viktors Krasovskis / jūnijs / 10.-21.06. 1,375 10 40 55,00

Eduards Andruļs / augusts / 05.-16.08. 1,375 10 40 55,00

PS „Lilijana 

Žonda”
Tabores Ravēšana, zemeņu lasīšana Andris Gils / jūlijs / 1.-12.07. 1,375 10 40 55,00

Marina Mihailova / jūlijs / 1 mēn. 1,203 23 92 110,68

Diāna Varslavāne / jūlijs / 01.-12.07. 1,375 10 40 55,00

Z/S „Ziediņi” Višķu

Zemeņu un augļu koku stādu 

ravēšana, acošanas 

priekšdarbi (potcelmu tīrīšana, 

apsiešana)

SIA „JUMS S” Skrudalienas
Telpu uzkopšana, teritorijas 

apzaļumošana, uzkopšana

Z/S „Gaišā” Skrudalienas
Teritorijas labiekārtošana, 

lauksaimniecības darbi

IU „Marianna” Skrudalienas
Telpu uzkopšana, teritorijas 

apzaļumošana, ravēšana

Z/S „Lāčplēši” Līksnas Strādāt ar biškopību

Z/S „Vaivari” Līksnas
Siltumnīcas darbi, zemeņu 

ravēšana un lasīšana

Z/S „Ainava” Maļinovas Palīgdarbi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada dienu 2013. dalībnieki gadatirgus dalībnieki 

Jau 5. gadu tradicionāli Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā, teritorijā no Daugavpils 

novada domes ēkas, tiek rīkots Novada dienu gadatirgus. 2013. gadā tas izcēlās ar īpašu 

vērienību. Kopumā piedalījās 201 tirgotājs un amatnieks. Tirgotāju skaits no Daugavpils 

novada bija 71, tai skaitā, 12 Latgales Amatnieku festivāla dalībnieki, kas ir par 15 

dalībniekiem vairāk nekā pērn. Lai nodrošinātu noietu vietējiem tirgotājiem, plānojot 

Novada dienu apmeklētāju plūsmu, tirdzniecības vietas centrālajā ejā tika atvēlētas 

vietējiem uzņēmējiem un uzņēmējiem no kaimiņu pašvaldībām – Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada.  

Jāuzsver, ka 2013. gadā Daugavpils novada dienas tika organizētas sadarbībā ar Latgales 

Plānošanas reģionu, kas projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības 

attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE 

HERITAGE” ietvaros organizēja Latgales amatnieku festivālu, iesaistot tajā 12 

amatniekus un mājražotājus no Daugavpils novada, kā arī 66 tirgotājus un amatniekus 

no citām Latgales pašvaldībām. Visaktīvāk tirgotāji bija no Demenes pagasta - 9 un 

Dubnas pagasta – 7.   

Gadatirgū galvenokārt dominēja augkopības produkti (stādi, dārzeņi un augļi) - 19, 

biškopības produkti – 12 un sieri – 9.  
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Riga Food 2013 

2013.gadā Daugavpils novada mājražotāji pirmoreiz tika pārstāvēti 

starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē „Riga Food 2013” mājražotāju sektorā. Izstāde 

norisinājās no 2013.gada 5. līdz 7. septembrim Starptautiskajā izstāžu hallē „BT1” 

Ķīpsalā, Rīgā. Diemžēl no paredzētajiem 9 dalībniekiem 6 pēdējā brīdī atteicās, kā 

rezultātā Daugavpils novads tika pārstāvēts ar medu, žāvētām ogām un augļiem, sulām 

un biškopības produktiem. Kopumā izstādē piedalījās 18 dalībnieki no Latgales reģiona, 

tai skaitā, 3 no Daugavpils novada. Dalība Daugavpils novada mājražotājiem bija bez 

maksas. Daugavpils novada dome nepieciešamības gadījumā nodrošināja arī bezmaksas 

transportu. 

  

Attīstības nodaļa, bez novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem, 2013.gadā gadā strādāja pie novada 

ekonomisko izaugsmi veicinošu projektu sagatavošanas un realizēšanas, kā arī realizēja 

projektus saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai novada teritorijā.  

 

2013.gadā tika realizēti šādi  projekti: 

I.  Lauku atbalsta dienesta projekti 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” realizēti projekti uz kopējo summu EUR 706882,55, t.sk., publiskais 

finansējums EUR 257647,48, pašvaldības līdzfinansējums EUR 28627,50, 

neattiecināmās izmaksas EUR 420607,58: 

1. "Katlu mājas rekonstrukcija Salienas ciemā (Nr. 11-03-L32100-000185)” 

 Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 367041,01. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda EUR 149334,50, no kurām projekta īstenošanai piešķirtais Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums sastāda EUR 

134401,05 (90% no attiecināmajām izmaksām), pārējo projekta realizācijai 

nepieciešamo finansējumu nodrošināja Daugavpils novada pašvaldība, ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē. 

 

Projekts īstenots un objekts nodots ekspluatācijā.  
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2.  "Naujenes novadpētniecības muzeja rekonstrukcija"     

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 339841,54. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda EUR 136940,46, no kurām projekta īstenošanai piešķirtais Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums sastāda EUR 

123246,42 (90% no attiecināmajām izmaksām), pārējo projekta realizācijai 

nepieciešamo finansējumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem nodrošināja Daugavpils 

novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Projekts īstenots un objekts nodots ekspluatācijā.  
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II. 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

Pagastu pārvaldes 2013.gadā ir realizējušas ūdenssaimniecības projektus uz kopējo 

summu EUR 1634531,16, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 

EUR 722350.09, pašvaldības līdzfinansējums EUR 181378.53, neattiecināmās izmaksas 

EUR  448429.85. 

