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 APSTIPRINĀTS  

 ar Daugavpils novada domes 

 2017.gada 8.jūnija lēmumu 

                                   Nr. 512 (protokols Nr.11.,1.&) 

 

 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA 

PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

 

 

2016. gadā notika 28 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 4 ārkārtas sēdes, kurās: 

- izdoti 20 saistošie noteikumi, t.sk.6- nav stājušies spēkā; 

- izdoti 15 nolikumi un 5 noteikumi, 

- apstiprināts 1 reglaments, 

- pieņemti 1213 lēmumi. 
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PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

2016.gadā Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā plānotie ieņēmumi tika izpildīti 21 883 

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

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde par 1 135 tūkst. euro zemāka par pērnā gada 

izpildi, pret 2015.gadu izpilde sastāda 95,1%.  

 
Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika laika posmā 

no 2012.gada līdz 2016.gadam (tūkst. euro) 

            
2016.gada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns netika izpildīts par 508 tūkst. 

euro (izpilde 97,71%) t.sk.: 

- nodokļu ieņēmumu plāns tika pārpildīts par 125 tūkst. euro (izpilde 101,5%). Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa (IIN) plāns tika izpildīts par 100%,  savukārt 2015.gadā bija pārpilde – 54 

tūkst. euro- līdzekļi, kurus izmantojām 2016.gada budžetā. 2017.gada budžetā šo līdzekļu nav. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NIN) ieņēmumu plāns 2016.gadā pārpildīts par 111% , kas sastāda 

125 tūkst. euro un pārsvarā novirzīti  2016.gadā plānoto izdevumu segšanai, kompensējot citu 

pašu ieņēmumu neizpildi, kā arī tiks izmantots 2017.gada izdevumu segšanai; 

- nenodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par 38 tūkst. euro (izpilde 114,22%), galvenokārt papildus 

tika gūti ieņēmumi no nekustamo īpašumu atsavināšanas; 

- maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns netika izpildīts 267 tūkst. euro apmērā 

(izpilde 84,89%), t.sk. par 178 tūkst. euro netika izpildīts plāns ieņēmumos par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem (izpilde 77,36%); 

- ārvalstu finanšu palīdzības plāns netika izpildīts 5 tūkst. euro apmērā (izpilde 66,08%); 

- valsts budžetu transferti tika saņemti par 326 tūkst. euro mazākā apmērā nekā plānots (izpilde 

97,12%), no tā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) dotācija netika saņemta 124 tūkst. 

euro apmērā (izpilde 97,99%), kā arī  saņemti transferti no valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim par 208 tūkst. euro  mazāk kā plānots (95,47%), kā arī Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, pasākumiem 

saņemts par 6 tūkst. euro mazāk kā plānots (izpilde 98,87%); 

- pašvaldību budžeta transferti tika saņemti par 76 tūkst. euro mazākā apmērā nekā plānots (izpilde 

89,69%), no tiem 95 tūkst. euro netika saņemti no Dabas resursu nodokļa, savukārt virs plānotā 

gūti 19 tūkst. euro no citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā.  
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Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

2016.gadā 

 

 2016.gadā plānotie izdevumi tika izlietoti 21 560 tūkst. euro (91,67%) apmērā no plānotā.   

 Papildus minētajiem izdevumiem 2016.gadā ieplānotā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

25 tūkst. euro apmērā izpildīta 100%, kura novirzīta pašvaldības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Grīvas poliklīnika” pamatkapitāla palielināšanai.       

 
Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu 

struktūra  funkciju sadalījumā 

 

Lielākā daļa no 21 560 tūkst. euro pašvaldības budžeta izdevumiem tika izmantota izglītības 

funkcijas nodrošināšanai, kas sastādīja 7 689  tūkst. euro, jeb 36% no pašvaldības izdevumiem. 

Salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumi izglītībai ir samazinājušies par 11,5% (1 003 tūkst. euro).    

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības nodrošināšanai 2016.gadā tika 

izmantoti 11% (2503 tūkst. euro). Arī šajā nozarē pret 2015.gadu ir nozīmīgs samazinājums, kas 

sastāda tikai 74,8% no 2015.gada (mazāk par 842 tūkst. euro).          

2016.gadā pamatbudžeta izdevumu apjoms ir par 1 405 tūkst. euro mazāks nekā 2015.gadā (pret 

2015.gadu izpilde sastāda 93,9 %). Tas saistīts ar aktīvu ES struktūrfondu projektu īstenošanu 

2015.gadā un to realizācijas apjoma samazinājumu 2016.gadā. 2015.gadā tika turpināta Eiropas 

Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana, plānojot pabeigt 

iesāktos projektus 2 276 tūkst. euro apmērā. 2015.gadā visi uzsāktie projekti tika pabeigti un to faktiskā 

izpilde sastādīja 1 965 tūkst. euro. Savukārt 2016.gadā tika plānots uzsākt Eiropas Savienības  

struktūrfondu projektus, galvenokārt veicot pirmsprojekta ieviešanas darbus, 1 534 tūkst. euro apmērā, 

bet faktiski līdzekļi tika apgūti 48 tūkst. euro apmērā, kas sastāda 3,1% no plānotā un ir par 1 917 tūkst. 

euro mazāk kā 2015.gadā. 
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Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta pēc funkciju klasifikācijas izdevumu dinamika, laika 

posmā no 2012.gada līdz 2016.gadam (tūkst. euro) 

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu īpatsvars 2015.gada kopējos izdevumos sastādīja 84%, t.sk. 

atlīdzības izmaksas 2015.gadā no visiem izdevumiem veidoja  54%, preču un pakalpojumu izmaksas 

23%, sociālo pabalstu, subsīdiju un dotāciju izmaksas 4%, uzturēšanas izdevumu transferti 3% un 

procentu maksājumi 0,5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2015.gadā izdevumu īpatsvars 

kapitālieguldījumu veikšanai sastādīja 16% un tie bija 3 659 tūkst. euro. Līdzīga aina novērojama arī 

2016.gadā, bet ņemot vērā iekavēšanos ES struktūrfondu projektu īstenošanā, kapitālieguldījumi 

sastādīja tikai 2244 tūkst. euro un to īpatsvars veidoja 11%. Uzturēšanas izdevumi īpatsvarā pieauga 

līdz 78%, un sastādīja 19 316 tūkst. euro saglabājot iepriekšējā gada tendenci, kad samazinās izdevumi 

par precēm un pakalpojumiem, bet pieaug izmaksas atlīdzībai, sakarā ar valstī noteikto minimālās algas 

pieaugumu. 

 
Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskās klasifikācijas dinamika, 

laika posmā no 2012.gada līdz 2016.gadam ( tūkst. euro) 
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Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra ekonomiskās 

klasifikācijas sadalījumā 

Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā tika finansēti no pārskata gadā gūtajiem 

ieņēmumiem, aizņēmumiem Valsts kasē un naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā (2 593 tūkst. euro). 

Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2016.gada beigās 322 tūkst. euro 

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem.  

 

Pašvaldības saistības par aizņēmumiem 

 
Daugavpils novada pašvaldība  2016.gadu pabeidza ar saistībām 16 487 tūkst. euro, no tiem 1 

866 tūkst. euro apmērā uzņemtas 2016.gadā.  

Aizņēmumi tika izmantoti sekojošiem mērķiem: 

- dažāda veida transporta iegādei 159943,00 euro, 

- kurināmā iegādei 40598,00 euro, 

- Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošanai 168599,00 euro, 

- pašvaldības izglītības investīciju projektu īstenošanai 96390,00 euro, 

- pašvaldības sociālās aizsardzības projektu īstenošanai 207747,00 euro 

- pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas projektu īstenošanai 783700,00 euro,  

- pašvaldības prioritāro investīciju projektiem 409263,00 euro.  

2016.gadā saistības par veiktajiem aizņēmumiem ir samazinājušās par 2 983 tūkst. euro). 

2016.gadā turpinās uzņemtās 2015.gadā galvojuma saistības pret Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

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

saņemšanai SEB bankā 6242,00 euro apmērā.  

Pašvaldības procentu maksājumi par saņemtajiem aizdevumiem Valsts kasē veidoja 0,36% no 

visiem pašvaldības izdevumiem (78 tūkst. euro), bet apkalpošanas izdevumi 0,52% (113 tūkst. euro). 

Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez 

mērķdotācijām uz gada beigām sastāda 9,63%. 

Speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi 

Daugavpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2016.gadā izpildīts 92,64% 

apmērā. Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2016.gadā veidoja 984 tūkst. euro (izpilde 100%) 

(2013.g.-672 tūkst. euro), ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 327 tūkst. euro (izpilde 77%) (2013.g.-

423 tūkst. euro),  speciālā budžeta ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 15 tūkst. euro (izpilde 60%).  

2016.gadā plānotie speciālā budžeta izdevumi tika izlietoti 85,39% apmērā (1328 tūkst. euro), no 

tiem 75% (995 tūkst. euro) izlietoti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, 25% (333 tūkst. euro) vides 

aizsardzībai. No kopējiem izdevumiem 68% tika izlietoti uzturēšanas izdevumiem (908 tūkst. euro) un 

32% (420 tūkst. euro) - kapitālajiem izdevumiem.  

Naudas līdzekļu atlikums 2016.gada sākumā speciālajā budžetā bija 128 tūkst. euro, savukārt 

2016.gada beigās 129 tūkst. euro. Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā naudas līdzekļu 
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atlikums gada beigās pārsniedz 122 tūkst. euro no plānotā. Pašvaldības speciālā budžeta ekonomiskās 

un finanšu darbības rezultāts 2016.gada beigās izveidojies ar ieņēmumu pārsniegumu par 1448,00 euro. 

Pašvaldībā 2016.gada laikā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi 10 tūkst. euro apmērā. 

Ziedojumi izlietoti 9 tūkst euro apmērā, t.sk. atpūtas, kultūras, reliģijas izdevumiem 4,5 tūkst. euro, bet 

4,6 tūkst. euro izlietoti izglītībai. 

Uzkrātais ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada beigām sastāda 28 

tūkst. euro.  

 

Debitoru un kreditoru parādi 

 
Daugavpils novada pašvaldības budžeta iestāžu debitoru parādi pārskata perioda laikā ir 

samazinājušies par 84,3 tūkst. euro, jeb par 8,45% un 2016.gada beigās veido  913,7 tūkst. euro. 

2016.gada laikā ievērojami samazinājās arī kreditoru parādi- no 17,06 milj. euro gada sākumā 

par 8,06%, jeb 1,37 milj. euro un gada beigās veido 15,69 milj. euro. Daugavpils novada pašvaldības 

ilgtermiņa saistības gada laikā samazinājās par 8,28%, jeb 1,1 milj. euro un gada beigās veido 12,16 

milj. euro. 

Īstermiņa saistības gada laikā saglabājās iepriekšējā perioda apjomā un veido 3,5 milj. euro. 

