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APSTIPRINĀTS 
ar Daugavpils rajona padomes 
2010.gada 1.jūlija lēmumu 
Nr. 857 (protokols Nr. 14., 67.&) 

 
Daugavpils novada pašvaldības 2009.gada 

publiskais pārskats 
 

 2009.gada 1.jūlij ā tika izveidota Daugavpils novada pašvaldība, kurā administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā apvienojās 19 bijušās pagastu pašvaldības - Ambeļu pagasta padome, Biķernieku pagasta 
padome, Demenes pagasta padome, Dubnas pagasta padome, Kalkūnes pagasta padome, Kalupes pagasta 
padome, Laucesas pagasta padome, Līksnas pagasta padome, Maļinovas pagasta padome, Medumu pagasta 
padome, Naujenes pagasta padome, Nīcgales pagasta padome, Salienas pagasta padome, Skrudalienas 
pagasta padome, Sventes pagasta padome, Tabores pagasta padome, Vaboles pagasta padome, Vecsalienas 
pagasta padome, Višķu pagasta padome un kura pārņēma Daugavpils rajona padomi ar tās pakļautībā 
esošajām iestādēm - Naujenes bērnu namu, Višķu sociālās aprūpes centru, Medumu speciālo 
internātpamatskolu, sociālo pakalpojumu centru „Pīlādzis”, Tautas izglītības un kultūras centru, dabas parku 
„Daugavas loki”, apvienību „Sports”. 

Pirmie 2 - 3 mēneši pēc novada izveidošanas bija veltīti juridiskās bāzes sagatavošanai, institūciju 
veidošanai, amatpersonu iecelšanai, īpašuma un saistību pārņemšanai un darba organizācijas nodrošināšanai. 
Uz 2009.gada 31.janvāri novada pašvaldība izveidoja 53 iestādes. Daugavpils novada dome ir centrālā 
Daugavpils novada pašvaldības iestāde.  

 
2009.gadā notika 18 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 4 ārkārtas sēdes, kurās: 

- izdoti 15 saistošie noteikumi 
- apstiprināti 62 nolikumi un 3 reglamenti 
- sniegtas 7 informācijas par dažādiem novada pašvaldības darbības virzieniem 
- izskatīti 9 protokollēmumi 
- pieņemti 1767 lēmumi. 

 
Pašvaldības 2009.un 2010.gada budžets 

2009.gada un 2010.gada datu salīdzināšana nav pilnībā objektīva, jo Daugavpils novada pašvaldības 
2009.gada pārskatos nav iekļauts Daugavpils rajona padomes budžets.   

 
Bilance 

Pašvaldības grāmatvedības bilances vērtība 2009.gada laikā palielinājās par 7%. 

 
2009.gada laikā ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība ir palielinājusies par 8%. Pieauguma lielāko 

skaitlisko vērtību veido pamatlīdzekļu vērtības pieaugums par 2263,62 tūkst. latu (6%). 



2 

 

Apgrozāmo līdzekļu bilances vērtība gada laikā ir palielinājusies par 4%, tai skaitā, naudas līdzekļu 
apjoms ir palielinājies par 362 tūkst. latu (45%), debitoru parādi palielinājušies par 87 tūkst. latu (87%), 
krājumi samazinājušies par 335 tūkst. latu (-57%), nākamo periodu izdevumi samazinājušies par 26 tūkst. 
latu (-47%), bet īstermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies par 20 tūkst. latu (-82%).  

 
Attēls Nr.1 - Aktīvi 

 
Pašvaldības pašu kapitāls 2009.gadā ir pieaudzis par 1355 tūkst. latu (4%), kreditoru saistības - par 

1434 tūkst. latu (34%), tai skaitā, īstermiņa saistības palielinājušās par 475 tūkst. latu (21%), ilgtermiņa - par 
959 tūkst. latu (49%). 

 
Attēls Nr.2 - Pasīvi 

 
Pamatbudžets 

Plānots, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi 2010.gadā samazināsies par 8%. Ieņēmumu 
samazinājumu veido transfertu samazinājums par 1950 tūkst. latu (-22%) un nenodokļu ieņēmumu 
samazinājums par 98 tūkst. latu (-49%).  

 
Attēls Nr.3 - Ienākumi 

 
Pašvaldības izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazināsies par 6%. Vislielākais izdevumu 

samazinājums ir izglītībai – 1239 tūkst. latu (23%). Samazinājums izskaidrojams ar to, ka 2010.gada 
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budžetā izglītības mērķdotācija plānota 8 mēnešiem. Samazinājušies arī izdevumi pašvaldības ekonomiskās 
darbības nodrošināšanai – 596 tūkst. latu (52%), bet lielākais izdevumu palielinājums ir sociālajai 
aizsardzībai - 920 tūkst. latu (86%). 

 
Attēls Nr.4 - Izdevumi 

2010.gadā būtiski samazināsies atalgojuma un darba devēja valsts sociālo iemaksu apjoms – kopā 
par 1643 tūkst. latu (-20%), par 190% palielināsies izmaksāto sociālo pabalstu apjoms, pakalpojumu un 
uzturēšanas izmaksas pieaugs attiecīgi par 45% un 14%. 

 
Attēls Nr.5 - Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām 

 
Speciālais budžets 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2010.gadā samazināsies par 40% (373 tūkst. latu), bet izdevumi - par 
41% (434 tūkst. latu). 

2010.gadā plānots 94% samazinājums no ziedojumiem un dāvinājumiem un 99,88% samazinājums 
no pārējiem ieņēmumiem. 

Samazināsies izdevumi ekonomiskajai darbībai (-40%), teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai       
(-45%), atpūtai, kultūrai un reliģijai (-98,93%) un sociālajai aizsardzībai (-100%).  

 
Attēls Nr.6 - Speciālais budžets 
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums 
Pārskata periodā būtiski palielinājās zemes vērtība, sakarā ar to, ka ņemta uzskaitē piederošā un 

piekrītošā zeme, kura līdz šim nebija iekļauta bilancē, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datiem. 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi būtiski palielinājās, sakarā ar to, ka līdz šim bilancē neiekļautās 
mežaudzes tika ņemtas uzskaitē, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.867 112.1. punktu, atbilstoši 
Meža valsts reģistra datiem. 

Nekustamā īpašuma veids 
Uz pārskata gada 
beigām 

Uz pārskata gada 
sākumu 

Zeme, ēkas un būves kopā 33 568 338 31 166 381 
t.sk.  -    dzīvojamās ēkas 2 533 101 2 557 911 

- nedzīvojamās ēkas 11 567 710 10 810 355 
- transporta būves 11 692 404 11 863 224 
- zeme zem ēkām, būvēm 1 127 068 470 391 
- kultivētā zeme 928 617 854 546 
- atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 11 159 1613 
- pārējā zeme 3 344 349 2 231 993 
- inženierbūves 2 104 497 2 102 203 
- pārējais nekustamais īpašums 259 433 274 145 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi kopā 227 035 205 551 
t.sk. – pazemes aktīvi 128 000 128 000 

- augļu dārzi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi 150 10 808 
- mežaudzes 97 788 44 810 
- pārējie bioloģiskie aktīvi 1 097 21 933 

 
Pašvaldības kapitāla vērt ība un tās paredzamās izmaiņas 

Ilgtermi ņu finanšu ieguldījumi 
2009.gadā Daugavpils novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par           

Ls 582603. 