Projekti ir pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā. 

1. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes 

ciemā  

 

2. Ūdenssaimniecības attīstība Kalupes  pagasta Kalupes ciemā 
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3. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes 

ciemā   

 

III.  ELFLA projekts „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

Projekts „Elektroinstalācijas sistēmas renovācija Daugavpils novada Demenes pagasta 

Demenes kultūras namā". Projekta kopējās izmaksas EUR 9988,65, projekta 

attiecināmās izmaksas EUR 8187,42, t.sk publiskais finansējums EUR 7368,68, 

pašvaldības līdzfinansējums EUR 818,73. 

Projekts īstenots un objekts nodots ekspluatācijā.  

IV. Eiropas Sociālā fonda projekti 

2013.gada sākumā beidzās projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada 

pašvaldībai" (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084). Projekta mērķis bija paaugstināt 

Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās 

pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta 

attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 32436,41, 100% no kuriem finansēja Eiropas 

Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta realizācijas rezultātā 

Daugavpils novada domei bija iespēja nodrošināt atlīdzību 3 speciālistiem - telpiskās 

attīstības plānotājam, juriskonsultam, sociālajam darbiniekam darbam ar ģimeni un 

bērniem. Rezultatīvs jaunu speciālistu darbs tika novērtēts un visi trīs speciālisti 

turpināja strādāt novada pašvaldībā arī pēc projekta saistību beigām. 

V. Pārrobežu sadarbības projekti realizēti uz kopējo summu EUR 119 247. 

1. Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. 

Jaunrade - mana cerība. 
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2. Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežas 

reģionos, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā!      

3. Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamās dabas 

teritorijās Augšdaugava, Latvijā un Augštaitijā, Lietuvā. 

Realizēta virkne citu projektu uz kopējo summu EUR 39 691, piesaistot gan Sorosa 

fondu (projekti "Nāc un dari-Tu to vari" Nīcgales pamatskolā un "Skrudalienas 

pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbības attīstība"), gan Eiropas Savienības 

programmas "Jaunatne darbībā" finansējumu (projekts "Cultural European Language 

through Sports"), gan piedaloties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

projektos "Drošs jaunietis drošā Eiropā", gan izmantojot Valsts budžeta programmas, 

proti, Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Ielu vingrošana - jauniešu lietderīga 

brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Daugavpils novadā". 

  Kopā 2013. gadā sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un novada domes nodaļām 

novadā realizēti projekti uz kopējo summu EUR 2 566 155 .  

Nodaļa 2013. gadā kopā ar pagastu pārvaldēm un domes struktūrvienībām aktīvi 

strādāja pie jaunu projektu sagatavošanas un iesākto projektu realizēšanas. 

I. ERAF 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, pagastu pārvaldes turpina realizēt uzsāktos 

projektus un tika veikts darbs pie jaunu projektu pieteikumu gatavošanas un 

iesniegšanas:  

Projekta nosaukums Iesniegtā projekta  

summa EUR 

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas 

pagasta Maļinovas ciemā" 

755561,85 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Medumu 

pagasta Medumu ciema Ilgas ielā” 

571471,93 

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas  

pagasta Červonkas ciemā" 

699557,80 

“Ūdenssaimniecības attīstība Tabores pagasta Tabores ciemā” 684945,96 

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Sventes  

pagasta Sventes ciemā"  

476609,69 

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Biķernieku 

pagasta  Biķernieku ciemā"  

598985,69 

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu 

pagasta Ambeļu ciemā III kārta” 

92767.83 
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II. ERAF 3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu kompleksai attīstībai”. Veikts darbs 

pie 2 projektu ieviešanas (iepirkuma procedūru organizēšanas, līgumu slēgšanas un 

atskaišu iesniegšanas Valsts reģionālās attīstības aģentūrā). 

1. „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana" 

(Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007). 

  Projekta kopējās izmaksas EUR 5743630,69,  t.sk., ERAF EUR 3708436,49, 

valsts budžeta dotācija EUR 172308,93,  pašvaldības līdzfinansējums EUR 

1862885,27. 

Saskaņā ar veiktajām iepirkumu procedūrām, projekta sekmīgai realizēšanai vēl 

papildus nepieciešama summa EUR 128 507,98. Tika veikts darbs pie nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanas, lai nodrošinātu aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē projekta 

sekmīgai ieviešanai. Projekta ietvaros uzsāts darbs pie 8 Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu rekonstrukcijas/renovācijas: 

1. Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija. 

2. Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta). 

3. Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija (1.kārta). 

4. Medumu pamatskolas ēkas vienkāršota renovācija. 

5. Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija. 

6. Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija. 

7. Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas  renovācija. 

8. Kalupes pamatskolas ēkas  rekonstrukcija. 

 

2. „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās 

darbības attīstības sekmēšanai" (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005). 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 2905100,14, t.sk., ERAF  EUR 1811909,15, 

valsts budžeta dotācija EUR 81952,45, pašvaldības līdzfinansējums EUR 

1011239,26 ,  neattiecināmās izmaksas EUR 1733537,37. 