Pašvaldības pamatlīdzekļu novērtējums Daugavpils novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites 

vērtības izmaiņas 2016.gadā 

 

Aktīvs 

Uz pārskata 

perioda beigām 

(euro) 

Uz pārskata gada 

sākumu 

(euro) 

Izmaiņas 

 (+,-) 

Pamatlīdzekļi – kopā   65 482 581,00 67 140 062,00 (-) 1 657 481,00 

Zeme, ēkas, būves 57 782 285,00 59 470 899,00 (-) 1 688 614,00 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 572 417,00 674 615,00 (-) 102 198,00 

Pārējie pamatlīdzekļi 5 030 045,00 5 149 577,00 (-) 119 532,00 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 
701 885,00 410 930,00 290 955,00 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 268 683,00 1 259 920,00 8 763,00 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
121 797,00 173 185,00 (-) 51 388,00 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 5 469,00 936,00 4 533,00 

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) (-) 40 333 668,00 (-) 37 413 291,00 (-) 2 920 377,00 

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (-) (-) 29 197,00 (-) 30 557,00 1 360,00 

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

pamatlīdzekļiem (-) (-) 20 952,00 (-) 24 969,00 4 017,00 
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Neatkarīgā revidenta ziņojums
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Domes lēmums par finanšu pārskata apstiprināšanu
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Pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.

k. 
Finansiālie rādītāji 2015.gadā 

2016. gadā 

plānots faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 14 666 831,00 14 096 292,00 13 348 871,00 

1.1. dotācijas 12 959 918,00 12 307 570,00 11 981 656,00 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 441 810,00 1 764 502,00 1 346 328,00 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 249 864,00 16 104,00 10 642,00 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 15 239,00 8 116,00 10 245,00 

2. Izdevumi (kopā) 24 199 812,00 25 110 239,00 22 737 617,00 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 19 970 077,00 22 223 334,00 20 140 099,00 

2.1.1. kārtējie izdevumi 17 744 795,00 19 659 141,00 18 101 748,00 

2.1.2. procentu izdevumi 104 479,00 89 556,00 77 930,00 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 979 495,00 1 208 604,00 914 186,00 

2.1.4. 
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
55 061,00 10 028,00 19 111,00 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 1 141 308,00 769 696,00 636 253,00 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 4 229 735,00 2 886 905,00 2 553 753,00 

 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

Pašvaldības zemes sadalījums 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Daugavpils novada teritorijā līdz 2017.gada 1.janvārim 

dažādu īpašnieku īpašumā atradās zemesgabali 187222.10 ha platībā. Lielāko daļu zemes aizņem 

lauksaimniecības zeme, tie ir 68.8% un mežsaimniecības zeme- 23.2% no kopplatības.  

 

 
Zemes sadalījums pēc īpašuma tiesību statusa Daugavpils novadā uz 01.01.2017. 

 

2016.gadā vislielāko daļu pēc īpašuma tiesību statusa Daugavpils novadā aizņem zemes īpašumi- 

83.12% no kopējās platības. Pārskata gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu ir palielinājies zemes īpašumi 

un samazinājusies pašvaldībai piekritīgās un valstij piekritīgās zemes platības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra rīkojumu , Daugavpils novada lauku 

apvidū tika pabeigta zemes reforma. Uz 2017. gada 1.janvāri Daugavpils novada pašvaldības teritorijā 

ir 0.91% zeme zemes reformas pabeigšanai un 0.82 % zeme rezerves fonda zemes, kuru pašvaldībai un 

ministrijām ir jāizvērtē un par kurām jāpieņem attiecīgie lēmumi. 

83,12%

3,53%
6,79%

2,42%

0,90% 0,82%

2,42%

Zemes īpašumi

Zemes lietojumi

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Valstij piekritīgā zeme

Zeme zemes reformas

pabeigšanai
Rezerves zemes fonda zeme

Zeme zem publiskajiem

ūdeņiem
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Pašvaldības zemes iznomāšana 

 

 
 

2016.gadā Daugavpils novada pašvaldība uz 2016.gada 31.decembri iznomāja zemes vienības      

9702 ha platībā. Daugavpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijā  izvērtējot 

brīvās zemes objektus, pagastu pārvaldes ir noslēgušas zemes nomas līgumus ar ēku īpašniekiem un to 

mantiniekiem, starpgabalu pierobežniekiem u.c. personām. 

Vislielākās zemes vienību platības 2016.gadā tika iznomātas Kalupes, Višķu, Biķernieku un 

Demenes pagastos. Minētajos pagastos vienuviet ir daudz darbīgu zemnieku, kam vajag zemi ražošanas 

paplašināšanai. Savukārt vismazāk tiek iznomāts Laucesas, Vaboles un Medumu pagastos.  

Pašvaldības nedzīvojamo ēku un būvju apsaimniekošana 

Pašvaldības īpašumā uz 2016.gada 31.decembri atrodas 189 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek 

izmantotas pašvaldības funkciju veikšanai. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājies 

iznomāto objektu skaits. Nedzīvojamās ēkas un telpas ir pieprasītas vietējiem uzņēmējiem, biedrībām 

un fiziskām personas, kuras veic saimniecisko darbību. 2016.gadā tika iznomāti 161 objekti, kas ir par 

7 objektiem vairāk nekā 2015.gadā. 

 Brīvās nedzīvojamās ēkas un telpas tiek uzturētas (veikta logu un durvju nomaiņa, remonts, 

teritorijas uzkopšana, elektroenerģijas pieslēgums u.c.) no pašvaldības līdzekļiem. 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana 

Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa nodrošina pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

procesu Daugavpils novada teritorijā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 

2016. gadā tika atsavināta lauksaimniecības izmantojamās zemes 150.54 ha platībā, apbūvēta zeme 

9.60 ha platībā, mežs 17.86 ha platībā. 
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu atsavināto objektu platības ir samazinājušās, bet kopumā 

Daugavpils novadā aktīvi norisinās pašvaldības objektu atsavināšana. 

 

 
 

2016.gadā pašvaldības ieņēmumi no atsavināšanas ir 216090,00  euro. Salīdzinājumā ar 

2015.gadu, pārskata gadā ieņēmumi no atsavināšanas ir samazinājušies, jo atsavināto objektus skaits ir 

samazinājies.  

 
Pašvaldības nekustamā īpašuma tirgus vērtības 

 

Nekustamo īpašumu vērtēšanai tiek pielietota tirgus metode. Izmantojot tirgus pieeju, tiek 

analizēti jau veiktie pirkšanas- pārdošanas darījumi, kā arī piedāvājums nekustamā īpašuma tirgū ar 

vērtējamam objektam izvietojuma, lietošanas veida, platības forma, reljefs, apgrūtinājumi, atrašanās 

vieta, piekļūšanas iespējas, infrastruktūra, inženierkomunikāciju nodrošinājums u.c. kvalitatīvi 

raksturojošo rādītāju ziņā līdzīgu īpašumu. 
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Salīdzinoši ar 2015.gadu lauksaimniecības izmantojamās zemes tirgus vērtības ir palielinājušās. 

Visaugstākās tirgus cenas ir Višķu pagastā, jo zemes vienības ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, 

labiekārtotas un atrodas vietās, kur ekonomiskā darbība ir attīstīta. Lauksaimniecības izmantojamās 

zemes  vidējās tirgus vērtības 2015.gadā - 1007,00 euro /ha un 2016.gadā – 1081,00 euro /ha, tādejādi 

var secināt, ka zemes tirgus vērtība pieaug. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma tirgus statistikas 

rādītāji norāda, ka 2016.gada 2. un 3. ceturksnī vidējā tirgus cena svārstījās no 1135,00 euro/ha līdz 

1600,00 euro/ha. 

Mājokļu apsaimniekošana 

   

 
 

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

ir privatizētas un 49 - pašvaldības dzīvojamās mājas. 

No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita, 111 dzīvojamās mājas uz 2016.gada 

31.decembri pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. 
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2016.gadā pārvaldīšanā nodotas 6 dzīvojamās mājas skaits. 2016.gadā ir palielinājusies dzīvokļu 

īpašnieku aktivitāte, kas izteikuši vēlmi apsaimniekot un pārvaldīt savas dzīvojamās mājas. Lai 

saņemtu Daugavpils novada domes līdzfinansējumu  dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, 

mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.  

 
Dzīvokļu apsaimniekošana 

 

 

Kopējais dzīvokļu īpašumu skaits ir 4519, no tiem, 76% - privatizēti dzīvokļi un 24% - 

pašvaldībai piederošie dzīvokļi. 
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 No pašvaldības piederošajiem 1087 dzīvokļiem, 948 dzīvokļi ir izīrēti novada iedzīvotājiem. Uz 

2016.gada 31.decembri Daugavpils novadā ir 137 brīvi dzīvokļi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 

brīvo dzīvokļu skaits ir samazinājies par 11 dzīvokļiem. 

Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošana 

Pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvokļiem veiktie remontdarbi 

 

 
 

 2015.gadā Daugavpils novada pašvaldība ieguldīja 13091,00 euro daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju uzlabošanai un 53021,00 euro  neizīrēto dzīvokļu remontdarbiem. Veicot neizīrēto dzīvokļu 

remontus, tika palielināts dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils novadā, kas ir nepieciešami, lai 

sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 
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Pārskata gadā veikto energoefektivitātes pasākumu finansējums 

2016.gadā 3 dzīvojamām mājām tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. 

Pašvaldības līdzfinansējums 2016.gada pieņemtajiem lēmumiem bija 87862,00 euro. Lielākā summa 

dzīvojamās mājas siltināšanas darbiem tiek izlietota apkures sistēmas renovācijai, tas ir, 40000,00 euro. 

 
 

Visvairāk tiek pieprasīts līdzfinansējums bēniņu siltināšanai un jumta seguma maiņai.  

Salīdzinājumā ar 2015.gadu, pārskata gadā līdzfinansējuma summa ir samazinājusies, jo netika realizēts 

vēl viens daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākums (būvnieks lauza līgumu). 

 

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 

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

“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības 

reģistrā laika posmā no 2016.gada 1.marta (tiek veikta reģistru aktualizācija) līdz 2016.gada 

31.decembrim iekļautas  109 personas (no tām ar 46 personām noslēgts īres līgums un 1 persona 

izslēgta no reģistra). Aktīva 62 personas, kuras gaida palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

 

 
 

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

jautājumu risināšanas reģistrā. Joprojām lielākais reģistrēto personu skaits, salīdzinot ar citiem 

palīdzības reģistriem, ir uz apmaiņu. Personas vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret lielāku 

dzīvojamo telpu un pret dzīvojamo telpu ar lētākiem komunāliem pakalpojumiem.  2016.gadā ir 

pieaudzis personu skaits, kurām palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā ir sniedzama pirmām kārtām. 

Galvenokārt tie ir bērni bāreņi un personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas.  
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Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 2016.gadā pašvaldība ir piešķīrusi vienreizējos 

pabalstus 1424,00 euro  apmērā dzīvojamo telpu remontam un  1968,00 euro  lokālās apkures sistēmas 

remontam. Salīdzinoši ar 2015.gadu, izmaksāto vienreizējo pabalsts apmērs 2016.gadā ir palielinājies 

par 915,00 euro. 

 

IZGLĪTĪBA 
 

2016. gadā novadā notika izglītības iestāžu tīkla izmaiņas. Tika slēgtas Skrudalienas, Tabores un 

Birznieku pamatskolas,  Nīcgales pamatskola reorganizēta par Nīcgales sākumskolu, bet uz slēgtās 

Birznieku pamatskolas bāzes dibināta Laucesas pamatskola. Līdz ar to, no 2016. gada 1. septembra 

novadā funkcionēja 11 pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Medumu  

internātpamatskola, sporta skola, Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs. 

Katru gadu  samazinās skolēnu skaits. 2016. gadā novada izglītības iestādēs mācījās 1445 

skolēnu, 5-6 gadīgo skolēnu skaits  bija 212. 
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No valsts mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai 2016.gadā 

tika saņemts un izlietots  2 112 356,00 euro  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai – 171 256,00 euro un interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai – 93 158,00 euro. 

Mācību procesa kvalitatīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016. gadā 

pedagogu darba likmju skaits ir samazinājies līdz 35,4. Likmju skaita samazinājums ir saistīts ar 

pedagogu algas likmes paaugstināšanu un skolu tīkla optimizāciju. Sakarā ar  pedagogu algas likmes 

paaugstināšanu, pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam gadā ir palielinājies par 22 621,00 
euro. 
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 Izglītības pārvalde  organizēja mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu lasījumus, konkursus, skates un konferences. Nodrošināja skolēnu olimpiāžu uzvarētāju 

piedalīšanos olimpiādēs valstī. 

2016. gadā Naujenes pamatskolas skolniece Vita Kuzmicka ieguva 3.vietu vēstures olimpiādē 

valstī. Tika izdoti gada kalendāri, kuros ievietoti vizuālās mākslas novada olimpiādes uzvarētāju darbi.  