 
Attēls Nr.7 - Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

 

L īdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Teritoriālās reformas rezultātā: 
• no Daugavpils rajona padomes pārņemtas kapitāla daļas SIA „GRĪVAS POLIKLĪNIKA”, 
• no Naujenes pagasta pašvaldības pārņemtas SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

kapitāla daļas. 

Nr. 
p.k. 

Kapit āl-
sabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērt ība uz 
31.12.2008. 

(Ls) 

Bez 
atlīdzības 
saņemts 

2009.gadā 
(Ls) 

 

Pārvērt ēts 
2009.gadā 

(Ls) 

Kapit āl- 
sabiedrības 
ilgtermi ņa 

ieguldījumu 
pārvērt ēšana 

2009.gadā (Ls) 

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērt ība uz 
31.12.2009. 

(Ls) 

1. 
SIA „GRĪVAS 
POLIKLĪNIKA”  

41503015297 0 184968 -19908 19342 184402 

2. 
SIA „NAUJENES 
PAKALPOJUMU 
SERVISS” 

41503008685 811190 0   811190 

 Kopā:  811190 184968 -19908 19342 995592 
Summa (Ls) Darījuma apraksts 
19342 Radniecīgā uzņēmuma SIA „GRĪVAS POLIKLĪNIKA” iepriekšējos gados pārvērtētie pamatlīdzekļi 
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Konts 

Radniecīgo un 
asociēto 

sabiedrību 
nosaukums 

Reģistrācijas 
numurs 

 

Adrese, 
pamat- 
darbība 

Pamat- 
kapitāls 

(Ls) 

Akciju un 
daļu 

kopsumma 
(Ls) 

Īpatsvars 
radniecīgo un 

asociēto 
sabiedrību 

kapitālā(%) 

L īdzdalīb
as akciju 
un daļu 
skaits 

Nomināl- 
vērt ības 
katram 

akciju un 
daļu veidam 

(Ls) 

1311 
SIA „GRĪVAS 
POLIKLĪNIKA” 

41503015297 
Lielā iela 42, 
Daugavpils 
LV-5418 

184968 184968 100 184968 1.00 

1311 
SIA „NAUJENES 
PAKALPOJUMU 
SERVISS” 

41503008685 

Daugavas iela 
29A, 

Naujenes 
pagasts, 

Daugavpils 
novads, 

LV-5451 

1069356 1069356 100 1069356 1.00 

 
Pārējie ilgtermi ņa finanšu ieguldījumi 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no Daugavpils rajona padomes pārņemtas kapitāla daļas 
SIA „LATGALES LAIKS”, SIA „DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”, SIA “ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojumu Nr.809 „Par valsts sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību ”DAUGAVAS SLIMNĪCA” valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā”, 
Daugavpils novada pašvaldībai bez atlīdzības īpašumā tika nodotas 136436 valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību ”DAUGAVAS SLIMNĪCA” valsts kapitāla daļas. 

Nr. 
p.k. 

Kapit ālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērt ība uz 
31.12.2008. 

(Ls) 

Bez 
atlīdzības 
saņemts 

2009.gadā 
(Ls) 

 

Pārdots 
2009. 
gadā 
(Ls) 

Ilgtermi ņa 
debitoru 

pāradi (Ls) 

Ieguldī- 
juma 

uzskaites 
vērt ība uz 
31.12.2009. 

(Ls) 

1. SIA „LATGALES LAIKS” 41503004556 0 800 0 0 800 

2. 
SIA „DAUGAVPILS 
REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” 

41503029600 0 207032 0 0 207032 

3. 
SIA ”DAUGAVAS 
SLIMNĪCA” 

40003345753 0 136436 0 0 136436 

4. 

SIA “ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES 
STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”  

41503029988 0 50215 0 0 50215 

5. 
Privātpersona (2009.gadā 
pārdoti dzīvokļi ar atlikta 
maksājuma grafiku) 

 0 0 0 1372 1372 

6. 
Privātpersona (2009.gadā 
pārdoti dzīvokļi ar atlikta 
maksājuma grafiku) 

 0 0 0 2346 2346 

 Kopā:   394483 0 3718 398201 

 

Nr. 
p.k. 

Kapit ālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. UR 

L īdzdalības 
akciju un 
daļu skaits 

Nominālvērt ība 
katram akciju 
un daļu veidam 
(Ls) 
 

L īdzdalība Pašu kapitāls 

     %      Ls 
Perioda 
sākumā 
(Ls) 

Perioda 
beigās 
(Ls) 

1. SIA „LATGALES LAIKS” 41503004556 8 100.00 14.55 800 0 108616 

2. 
SIA „DAUGAVPILS 
REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” 

41503029600 207032 1.00 7.61 207032 0 3808497 

3. 
SIA ”DAUGAVAS 
SLIMNĪCA” 

40003345753 136436 1.00 7.60 136436 0 1955702 

4. 

SIA “ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES 
STARPPAŠVALDĪBU 
ORGANIZĀCIJA”  

41503029988 83 605.00 15.09 50215 0 391243 
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Zvērin āta revidenta atzinums par 2009.gada pārskatu 
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Valsts kontroles revīzijas atzinums 
 

Valsts kontroles revīzija Daugavpils novada pašvaldībā pārskata gadā nav notikusi.  
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Domes lēmums par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu 
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Publiskās investīcijas infrastrukt ūrā pašvaldības administratīvajā teritorij ā 

2009.gadā tika īstenoti sekojoši projekti Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 
pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”: 

- 2009.gada 12.janvārī tika parakstīts līgums un veikti darbi projekta “Biķernieku pagasta pašvaldības 
ceļa “Lipiņišķi – Pavlovskoje” 0.000 – 4.240 km rekonstrukcija īstenošanai”. 

- 2008.gadā tika uzsākta un 2009.gadā tika pabeigta Dubnas ciema Nākotnes un Sporta ielu apgaismes 
sistēmu rekonstrukcija par summu Ls 30015,34. 

- Tika realizēts projekts „Kalkūnes ciema ielu rekonstrukcija”. Noasfaltētas ielas: Strādnieku iela           
525 m garumā, Jaunatnes iela 634 m garumā un Zemnieku iela 340 m garumā. Kopējās izmaksas 
sastādīja Ls 190 313. 

- Tika realizēts projekts „Kalupes pagasta ielu rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas Ls 96074.67 
apmērā. 

- 2009.gadā veiksmīgi realizēts LAD finansētais projekts „Medumu ciemata ielas (Alejas iela 0,000 – 
1,155 km un Skolas iela 0,000 – 0,604 km) asfalta seguma rekonstrukcija” par kopējo summu           
Ls 173 158,45. 

- Naujenes pagastā pārskata gadā no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piesaistītiem 
līdzekļiem veikta projekta „Naujenes pagasta Kraujas ciema autoceļa „Kraujas ciems”, Ziedu ielas, 
Pļavas ielas, Parka ielas rekonstrukcija” 1. posma realizācija par kopējo summu Ls 149 356. 
Rekonstrukcijas rezultātā 1.37 km pašvaldības ceļiem un ielām atjaunots segums, uzstādītas jaunas 
betona apmales un ceļa zīmes. Projekta 2. posma realizācija plānota 2010.gadā.  