Projekta ietvaros uzsākts darbs pie šādu Daugavpils novada pašvaldības ceļu/ielu 

rekonstrucijas darbu veikšanas: 

1. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Ambeļi-Graiži" rekonstrukcija Ambeļu 

pagastā 

2. Graižu tilta rekonstrukcija (uz Ambeļi-Graiži ceļa) 

3. Daugavpils novada pašvaldības "Ķieģeļu ielas" rekonstrukcija Kalkūnes 

pagastā 

4. Daugavpils novada pašvaldības "Strādnieku ielas" rekonstrukcija Kalkūnes 

pagastā 

5. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja" 

rekonstrukcija Līksnas pagastā 

6. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Dzirnavas - MRS"  rekonstrukcija 

Naujenes pagastā 

7. Daugavpils ielas, Liepu ielas  un Alejas šķērsielas rekonstrukcija  Sventes 

pagastā 
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8. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Tabore-Sadnieki" rekonstrukcija 2 

kārtas Tabores pagastā 

9. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Grāviņi-Višķu tehnikums" 

rekonstrukcija Višķu pagastā 

III. ELFLA "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" sagatavoti un iesniegti LAD 4 

projektu pieteikumi.  

1. Ambeļu kultūras nama skatuves aprīkojuma un kulišu iegāde, projekta 

attiecināmās izmaksas EUR 11754,08, publiskais finansējums 90% EUR 

10578,67. 

2. Celiņu izveide Laucesas kultūras namam, pirmsskolas vecuma bērnu centram un 

Birznieku pamatskolai, projekta attiecināmās izmaksas EUR 7497,15 publiskais 

finansējums 90% EUR 6747,43. 

3. Sventes ciema publiskās pirts telpu renovācija sadzīves pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai - projekta attiecināmās izmaksas EUR 17084,72, publiskais 

finansējums 90% EUR 15376,25. 

4. Estrādes celtniecība un teritorijas labiekārtošana Tabores pagasta Tabores ciema 

parka teritorijā – projekta attiecināmās izmaksas EUR 23 491,41, publiskais 

finansējums 90% EUR 21142,27. 

IV. ELFLA "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana" sagatavots un 

iesniegts projekta pieteikums „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un 

lauksaimniecības lultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” uz kopējo 

summu EUR 199202,05 (100% publiskais finansējums). 

Projekts saņēmis atbalstu Lauku atbalsta dienestā un uzsākts darbs pie projekta 

ieviešanas. 

V. Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Sagatavoti un iesniegti divi 

projektu pieteikumi kopējo summu EUR 384 626,40.  Projektu mērķis ir paaugstināt 

pašvaldības ēku eneroefektivitāti. Projektu ieviešanai tika izsludinātas nepieciešamās 

iepirkumu procedūras. 

1. Projekts „Kompleksi risinājumi Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

energoefektivitātes paaugstināšanai” -  kopējā projekta summa EUR 170745,54. 

2. Projets „Kompleksi risinājumi Biķernieku pamatskolas energoefektivitātes 

paaugstināšanai” - kopējā projekta summa EUR 213880,14. 

VI. Pārrobežu programmas projekti. 2013.gadā turpinājās darbs pie vairāku 

Pārrobežu programmu projektu ieviešanas.  

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekti: 

1. „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un 

ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” 

(Nr.LLB-1-090) – kopējā projekta summa EUR 2 147 069. 
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2. Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu 

"Zemgale - Novka" (Nr. LLB-2-267) - kopējā projekta summa EUR 167000,00. 

 

3.  „Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu 

pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264) 

realizāciju. Plānotais projekta budžets - EUR 682 713. 

 

Latvijas-Igaunijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programma  

1. Projekts “Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida pasākumu attīstība 

Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos" (saīsināti "Aqua Life), ELRII- 349           

Kopējais budžets EUR 579 933,00. 
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VII. Atbilstoši projektu noslēgto finansēšanas līgumu prasībām, 2013. gadā tika sastādīti 

un iesniegti Vides investīciju fondā monitoringa pārskati KPFI programmas 

projektiem: 

1. Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas 

izglītības iestādes ēkā. 

2. Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā. 

 

VIII. Atbilstoši projektu noslēgto finansēšanas līgumu prasībām, 2013. gadā tika 

nodrošinātas uzraugošo starpniekinstitūciju pēcieviešanas pārbaudes projektos: 

1. KPFI projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes 

pamatskolas ēkā”.  

2. ELFLA projekts “Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā" 

(Nr. 10-03-L32100-000271). 

IX. Nodaļa piedalījās biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība “Kaimiņi”” 

projektu vērtēšanā. (EZF fondā iesniegti 9 projekti,  ELFLA – 27 projekti). 

2013.gadā novada dome finansiāli ir atbalstījusi Daugavpils novada teritorijā darbojošos 

biedrību projektu realizēšanu, nodrošinot biedrībām līdzfinansējumu 10% apmērā 

projektu ieviešanai uz kopējo summu EUR 18768,00. 