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

 Organizētajā 2015./2016.mācību gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas novada 

pašvaldības naudas prēmijas atsevišķi pamat un vidusskolu grupās, kuras ieguva 1.-3. vietu olimpiāžu 

rezultātu kopsavilkumā  un interešu izglītībā. Par labākajiem pamatskolu grupā tika atzītas: 3. vieta 

Medumu un Silenes pamatskolas, 2. vieta Lāču pamatskolai, 1. vieta Naujenes pamatskola; vidusskolu 

grupā : 3. vieta - Sventes vidusskolai, 2. vieta - Vaboles vidusskolai., 3.vieta - Špoģu vidusskolai. 

Ar mērķi veicināt direktoru un pedagogu kvalitatīvo izaugsmi, konkurētspējas prasmju un 

iemaņu attīstību, kā arī novērtēt pedagogu ieguldīto darbu izglītojamo attīstības dinamikas sekmēšanā 

neatkarīgi no viņa sākotnējām spējām un sagatavotības pakāpes, 2016. gadā tika pieņemts novada 

domes lēmums par novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un pedagogu materiālo stimulēšanu 

un šiem mērķiem pašvaldības budžeta bija paredzēti 15 000,00 euro.  

Lai gādātu par iedzīvotāju izglītību un sekmētu studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālāk 

izglītību, kā arī veicinātu nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils novadā, kas 

ilgtermiņā ir nozīmīgi Daugavpils novada attīstībai studējošiem tiek piešķirtas stipendijas, 2016.gadā 

tās piešķirtas 3 topošajiem speciālistiem. 

 Tradicionāli tika organizēts skolām projektu konkurss vispārējās izglītības iestādēm “Kopā 

būt”, kura mērķis  bija veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām, attīstot atbildīgas un iecietīgas 

savstarpējās attiecības, līdzdalību savas veselības stiprināšanā, ka arī rast inovatīvas darba formas ar 

vecākiem un skolēniem.  2016. gadā  tika atbalstīta projektu īstenošana Randenes, Nīcgales 

pamatskolās,  Špoģu, vidusskolā.  

Katru gadu tika palielināts klašu skaits, kuru  skolēnu ēdināšana pilnīgi tika finansēta no 

pašvaldības budžeta. 2016. gadā šo pakalpojumu saņēma 5. - 8. klašu skolēni un audzēkņi no piecu 

gadu vecuma, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.  

Turpinās sadarbība ar Vācijas Republikas Internacionālās Savienības  e.V  Ziemeļu nodaļu, 

kuras ietvaros 2016. gadā  novada jaunieši piedalījās starptautiskajā vasaras nometnē Vācijā , Kropelinā  

un novada divām audžuģimenēm  kopā ar bērniem(15 personas) tika noorganizēts pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Vāciju. 

 

Interešu izglītība 2016.gadā 

 
Zemgales vidusskolas komanda Vides eksperimentu konkursā “Lūk tā!” 
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2016. gadā  notika  27 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalās aptuveni 2 500 skolēni un 

skolotāji. Gada laikā pasākumi aptver gandrīz visus interešu izglītības žanrus: kultūrizglītību, vides 

izglītību. Skolās darbojas 104 interešu izglītības pulciņi. 

Lielākie sasniegumi: 

• Mākslas konkursa “Lidice” Republikas kārtā par laureāti kļuva Lāču pamatskolas skolniece, 

• Tika iedibināts izzinošs konkurss  5.-6. klašu skolēniem “Daugavpils novada Prātnieks”. 2016. 

gadā jautājumu loks skāra latvisko dzīvesziņu, 

Daugavpils novada Prātnieks 2016 

• Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” Latgales novada kārtā 2.pakāpi ieguva 

Silenes pamatskolas trio, Sventes vidusskolas instrumentālais ansamblis un popgrupa, kā arī 

Medumu pamatskolas popgrupa un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais 

ansamblis “Mažors”, 

• Vaboles vsk. vokālais ansamblis ieguva 2 pakāpi Latgales vokālās mūzikas konkursā “Balsis”, 

kā arī sākumskolas koris 1. pakāpi Latgales novada konkursā, 

• Izcili sasniegumi ir mūsu folkloras kopām (Špoģi, Vabole, Naujene) un to dziedātājiem gan 

Latgales reģionālajā konkursā, gan republikas kārtā. Vaboles vidusskolas  folkloras kopa 

“Kanči” piedalījās arī Nacionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”, 

• 10 skolu tautas deju kolektīvi virsvadītājas Antras Dombrovskas vadībā ar apvienoto programmu 

“Uz celiņa danci griezu”  piedalījās Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda” Ludzā un 

Vasaras svētku sadancī Vabolē, 

• Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris ieguva 1.pakāpi Latgales reģionālajā 

konkursā.   
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Sventes vidusskolas instrumentālais ansamblis konkursā Rēzeknē 

Tā 2015./2016. mācību gadā par labākajiem pamatskolu grupā tika atzītas: 3. vieta Medumu un 

Silenes pamatskolas, 2. vietā Lāču pamatskolai, 1. vieta Naujenes pamatskola; vidusskolu grupā : 3. 

vieta - Sventes vidusskola, 2. vieta - Vaboles vsk., 3.vieta - Špoģu vidusskola. 

Novada sporta skola 

Daugavpils novada sporta skolā 12 treneru vadībā 17 dažādās vecuma un meistarības grupās ar 

sportu nodarbojās 225 izglītojamie. Galvenais skolas uzdevums 2016.gadā bija veiksmīgi startēt 

Latvijas čempionātos un turpināt skolas paplašināšanos.  

Gada laikā Latvijas čempionātos izcīnītas 30 godalgas. Latvijas Olimpiādē vienīgo medaļu 

Daugavpils novadam izcīnīja cīkstonis Aleksandrs Potapovs. 

 Patīkami pārsteidza vieglatlētikas treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi, kuru audzēkņi jebkura 

mēroga sacensībās izcīnīja godalgas, apliecinot, ka viņu treneri viennozīmīgi ir starp Latvijas 

labākajiem jaunatnes treneriem. Kopumā Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās šī ģimenes 

treneru tandēma sportisti izcīnīja 9 godalgas, no kurām 3 ir zelta. Treneru audzēkne Marina Andrejeva 

Latvijas izlases sastāvā piedalījās Baltijas valstu sacensībās, kur gan telpās gan stadionā izcīnīja uzvaru 

trīssoļlēkšanā.  

Neatpalika arī brīvās cīņas sportisti, kuri priecēja ar godalgām Latvijas čempionātos, tomēr, kā 

lielāko panākumu jāatzīmē Jevģēnija Ostapko un Veronikas Zujevas piedalīšanās Latvijas izlases 

sastāvā Eiropas čempionātā kadetiem Stokholmā. Pirmajā desmitniekā gan neizdevās iekļūt, bet tomēr, 

kā panākumu var uzskatīt jau tikšanu uz tik lielu sporta pasākumu. Svarīgs notikums brīvajā cīņā bija 

arī jaunas treniņu grupas darba uzsākšana Demenes pagastā, kur ar bērniem nodarbojas treneris 

Vladislavs Šmeišs. 

Skolas rīkotajās brīvās cīņas sacensībās Silenē piedalījās 90 sportisti, pie jau iepriekšējā gadā 

startējošajām komandām no Daugavpils novada, Daugavpils, Krāslavas piepulcējās arī Cēsu un 

Ķekavas sportisti. 

Boksā 2016.gadā ir izcīnītas 2 otrās vietas Latvijas Jaunatnes čempionātos, kā arī Skolas 

audzēknis Edvīns Kotels bija uzaicināts piedalīties Latvijas izlases treniņu nometnē. 

2016.gads Skolai paliks arī zīmīgs ar to, ka tai jūlijā palika 5 gadi un tika pasniegtas pirmās 

apliecības par Skolas programmu apguvi. Kopumā Skolu 2016.gadā pabeidza 10 audzēkņi un kā 

pirmais Skolas absolvents ir reģistrēts 2011.gada Eiropas kadetu čempionāta 7.vietas ieguvējs Romāns 

Gromovojs.  7 no 10 absolventiem mācījās Sventes vidusskolā un trenējās pie trenera Jāņa Petrovska 

(attēlā).  
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Darbs ar jaunatni 

2016. gadā apstiprināti noteikumi par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Daugavpils 

novadā. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2016.gada 1.janvārī valstī pieņemto Brīvprātīgā darba likumu, 

kas paredz, ka personas no 13 gadiem ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, tādējādi gūstot darba pieredzi. 

Noteikumi ir attiecināmi uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šo noteikumu ietvaros jaunieši ir 

tiesīgi veikt brīvprātīgo darbu pašvaldības iestādēs, kura laikā tiks veikta brīvprātīgā darba stundu 

uzskaite. Sasniedzot noteiktu nostrādāto stundu skaitu (ne īsāku par 50 stundām), tiks izsniegts 

apliecinājums, par to, kādas prasmes un iemaņas ir guvis jaunietis, kas būs kā pierādījums nākamajam 

darba devējam par veicamo darbu.  

Lielākie 2016.gada pasākumi: 

• Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu cikls, 

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

• Apmācības jaunatnes lietu atbildīgiem “Motivējošs stimuls caur praktisku darbošanos ar jaunu 

ideju un pieeju atrašanu” Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā “Ilgas”, 

• Višķu jauniešu centra atklāšana, 

• Jaunatnes salidojums, 

• Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. 

Tika realizēts projektu konkurss jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!” un Jauniešu brīvā laika 

organizēšanas projektu konkurss . Finansējumus guva Naujenes pagasta neformālās jauniešu grupas 

projekts „Orientēšanas sporta popularizēšana Daugavpils novada Naujenes pagastā”, Skrudalienas 

pagasta neformālās jauniešu grupas “Mēs savam pagastam!” projekts „Radoši jaunieši dzimtajai 

Latvijai”, kā arī Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” nometnes projekts “Atklāsim sevī 

uzņēmējdarbības garu”, Biķernieku pagasta Biķernieku pamatskolas nometnes projekts „Novada sargi” 

, Kalupes pagasta Kalupes pamatskolas nometnes projekts „Nometne 132.Kalupes mazpulkam “Attīsti 

sevi!” un Līksnas pagasta biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” nometnes projekts “Izaicinājums”.  
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
 

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

finansējums no novada budžeta 2016. gadā un budžeta projekts 2017.gadam 

 
1.Sociālo aprūpes iestāžu finansējums 

 Sociālās aprūpes iestāde, 

 sociālais pakalpojums 

2016.gada izpilde 2017.gada 

pieprasījums 

1. Naujenes bērnu nams un Mātes un bērna atbalsta 

centrs „Avotiņi”  

375 245,00 

 

404 236,00 

 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs un Dienas centru 

personām garīga rakstura traucējumiem 

423 469,00 455 863,00 

 

3. Sociālo pakalpojumu aprūpes  centrs „Pīlādzis” 

(tikai novada) 

- 223 000,00 

 

2.Sociālo pakalpojumu finansējums 

 Sociālās aprūpes iestāde, 

 sociālais pakalpojums 

2016.gada izpilde 2017.gada 

pieprasījums 

1. Bērnu ar īpašām vajadzībām un hroniski 

slimojošu bērnu no trūcīgām ģimenēm sociālā  

rehabilitācija vasaras periodā 

1 500,00 2 000,00 

2. Subates Romas katoļu draudzes  „Miera nams” 

atbalstam 

1228,00 1393,00 

3. Bērni palikuši bez vecāku gādības transporta 

apmaksai autobusam,  tramvajam 

2035,00 1896,00 

4. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām stacionārā 

Daugavpils reģionālajā slimnīcā 

25 974,00 36 437,00 

5. Detoksikācijas, nakts patversmes pakalpojuma 

apmaksa 

14 049,00 15 060,00 

6. Bērnu nometnes trūcīgajiem bērniem (2 maiņas) 7435,00 8 000,00 

7. Sociālā rehabilitācija bērniem ar īpašām 

vajadzībām sajūtu dārzā uz Kalkūnu bērnu nama 

bāzes 

0,00 0,00 

8. Sociālo pakalpojumu aprūpes  centrs „Pīlādzis” 

apmaksa 

991,00 500,00 

 

2016.gadā ir sniegts atbalsts pacientu iemaksas apmaksai Daugavpils reģionālajā slimnīcā      

25974,00  euro par 965 pacientiem. 