- 2009.gadā Nīcgales pagastā tika īstenots projekts „Nīcgales pagasta autoceļu „Keiri-Komplekss” 
0.000-1.564 km un „Vasarāji-Kastaņi” 0,000-0,450 km rekonstrukcija”. 

- Salienas pagasta padome piedalījās 2008.gada rudenī Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. 
2009.gada 23.februārī noslēgts līgums ar Lauku atbalsta dienestu par projektu “Kultūras nama 
pagrabstāva rekonstrukcija par brīva laika norišu centru (2 kārtas)” un „Salienas pagasta autoceļa 
„Meteliški – Skrudalienas pag.” 0.000-1.610 km rekonstrukcija” realizāciju. 

- Sventes pagastā 2009.gadā tika realizēts projekts „Sventes pagasta ielu rekonstrukcija” (Alejas 
šķērsiela, Strādnieku iela, Meža iela, Zemnieku iela). 

- 2009.gadā Vaboles pagasta pārvalde realizēja  projektu „Vaboles pagasta saieta nama vienkāršota 
rekonstrukcija”, 

- Tika realizēts projekts „Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcija (Lauku iela, Dārzu iela, 
Kalna iela, Ezeru iela, Mednieku iela, Tirgus iela)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas projekti 

2009.gadā vietējās pašvaldības uzsāka darbu pie TEP (tehniski ekonomisko pamatojumu) sagatavošanas, lai 
varētu iesniegt projekta pieteikumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”. 

Piesaistot Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, jau 2007. gadā Līksnas pagastā tika 
uzsākta ūdenssaimniecības projekta „Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas 



10 

 

ciemā” realizācija. Darbus veica SIA „Filter”. Uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Sakarā ar strauji 
pieaugošo amonija daudzumu dzeramajā ūdenī, iekārtas pilnībā neattīra ūdeni, tāpēc tika pagarināts līgums 
ar SIA ”Filter” līdz 2009.gada 31.decembrim dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem. 

2009.gadā Medumu pagastā tika  strādāts pie ES fondu piesaistīšanas pagasta teritorijas attīstībai. Tika 
sagatavots TEP (tehniski ekonomiskais pamatojums) projektam „„Daugavpils rajona Medumu pagasta 
Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība” I un II kārta” un saņemts atbalsts finansējumam Ls 336 405,94 
apmērā. 2009.gada 9.novembrī tika noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta realizāciju, kas tiks veikta 
2010.gadā. 

PA „Višķi” uzsāka realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma 
ciemā” un projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu ciemā”. Projekti tiek turpināti 
2010.gadā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaunais ūdens rezervuārs Višķu tehnikuma ciemā 

 
2009.gadā uzsākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta LLI-050 „Uz ūdens resursiem 

balstītais kopīgais tūrisma piedāvājums Latgales reģionā un Utenas apriņķī” (akronims „Water Joy”) 
realizācija. Izstrādāts tehniskais projekts Medumu parka labiekārtošanai. Par ietaupītajiem līdzekļiem 
2010.gadā tiks realizēta 2 laivu piestātņu izbūve Medumu parkā. 

 Pagastu pārvaldes sagatavoja projekta pieteikumus darbības programmā „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”: 

- Lauceses pagasta pārvalde, projekts „Mirnija ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdensvada 
rekonstrukcija”, kopējās izmaksas Ls 410 716,00; 

- Līksnas pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas ciemā”, 
projekta kopējās izmaksas Ls 234 968,00; 

- Kalkūnes pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils rajona Kalkūnes 
pagasta ciemā Kalkūni”, kopējās izmaksas Ls 271 462.00; 

- Ambeļu pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā”, 
Ls 66 652,85. 

Lai uzlabotu Vecsalienas pagasta Červonkas ciema iedzīvotājiem ūdens kvalitāti, tika nolemta ūdens 
atdzelžošanas stacijas būvniecība un atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana. Būvniecība tika uzsākta 2009.gada 
augustā un pabeigta 2009.gada decembrī uz kopējo summu Ls 28697.00. Šajā projektā līdzekļi tika ieguldīti 
no pašvaldības budžeta , kā arī projekts tika līdzfinansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda. 
 

Novada skolu rekonstrukcijas un pielāgošanas projekti 
Tika izstrādāts un apstiprināts projekts “Medumu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras  un 

aprīkojuma uzlabošana” - Izglītības un zinātnes ministrijas darbības programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitātes “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana” projektu konkursā. Projekta kopējā summa Ls 98 392. 

Tika izstrādāts un apstiprināts projekts „Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību 
traucējumiem” darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitātē 
„Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem”. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 98 392. 
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Vietējās pašvaldības izstrādāja un Izglītības ministrijai iesniedza projektus, bet pēc reģionālās 
reformas tie visi tika apvienoti vienā projektā „Daugavpils novada skolu informatizācija”, ko tālāk ieviesīs 
Daugavpils novada dome. Projekta kopējās izmaksas – Ls 108984,62. 

2009. gadā Višķu pagastā tika uzsākta trīs ERAF līdzfinansētu projektu realizācija: 
- Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošanai Špoģu vidusskolā, kur tiek 
ierīkoti fizikas, bioloģijas un ķīmijas kabineti, atbilstoši visām prasībām. Projekts tiek turpināts 2010.gadā. 

 

 

 

 

 

 
Ķīmijas kabinets Špoģu vidusskolā 

 
2009.gadā  uzsāka ES fondu projektu  „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana Vaboles vidusskolā”. 
Investīciju projekta „Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācijas turpinājums – 

internātpamatskolas ēku un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”  īstenošanai 2010.gadā tika piešķirts 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) apakšprogrammas 25.02.00 „Atbalsts 
pašvaldību investīciju projektiem” finansējums Ls 40000 apmērā un valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 
41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums Ls 95000 apmērā, ieguldīti arī rajona 
pašvaldības līdzekļi - Ls 7579. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika rekonstruēta un siltināta 
internātpamatskolas katlu mājas ēka, uzstādīti divi jaunie apkures katli „Komforts -200” un cita iekārta, 
izveidotas telpas veļas mazgāšanai un žāvēšanai. Uzbūvēti kanalizācijas un ūdensvada ārējo tīklu posmi, 
uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta. Sakarā ar to, kā tehniskā projekta paredzētie pasākumi nav pabeigti, 
lai nodotu būvobjekta 1.kārtu ekspluatācijā atbilstoši „Būvniecības likuma” prasībām, tika noteikts 
nepieciešamais finansējuma apjoms 2010.gadam Ls 47133 apmērā, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, 
kanalizācijas un elektroapgādes tīklu būvēšanai.    

       
 

     
 

2009.gadā turpinājās darbs pie Naujenes pirmsskolas iestādes „Rūķītis” siltināšanas un sporta 
kompleksa „Lociki” celtniecības tehniskās dokumentācijas sagatavošanas.  
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 Investīciju projekta „Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana 
2.kārta – iekštelpu remonts” īstenošanai 2010.gadā tika piešķirts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas (RAPLM) apakšprogrammas 25.02.00 „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” finansējums 
Ls 18408  apmērā un valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” finansējums Ls 246592 apmērā. Rekonstrukcijas darbu pabeigšanai novada pašvaldība paņēma 
aizņēmumu Ls 265000. Skolā klašu telpās, aktu zālē, gaiteņos, tualetēs un ēdnīcā – nomainītas grīdas, 
izremontēti un nokrāsoti griesti un sienas, nomainīta elektroinstalācija un gaismas ķermeņi, ierīkota 
ventilācija, nomainīta apkures sistēma un ierīkots siltuma mezgls, ūdensvada un kanalizācijas caurules un 
armatūra, ierīkota ugunsdrošības automātikas un ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Skolā uzstādīts pacēlājs 
personām ar kustību traucējumiem. Skola pieņemta ekspluatācijā 15.12.2009. 