Realizēti vairāki biedrību projekti dzīves vides kvalitātes uzlabošanai, daži no tiem:  

Ambeļu ciema attīstības biedrība „Cerība” - projekts „Atpūta pie ezera” 

 

Nodibinājuma „PRO DOMO DEI” projekts „Augškalnes baznīcas vienkāršotā rekonstrukcija” 
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Biedrības "Medumu cerība" projekts "Medumu pagasta jauniešu centra telpu rekonstrukcija un tā apkārtnes 
labiekārtošana"  

 

Biedrības "Medumu ezers" projekts "Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un 
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" 

  

Biedrības „Sivillas” projekts „Kalkūnes pagasta Randenes, Muitas un Kalkūnes ciemu bērnu rotaļu laukumu izveide 
un aprīkošana” 
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Biedrības „Silenes stariņi” Projekts "Sila ezera krasta labiekārtošana" 

 

Biedrības “Briģenes ezers” projekts “Briģenes ezera labiekārtošana” 

  

X. Nodaļa aktīvi piedalījās Eiropas Savienības struktūrfondu 2014-2020. plānošanas 

perioda Darbības programmas publiskajās debatēs un forumos. Tika gatavoti un 

iesniegti vairāki priekšlikumi. 

XI. Gatavoti un iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

Latgales plānošanas reģionam priekšlikumi un projektu idejas Pārrobežu sadarbības 

programmām nākošajam 2014-2020.plānošanas periodam. 

XII. Veicinot novada pašvaldības sadarbību ar vietējām augstskolām un atbalstot 

Latgalē gatavoto speciālistu profesionalitātes paaugstināšanu, Attīstības nodaļas 

Plānošanas daļas pārstāvji bija iesaistīti Daugavpils Universitātes studiju programmu 

kvalitātes paaugstināšanas aktivitātēs kā eksperti, kuri novērtē zināšanas un prasmes, kas 

nepieciešamas topošajiem vides un plānošanas speciālistiem no darba devēju viedokļa. 
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Būvniecība 

Darbības nosaukums  Skaits pa gadiem 

2012. 2013. 

Sagatavoti slēdzienu materiāli par ēku un būvju tehnisko stāvokli  18 16 

Apsekotas ēkas un izdoti atzinumi   126 155 

Izziņas iedzīvotājiem tai skaitā zemesgrāmatai par nepabeigtām būvēm    4 10 

Izziņas par ēku neesamību juridiskām personām 64 61 

Izziņas par ēku neesamību fiziskām personām 214 30 

Sagatavoti arhitektūras plānošanas uzdevumi.    262 165 

Izsniegtās būvatļaujas 

Juridiskām personām             33 53 

Ceļu būvniecībai 1 10 

Fiziskām personām            81 79 

Kopā 115 142 

Izsniegtās būvatļaujas 2012.-2013. gados 
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Ekspluatācijā pieņemti objekti:     

                             

Gadi 

2012. 2013. 

 - juridiskām personām  37 31 

- ceļi 

4 1 

- fiziskām personām 

95 93 

  Tai skaitā, jaunas dzīvojamās mājas 

17 17 

 

Pieņemtās ekspluatācijā ēkas un būves 2012.-2013. gados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEŅEMTIE EKSPLUATĀCIJĀ LIELĀKIE JURIDISKO PERSONU UN 

PAŠVALDĪBAS OBJEKTI: 

 

- Katlu ēkas Ozolu iela 2G, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads. 

- 0,4 kV GVL L-3 no TP-6359 rekonstrukcija Medumi, Medumu pagasts. 

- Transporta tehnikas garāža, kas atrodas „Gaideļi”, Mazie Kokini, Maļinovas pagasts, 

(kadastra Nr. 44700050035). 

- Šķūnis, „Birzkalni 2”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, (kadastra 

Nr.44960090012). 

- Slēgtās tehnikas novietnes būvniecība „Jāņupe”. , Nīcgales pagastā, Daugavpils novads 

(kadastra Nr. 44760050142). 

- Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Daugavpils novada Kalkūnes pagasta 

Randenes ciemā (projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/046/039 

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes ciemā” 

ietvaros).  
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- Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Skolas iela 1, Naujene, 

Naujenes pagasts (kadastra Nr. 44740030155). 

- “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagastā, Silenes ciemā 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/102/008” objektam” Ūdensapgādes inženiertīklu 

būvniecība un rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu būvniecība” Daugavpils novada 

Skrudalienas pagasta  Silenes ciemā. 

- Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas 

pagasts. 

- Biogāzes elektrostacijas BGS „Māras”, Salienas pagasts (kadastra Nr.44840070143). 

- Putnu novietnes būvniecība „Krastkalni”, Demenes pagasts (kadastra Nr. 

44660040062). 

- - Kūts un fermas rekonstrukcija par liellopu novietni   (kadastra Nr. 44680020013). 

- Digestāta uzglabāšanas lagūnas zemes darbu izbūve, Digestāta uzglabāšanas lagūnas 

ieklāšana ar HDPE plēvi,   „Skaista”, Skrudalienas pagasts. 

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Daugavpils novada Kalupes 

pagasta, Kalupes ciemā, I kārta. 

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Daugavpils novada Kalupes 

pagasta Kalupes ciemā  II kārta. 

- Paipalu uzturēšanas komplekss, „Rieksti-1”,  Sventes pagasts (kadastra Nr. 

44880050755). 

- LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no 

Līvānu un Daugavpils novadu robežas līdz Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas 

robežai. 

- Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagasts  (kadastra 

Nr. 44980050452). 