2016.gadā ir apmaksāts detoksikācijas pakalpojums – 14 049,00 euro, 463 klientiem, bet 

saņemta valsts atmaksa, bet par 2015.gadu saņemta valsts atmaksa 5 760,00 euro.  

3.Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju pasākumu finansējums 

 Pasākums Izpilde 2017.gada 

pieprasījums 

1. Ziemassvētku pasākumi sociālo aprūpes iestāžu 

klientiem,  bērniem ar īpašām vajadzībām, 

bērniem bāreņiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem 

un citi sociālie pasākumi 

 

5101,00 

 

4 967,00 
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 4.Sociālā palīdzība Daugavpils novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 

4.1.Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti: pabalsti 

garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (GMI) un dzīvokļa pabalsti. 

 
Pabalstu salīdzinājums četru gadu griezumā 

 

Galvenais iemesls GMI un dzīvokļa pabalstu samazināšanai ir: 

1) iedzīvotāju skaita samazinājums; 

2) sociālo darbinieku veiktā kontrole par pabalstu lietderīgu izmantošanu, 

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

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

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

6) plašāk tiek izmantota iespēja pagaidu sabiedriskajos darbos. 

 

Veicot GMI pabalsta izmaksu un lietderīgumu, var secināt, ka no 2013 – 2016.gadam: 

1) Vidēji GMI pabalsta  nodrošināšanas lielums 1 personai gadā ir 228,55 euro; 

2) Vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas lielums 1 personai mēnesī ir 34,00 euro; 

3) Vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas saņemšanas ilgums 1 personai ir 7,5 mēneši. 

4.2.Pārējo pabalstu izmaksas 2013- 2016.gadu griezumā 

 2013. 

(euro) 

2014. 

(euro) 

2015. 

(euro) 

2016. 

(euro) 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 36 134,00 54752,00 29463,00 16790,00 

Sociālo garantiju pabalsts 64 397,00 74904,00 87020,00 87610,00 

Veselības aprūpes pabalsts 1 076,00 987,00 1147,00 1089,00 

Pārējie pabalsti 33 193,00 54406,00 9966,00 7898,00 

Iniciatīvas pabalsts 0,00 0,00 48477,00 51329,00 

4.3. Trūcīgas ģimenes vai personas statuss tiek piešķirts, ja personai ienākums ir līdz 128,06 euro. 
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Trūcīgā statusa salīdzinājums četru gadu griezumā 

Iemesli statusa skaita samazināšanai: 

1) Iedzīvotāju skaita samazināšanās; 

2) Iesaistīšanās algotos pagaidu sabiedriskajos darbos; 

3) Iesaistīšanās sezonas gadījuma darbos; 

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

personas vai ģimenes izziņu); 

5) Lauku atbalsta dienesta maksājumi tiek uzrādīti; 

6) Citas valsts pensija; 

7) Ārzemēs dzīvojošo bērnu atbalsts vecākiem; 

8) Informācijas pieeja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, uzturlīdzekļu 

maksājumiem, Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes informācijai, Ceļu satiksmes drošības 

direkcijas transportlīdzekļu uzskaitei, Zemesgrāmatas informācijai. 

5. Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpe novadā 

N.p.k. Grupas raksturojums 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. Bērni līdz 18 gadiem 107 100 88 96 

2. Bērni pēc 24 gadiem 40 16 44 28 

3. Bērnu nama bērni 65 60 55 40 

 KOPĀ 212 176 187 164 

Samazinās bērnu bāreņu skaits ar katru gadu šādu iemeslu dēļ: 

1) Ir samazinājusies bērnu dzimstība; 

2) Samazinās iedzīvotāju skaits; 

3) Ar ģimenēm ar bērniem strādā profesionāli sociālie darbinieki, izstrādājot rehabilitācijas plānus 

augsta riska ģimenēm, lai uzlabotu dzīves apstākļus; 

4) Jaunieši, sasniedzot pilngadību, izbrauc uz ārzemēm labākos dzīves meklējumos vai peļņas 

gūšanā; 

5) Nepieciešamības gadījumos tiek meklēta audžuģimene vai aizbildniecība, bet bērns netiek 

ievietots bērnu namā. 

 

6.Sociālās aprūpes organizēšana 

6.1.Ilgstošas aprūpes pakalpojuma izmantošana Daugavpils novada iedzīvotājiem: 

 

N.p.k. Institūcija 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. Višķu sociālās aprūpes centrs 74 74 74 74 

2. Valsts sociālās aprūpes centrs 

personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem 

5 7 8 6 

 

Šie pakalpojumi ir patstāvīgi pieprasīti, jo skaits nemainās savā dinamikā, tas liecina, ka jāstrādā 

pie šī pakalpojuma stabilizēšanas, kvalitātes uzlabošanas. Nemainība saistās ar: 

1) Personām ir diezgan smags veselības stāvoklis un nepieciešama profesionāla aprūpe, ko nevar 

veikt ģimenes locekļi; 

2) Darbspējīgas personas ir nodarbinātas un nevar zaudēt vienīgo peļņas avotu; 

3) Personas ir vientuļas; 

4) Pašas personas vēlme dzīvot institūcijā. 

 

6.2. Sociālās aprūpes organizēšana mājās apstākļos 

 

N. 

p.k. 

Pakalpojums 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. Aprūpē mājās sociālo aprūpētāju skaits 6 7 7 7 

2. Aprūpē mājās  aprūpējamo skaits 13 34 32 36 



29 

 

 

 

Pakalpojuma pieprasītāju skaits pieaug: 

1) Personas nevēlas dzīvot institūcijā; 

2) Darbspējīgas personas ir nodarbinātas un nevar zaudēt vienīgo peļņas avotu, lai pieskatītu savus 

vecākus; 

3) Bērni aizbrauc uz ārzemēm peļņas nolūkos, lai uzturēt ģimeni; 

4) Palielinās vientuļo personu skaits, bet persona nevēlas atstāt dzimtās mājas; 

5) Zaudē pašaprūpes spējas sakarā ar slimību vai invaliditāti. 

 

7.Sociālā dienesta darbība  

Pieņemtie lēmumi 2015. 2016. 

Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa 

piešķiršanu 

3268 3168 

Par aprūpi mājās apstākļos 32                   32 36 

Par sociālās palīdzības piešķiršanu 3889 3577 

Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai personas 

statusa piešķiršanā 

12 11 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

piešķiršana pieaugušām personām 

30 35 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

piešķiršana bērniem 

20 23 

Konsultatīvais atbalsts   

Pieņemti klienti Sociālajā dienestā dažādos  

jautājumos 

532 465 

Izbraukumi uz pagasta pārvaldēm 33 25 

Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju skaits 68 53 

Sociālo aprūpes iestāžu  apmeklēšana 12 12 

7.2.Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 15 bērniem ar īpašām vajadzībām Riebiņu 

novadā, Riebiņu vidusskolā, kuras rezultātā ir uzlabojusies bērnu veselība, uzvedība, komunikatīvās 

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

bija 1500,00 euro. Tika piesaistīta reiterterapija, fitoterapija, mākslas terapija.  

 

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

dienestā pieņemti darbā 69 asistenti. 

 

7.4. 2016.gada tika organizēta pieņemšana mammogrāfam, lai veikt sievietēm krūšu vēža skrīningu. 

Šajā profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 233 sievietes, no kurām 48 sievietēm ir nepieciešama 

papildus izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko ārstēšanu.  
 



30 

 

 

7.5. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, Daugavpils un Ilūkstes novadu domēm tika organizēts 

pasākums „Labā zvaigzne”, kurā piedalījās 29 novadu nominanti. 
 

 
 

7.6. Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 83 augsta riska ģimenes, sociālais darbinieks ar ģimenēm ir 

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

sociālajiem darbiniekiem, veiktas apsekošanas visās ģimenēs.  
 

• 10 ģimenēm atjaunotas vecākiem aprūpes tiesības, kurās ir 17 bērni. 

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

pilngadīgām personām, 2 bērniem Kandavas novadā „Zantē”. 

• 6 bērni ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā ar Sociālā dienesta darbinieku palīdzību. 

 

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

maiņas. Kopumā nometnē bija 60 bērni, tika izlietots 7 435,00 euro. 

 

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

ilgdzīvotāja dzīves recepti un to bija 3 jubilāri. (Biķernieki, Skrudaliena, Naujene) 



31 

 

 

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

Ilūkstes stadionā un invalīdu Jaungada pasākumā Ilūkstes kultūras namā. 

 

7.11. Sociālā dienesta 20 sociālie darbinieki ir iesaistījušies supervīzijās un 24 sociālie darbinieki 

apmācības kursos, ko 50% sedz Labklājības ministrija. 
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7.12. 5 sociālie darbinieki un sociālā dienesta vadītāja tika iesaistījušies vasaras skolas apmācībās, kur 

paaugstināja prasmju kvalifikāciju darbam ar dažāda veida klientiem. 
 

7.13. Tika analizēti un apskatīti rehabilitācijas pakalpojumi, ko sniedz rehabilitācijas centrs „Poga”. 

 

 

7.14. Novadā 2016.gadā Sarkanajā Krustā ir saņemta humānā krava no Dānijas, kur bija iespēja 

iedzīvotājiem saņemt apģērbu, apavus, traukus, gultas veļu, mēbeles. 
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7.15. 2016.gadā sociālie darbinieki ir izdalījuši Eiropas pārtikas programmas pakas, higiēnas 

komplektus, kancelejas preču komplektus, skolas piederumus. Kopumā 2016.gadā izdalītas 12424 

pārtikas pakas, 1765 higiēnas preču komplekti, 953 skolas piederumu komplekti. 

 

 

7.16. Dalība Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana” sociālajā darbā un veselības aprūpes pieejamībā T2-1 tīkla „Inovācijas 

sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas 

uzlabošanai.” 

Rezultātā izstrādāts stratēģiskais darbības plāns sociālā darba attīstības jomā Daugavpils novadā 2016.-

2020.gadam. 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/images/News/sociālais/20150506_094227.jpg
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7.17. Pašvaldība ir iesaistījusies  projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā”, šobrīd tiek veikta izvērtēšana personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atrodas 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās un dzīvo mājās un potenciāli var nonākt valsts 

ilgstošas aprūpes institūcijā. 

 

8.Psihosociālās palīdzības pakalpojumi 

2016. gada laikā Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologi ir snieguši psiholoģiskās palīdzības 

pakalpojumus 297 klientiem (294 – Daugavpils novada iedzīvotājiem, 3 klientiem no Daugavpils). 

 

Pakalpojuma saņēmēji: 

Vīrieši no 18 gadiem un vecāki –54 

Sievietes no 18 gadiem un vecākas – 123 

Bērni līdz 18 gadiem – 120 (1. diagramma) 

 

Klienti uz konsultācijām tika nosūtīti no: 

 

• novada bāriņtiesām – 378 konsultācijas,  

• pagastu sociālajiem darbiniekiem – 73 konsultācijas 

• pēc Ģimenes ar bērniem atbalsta daļas vadītājas Ritas Beļskas pieprasījuma (augsta riska 

ģimenes)  –  32  konsultācijas, 
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• psiholoģiskā palīdzība tika sniegta pēc klientu pieprasījuma - 104 konsultācijas, 

• konsultācijas pēc rehabilitācijas centru ieteikuma – 12 konsultācijas, 

• Naujenes bērnu nama –14 konsultācijas, 

• skolas (mācību jautājumi, vardarbība, uzvedības problēmas u.t.t) – 38 konsultācijas. 

 

Iegūtos datus  par 2013.-2016.gadu periodu var attēlot šādā diagrammā: 

 

 

 

 

 

9. Nodarbinātības jautājumu risināšana  

9.1. Bezdarbnieku skaits novadā: uz 31.12.2016. bija 1747 bezdarbnieki, 14,7% bezdarba līmenis 

novadā. 