    
 

Citi projekti 
Tika pabeigta Višķu pagasta Špoģu un Višķu tehnikuma ciemu katlumāju iekārtu remonts, kura 

ietvaros tika remontēta Špoģu katlumāja, nomainīts siltummainis un izremontēti mehānismi. Projektu 
realizēja par valsts investīciju līdzekļiem. 

Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar Daugavpils novada domi realizēja projektu „Harmoniska 
pārrobežu satiksmes drošības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās „LATLIT TRAFFIC”” 
ietvaros tika izveidots veloceliņš 2,702 km garumā un uzbūvēts stāvlaukums Višķu tehnikuma ciemā.  
 

 

 

 

 

 
Stāvlaukums Višķu tehnikuma ciemā 

 
Turpinājās darbs pie Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstītā projekta “Dabas aizsardzības plāna 

izstrāde dabas parkam „Daugavas loki””. Projekta summu Ls 20 000..  
Nodaļas speciālisti, sadarbojoties ar Krāslavas rajona pašvaldībām, dabas parka „Daugavas loki” 

vadību un dabas speciālistiem piedalījās Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Dabas aizsardzības 
plāna izstrāde dabas parkam „Daugavas loki”” (projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība”, aktivitāte - Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām) 
realizācijā. 

Turpinājās darbs pie projekta „Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes 
paaugstināšana dabas parka „Daugavas loki” teritorijā” (projekts atbalstīts no Eiropas Ekonomikas Zonas 
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātajā projektu konkursā -
 atbalsta jomā: Ilgtspējīga attīstība).  Kopējā projekta vērtība – EUR  355 941, jeb, Ls 250 157. 

Turpinājās darbs pie projekta „Daugavpils rajona pašvaldību darbinieku izglītošana labas prakses 
veicināšanai starp Latvijas Daugavpils rajona un Dānijas pašvaldībām” (Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” apakšprojektu atklāts konkurss). Projekta 
kopējā vērtība - EUR 56236.16, jeb, Ls 39523.00. 

Sadarbībā ar Dienvidlatgales pašvaldību mācību centru turpinājās darbs pie Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstītā projekta „Pārrobežu sadarbības veicināšana līdzsvarotas ekonomikas attīstībai, sekmējot  
pašvaldību darbinieku izglītošanu, labas prakses veicināšanu starp Daugavpils rajona un Dānijas 
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pašvaldībām un institūcijām”. Daugavpils rajona padome 2009.gadā nodrošināja līdzfinansējumu               
Ls 1805,00  apmērā. 

Višķu pagasta Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē tiek organizēta licencētā makšķerēšana. 
Sadarbībā ar Zivju fondu 2009. gadā Višķu ezerā tika ielaists 1000 kg vienvasaras līdaku. 
 
 

 

 

 

 

 
Līdaku ielaišana Višķu ezerā 

2009.gadā Maļinovas pagastā tika rekonstruēta vecā, 1960.gadā uzbūvētā, skolas darbnīca un 
izveidota jauniešu centra ēka. Kopumā renovācijā un kapitālajā remontā tika ieguldīti Ls 24 864. 

 
 

Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti 
Tika izstrādāti un 2009. gada beigās Vides ministrijā Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto atklāto projektu iesniegumu konkursā tika atbalstīti Daugavpils novada domes projekts 
„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”, 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 278 659 un projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Daugavpils novada  Silenes pamatskolas ēkā”, projekta kopējās attiecināmās izmaksas  Ls 280 000. 

 
Privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorij ā 

Nīcgales pamatskola saņēma Sorosa fonda atbalstu projektam „Nīcgales pamatskolas skolēns, 
skolotājs, iedzīvotājs ceļā uz pašpietiekamu, pašnodarbinātu personību”. 

Biedrība „Tagadnē nākotne aug” saņēma atbalstu projektam „Sports - mūsu veselības nākotne” ar 
līdzekļu piesaisti Ls 9400 apmērā. 

Ar 2009.gada 9.novembri Skrudalienas pamatskola uzsāka Sorosa fonda - Latvijā finansēto projektu 
„Daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centra izveidošana Daugavpils novada Skrudalienas 
pamatskolā”. Projekta ietvaros skolai tika piešķirts Ls 8785,00 liels finansējums. No šīs summas 2009.gadā 
tika izmantoti tikai Ls 526,00 pedagogu darba apmaksai. Projekta kopēja summa ir EUR 25000.00. 

Sadarbībā ar uzņēmumu SIA ”Centrum International” Daugavpils novada izglītības iestādēs tika 
īstenots sadarbības projekts kancelejas preču saņemšanai, lai palīdzētu bērniem bāreņiem un bērniem no 
trūcīgām ģimenēm labāk sagatavoties skolai. Kopīgā kancelejas preču dāvinājuma summa bija Ls 2682.00 
apmērā. 
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Novada izglītības iestāžu skolu audzēkņi saņem dāvinājumu 

 

 
Novada izglītības iestāžu skolu audzēkņi saņem dāvinājumu 

2009.gadā biedrība „Demenes SAC” no Rietumu bankas labdarības fonda projekta „Prieks labākai 
dzīvei” l īdzfinansēšanai saņēma Ls 1000, mērķdotācija no pašvaldības budžeta Ls 200. Projekta rezultāts - 
vides pielāgošana jauniešiem fizisko aktivitāšu un aktīvas atpūtas nodrošināšanai sociālā riska ģimeņu bērnu 
atbalsta centra „Paspārne” sporta laukumā. 

Laucesas pagasta padome projekta „Sportosim kopā” realizācijai saņēma Bērnu, ģimenes un 
sabiedrības integrācijas lietu ministrijas finansējumu Ls 4800 no Jaunatnes politikas valsts programmas. 
Projekta rezultāts – trenažieru uzstādīšana sporta laukumā publiskajai pieejamībai. 

 
Izglītība 

Daugavpils novada pašvaldība ar 2009. gada 1.jūliju pārņēma 17 vispārizglītojošās skolas ar 
skolēnu skaitu 2055. Tika izslēgta no izglītības iestāžu reģistra  Līksnas pamatskola sakarā ar tās likvidāciju.  

Daugavpils novadā jau no 2009.gada novembra vidus tiek īstenots Eiropas sociālā fonda (ESF) 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tā ietvaros paredzētās aktivitātes plānots realizēt no 2009. gada 
novembra līdz 2011. gada decembrim. 

 Sākot ar septembri, Daugavpils un Ilūkstes novada 37 izglītības iestāžu pedagogi no 13 izglītības 
iestādēm piedalās Eiropas sociālā fonda projektā „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos”, izstrādājot jaunas mācību metodes, kā arī izdales un uzskates materiālus.  