- Lauksaimniecības nojumes un šķūņa būvniecība „Strautiņi -2”, Demenes pagasts 

(kadastra Nr.44660010390). 

 

 

PRIVĀTSEKTORS - JAUNAS DZĪVOJAMĀS MĀJAS UN 

REKONSTRUKCIJA - 19 

 

Nr. 

 

 

Objekta nosaukums  un adrese 

 

Būvētāji 

1. Dzīvojamā māja,  saimniecības ēkas  

„Ziedu iela 9”, Krauja, Naujenes  pagasts, Daugavpils  novads 
Arčils Gersamija 

2. Dzīvojamā māja  

“Saules stars”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 
Jeļena Gnusina 

3. Dzīvojamā māja, pirts  

„Zvirbuli 1”, Tabores pagasts, Daugavpils novads  

Sergejs Astašonoks 

Ludmila Mjagkiha 

4. Atpūtas māja  

„Bangas”, Sventes pagasts, Daugavpils novads  
Regina Lindenaua 

5. Dzīvojamā māja 

Latgale,79, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 
Irina Senņikova 

6. Dzīvojamā māja 

Kolesniki,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 
Jevgēnijs Ivanovs 
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7. Dzīvojamā māja 

„ 57”, Atpūta , Sventes pagasts, Daugavpils novads 
Inna Skladova 

8. Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība 

Upes iela 20, Maļutki, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 
Viktors Vaļuka 

9. Dzīvojamā māja  

Sila iela 5, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
Jānis Jankovskis 

10. Dzīvojamā māja  

Rugāji, Laucesas  pagasts, Daugavpils novads 
Gaļina Gorkova 

11. Dzīvojamās mājas būvniecība  

Medumu  pagasts, Daugavpils novads 
Armens Tonojans 

12. Dzīvojamās mājas  būvniecība  

Trešie tirgoņi, Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 

Aleksandrs 

Fathudinovs 

13. Dzīvojamā māja    

„ Gaismas”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
Igors Govilovičs 

14. Dzīvojamā māja    

„Samiņi”, Kalkūnes pagasts,  Daugavpils novads 
Nadežda Dubkova 

15. Dzīvojamā māja    

“Oši”, Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 
Ilgonis Skrinda 

16. Dzīvojamā māja 

Vanadziņš,  Laucesas pagasts, Daugavpils novads   
Valdis Vanags 

17. Dzīvojamā māja  

“Leiči”, Mazie Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads   
Rita Seņkāne 

18. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, kūts būvniecība  

Priedes, Laucesas  pagasts, Daugavpils novads 

Valerijs Pankovs 

 

19. Vasaras mājiņas rekonstrukcija  un pirts būvniecība  

Veronikas, Tabores pagasts, Daugavpils novads 
Olga Bordjuga 

 

 

JAUNAS  SAIMNIECĪBAS UN CITAS LAUKU PALĪGĒKAS-19 

 

Nr. 
Objekta nosaukums  un adrese 

 
Būvētāji 

1.  
Pirts 

„Manturi”, Višķu pagasts, Daugavpils novads 
Ināra  Sadikova 

2.  
Saimniecības ēkas 

„ Ziedu iela 9”, Krauja , Naujenes  pagasts, Daugavpils novads 
Arčils Gersamija 

3.  
Šķūnis 

„Natali”, Višķi, Višķu  pagasts, Daugavpils  novads 
Andrejs   Gaideļs 

4.  
Saimniecības ēkas 

„ Rīgas iela 62”,  Dubna, Dubnas  pagasts, Daugavpils novads 
Anatolijs Gudasovs 
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5.  
Garāža 

„ Parka iela 5”, Sventes pagasts, Daugavpils  novads 
Ēriks Šarans 

6.  
Pirts 

„Tereza”, Moskovskaja, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

Vjačeslavs 

Dmitrijevs 

7.  

Pirts 

Zemeņu iela 2, Nr.151, Mičurinietis, Kalkūnes  pagasts, 

Daugavpils novads 

Arkādijs Blaževičs 

8.  
Pirts 

„Zvirbuli 1”, Tabores pagasts, Daugavpils novads 

Sergejs Astašonoks 

Ludmila Mjagkiha 

9.  
Pirts 

„Morāni”, Sventes pagasts, Daugavpils novads 
Vitālijs Kaušelis 

10.  
Pirts 

„170”, Atpūta, Sventes pagasts, Daugavpils novads 
Andrejs Krasņakovs 

11.  
Garāžas būvniecība 

Upes iela 20, Maļutki, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 
Viktors Vaļuka 

12.  
Pirts būvniecība 

Draudzības iela 24A, Demenes pagasts, Daugavpils novads 

Aleksejs Šlapkovs 

Ņina Šlapkova 

13.  
Kūts būvniecība 

Priedes, Laucesas  pagasts, Daugavpils novads 
Valerijs Pankovs 

14.  
Garāža,saimniecības ēka,lapene   /būvniecība/ 

Sventes  pagasts, Daugavpils novads 
Eduards Zavadskis 

15.  
Pirts būvniecība 

Veronikas, Tabores pagasts, Daugavpils novads 
Olga Bordjuga 

16.  
Garāža un malkas nojume 

“Gaismas māja”, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
Igors Govilovičs 

17.  
Šķūņa, kūts būvniecība 

„Liepas”, Kalna Višķi,  Višķu pagasts, Daugavpils novads 
Olga Korčevnaja 

18.  
Nedzīvojamās ēkas būvniecība 

“Gļinoj rečej”, Gļinaruča, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads   
Zinaīda Matvejeva 

19.  
Šķūņa būvniecība 

“Gļinoj rečej”, Gļinaruča, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads   
Igors Dubovskis 

 

JAUNĀS DĀRZA MĀJIŅAS – 15 

Nr. 