 

 

9.2. Bezdarbnieku skaits novadā: uz 31.12.2015. bija 1726 bezdarbnieku. 
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101

Līksnas pag., 

94

Maļinovas 

pag., 114Medumu 

pag., 81

Naujenes pag., 

280

Nīcgales pag., 

33

Salienas pag., 

67

Skrudalienas 

pag., 

Daugavpils 

nov.; 128

Sventes pag., 

80

Tabores 

pag., 69

Vaboles pag., 

57

Vecsalienas 

pag., 64 Višķu pag., 80
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9.3. Bezdarbnieku skaits novadā ir palielinājies sakarā ar: 

 

1) Ir vēlme iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, lai papildināt ienākumus; 

2) Nereģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) nevar saņemt pabalstus; 

3) Līdzdarbības kontrole ir daudz objektīvāka no sociālo darbinieku puses; 

4) Ir iespēja saņemt informāciju par darba vakancēm; 

5) Var izmantot piedāvājumu apgūt jaunu profesiju un prasmes; 

6) Komunicēšanas gaitā iegūst informāciju par nodarbinātību. 

 

9.4. 2016.gadā tika realizēts Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pasākums, kas bezdarbniekiem bija 

kā iespēja būt nodarbinātiem un gūt ienākumus. Finansēts pasākums no NVA speciālā budžeta. 

 

9.5. No 2012. – 2016.gadam  Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)  pasākums, tika nodarbināti 

bezdarbnieki. 

Ambeļi; 55
Biķernieki;67

Demene; 124

Dubna; 52

Kalkūni; 123

Kalupe; 74

Laucesa; 97

Līksna; 99

Maļinova; 116

Medumi; 74

Naujene; 304

Nīcgale; 35

Saliena; 

54

Skrudali; 118

Svente; 73

Tabore; 59

Vabole; 56

Vecsaliena; 59
Višķi; 87
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Iemesli pasākuma „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros bezdarbnieku 

palielināšanos salīdzinājumā ar 2015.gadu: 

 

1) Tika iedalītas vairāk bezdarbnieku darba vietas; 

2) Palielinās bezdarba līmenis; 

3) Samazinās darba vietu skaits; 

4) Jaunas darba vietas netiek veidotas; 

5) Darbinieku vietas tiek samazinātas nodokļu reformas dēļ. 
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KULTŪRA 

Lielākie pasākumi Daugavpils novadā 

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2016” 

2016.gada gada 22 maijā Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķu sādžā norisinājās 

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2016”. Festivālā tika akcentēta Augšdaugavas 

simboliskā nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā un kustība pret Daugavpils hidroelektrostacijas 

celtniecību pirms 30 gadiem.  Festivālā piedalījās 32 dažādu tautas mākslas žanru amatiermākslas 

kolektīvi, tai skaitā viesi no ārzemēm: Zarasu rajona Kultūras centra tautas deju kolektīvs "Ežerūnas", 

Otepää (Igaunija) Kultūras nama sieviešu tautas deju kolektīvs “Nuustaku”, Glubokoje rajona 

(Baltkrievija) folkloras tautas teātris “Tereška”.  

 

 
Darbs projektos 

 
No 2015.gada oktobra līdz  2016.gada novembrim īstenots Eiropas Savienības programmas 

“Eiropa Pilsoņiem” un Valsts budžeta apakšprogrammas “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un 

pasākumu īstenošana”  projekts “Neaizmirsīsim”  

Projekta partneri: Islas pašvaldība (Malta) (vadošais partneris); Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde; Birgu pašvaldība (Malta); Bormla pašvaldība (Malta); Mtarfa pašvaldība (Malta); Zarasu 

rajona pašvaldība (Lietuva); Fara San Martino pašvaldība (Itālija); Nevalstisko valsts organizācija 

Brtigata Maiella asociācija (Itālija); Ortonas pašvaldība (Itālija). 

Projekta “Neaizmirsīsim” mērķis ir palielināt sabiedrības apziņu par kopējo vēsturi, tās 

piemiņu un vērtībām, sniedzot satikšanās iespēju Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai  debatētu par 

Eiropas vēstures posmiem un komunikācijas ceļā iegūtās zināšanas izmantotu  kā instrumentus jaunu 

sadarbības tīklu veidošanai starp dažādām Eiropas organizācijām. 

Projekta ietvaros norisinājās pieci tematiskie pasākumi visas partneru valstīs. Daugavpils 

novadā projekta ietvaros 2016.gada 1.jūlijā Naujenes Novadpētniecības muzejā notika starptautiska 

konference. Projekta dalībnieki analizēja četru valstu pieredzi kultūras mantojuma vērtību zaudēšanā 

Otrā Pasaules kara rezultātā; karš un personība; kara laika virtuve. Konferences ietvaros tika atklāta 

mākslinieces Silvas Linartes izstāde, pati māksliniece dalījās atmiņās par piedzīvoto izsūtījumā Sibīrijā. 

Notika Daugavpils novada skolu audzēkņu darbu izstādes atklāšana “Pusgadsimts bez Latvijas”, kas 

veltīta Otrā Pasaules kara seku tēmai bērnu un jauniešu skatījumā. Pēc konferences projekta partneri 

nolika ziedus Naujenes dzelzceļa stacijā, pieminot 1941.un 1949.gada deportāciju upurus. 3.jūlijā 

projekta dalībnieki Slutišķu vecticībnieku sādžā piedalījās teatralizētā simulācijā par Otrā Pasaules kara 

tematiku. Simulācijas veidošanā piedalījās Vaboles vidusskolas skolēni un skolotāji, Līksnas pagasta 

kultūras nama amatierteātris “Maskas” režisora Māra Korsieša vadībā.  

 

 
Festivāla “Augšdaugava” 

goda viesis Dainis Īvans 

 
Otepää (Igaunija) Kultūras nama sieviešu tautas deju kolektīvs 

“Nuustaku” 
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Starptautiskā konference  projekta „Neaizmirsīsim” ietvaros Naujenes Novadpētniecības muzejā 

 
Turpināja Latvijas valsts budžeta finansētās  programmas „Latviešu valodas apguve” projekts 

„Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā". 2016.gadā 24 pieaugušajiem Daugavpils 

novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem tika 

nodrošināta iespēja apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas. Apmācības notika Daugavpils 

novada kultūras centrā. Kopumā projekta ietvaros tiks apmācīti 96 Daugavpils novada iedzīvotāji. 

2016. gadā sadarbībā ar Nacionālo Polockas kultūrvēstures muzeju - rezervātu un zinātniski 

pētniecisko institūciju „Braslavas muzeju apvienība” (Baltkrievija) tika uzrakstīts projekts 

“Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un 

nodošana nākamajai paaudzei” un iesniegts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības 

programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam projektu konkursā 

prioritātei 3.1“Kultūras un vēstures mantojuma  un tradicionālo amata prasmju veicināšana un 

saglabāšana”. Projekta mērķis ir Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata 

prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei ar dažādu aktivitāšu, izglītojošo 

muzejpedagoģisko programmu un  muzeju izstāžu starpniecību.  

 
Daugavpils novada kultūras centra darbība 

 

2016.gadā tika izstrādāti dažādu amatiermākslas kolektīvu žanru skašu nolikumi un organizētas 3 

skates.  Daugavpils novada kultūras centra teātra trupas “Trešais variants” jaunākā sastāva dalība 

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā.  

Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē „Pavasara dziesma” piedalījās 20 Daugavpils novada 

vokālie ansambļi, no kuriem pieci (Skrudalienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas”, 

Višķu pagasta jauniešu ansamblis “Anima Corde”, Līksnas pagasta sieviešu vokālais ansamblis 

“Elēģija”, Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis "Stage On", Višķu pagasta vīru 

vokālais ansamblis “Mōls”) tika izvirzīti uz Latvijas vokālo ansambļu konkursa otro kārtu. Konkursa 

finālā  Ķekavas novada Baložu kultūras namā Daugavpils novada kultūras centra vokālais ansamblis 

"Stage On" tiek atzīts par 10. labāko sieviešu vokālo ansambli Latvijā. 

Novadu dienās  Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā  no Daugavpils novada piedalījās 2 

kolektīvi: Naujenes pagasta folkloras kopa “Rūžeņa” un Vaboles pagasta Etnogrāfiskais ansamblis 

”Vabaļis. 
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Višķu pagasta jauniešu ansamblis “Anima Corde” 

Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē „Pavasara 

dziesma” 

 
Naujenes pagasta folkloras kopa “Rūžeņa” Novadu dienās 

 

Daugavpils novada kultūras centrs 2016.gadā organizēja 16 pasākumus ar kopējo apmeklētāju 

skaitu 2700. Daugavpils novada kultūras centrā darbojas 7 amatiermākslas kolektīvi:  

Jauktais koris „Latgale” piedalījās 10 pasākumos, t.sk. uzstājās Vidzemes un Latgales dziesmu 

dienā Alūksnē, ar garīgās mūzikas koncertu  uzstājās Lišķavā (Lietuva), sniedza Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītu koncertu Višķu pagastā.   

Tautas deju ansamblis „Līksme” piedalījās 13 pasākumos, no tiem īpaši jāizceļ piedalīšanās 

Tautas deju ansambļu svētku deju lieluzvedumā “Gredzenus mijot” Cēsīs un VIII Starptautiskajā tautas 

deju festivālā “Sudmaliņas”, kas norisinājās Jūrmalā, Rīgā un Jelgavā.  

 

 
Jauktais koris “Latgale” Vidzemes un Latgales dziesmu 

dienā 

 
Tautas deju ansamblis “Līksme” VIII Starptautiskajā 

tautas deju festivālā “Sudmaliņas” 

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme” piedalījās 12 pasākumos, t.sk. viesojās pie Daugavpils 

novada pašvaldības partneriem Lomžas (Polija) rajonā un piedalījās XXIII  Polijas  Kurpijovskas 

kultūras dienās. Piedalījās VIII Starptautiskajā tautas deju festivālā “Sudmaliņas”.  

Teātra trupa „Trešais variants”  piedalījās 5 pasākumos, tika organizēts trupas 20 gadu jubilejas 

sarīkojums. Trupas jaunākais sastāvs piedalījās Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu 

konkursā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā un  Latvijas skolu teātru parādē “Teatrons 2016” 

Valmierā.  
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme” 

XXIII  Polijas  Kurpijovskas kultūras dienās 

 
Teātra trupa “Trešais variants” 20 gadu jubilejas 

sarīkojumā 

 
Vokālajam ansamblim „Stage On” bija 22 uzstāšanās un koncerti. Ansamblis piedalījās  novada 

lielākajos festivālos - Sarptaustiskajā tautas mākslas festivālā “Augšdaugava” Naujenes pagastā un 

Jaunās latgaliešu mūzikas festivālā “Muzykys Skrytuļs” Līksnas pagastā. 

Vokālā studija „Stage On”  piedalījās 13 pasākumos, no tiem Daugavpils novada vokālo 

ansambļu koncertskatē „Pavasara dziesma”, Starpnovadu mazo vokālistu konkursa “Cāļu cālis”, 

Daugavpils novada ģimeņu dienu svētkos ”Savij ap mani gadus”, koncertēja Daugavpils novada 

sociālās aprūpes centros Kalupē un Višķos. 

Folkloras kopa „Dyrbyni” piedalījās 22 pasākumos, t.sk. Latgales Kultūras dienās 

Sanktpēterburgā, Daugavpils novada dienās,  Konkursa “Saimnieks 2016” noslēguma pasākumā, 

sniegti koncerti Biķernieku, Ambeļu, Dubnas, Naujenes, Līksnas un Demenes pagastos.  

 

 
Vokālā studija “Stage On” Daugavpils novada ģimeņu 

dienu svētkos ”Savij ap mani gadus” 

 
Folkloras kopa “Dyrbyni” saulgriežu mistērijā 

Hoftenbergas parkā Naujenē 

 

 
Mācību un informācijas centrs 

 

Mācību un informācijas centrā 2016. gadā sagatavotas un realizētas 10 profesionālās pilnveides 

un mūžizglītības programmas (kopā 138 stundas). Tika organizēts Daugavpils novada kultūras 

darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas novadu. 