 
Pedagogi, mērķstipendijas saņēmēji, diskutē par paveikto darbu projekta ietvaros 

 

2009./2010.mācību gadā Daugavpils novada izglītības iestādēs darbu uzsāka 95 no valsts finansēti  
interešu izglītības pulciņi. Darbs interešu izglītībā tika virzīts Daugavpils novada bērnu un jauniešu 
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 līdzdalībai X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.  
Līdz  ar to: 

• tika organizēti semināri, praktiskās nodarbības skolu tautas deju kolektīvu vadītājiem un koru 
diriģentiem; 

• tika nodrošināta novada deju kolektīvu un koru vadītāju līdzdalība republikas semināros un 
apmācībās; 

• veikts pamatīgs darbs tautas tērpu bāzes atjaunošanā un papildināšanā skolu tautas deju 
kolektīvu dalībniekiem. 

Raiņa mājā Berķenelē notika pasākums pirmsskolas un sākumskolas jaunajiem māksliniekiem, 
vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Rudentiņš bagāts vīrs” dalībniekiem. Konkursā ar saviem darbiem  
piedalījās 177 audzēkņi. 37 darbi ieguva godalgotas vietas.  

 
Izstādes „Rudentiņš bagāts vīrs” laikā 

(Nīcgales PII mazie mākslinieki) 
 

Gada izskaņā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Svētku 
gaismā” dalībnieki. Kopā konkursā piedalījās 105 novada pamatskolu un vidusskolu audzēkņi. 23 autori 
ieguva godalgotas vietas. Bērnu un jauniešu darinātie svētku apsveikumi priecēja draugus un kolēģus 
Ziemassvētkos un gadu mijā.  

 
Izstādes „Svētku gaismā” atklāšanas laikā 

2009.gadā Sventes vidusskolā uzsākts ERAF projekts „Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana  Sventes vidusskolā”, kurš tiks  pabeigts 2010.gadā. 

2009. gada augustā skolā notika projekta “Globe” un Bērnu vides skolas organizētā nometne “Jaunie 
vides pētnieki Randenē”. Nometnē piedalījās 36 skolēni no 7 Latvijas skolām. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nometnes „Jaunie vides pētnieki Randenē” dalībnieki 
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2009.gadā skola piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" 
apakšprogrammas "Bērnu žūrija" projektā. Skolas bibliotēkas fonds projekta ietvaros tika papildināts ar           
24 jaunām grāmatām. 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

"Bērnu žūrijas" noslēguma pasākums Raiņa mājā Berķenelē 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zinātniski pētniecisko darbu skate Randenes pamatskolā 

 

2009. gadā tika aktivizēts darbs ar  jaunatni. Jauniešiem tika organizēti dažādu veidu apmācību,  
sporta, intelektuālie,  izklaides pasākumi.  

2009.gada maijā Daugavpils novada Lociku ciemā pirmo reizi tika organizētas jauniešu dienas. 
Septembrī Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrā notika jaunatnes salidojums „Esi vērīgs!”.  

2009.gadā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes, Balvu un Gulbenes jaunatnes 
centriem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociālā aizsardzība 

Daugavpils novada 19 pagastu pārvaldēs strādā 26 sociālie darbinieki. Daugavpils novadā ar 
2009.gada 2. novembri tika izveidots Daugavpils novada Sociālais dienests, kurā strādā  4 darbinieki. 
Daugavpils novadā ir 3 ilgstošas sociālās aprūpes iestādes: 

Višķu sociālās aprūpes centrs, kas nodrošina vecuma personām, kā arī 1., 2. un 3. grupas 
invalīdiem ilgstošu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. 

Sociālo pakalpojumu centrs ’’Pīlādzis’’ , kas sniedz kvalitatīvu sociālo un medicīnisko aprūpi 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un hroniskām psihiskām saslimšanām, rada labvēlīgus dzīves 
apstākļus un veic sociālās rehabilitācijas pasākumus, nodrošina pastāvīgu dzīvesvietu. 
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Naujenes bērnu nams, kas tuvinot iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošina bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, pastāvīgu dzīves 
iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 
 

Galvenās aktivitātes un sasniegtie rezultāti sociālajā jomā 
- Novadā ir izstrādāti saistošie noteikumi „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”, „Par 

vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā’’, „Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas 
kārtību Daugavpils novada pašvaldībā’’, „Par dzīvokļa pabalsta izmaksa kārtību Daugavpils novada 
pašvaldībā’’, kas nodrošina vienotu pieeju un pakalpojumu klāstu visiem  novada iedzīvotājiem. 

- Īstenots pašvaldības projekts „Artēziskā urbuma ierīkošana Naujenes bērnu namā”, kura ietvaros 
Naujenes bērnu namam izbūvēts jauns artēziskais urbums, atjaunots esošais urbums un pārlikts ārējā 
ūdensvada posms 105 m.  Daugavpils novada dome ieguldīja projekta realizācijā Ls 17282. Objekts 
pieņemts ekspluatācijā decembrī.  

- Bērni ar īpašām vajadzībām vai hroniski slimojošie no Demenes, Dubnas, Līksnas, Medumu, 
Naujenes, Višķu, Subates un Ilūkstes pašvaldībām trūcīgām ģimenēm saņēma sociālo rehabilitāciju valsts 
bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni” 

- Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” un Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Subate” klienti 
ir aktīvi iekļāvušies sporta dzīvē – ņēmuši dalību sporta svētkos Lietuvas Republikas Zarasu sociālās 
aprūpes centrā, rajona invalīdu Sporta svētkos. Šo iestāžu klienti ņem aktīvu dalību arī dažādu izstāžu – 
darbs ar koku, adīšana, izšūšana, organizēšanā. 

- Aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē ņēma nevalstiskās organizācijas: pensionāru apvienība – senioru 
pašdarbības kolektīvu skates, piedalīšanās senioru Latgales dziesmu un deju svētkos, pieredzes apmaiņā 
starp pensionāru kopām, ekskursijas, Ziemassvētku pasākumi. Invalīdu biedrība izceļas ar Sporta svētku 
organizāciju, kas piesaista kuplu cilvēku ar īpašām vajadzībām skaitu, Sarkanā Krusta komiteja – ar 
labdarības pasākumiem. 

- Liels sasniegums ir likumdošanas prasību izpilde sociālā darba speciālistu izglītībai.  
Daugavpils novadā no 2009.gada 1. jūlija ir pieņemti: 
- 1238 lēmumi par trūcīgas ģimenes vai personas statusu; 
- 12 lēmumi par aprūpi mājas apstākļos; 
- 13 lēmumi par sociālo aprūpi ilgstošas aprūpes iestādē; 
- 267 lēmumi par sociālā pabalsta piešķiršanu, t.sk. pabalsts garantētā minimālā līmeņa 

nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts. 
 GMI naudā Dzīvokļa  

pabalsts naudā 
GMI nat ūrā Dzīvokļa  

pabalsts natūrā 
Jūlijs 49 611   9 940 496 770 
Augusts 53 214 10 192 578 770 
Septembris 58 074 10 542 638 770 
Oktobris 63 262 11 112 738 819 
Novembris 71 895 12 853 1 003 787 
Decembris 81 322 17 308 1 310 1 305 
KOPĀ 377 378 71 947 4 763 5 221 

 
Ar 2009. gada 1. septembri novada bezdarbnieki tika iesaistīti Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kurā no 
2009.gada septembra līdz 2010. gada decembrim tika plānotas 356 darba vietas. 