 

Objekta nosaukums  un adrese 

 

Būvētāji 

1.   

Dārza mājiņa  

 „Latgale,z.g.74”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

Jeļena Volodina 
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2.  Dārza mājiņa  

„Ozolaine, 7”, Medumu  pagasts, Daugavpils novads 

Aleksandrs 

Sudilovskis 

3.  Dārza mājiņa  

„Cīrulīši”, Tabores pagasts, Daugavpils  novads 
Nioņila Gladija    

4.  Dārza mājiņa  

„Daugava, 512”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils  novads 
Zinaida Kozļaroviča   

5.  Dārza mājiņa  

„Birkiņeļu dārziņi, 151”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 
Dmitrijs Soņins 

6.  Dārza māja 

Latgale, 79, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 
Anna Zeļanika 

7.  Dārza mājiņa 

“6”, Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 
Kazimirs  Jonāns 

8.  Dārza mājiņa un saimniecības ēka 

“136”, Vasarnīcas,  Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
Olga Piragova 

9.  Dārza mājiņa 

“170”, Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 
Ļubova Blinova 

10.  Dārza mājiņa 

“47”, Atpūta, Sventes pagasts, Daugavpils novads 
Yanafa Novik   

11.  Dārza  mājiņas būvniecība  

Cirulīši 15 a, Tabores pagasts, Daugavpils novads 
Tamāra Paršina 

12.  Dārza mājiņa 

“92”, Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 

Anatolijs 

Soldatenkovs 

13.  Dārza mājiņas  būvniecība  

„1G”, Maļutki, Tabores pagasts, Daugavpils novads Luiza Redņikova 

14.  Dārza mājiņa 

“27A”, Mičurinieties, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads  Ludmila Mileviča 

15.  Dārza mājiņa  

“175”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 
Jevgēnijs Savins 

  

CITA INFORMĀCIJA PAR ĒKĀM UN BŪVĒM 

 

OBJEKTI 2012 2013 

Līdz 1993.gadam  uzceltās  būves:  

dzīvojamās mājas,  saimniecības ēkas un dārza mājas  

48 42 

Izstrādātas apliecinājuma kartes par vienkāršotu renovāciju un 

rekonstrukciju fiziskam personām, juridiskam personām, t.sk., 

fasāžu vienkāršota renovācija     

33 21 

Ģenerālplānu izstrādāšana un saskaņošana   27 29 

Akceptēti un saskaņoti projekti 192 211 

Informācijas par ēkas lietošanas mērķi 1 7 
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Secinājumi: 

 

1. Juridiskām personām izsniegto būvatļauju skaits palielinājies par 38 %.  Ceļu būvniecībā 

izsniegto būvatļauju skaits pieaudzis par 90%. 

2. Fiziskām personām izsniegto būvatļauju skaits sarucis par 2,5 %,  salīdzinoši ar 2012.gadu. 

3. Par 75% palielinājusies izziņu izsniegšana privātpersonām par nepabeigto būvniecību, 

salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem. 

4. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu skaits, salīdzinoši ar 2012.gada līmeni, krities par 

38,1%. 

5. Pieaudzis akceptēto un saskaņoto būvprojektu skaits, salīdzinoši ar 2012.gadu, par 9%. 

6. Juridisko personu objektu pieņemšana ekspluatācijā, ieskaitot ceļu nodošanu, salīdzinoši ar 

2012.gadu, sarukusi par 17%. 

7. Privātpersonu objektu pieņemšanas ekspluatācijā rādītāji norāda par 2,2% kritumu  

salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

8. Jauno dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā, salīdzinoši ar 2012. Gadu, saglabājusies 

iepriekšējā līmenī. 

9. Privātpersonu saimniecības ēku pieņemšanas ekspluatācijā rādītāji norāda par pieaugumu 

68% apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

10. Samazinājies laiks no būvniecības ieceres brīža, saņemot arhitektūras plānošanas 

uzdevumu, līdz brīdim, kad pasūtītājs uzsāk objekta būvniecību. 

11. Turpinās process, kad personas, kas dzīvo un strādā citās Eiropas Savienības valstīs, 

iegulda savus līdzekļus individuālo māju un ražošanas objektu būvniecībā Daugavpils 

novadā. 

12. Palielinājies saimniecības ēku būvniecības skaits, kas liecina par pārdomātu līdzekļu 

ieguldīšanu ražošanas objektos. 

 

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

un sabiedrības informēšanai 

 

Nodrošināta saikne starp pašvaldību un sabiedrību, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegta 

informācija par aktuālajiem notikumiem Daugavpils novada pašvaldības darbā. Daugavpils 

novada domes portālā www.dnd.lv tika sistemātiski ievietota un papildināta informācija 

iedzīvotājiem, informācija par plānotiem un notikušiem pasākumiem, aktuālām tēmām. 