 

http://www.visitdaugavpils.lv/lv/7204-jaunas-latgaliesu-muzikas-festivals-muzykys-skrytuls
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Daugavpils novada kultūras darbinieki Kuldīgas 

novadā 

 
Deju kursu dalībnieki kopā ar senās dejas pasniedzēju 

Gunu Ezermali 

 
Daugavpils novada centrālas bibliotēkas dienesta darbība 

 

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2016.gadā tika veikta ar 

centralizētu iepirkumu, paredzot 0,60 euro  uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei. Tika iepirkti 2384 

eksemplāri grāmatu par 15000,00 euro. Informācija par Daugavpils novada 21 bibliotēkas resursiem 

pieejama Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/, kur ievadīti 

86520 eksemplāri iespieddarbu. 2016.gadā Daugavpils novada centrālās bibliotēkas dienests guva 

atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda finansētajā kultūras projektu konkursā „Augstvērtīga latviešu  oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”.  

Sadarbībā ar “Lauku bibliotēku atbalsta biedrību” 2016. gada 17.jūnijā Biķernieku pagastā notika 

15.  Grāmatu svētki. 

  
15. Grāmatu svētku norises Biķernieku pagastā 17.jūnijā 

 
Raiņa mājas Berķenelē darbība 

 

2016.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 4001 cilvēki, tika organizētas 76 ekskursijas, 9 

pasākumi un 6 izstādes. 

2016.gada galvenie sasniegumu, darba rezultāti: 

- Organizētas divas meistardarbnīcas: koka plostiņu izgatavošanas darbnīcas un darbnīca “Latvju 

zīmes”.  

- Sadarbībā ar Špoģu Mūzikas un mākslas skolu Birķineļu baznīcas logos tika ievietoti lielformāta 

gleznojumi, kas aizsargā baznīcu no laika apstākļu negatīvās ietekmes. 

- Notika Arhitektu plenērs „Mantojuma tektonika” kur, piesaistot arhitektus, tika saņemti 

risinājumi valsts vēstures pieminekļa “Dzejnieka Raiņa dzīvesvieta Berķenelē” saglabāšanai un 

aizsardzībai. Plenērā piedalījās arhitekti Jānis Dripe, Laimonis Šmits, Inguna Kokina, Kristaps 

Vestmanis un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts Rihards Pētersons. 

Arhitekti sniedza vērtīgus atzinumus par Berķeneles pusmuižas komplekta turpmāko attīstību.  

- Teātra studija “Berķeneles kamolītis” piedalījās  bērnu un jauniešu teātra festivālā "Laimes lācis" 

Valmierā. 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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              Arhitektu plenērs “Mantojuma tektonika”                             Tikšanās ar Aivaru Vilipsonu 

 

 
                          Konkurss “Zelta sietiņš”                                        Teātra studija “Berķeneles Kamolītis” 

   
Skrindu dzimtas muzeja darbība 

2016.gadā Skrindu dzimtas muzeju apmeklēja 1269 cilvēki, tika organizētas 47 ekskursijas,                  

7 pasākumi un 6 izstādes, veikti 2 zinātniskie pētījumi. 

2016.gadā tika pabeigts Valsts Kultūrkapitāla  projekts  “Viensētu koka arhitektūras savdabība 

Dienvidlatgalē”, izdota grāmata, kuras atvēršanas svētki notika 15.novembrī.                      

 

Vaboles kultūras nama etnogrāfiskais 

ansamblis “Vabaļas” 
Daugavpils novada domes 

priekšsēdētājas J. Jalinskas uzruna 
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Novadnieka Jāņa Mendrika ( (1927.- 1998.) piemiņas izstādes  “Fotogrāfija – vēstures lieciniece ”atklāšanas 

pasākums, priekšplānā J. Mendrika meita Ruta Frēlika 

 

  
Mākslas dienu pasākums sadarbībā ar Vaboles vidusskolu un Špoģu Mūzikas un mākslas skolu 

 
Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

 

2016.gadā Naujenes Novadpētniecības muzeju apmeklēja 8774 cilvēki, tika organizētas 1269 

ekskursijas, 6 pasākumi. Muzejā apmeklētājiem bija apskatāmas 8 pastāvīgās ekspozīcijas un 13 

izstādes. 

2016. gadā uzsākta  muzeja šķūņa tehniskā projekta izstrāde ar turpmāko mērķi iesaistīties LV-

LT-BY pārrobežu sadarbības programmu projektu konkursos un paplašināt Naujenes Novadpētniecības 

muzeja ekspozīcijas , iekārtot  radošo darbnīcu telpu.   

Nozīmīgākās muzeja izstādes- „Durvis pagātnē: padomju laika šarms”, Pirmajam un Otrajam 

pasaules karam veidotā izstāde „Ugunsjoslu krustojumā” un  mākslinieces Silvas Linartes biogrāfiskā 

izstāde. 

 

   
Izstāde „Durvis pagātnē: padomju laika šarms” 
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Izstāde „Ugunsjoslu krustojumā” 

Tika   organizētas 18 muzejpedagoģiskās  nodarbības skolas un pirmskolas vecuma bērniem, kā 

arī Daugavpils novada pasākumu apmeklētājiem. Naujenes pagasta iedzīvotājiem tika organizētas 34 

klūgu pīšanas nodarbības. Tika uzsākta jauna muzejpedagoģiska  nodarbība „Likteņzīmes” . 

 

 

 
Starptautiskā akcija „Muzeju nakts” 21.05.2016. 

    
Kultūras mantojuma daļas darbība 

 

2016.gada laikā tika organizēta Daugavpils novada kultūras mantojuma objektu apsekošana un 

sastādīti 32  atzinumi  par kultūras mantojuma objektu stāvokli. 

Galvenās aktivitātes: 

Sadarbībā ar biedrību “CALCUNA” tika organizēta  J.Pleckevičusa grāmatas “”Senais Trakts 

Sanktpēterburga-Varšava” izdošanas un grāmatas prezentācija 2016.gada 17.martā. 
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Sadarbībā ar biedrībām “CALCUNA”, “BeKas”,  Špoģu Mūzikas un  mākslas skolu tika veikts 

Birķineļu luterāņu baznīcas jumta remonts un baznīcas logu aiļu  apgleznošana.  
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Tika sagatavoti un izdoti  Novada muzeju reklāmas materiāli (atklātnes)  9000  eksemplāros. 

 

 
10. septembrī notika Eiropas kultūras mantojuma dienu “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”  

pasākumi Slutišķos, Maskovskā un Ambeļos. 

 

   

Izgatavots informatīvais  stends  par Ambeļu  muižas  vēsturi.   
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Kultūrizglītība Daugavpils novadā 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā tiek  īstenotas 5 profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

Skolā mācās 189 audzēkņi.   2016.gadā skolu absolvēja 17 audzēkņi ( 11 mākslā, 6 mūzikā). 2016.gadā 

tika noslēgts sadarbības līgums ar Šarkovščinas bērnu mākslas skolu (Baltkrievija), šīs  sadarbības  

ietvaros 2016. gadā notika 3 kopīgi kultūras pasākumi, kuros piedalījās abu skolu audzēkņi un 

pedagogi. 

2016.gadā tika pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze, daļēji nomainītas mēbeles mācību telpās 

atbilstoši darbības prasībām, iegādāti 2 jauni akordeoni „Weltmeister”. 

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

izglītības programmas. 2016. / 2017. mācību gadā  skolā mācījās  165 audzēkņi.   2016. gadā skolu 

absolvēja 7 audzēkņi. 2016. gadā 44 audzēkņi piedalījās 11 valsts mērogā konkursos, 20 audzēkņi 

piedalījās 6 Starptautiskajos konkursos. 2016.gadā  iegādāti  6 mūzikas instrumenti. 

 

SPORTS 
 

2016. gadā novadā notika šādi kompleksie sporta pasākumi: 1.  Novada IV vasaras sporta svētki, 

kuros piedalījās 240 dalībnieki no 17 novada pagastiem, 2. Pašvaldības darbinieku V Ziemas sporta 

svētki, kuros piedalījās 19 komandu 150 dalībnieki, 3. Starpnovadu invalīdu sporta spēles Ilūkstē, 4. 

“Sporta laureāts 2015”. 5. Novada skolotāju VI sporta svētki, Locikos. 

 
Skolotāju VI sporta svētki, Lāču pamatskolas zālē 
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Novada iedzīvotāju Vasaras sporta spēles Silenē 

 
Pašvaldības darbinieku ziemas sporta spēles 
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Sporta svētki invalīdiem 

 
Sporta laureāts 2015 

Novada sportisti piedalījās dažādās Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās.  Labākie 

sasniegumi: Baltijas valstu čempionātā U-18 grupā trīssoļlēkšanā  M. Andrejeva 1. vieta, Latvijas 

čempionātā A. Japiņš ieguva bronzas medaļu 3000m kavēkļu skrējienā, un K. Jevsejeva sudraba 

medaļu.  
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Vieglatlēti A.Japiņš un K. Jevsejeva 

 

 
Vieglatlētikas treneris D.Hadakovs ar audzēkņiem 
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Brīvajā cīņā Latvijas čempionātā junioriem:  A.Potapovs 1.vieta, un 2.vieta Latvijas IV vasaras 

Olimpiādē, Latvijas čempionātā juniorēm V. Zujeva 2.vieta. 
 

 
Brīvās cīņas treneris A. Andrijanovs ar audzēkni A. Potapovu Latvijas IV vasaras Olimpiskajās spēlēs 

Svarbumbu celšanā novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma apvienotā komanda jauniešu 

un junioru konkurencē Latvijas kausa izcīņas 6. posmu kopvērtējumā ieguva 1. vietu. Novada trenera 

Ivana Gaļaša audzēkņi iekļauti Latvijas izlasē un Eiropas čempionātā Polijā :  Tatjana Šeškova ieguva 

2. vietu junioru vidū, Jānis Rižijs kļuva par sudraba medaļnieku starp junioriem garajā ciklā, Samirs 

Morkons izcīnīja sudraba godalgu starp junioriem garajā ciklā un divcīņā. 

 

 
Novada svarbumbu celšanas komanda 



53 

 

 
Novada labākie svarbumbu cēlāji T.Šeškova, S.Morkons, J.Rižijs 

Novada basketbola komanda sekmīgi piedalījās Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā, iekļūstot 

play-off finālspēlēs un iegūstot 7. vietu, starp 19. Latvijas  komandām.  

 
Daugavpils novada basketbola komanda 

Novada čempionāta minifutbolā (7x7), uzvarētāj komanda uzvarot novada čempionātā 

automātiski ieguva tiesības piedalīties Latvijas futbola federācijas amatieru kausa izcīņas sacensībās. 

Futbola komanda “Naujene” ieguva augsto otro vietu.  
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Novada futbola komanda “Naujene” 

Novada komanda piedalījās Latvijas IV vasaras Olimpiādē Valmierā, kur novada sportisti ieguva 

vienu otro vietu brīvajā cīņā - A. Potapovs, un trīs sportisti iekļuvuši olimpiskajā sešiniekā - airēšanā  

S. Daņilovs 6.vieta, vieglatlētikā: R. Aņisko 5.vieta,  vesera mešanā, K. Jevsejeva 3000m. kavēkļu 

skrējienā, 6.vieta. 

 
Latvijas IV vasaras Olimpiāde 

Novada vieglatlētikas komanda piedalījās seriāla  “Skrien Latvija” 6. posmos un sacensību 

kopvērtējumā novada sportists I. Suveizda vīriešu V-40 grupā ieņēma 1. vietu.  
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I.Suveizda, Seriāla “Skrien Latvija” uzvarētājs V-40 grupā 

Novada hokeja komanda ”Kalupe”, Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā hokejā ieguva 

pirmo vietu un Sanktpēterburgā, starptautiskā hokeja turnīrā trešo vietu. 