2009. gada novembrī tika veikts papildus pieteikums 74 darba vietām. 
 
Katru mēnesi tika nodarbināti: 

 septembris oktobris novembris decembris 
2009 68 bezdarb. 144 bezdarb. 226 bezdarb. 230 bezdarb. 

     2009. gada decembrī tika veikts papildus pieteikums 175 darba vietām. 
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Atpūta, kultūra, reliģija 
Viens no svarīgākajiem 2009. gada uzdevumiem kultūrā bija Daugavpils novada amatierkolektīvu 

dalības nodrošinājums XXII Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2009”, kas notika 2009.gada jūlij ā. 
Festivāls norisinājās Rīgā, Siguldā, Jelgavā un Zemgales pagastos.          

Pirms festivāla, 2009.gada pavasarī, notika folkloras kopu skates, kurās novada kolektīvi tika atzinīgi 
novērtēti: Naujenes folkloras kopa „Rūžeņa”, vadītāja I.Zeile (kopai piešķirta pakāpe A), Vaboles folkloras 
kopa „Vabaļis”, vadītājs A.Uškāns (kopai piešķirta pakāpe B),  Višķu folkloras kopa „Višķi”, vadītāja 
A.Stirāne (kopai piešķirta pakāpe B), Daugavpils folkloras kopa „Dyrbyni”, vadītāja A.Briška (kopai 
piešķirta pakāpe B). 

          
 

 

 

 
 

 
 Naujenes pagasta folkloras kopa „Rūžeņa”           Daugavpils novada Kultūras centra folkloras   
                                           kopa „Dyrbyni”  koncertā Vērmanes dārzā 

               
 

 

      Projekta „Mode H” dalībnieki pēc     
        uzstāšanās Elčes teātrī Spānijā 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis„Vabaļis”                                 Višķu pagasta folkloras kopa „Višķi”  
      festivāla „Baltica” atklāšanas pasākumā Turaidā                                              festivāla gājiena laikā 
                
 
 
 

 
Projekta „Mode H” ietvaros, no 2009.gada janvāra Daugavpils novada Kultūras centrā notika darbs 

pie uzveduma „Jāņu diena”. Projekta uzvedumā piedalījās 13 cilvēki ar īpašām vajadzībām no Daugavpils 
un Ilūkstes novadiem. Laikā no 27.septembra līdz 4.oktobrim projekta dalībnieki piedalījās Starptautiskajā 
adaptētās modes festivālā „Mode H 2009” Elčē (Spānija).   

LKKF Latgales mērķprogrammas 2009.gadā  atbalstītā projekta „Dienvidlatgales godu saimnieču 
atmiņas: receptes, tradīcijas, dziesmas, atgadījumi”  mērķis bija izveidot videofilmu „Dienvidlatgales godu 
saimnieču atmiņas: receptes, tradīcijas, dziesmas, atgadījumi”, kura sasniegšanai tika veidota sadarbība ar 
folkloras ansambļiem, kas savukārt apzināja savā novadā dzīvojošās godu saimnieces.  

Projekta realizācijas gaitā tika veiktas ekspedīcijas (4 Daugavpils novadā, 1 Dagdas novada 
Andrupenē, 1 Riebiņu novada Galēnos) pie folkloras ansambļiem un godu saimniecēm, kā rezultātā tika 
izveidota filma „Dienvidlatgales godu saimnieču atmiņas: receptes, tradīcijas, dziesmas, atgadījumi”.  
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Godu saimniece Genovefa Žuka no Vaboles pagasta 
 

2009.gadā turpinājās darbs Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūras finansētajā projektā  
„Panorāma Dvina/Daugava”, kas veido sadarbību starp Daugavpils reģionu (Daugavpils pilsētu un 
Daugavpils novadu), Vitebskas apgabalu un Gotlandes apgabalu.  

2009.gada augustā iesākās darbs VA APA atbalstītā projekta „Women Innovating Networking” 
administrēšana. Projektam kopā piešķirti l īdzekļi EUR 17400. 

Īpaši veiksmīgs 2009. gads bija Naujenes Mūzikas un mākslas skolai. Audzēkņi guvuši dažādus 
sasniegumus, t.sk., apgūstot profesionālās ievirzes programmas Daugavpils reģiona un novada līmenī ir trīs 
trešās vietas diplomi, valsts līmeņa – viena trešā vieta un Starptautiskajā konkursā Polijā ir 3. vieta 
klavierspēles audzēknei. Mūzikas skolas kolektīvi ir ieguvuši augstākos apbalvojumus konkursos, t.sk., 
akordeonistu orķestrim ir 2. vieta Daugavpils reģionā un 1. vieta Starptautiskajā akordeonistu konkursā 
Lietuvā, pūtēju orķestrim – 1.vieta Latgales reģionā un 2. vieta Latvijas pūtēju orķestru konkursā.  

 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris 

2009. gadā  Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija Ambeļu, 
Demenes, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Silenes, 
Sventes, Vaboles pagastu bibliotēkās veica   Daugavpils  novada pašvaldību publisko bibliotēku 
akreditāciju. Šīs bibliotēkas tika akreditētas vietējās nozīmes bibliotēku statusā. 

2009.gadā tika izstrādāts projekts, kurš saņēmis finansiālu atbalstu Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Novada bibliotēkas 
kopā saņēma 264 eksemplārus par Ls 1403,33. 

Sadarbībā ar Lauku bibliotēku atbalsta fondu 2009.gada 28.augustā Līksnā notika Daugavpils novada 8. 
Grāmatu svētki. Grāmatu svētkus noslēdza grāmatu dāvinājums lauku bibliotēkām. Akcijas rezultātā 
piesaistīti Ls 2800 bibliotēku grāmatu krājumu papildināšanai. 

 
Grāmatu svētkos Līksnā politisko diskusiju vadīja rakstniece un žurnāliste Monika Zīle 
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Laika posmā no 2008.–2009.gadam Laucesas pagasta bibliotēkas ēka tika pārbūvēta. 2009.gada 
27.septembrī Laucesas pagasta pārvalde atklāja Laucesas pagasta sabiedrisko centru un bibliotēku (skat. 
att.1.).  

 

 
att. 1. Laucesas pagasta bibliotēkas atklāšana 2009 gada. 27.septembrī 

Laucesas pagasta bibliotēkas telpās ietilpst lasītāju zāle (sk. att.2) ar 8 darba vietām, krātuve (skat. att.3. 
un att.4.), bibliotekāra kabinets un datoru klase. Lasītāju zālē ir iekārtots bērnu stūrītis (sk. att.5). 

 
att. 2. Lasītāju zāle 

 
att.3. un 4. krātuve 

 
att. 5. Lasītāju zālē bērnu stūrītis 
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Kalkūnes bibliotēkas telpās ir iekārtots novadpētniecības stends, kurš saucas „No vecmāmiņas 
pūralādes”, kura visi interesenti var aplūkot senas grāmatas, monētas, galdautus, dvieļus, traukus, latviešu 
tautas tērpa detaļas. 