 

2013.gadā notika 14 preses konferences, tika organizētas žurnālistu tikšanās un intervijas ar 

pašvaldības vadību, nodaļu un iestāžu vadītājiem, sagatavoti un nosūtīti svētku un dzimšanas 

dienu apsveikumi, sagatavotas video un foto prezentācijas, sadarbībā ar citām nodaļām tika 

organizēti novada lielākie pasākumi, tostarp, Ēnu diena 2013, Novada dienas 2013, festivāls 

„Augšdaugava 2013”, „Mana dzīves vide Daugavpils novadā 2013”.  

 

Trešo gadu pēc kārtas tiek izdota avīze „Daugavpils novada vēstis”, kurā tiek publicēta aktuālākā 

informācija par Daugavpils novadu. Avīzes apjoms kopš 2013.gada aprīļa palielināts no 8. līdz 12 

lpp., tirāža - 10010 eksemplāri.  

 

Laika posmā no 2013.gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31.decembrim tika sagatavots 71 ziņu sižets, 

no tiem 4 tematiskie raidījumi („Augšdaugava 2013”, Novada dienas, „Laukiem būt” un „Gada 

cilvēks 2013”), 55 sižeti nosūtīti Latgales reģionālajai televīzijai.  
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Video tematika  

Tematika Skaits 2013.gads/procenti 2012.gads/procenti 

Sabiedrība 18 25 12 

Uzņēmējdarbība, attīstība 9 13 14 

Kultūra, sports 24 34 34 

Izglītība, jaunatne  13 18 17 

Veselība un sociālā aprūpe  7 10 11 

Kopā 71 100 % 100% 

 

 
Video sižetu skatījumu statistika pēc 07.01.2014.datiem  

1. Kopējais skatījumu skaits - 12 444 reizes. 

2. Vidēji katru sižetu noskatījās 163 lietotāji. 

3. Kopējais video minūšu skaits - 372 min, jeb, 6,2 h. 

4. Vislielākais skatījumu skaits - sižetam par Vasarsvētku sadanci Vabolē (910), Staņislavam 

Ivbulim – 102 (782), komandas “Kalupe” uzvara Daugavpils atklātajā hokeja čempionātā 

(517) un Daugavpils novada dienas „Veram vaļā amatu lādi” (436).  

 

Izdarītais 2013.gadā:  

Noskaidrots avīzes izplatīšanas veids katrā no pagastiem, tādā veidā kontrolējot avīžu 

piegādes politiku, nodrošinot avīzes maksimālu izplatīšanu adresātam. 

Aktivizēta sadarbība ar sociālajiem žurnālistiem (informāciju avīzei un portālam iesūta 

arī skolas, pagastu pārvaldes, bibliotēkas u.c.). 

Ieviesta rubrika - „Radoša personība” un „Iepazīšanās ar deputātu”. 

Notikusi sadarbība ar radio „Alise Plus” (raidījums „Dialogs ar novadu”, nodrošinot 

tiešos ēterus un informācijas pieejamību novada un pilsētas iedzīvotājiem. 

Daugavpils novada pašvaldībai tika izveidota lapa sociālā tīkla vietnē Facebook - 

www.facebook.com/DaugavpilsNovadaPasvaldiba un twitter konts - 

https://twitter.com/DaugavpilsND 

Organizēts Ziemassvētku atklātņu konkurss. 

 Gada nogalē prezentēta filma par Daugavpils novadu.  

 Apkopota informācija par pagastu pārvalžu mājas lapu un Daugavpils novada domes 

portāla www.dnd.lv satura un struktūras pilnveidošanu.  

 Daugavpils novada pašvaldības publiskie pakalpojumi sagatavoti un iesniegti 

ievietošanai portālā www.latvija.lv  

Laba pieredze gūta no martā - aprīlī organizētajām tikšanām ar iedzīvotājiem katrā pagastā, kur 

piedaloties pašvaldības deputātiem un speciālistiem, izpildvara atskaitījās par padarīto.  

 

Sabiedrība 
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DAUGAVPILS NOVADA 

 DZIMTSARAKSTU  NODAĻA 

 

  Daugavpils novadā (pēc stāvokļa uz 03.01.2014. pēc Iedzīvotāju reģistra datiem)  

dzīvesvietu deklarējušas 26634 personas. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām: 

 

Vecums Skaits 

0-6 1387 

7-15 1984 

16-18 706 

19-25 2712 

26-40 5688 

41-60 7937 

61-70 2813 

71-80 2316 

81-90 969 

91-100 118 

>101 4 

 

 
 

 

 

2013.gadā  Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pavisam sastādīti 1112 civilstāvokļa 

aktu reģistri:   

 

Dzimšanas 154 

Laulības 325 

Miršanas 633 

 

Daugavpils novada pagastu dzimtsarakstu nodaļās un Daugavpils novada dzimtsarakstu 

nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru skaita dinamika no 2006.gada līdz 2013.gadam. 
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Laulība 

Dzimtsarakstu nodaļā ir četras laulību reģistrācijas vietas: Červonkas pilī Vecsalienas 

pagastā, Naujenes laulību zālē, Raiņa mājā Berķenelē, nodaļas telpās. Šogad jaunais Civilstāvokļa 

aktu reģistrācijas likums paredz  arī laulību reģistrāciju ārpus pašvaldības noteiktām vietām  

(laulību skaits, kas reģistrēts Raiņa mājā Berķenelē uzrādīts kopā ar reģistrāciju citās vietās). 
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Červonkas pilī noslēgtas159 laulības. 