 
Novada hokeja komanda “Kalupe” 

Arī novada sporta veterāni sasnieguši teicamus rezultātus vieglatlētikā, svarbumbu celšanā, 

volejbolā. Izcilus rezultātus sasniedza arī novada veterāni. Jurijs Kopasovs izcīnīja zeltu un sudrabu, 

savukārt Alfrēds Kokins – divas zelta godalgas. Novada volejboliste, novada volejbola komandas 

sabiedriskā trenere  Sana Catlakša apbalvota ar Latvijas sporta veterānu savienības augstāko 

apbalvojumu: “Goda zīmi”,  par sportam veltītajiem gadiem un ieguldījumu sporta attīstībā un 

propagandā.  
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Daugavpils novads Latvijas sporta veterānu savienības sacensībās starpnovadu kopvērtējumā 

ieņēma 1. vietu II grupā. Novada veterānu vīriešu un sieviešu komandas izcīnījušas Latvijas sporta 

veterānu savienības sacensībās sešas 1. vietas un vienu otro, uzvarējuši Sēlijas kausa, starptautiska           

V. Reinsona kausa (Gulbenē), Madonas kausa izcīņas sacensībās. 

 
Novada dāmu volejbola komanda 
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Novada kungu volejbola komanda 

 
Novada sporta veterāni R.Saušs, J.Koposovs, V.Jermaļonoks 

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

volejbolā,  volejbolā vīriešu komandām, spiningošanā, dambretē, basketbolā, ielu basketbolā, 

svarbumbu celšanā, novusā, vieglatlētikā,  komandu kausu izcīņas novusā un dambretē.  Sventē 

sarīkots II novada čempionāts MTB (Kalnu divriteņu) maratonā, pagastu komandu kausa izcīņa 

volejbolā, Lāčplēša dienai veltītas starpnovadu sacensības volejbolā, starpnovadu (starptautisks) 

retromotokrosa posms Ilūkstē un  Višķos IV Latgales čempionāts vieglatlētikā veterāniem.  
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Latgales IV sporta veterānu čempionāts vieglatlētikā, Višķos 

 
II MTB (kalnu divriteņu) maratons, Sventē 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 

 
Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa aktīvi sadarbojās ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Daugavpils pilsētas domi, „Latvijas 

Tirdzniecības un Rūpniecības kameru”, „Latvijas darba devēju konfederāciju”, kā arī citām biznesa 

atbalsta institūcijām un kopīgiem spēkiem organizēja virkni aktivitāšu un apmācību uzņēmējiem. 

Plānojot apmācības un pasākumus, tēmas, tika ņemtas vērā uzņēmēju izteiktās vēlmes.  

2016. gadā tika organizētas šādas apmācības: 

• Izglītojošs seminārs “Inovatīvu produktu radīšana”, 

• Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Dārzeņu audzēšana”, 

• Praktiskās apmācības uzņēmējiem „Pamatkapitāla pārreģistrācija”, 

• Praktiskās apmācības uzņēmējiem „Efektivitātes paaugstināšana”, 

• Izglītojošs seminārs uzņēmējiem „Mājražošanas uzsākšana”, 

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

• Izglītojošs  seminārs “Uzņēmumu darbība brīvajās ekonomiskajās zonās un Latgales SEZ”, 
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• Izglītojošs seminārs “Neverbālā komunikācija un tēla nozīme prezentācijā”, 

• Izglītojošs seminārs “Tirdzniecības vietas un kopienas preču zīmola izveides iespējas”, 

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

Google reklāmu”, 
• Seminārs „Ko pašvaldība var sniegt uzņēmumam/ kā pašvaldībai sadarboties ar uzņēmējiem”. 

Pieredzes apmaiņas braucieni 

Lai veicinātu inovatīvu produktu izveidi un brīvo nišu aizpildīšanu, arī 2016. gadā Daugavpils 

novada dome saviem mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem rīkoja divus pieredzes apmaiņas 

braucienus. Gada sākumā – uz Zemgali, kur brauciena galvenais mērķis bija smelties pieredzi 

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

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

alternatīvu.  

 
Daugavpils novada mājražotāji iepazīstas ar mājražotāju veikaliņa Dobelē darbību 

 

Otrs pieredzes apmaiņas brauciens gada nogalē uz Vidzemi tika organizēts ar mērķi izpētīt 

dažādus kooperācijas modeļus realizācijas nolūkos, kā arī inovatīvu produktu ražotnes. Brauciena 

rezultātā tika radās 2 jauni mājražotāji.   

 

Zemnieku vakara tirdziņš 

 

Arī 2016. gadā turpināja darboties pilsētas iedzīvotāju iecienītais Zemnieku vakara tirdziņš. 

Norises vieta palika nemainīga. Tika strādāts pie jaunu zemnieku iesaistes un sortimenta 

paplašināšanas. Šī gadatirgus koordināciju nodrošināja Daugavpils novada dome. 

2016. gadā kopumā Zemnieku vakara tirdziņā iesaistījās 26 zemnieki un 3 mājražotāji. Zemnieku 

vakara tirdziņš ir iespēja mazajām saimniecībām un bioloģiskām saimniecībām iegūt jaunus pircējus, 

kas nav tirgus klienti, jo tirgus darba laikā viņi atrodas darbā. 2016. gadā gadatirgus apmeklētība 

saglabājās augsta. Tirdzniecības sezona ilga no jūnija līdz pat decembra beigām.  
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Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmācības jauniešiem “Biznesa modelis” 

2016. gadā tika realizēti vairāki pasākumi jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

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

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

uzņēmumi. Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu organizēts seminārs skolēniem „Īsteno sapni par 

savu biznesu!”, kurā 2016. gadā lielāks akcents tika likts tieši uz profesionālajām izglītības iestādēm. 

tikšanās ar pieredzējušiem uzņēmējiem. 2016. gadā  pasākums norisinājās Malnavas koledžas filiālē 

“Višķi” 2. semināra diena bija Latgales uzņēmumu apmeklējumi, un šajā gadā tie bija Rēzeknes puses 

uzņēmumi.    

Skolēnu mācību uzņēmumu programma 

 

Lai jauniešiem sniegtu zināšanas par uzņēmējdarbību, sniegtu iespējas pilnveidot viņu 

uzņēmējspējas, gatavojot viņus reālas uzņēmējdarbības uzsākšanai nākotnē sadarbībā ar Daugavpils 

novada domes Izglītības pārvaldi 2014. gadā tika uzsākts īstenot Junior Achievment  Arī 2016. gadā 

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

atbalstīja.  

 
Vaboles vidusskolas SMU produkcija 
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Skolēnu vasaras nodarbinātības programma 

 

Jau 4 gadus Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem īsteno jauniešu 

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

gadus veciem Daugavpils novadā deklarētajiem skolēniem. 2016. gadā Daugavpils novada skolēnu 

nodarbinātības projektam tika izlietoti  30 000,00 euro no pašvaldības budžeta. 

2016. gadā  pieteicās krietni vairāk skolēnu nekā gadu iepriekš - 267, vecumā no 14 līdz 19 

gadiem, bet darba gaitas uzsāka 162 jaunieši – 7 skolēni dažādu iemeslu dalību programmā pārtrauca. 

 

 
Jauniešu intereses dinamika par vasaras nodarbinātības programmu 

 

Arī 2016. gadā izdevās izveidot skolēniem darba vietas visos 19 Daugavpils novada pagastos, bet 

diemžēl dažos pagastos nebija iespējams vakances aizpildīt, tikmēr citos bija pat 4 pretendenti uz vienu 

darba vietu. Darbavietas novada jauniešiem nodrošināja 27 Daugavpils novada uzņēmēji, kā arī 

pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums šajā gadā bija 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Antaris” , izveidojot 35 darba vietas mazumtirdzniecības jomā 

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

gadu pieaug. Salīdzinot ar 2015. gadu, 2016.  ir par 8 % vairāk darba vietu uzņēmumos. Arvien aktīvāk 

vasaras nodarbinātības programmā iesaistās arī lauku tūrisms. Līdz ar to var sacīt, ka dominējošās 

nozares, kurās skolēniem tiek piedāvātas vakances ir: lauksaimniecība, lauku tūrisms un 

mazumtirdzniecība.   

Ik gadu notiek intensīvs pārliecināšanas darbs, lai uzņēmēji piekristu iesaistīties programmā, 

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

izpratni par novadā dominējošajām nozarēm – tādējādi gatavojot nākotnei darbinieku. Kā papildus 

motivators darba devējiem iesaistīties programmā ir iespēja vienkāršākos darbos aizvietot darbiniekus, 

kuri dodas atvaļinājumā. Novērojam tendence, ka darba devēji, kuri piedalījās 2- vai pat 3. reizi vēlas 

pieņemt konkrētus jauniešus, kurus iepriekšējos gados ir apmācījuši.    
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Skolnieki Tabores pagasta zemnieku saimniecībā “Mežvidi” 

Daugavpils novada pašvaldība skolēnu nodarbinātības projektu uzsāka īstenot 2013.gadā. Tas ir 

viens no instrumentiem, kurš tika ieviests, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, sniedzot jauniešiem skolu 

brīvlaikā iegūt pirmo praktisko darba pieredzi un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū. 

Vienlaicīgi ar darba vietu izveidošanu jauniešiem vasaras brīvlaikā, tiek sniegts ieguldījums dažādu 

sociālo problēmu risināšanā, dāvājot iespēju iegūt papildus finanšu līdzekļus, lai sagatavotos jaunajam 

mācību gadam, vai īstenot kādu sen jaunieša lolotu sapni, kuram vecāki nevar atvēlēt līdzekļus. 

 Izvērtējot padarīto, 2017. gadā vēl aktīvāk strādāsim ar uzņēmēju, jo prioritāte ir visus 15 – 19 

gadus vecos skolēnus nodarbināt pie uzņēmējiem, savukārt darba vietas pašvaldībās rezervēt 14 gadus 

veciem skolēniem.  

Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma 

2016. gadā tika izveidota Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar 

pašvaldības stipendiju fondu. Kārtība paredz, ka ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteikti 

prioritārās profesijas. Šī programma nav iedomājama bez novadam lojāliem uzņēmējiem, kuri ir gatavi 

sniegt savu ieguldījumu novada attīstībā, uzņemoties saistības nodrošināt jauno speciālistu ar prakses 

vietu un darbu 3 gadus pēc studiju beigšanas. Centīgākajiem novada jauniešiem tas ir atbalsts izglītības 

iegūšanai.  Līdztekus stipendijai, ko viņi saņem, pašvaldība palīdz risināt mājokļa jautājumus. Pirmie 2 

jaunie speciālisti uzsāks darbu jau 2017. gada vasarā – pārtikas un dzērienu tehnologa, kā arī 

veterinārārsta profesijās.  Vienam no viņiem tiks nodrošināta dzīvesvieta darba tuvumā. Pašvaldības 

stipendijas fonds 2016. gadā bija 10 000,00 euro. 