 
Virgīnija Laurena pati šuj Latgales tērpu 

2009.gada 11.septembrī Raiņa mājā tika svinēta Dzejas diena, kuras ietvaros notika 9.skatuves runas 
konkurss „Zelta sietiņš”. Konkursā piedalījās 22 skolēni no Daugavpils novada, Jēkabpils novada, 
Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm. Galveno balvu „Zelta sietiņš” 2.-4.klašu grupā 
ieguva Juris Skutelis no Viesītes vidusskolas, 5.-9.klašu grupā – Sintija Užule no Ilūkstes BJC un              
10.-12.klašu grupā – Ieva Bērziņa no Viesītes vidusskolas. Dzejas dienu pasākuma  noslēgumā tika atklāts 
Ivo Folkmaņa mākslas objekts „Zelta zirgs”. 

  
2009.gadā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 
iekļauta Zemgales dzelzceļa stacija (tagad Zemgales katoļu baznīca, 
Demenes pagastā, Zemgalē).  
 

 
 
 

 
 

Grāmata „Skani, mana Naujene!” 
2009.gads Naujenes pagastam bija īpašs gads – 750 gadi kopš Naujenes 

vārds pirmo reizi minēts vēstures hronikā. Naujenes pagasta padome izdeva 
grāmatu par pagastu „ Skani mana Naujene” ar īsu ieskatu vēsturē, atspoguļojot 
dabas bagātības, iepazīstinot ar pagasta padomes, struktūrvienību un 
pašvaldības iestāžu darbu,  aprakstot lielāko ciemu infrastruktūru, dabas un 
tūrisma objektus.  
 

 
 
Ar Naujenes pagasta padomes atbalstu tika izdota novadnieka 
Stanislava Ružāna grāmata „Daugavas loku dzimtas raksti”, kuras 
prezentācija notika Naujenes tautas bibliotēkā, ka arī vietējās 
dzejnieces Stepanidas Miloševičas grāmatu bērniem „Rudā blēde”, 
ko autore prezentēja Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē.     
 
 
 
 

 S.Ružāna grāmatas „Daugavas loki dzimtas raksti” 
prezentācija Naujenes tautas bibliotēkā 
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               2009. gadā pabeigts un nodots sabiedriskai apspriešanai dabas parka „Daugavas loki” jaunais dabas 
aizsardzības plāns 2010.-2022.gadiem. Plāna izstrādes gaitā veikta parka teritorijas floras un faunas 
inventarizācija. Atrastas 47 aizsargājamo augu sugas, par 21 vairāk kā 1998.gada inventarizācijā.                 

            Novērotas 139 putnu sugas, no kurām 33 ir aizsargājamas. 
            Aizvadītais, 2009. gads, Daugavpils rajona un novada komandām un sportistiem bija veiksmīgs ne 
tikai startējot republikas sacensībās, bet arī ar izcīnītām medaļām Eiropas un Pasaules čempionātos. 
Novadā aktīvi darbojas 8 biedrības – sporta klubi, kuros regulāri 10 sporta veidos nodarbojas 253 klubu 

biedri. Pēc 2009.gada darbības rezultātiem, labāko novada biedrību 
- sporta klubu skaitā ir  sporta klubs „Bruņinieks”, futbola klubs 
„Laucese”, vieglatlētikas klubs „Olimpija” un basketbola klubs 
„Grozs”. 

No sporta spēļu komandām aizvadītajā gadā lielākos 
panākumu guva: 
          - novada futbola komanda „Laucese”, kura kā Latgales 
čempionāta telpu futbola uzvarētāja, pārstāvēja Latgali Latvijas 
reģionālajā finālturnīrā izcīnot 1. vietu un tiesības piedalīties 
Latvijas čempionāta finālsacensībās, kur izcīnīja augstāko vietu 
rajona vēsturē - 4. vietu Latvijas čempionātā; 

              - novada vīriešu basketbola izlases komanda izcīnīja 2. 
vietu Latvijas–Lietuvas pierobežas līgas regulārā čempionātā 
priekšsacīkstēs, bet finālturnīrā ierindojās 4.vietā 10 komandu 
konkurencē un kura oktobra nogalē Baltkrievijas galvaspilsētā 
Minskā 4. starptautiskajā turnīrā basketbolā amatieru komandām, 
veltītā PSRS Nopelniem bagāta trenera I.Paņina piemiņai, izcīnīja 
2.vietu; 

          - Kalupes pagasta futbola komanda 
izcīnīja sudraba godalgas Latvijas 2.līgas 
Latgales čempionātā futbolā. Kalupes hokeja 
komanda „Aisbergs” sekmīgi pārstāvēja novadu Daugavpils atklātajā čempionātā 
hokejā.  
         - novada dambretes komanda izcīnīja 4. vietu Latvijas komandu čempionātā 
dambretē.  

Individuālajos sporta veidos jāatzīmē mūsu novada svarbumbu cēlāja sporta 
meistara Jāņa Zabarovska izcīnītās 3.medaļas Eiropas čempionātā svarbumbu 
celšanā maijā Lietuvas pilsētā Šauļos, labojot trīs Latvijas rekordus svara kategorijā 
līdz 73  kg, individuālajā vērtējumā divas sudraba medaļas divcīņā un garajā ciklā un 
bronzu Latvijas izlases komandas sastāvā komandu stafetē. Jāņa Zabarovska pūrā ir 

divas ceturtās un viena piektā vieta pasaules 2009.gada čempionātā Tallinā un 1.vieta republikas 
individuālajā kausa izcīņā. Viņa rezultāti ir šīs desmitgades lielākie novada sportistu sasniegumi. 
 Tikpat augstvērtīgi ir arī novada sporta veterānu sasniegumi Eiropas un Pasaules veterānu 
čempionātos. Jurijs Kopasovs 2009.gada pasaules veterānu čempionātā airēšanā Čehijā, savā  vecuma grupā 
60-64 gadi,  izcīnīja  četras medaļas: vienu zelta, divas sudraba, vienu bronzas un izcīnīja arī  3.vietu Eiropas 
veterānu airēšanas maratonā ar kanoe laivām 21,7 km distancē. Otra mūsu titulētā airēšanas veterāna Ivana 
Suhorukova sasniegumos šogad ir sudraba godalga pasaules čempionātā un bronzas medaļa Eiropas 
airēšanas maratonā smailītēm, kurš notika Polijas pilsētā Ostrodā. 

2009.gada vasarā Kalupē notika 14. tradicionālie zemnieku sporta svētki ar 14 novada pašvaldību 
piedalīšanos. Augustā sarīkoti 1. Daugavpils un Ilūkstes novada sporta svētki cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām ar 23 delegāciju un 253 dalībnieku piedalīšanos. Septembrī startēja Daugavpils un Ilūkstes 
novada tradicionālas skolēnu sporta spēles. Katrā kompleksa pasākuma programmā bija iekļautas sacensības 
no 11 līdz 18 sporta veidos un  kopējais dalībnieku skaitu 2009.gadā vairāk nekā 4000.  
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Novada jaunie vieglatlēti izcīnīja 14 godalgas Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās. Latvijas 

izlases komandas vieglatlētikā dažādās vecuma grupās novadu pārstāvēja sporta skolas audzēkņi Emīls 
Kucins no Vaboles pagasta, Inese Puzāne no Kalkūnes pagasta, 
Jekaterina Krasovska no Demenes pagasta, Maksims Petrakovs 
un Laura Orlovska no Višķu pagasta. Arī brīvās cīņas cīkstoņi 
izcīnīja 6 godalgas, no tām   2  zelta, 2 sudraba un 2 bronzas 
medaļas. Latvijas čempionātā kadetiem un zēniem 1. vietā ir 
Naujenes pagasta cīkstoņi Sandis Lociks un Igors Beļajevs.  