 

 
 

 
 

 

Naujenes laulību zālē reģistrētas 56 laulības. 
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Nodaļas telpās reģistrētas 79  laulības. 

Šogad sākām laulību reģistrāciju arī Raiņa mājā Berķenelē, kur reģistrētas 4 laulības. 

Ārpus pašvaldības noteiktajām vietām reģistrētas 4 laulības. 

23 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās. 

 

 

Dzimšana  

  

Kopā 2013.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 154 bērniņi – 79 zēni 

un 75 meitenes. 

 Šogad reģistrēti  trīs dvīņu pāri. 

68  māmiņām piedzimuši – pirmie bērni, 61- otrie, 11 - trešie, 69 - ceturtie, piektie un 

vairāk bērniņi - 8 ģimenēs. 

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu – 9. 

Atzīta (noteikta) paternitāte – 48. 

Trīspusēja paternitāte – 1. 

Nedzīvi dzimuši – 1 

Pēc dzimšanas  reģistrācijas 15 dzimšanas reģistri papildināti sakarā ar paternitātes 

atzīšanu.    

                                                                                                                                      

2013.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem  Ls 50 

apmērā. 2013.gadā  157 novada ģimenēm izmaksāti bērna piedzimšanas pabalsti. 
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Dzimušo skaits pa pagastiem

 
 

 

 

 

 

 

Miršana 

 

Nodaļā reģistrēti 633 miršanas gadījumi, tai skaitā, vīrieši – 314, sievietes – 319, mirušie  

līdz gadam – 1. 
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Mirušo skaits pa pagastiem

 
 

Dzimtsarakstu nodaļa ir atbildējusi uz  246 pieprasījumiem, t.sk., izdotas: 

 174 atkārtotas apliecības, tai skaitā, dzimšanas apliecības - 117, laulības apliecības - 35, 

miršanas apliecības - 22. 

Izsniegtas 705 izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

 

Veikti 138 papildinājumi un labojumi reģistru  ierakstos: 

 sakarā ar vārda, uzvārda, tautības  maiņu  - 12; 

 paternitātes atzīšana pēc dzimšanas reģistrācijas - 16; 

      tai skaitā, pamatojoties uz tiesas spriedumu  - 4; 

 atņemtas aizgādības tiesības     - 30; 

 sakarā ar laulības  šķiršanu    - 67; 

 labojumi reģistros      - 13. 

 

2013.gadā nodaļā tika sagatavotas  12 uzvārda maiņas lietas . 

 

Pašvaldības IT kompetences centra darbību 2013. gadā 

 

 

Pašvaldības IT kompetences centra uztur 6 serverus - epasta serveris, Ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas serveris, datu serveris, DNS serveris, web serveris un grāmatvedības serveris. 

Pašvaldības IT kompetences centrs nodrošina mājas lapas uzturēšanu Ilūkstes novada pašvaldībai, 

kā arī epasta pakalpojumus. 
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IT pakalpojumi pašvaldībai: 

1. Epasta pakalpojumi. Šajā gadā notika pāreja uz jauno epasta serveri, izmantojot atvērtā koda 

risinājumus, kā rezultātā tika ietaupīti līdzekļu programmatūras iegādei.  Daugavpils novada 

pašvaldība un tās iestādes kopumā tiek izmantoti 552 epastu konti un Ilūkstes pašvaldība 74 

epastu konti. 

2. Mājas lapu uzturēšana un to funkcionālie risinājumi, 2013. gada nogalē tika uzsākta Daugavpils 

novada domes un Daugavpils novada pārvalžu 19 mājas lapu modernizācija, pārejot uz 

mūsdienīgāku programmēšanas valodas ietvaru.  

3. 2013. gadu uzsākot pašvaldībā tika sākta izmantota jauna lietvedības sistēma – FIBU. 

2013.gadā sākta jaunas SIA „ZZdats” informatīvā sistēma - Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un 

izīrēšanas informatīvā sistēma (BRIDZIS), kā arī notiek darbs pie vienotās informatīvās sistēmas 

NOMA ieviešanas, kas līdz šim ir darbojies tikai lokāli pārvaldēs. 

4. ITK infrastruktūras uzturēšana un ieviešana. Jau trešo gadu pēc kārtas Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs tiek ieviesta videonovērošana. It PKC izstrādā nolikumu un 

tehnisko specifikāciju, kā arī sagatavo informāciju par datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts 

inspekcijai. 

5. Informāciju sistēmu izveide - auto rezervācijas sistēma, kapu sistēma, printeru kārtridžu 

uzskaites sistēma. 2013. gadā tika izveidota jauna sistēma - Informācija par saņemto būvniecības 

iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas 

saņemšanai. 

 

Līdz ar platjoslas projekta piekļuves punktu saraksta apstiprināšanu VAS „Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” (LVRTC) ir uzsācis darbu pie platjoslas projekta ietvaros izbūvējamā optiskā 

tīkla Latgales reģionā, kur mūsu novadā būs viens no lielākajiem piekļuves punktu skaits. Kopumā 

būs izbūvēti 9 pieejas punkti. IT PKC organizēja tikšanos ar LVRTC un Latgales reģiona 

pašvaldību pārstāvjiem, kuras ir iesaistītas šajā projektā.     

 
 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada  

pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece     I.Natarova 