Aizvadītajā gadā tika veikti darbi novada sporta materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanā. Jāatzīmē, ka Kalupes pagastā 
16.janvārī tika atklāts moderns daudzfunkcionālais hokeja 
laukums ar asfalta 
segumu, plastikāta 

hokeja apmalēm un elektrisko apgaismojumu, kurš sekmīgi 
darbojās aizvadītajā ziemā un bija iecienīta slidošanas vieta ne 
tikai kalupiešiem, bet arī citu novada pagastu  hokeja un 
slidošanas cienītājiem. Vasaras mēnešos to sekmīgi izmantoja 
sporta spēļu komandas un individuālie spēlētāji pilnveidojot 
savu meistarību basketbolā, strītbolā, volejbolā un futbolā.   
Janvārī Demenes pagasta Kumbuļu ciematā atklāja jaunu cīņas 

sporta zāli, kur 
nodarbojas novada 
sporta skolas brīvās cīņas nodaļas jaunie cīkstoņi.  

Skatītājiem bagātākais 2009.gada sporta pasākums bija 
septembrī motokrosa trasē „Celmji” sarīkotais novada atklātais 
čempionāts motokrosā ar 186 dažāda vecuma motosportistu 
piedalīšanos no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuras vēroja 
vairāk nekā 1000 skatītāju.  

2009.gadā janvārī novada kultūras centrā sarīkots sporta 
konkursa „Sporta laureāts” noslēguma pasākums.  

 

Teritorijas pl ānojumi un detālplānojumi 
Izpildot Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 13. un 14.punktu prasības, Daugavpils novada 

dome apstiprināja ar saistošajiem noteikumiem novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo 19 vietējo 
pašvaldību teritoriju plānojumus un detālplānojumus. 2009.gada 24.septembrī tika pieņemts lēmums Nr.769 
(prot.12., 149.&)  „Par Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 4 
„Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu grafiskās daļas un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Daugavpils 
novada teritorijā ir spēkā un darbojas bijušo vietējo pašvaldību apstiprinātie teritoriju plānojumi (to 
grozījumi) un detālplānojumi.  

Atbilstoši augstāk minētā likuma prasībām, Daugavpils novada dome pabeidz Kalkūnes, Medumu un 
Sventes pagastu uzsāktos Teritoriju plānojumu grozījumus, par ko 2009.gada 15.oktobrī tika pieņemts 
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lēmums Nr. 1173 „Par uzsākto Daugavpils novada Kalkūnes pagasta, Medumu pagasta un Sventes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu pabeigšanu”.  

2009.gada 29.oktobrī Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.1176 (prot.Nr.14., 3.&) „Par 
Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja teritorijas plānojuma izstrādes 
darba uzdevumu.   

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis - nostiprināt tiesisko pamatu Daugavpils novada teritorijas 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā. 

Uzdevumi: 
1. Noteikt teritorijas attīstības priekšnoteikumus ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. 
2. Noteikt Daugavpils novada teritorijas ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības mērķus un virzienus. 
3. Izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.10.2009. 
noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 
4. Izstrādāt Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 
 

Iedzīvotāju un juridisko personu l īdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības programmas un 
teritorijas pl ānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

Lai sekmētu efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības 
plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību 
sabiedrības vajadzībām un interesēm, Daugavpils novada dome izstrādājot Daugavpils novada teritorijas 
plānojumu un Daugavpils novada attīstības programmu (2010.–2017.g), ievēro virkni normatīvo aktu 
prasību, kuras reglamentē iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību plānošanas procesā. 

Izstrādājot Daugavpils novada teritorijas plānojumu, tiek ņemti vērā MK noteikumi 06.10.2009. 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuru 13.punkts nosaka to institūciju 
sarakstu no kurām tiek prasīti nosacījumi un atzinumi teritorijas plānojuma izstrādē: Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, VAS „Latvijas 
Valsts ceļi”, Veselības inspekcija, VZD Daugavpils reģionālā nodaļa, VAS „Latvenergo”, A/S „Latvijas 
gāze”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļa, Latgales 
plānošanas reģions”, LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Valsts meža dienesta 
Dienvidlatgales virsmežniecība, VAS „Latvijas valsts meži”, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”, SIA „Lattelekom”, SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA „BITE Latvija”, SIA „Tele 
2” u.c. 

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
laikrakstā „Latgales Laiks” un Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv  

 
Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

2009.gadā tika realizēta atbalsta programma Daugavpils rajona  kolektīvu starptautiskās sadarbības 
sekmēšanai, kuras ietvaros tika atbalstīti 8 projektu pieteikumi. 2009.gada 2.pusē tika realizēti 7 šādi 
projekti ar kopējo piešķirto finansējumu Ls 7245,-: 

- Dalība Starptautiskajā klavierspēles konkursā Zambrovā – 26.-27.oktobrī – Naujenes 
Mūzikas un mākslas skola. 

- Starptautiskais Tautas mūzikas un deju festivāls – 17.jūlij ā – Vaboles pagaste pārvalde 
- Teātris bez robežām – 10.oktobrī – Kultūras pārvalde. 
- Daugavpils rajona – Vitebskas rajona pašvaldību jaukto koru sadziedāšanās – 7.-

8.augustā – Kultūras pārvalde. 
- Daugavpils novada apvienoto deju kolektīvu un apvienotās folkloras kopas piedalīšanās 

46. starptautiskajā folkloras festivālā “Bilsko-Biala” – 30.jūlija-9.augustam – Līksnas 
pagaste pārvalde. 

- 37. Starptautiskais folkloras festivāls “Varna - 2009” (Bulgārija) – 20.-28.augustā 
Kultūras pārvalde.  

- Folkloras kopas “Dyrbyni” dalība starptautiskajā festivālā Francijā – 9.-20.jūlij ā – 
Kultūras pārvalde. 
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Veiktie  pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 
Novada domes deputāti tika nodrošināti ar portatīvajiem datoriem, kā arī apmācīti strādāt novada 

domes un tās pastāvīgo komiteju sēdēs izmantojot IT. 
Sakarā ar Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, tika paveikta visu informācijas sistēmu 

konfigurēšana atbilstoši jaunajiem darba procesu nosacījumiem. 
 

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju inform ētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām 
piedalīties lēmumu apspriešanā 

2009.gadā tika sagatavoti aptuveni 148 ziņu sižeti, to skaitā arī ziņu raidījumi TV „Miljons”. Zi ņu sižeti 
tika arī sistemātiski ievietoti Daugavpils novada domes mājas lapā www.drp.lv. No 2010.gada janvāra sākās 
sadarbība ar LTV 1 (rīta raidījums „Labrīt, Latvija!”). No 2010.gada 1.jūnija sadarbība ar Latgales reģionālo 
televīziju.  

Daugavpils novada domes mājas lapā 2009.gadā tika publicēta informācija un apskats par aktuālākajiem 
notikumiem kultūras, sporta un sociālajā sfērā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugavpils novada   
domes priekšsēdētāja                    J.Jalinska  
 

 