 

Latgales diena Rīgā 

Jau 3. gadu Rīgas svētku ietvaros Latgales plānošanas reģions organizēja pasākumu “Latgales 

diena Rīgā”, kurā tika nodrošināta arī Daugavpils novada tirgotāju, mājražotāju un amatnieku dalība 

kopstendā. Daugavpils novadu pārstāvēja 9 amatnieki un mājražotāji. Latgales diena Rīgā ir iespēja ne 

tikai sevi parādīt Rīgā un atrast jaunus klientus, bet tā ir arī vienreizēja iespēja realizēt apjomīgu 

produkcijas daudzumu īsā laikā rīdziniekiem un tūristiem no citiem Latvijas novadiem un ārvalstīm. Ar 

katru gadu mājražotāju, mazo ražotāju un amatnieku interese par šo pasākumu pieaug. 2016. gadā 

Daugavpils novada dome sniedza palīdzību ar aprīkojumu kopstendam un transportu preču un 

ekspozīcijas nogādāšanai pasākuma norises vietā.   
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ZS “Sēlija” tirdzniecības un ekspozīcijas vieta 

Daugavpils novada dienas 2016 

Jau 8. gadu tradicionāli Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā, teritorijā no Daugavpils novada 

domes ēkas, tika rīkots Novada dienu gadatirgus. 2016. gadā apmeklētība krietni pārspēja iepriekšējos 

gadus. Kopumā piedalījās 178  tirgotāji un amatnieki. Tirgotāju skaits no Daugavpils novada bija      

96. Kā katru gadu, 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.  

2016 . gadā, turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju – pasākuma apmeklētāji tiek iepazīstināti 

ar kādu no Daugavpils novada ekonomiskās attīstības centriem un piekļaujošajiem pagastiem, kuriem 

tiek atvēlēta īpaša loma pasākuma kultūras programmā, foto izstādē, publicitātē, kā arī gadatirgū tiem 

tiek piešķirta centrālā vieta. 2016. gadā  īpaša uzmanība tika pievērsta attīstības centram - Silenei un 

piekļaujošajām teritorijām (Salienas, Vecsalienas un Skrudalienas pagastiem). Lai veicinātu vietējo 

tūristu pieplūdumu, tika prezentēts jauns tūrisma maršruts pa šiem pagastiem,  prezentējot šo pagastu 

ievērojamākos tūrisma un kultūrvēstures objektus.   

 
Rindas pēc vietējiem ražojumiem 
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Dalība starptautiskajā izstādē “Riga Food 2016” 

Jau ceturto gadu Daugavpils novads piedalās starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē Rīga Food. 

2016. gadā Daugavpils novads izstādes apmeklētājus pārsteidza ar krāšņu programmu un plašo 

mājražotāju klāstu. Mājražotāju un mazo ražotāju atsaucība un aktivitāte gadu no gada pieaug.  2016. 

gadā  izstāde norisinājās no 2016. gada 7. līdz 9. septembrim Starptautiskajā izstāžu hallē „BT1” 

Ķīpsalā, Rīgā. Daugavpils novadu pārstāvēja  11 uzņēmumi un mājražotāji, kuriem bija iespēja 

iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar savu produkciju, atrast jaunus sadarbības partnerus, kā arī realizēt 

savu produkciju – gaļas izstrādājumus un desas, virtuves priekšmetus un ēdamrīkus, bērnu rotaļlietas 

no dabīgiem materiāliem, koka izstrādājumus, biškopības produktus un medu, augļu sulas, vaska 

sveces, kā arī kūpinātas paipalas, paipalu konservus, svaigas un marinētas paipalu olas, mājas vīnus, 

kaltētas ogas un svaigus augļus u.c.. Dalība Daugavpils novada uzņēmējiem tika nodrošināta bez 

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

 
Daugavpils novada kopstends 

 
ZS “Sēlija” Daugavpils novada kopstendā 
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Z/s “Līdumi” Daugavpils novada kopstendā 

Dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” 

2016. gada 16. - 17. septembrī Latgales vēstniecībā “Gors”, Rēzeknē norisinājās izstāde  

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

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

pārstrādes, putnkopības uzņēmums, bio humusa ražotājs un plastmasas izstrādājumu ražotājs, kā arī 

mazais alus ražotājs.  Izstādes ir apliecinājušas savu efektivitāti, jo izstāde ir platforma, kurā aci pret aci 

tiekas patērētājs/potenciālais sadarbības partneris ar ražotāju. Piedaloties iepriekšējās izstādēs 

Daugavpils novada uzņēmēji ir ieguvuši lielāku atpazīstamību, jaunus klientus un sadarbības partnerus 

tā rezultātā daudzos gadījumos arī apgrozījuma pieaugumu un peļņas rādītāju uzlabošanos. 

 
SIA “Rubiki” Daugavpils novada kopstendā uzņēmēju dienās Latgalē 
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Daugavpils novada kopstends 

Konkurss “Saimnieks 2016” 

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

Vislatvijas konkursā Sējējs, Daugavpils novada dome 2016. gadā organizēja konkursu “Saimnieks 

2016”.  Konkurss deva iespēju noteikt labāko ieguldījumu Daugavpils novada lauku attīstībā un 

lauksaimniecībā.  

Konkurss tika izsludināts šādās nominācijās:  

1. Gada lauku saimniecība; 

2. Bioloģiskā lauku saimniecība; 

3. Gada uzņēmums mājražošanā; 

4. Ģimene lauku sētā; 

5. Jaunais veiksmīgais zemnieks. 

Kopumā konkursā savus pieteikumu iesniedza 29 dalībnieki, 1 savu dalību atsauca. 

 

Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas 

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

starptautiskās pārtikas ražotāju izstādes “Riga Food 2016” ietvaros. Tirdzniecības misija tika organizēta 

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

Ar Latgales Plānošanas reģiona palīdzību Daugavpils novada metāla, pārtikas un kokapstrādes 

un tekstila apstrādes uzņēmumiem bija iespēja piedalīties starptautiskajā kontaktbiržā Daugavpilī. Uz 

kontaktbiržu īpaši tika aicināti Daugavpils novada kokapstrādes uzņēmumi.  

Investīciju piesaiste 

2016. gadā Daugavpils novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūru par aktīvu sadarbību investoru meklēšanā un pašvaldības iesaistīšanos “Polaris” 

procesā investoru meklēšanai.  

2016. gadā saņemti 8 investoru pieprasījumi, bet diemžēl ne pašvaldības, ne privātpersonu rīcībā 

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

citu, neminētu iemeslu dēļ.  Pašvaldība turpinās strādāt, lai piesaistītu investorus, izmantojot Latgales 

Speciālās ekonomiskās zonas dāvātās priekšrocības un izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli.  
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

2016. gada 29. septembrī Daugavpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Daugavpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2015.-2030. gadam ir Daugavpils novada hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskais mērķis, 

prioritāte, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību 

ilgtermiņā. 

2016.gadā turpinājās darbs pie lokālplānojumu izstrādāšanas novada rūpnieciskās apbūves 

teritoriju precizēšanai un meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēšanai, t.sk. tika veikti 

grozījumi domes lēmumos par šo lokālplānojumu izstrādāšanu darba uzdevuma precizēšanai un 

aktualizēšanai. 

Gada garumā periodiski tikai veikta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju plāna 

un aktualizēšana, papildinot to ar aktuālajām projektu idejām, kā arī tika akceptēts rīcības plāns 2016.-

2018.gadam. 

2016.gadā tika sagatavots triju gadu pārskata ziņojums par Daugavpils novada attīstības 

programmas ieviešanu. Ziņojumā tika izvērtēti vairāki materiāli par situāciju novadā, kas kalpoja par 

pamatu Daugavpils novada rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai. Ziņojumā iekļauti arī 

iedzīvotāju aptaujas rezultāti tikta 2016.gada sākumā un tās mērķis bija noskaidrot Daugavpils novada 

iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām 2012.- 2015.gadā un aktuālajām problēmām. 

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un valsts institūcijām 2016.gadā turpinājās darbs pie novada 

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

2016./2017. mācību gada skolēnu pārvadājumu maršrutu uz Daugavpils novada ģeoportāla  bāzēta 

interaktīva maršrutu pārskata lietotne. 

Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu sagatavoti  pašvaldībai piekrītošo inženiertīklu apgrūtināto 

teritoriju un objektu dati, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajai specifikācijai, pirmreizējai iesniegšanai 

Valsts zemes dienesta uzturētājā Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (ATIS).  

 

EKONOMISKO IZAUGSMI VEICINOŠO PROJEKTU 

SAGATAVOŠANA UN REALIZĒŠANA 
 

2016.gadā turpinājās darbs pie dažādu projektu īstenošanas un jaunu projektu 

sagatavošanas. 

I. 2016.gadā realizēti projekti: 

 

1. Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā” 

Nr. 2014.LV/LV/1/2-19/15 . Projektu īsteno Daugavpils novada Kultūras pārvalde. Projekta 

kopējais finansējums 18 185,00 euro, kuru 100% apmērā finansē Sociālais fonds.   

2. Erasmus+  programmas projekti: 

2.1. Projekts “Programme Esther Educating Emotions in Europe” (Nr.2014-1-ES01-KA201-003437 

4), kuru realizē Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”. Projekta kopējais finansējums 

11340,00 euro,  kuru 100% apmērā finansē no programmas līdzekļiem; 

2.2. Projekts Nr.2014-1-PL01-KA201-003429 5, kuru realizē Biķernieku pamatskola. Projekta 

kopējais finansējums 25945,00 euro,  kuru 100% apmērā finansē no programmas līdzekļiem. 

3. Eiropa pilsoņiem  projekts “Neaizmirsīsim/Let Us Not Forget”. Projektu īsteno Daugavpils 

novada Kultūras pārvalde. Projekta kopējais finansējums 18038,00 euro.  

 

II. Turpinājās darbs pie Erasmus+ projektu ieviešanas: 

 

1. Projekts “Pieķeries veselīgam dzīves veidam” (Nr.2016-1-ES01-KA219-025088_5),  kuru realizē 

Biķernieku pamatskola. Projekta kopējais finansējums 25465,00 euro, kuru 100% apmērā 

finansē no programmas līdzekļiem. 
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2. Projekts “Radoša enerģija īpašu cilvēku aktivizēšanai” (2016-1-IT02-KA219-024427_2), kuru 

realizē Biķernieku pamatskola. Projekta kopējais finansējums 37 970,00 euro, kuru 100% 

apmērā finansē no programmas līdzekļiem. 

 

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

Salienas vidusskola. Projekta kopējais finansējums 5954,00 euro, kuru 100% apmērā finansē no 

programmas līdzekļiem. 

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

vidusskola. Projekta kopējais finansējums 2342,00 euro, kuru 100% apmērā finansē no 

programmas līdzekļiem. 

III. Turpinājās darbs pie Valsts budžeta dotācijas finansētā projekta 

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

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā privātpersonas un uzņēmēji var saņemt 

Daugavpils novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. 2016. gadā klientu 

apkalpošanas centrā varēs saņemt arī Lauku atbalsts dienesta noteiktus pakalpojumus. Centra darbības 

nodrošināšanai  2016.gadā bija paredzēti līdzekļi 14 400,00 euro, t.sk.,13200,00 euro  valsts budžeta 

dotācija, 1200,00 euro pašvaldības līdzfinansējums. 

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

IV.  Projektu ideju sagatavošana Eiropas Savienības 2014-2020. plānošanas periodam: 

- Veikta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (turpmāk 

– SAM) izpēte un analīze.  

- Veikts darbs pie Projektu ideju sagatavošanas un iepirkumu procedūru organizēšanas darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu 

izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Latgales programmas 

ietvaros plānotajiem sadarbības un individuālajiem projektiem.  

      

 

 

http://www.viski.lv/kac/
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Sagatavotas projektu idejas par kopējo summu 4 149216,00 euro: 

 

1. Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes 

novadu teritorijās - kopējā projekta idejas summa 1 200 000,00 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 

15% 180 000,00 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% 1 020 000,00 euro. 

Projekta ietvaros plānots revitalizēt Randenes degradēto teritoriju un pielāgot to vieglās rūpniecības 

ražošanas attīstībai. 

 

   

  

2. Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 

paaugstināšanai - kopējā projekta idejas summa 1 500 000,00 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 

15% 225 000,00 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% 1 275 000,00 euro. 

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

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

atbilstoša publiskā infrastruktūra un nepieciešamās ēkas saimnieciskās darbības attīstībai Sventes 

degradētajā teritorijā. 
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3. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai - 

kopējā projekta idejas summa 1 449 216,00 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 15%                    

217 382,00 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% 1 231 833,00 euro. Projekta 

ietvaros plānots revitalizēt Tabores un Vecsalienas degradētās teritorijas sakārtojot tajās publisko 

infrastruktūru - ceļus (Tabores un Vecsalienas degradētajā teritorijā). 

 

4. Turpinājās darbs pie Projekta idejas sagatavošanas darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā 

atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”  (SAM 5.5.1.) plānotajam sadarbības projektam ar mērķi 

Daugavpils novadā izveidot dabas un kultūras apli vecticībnieku dzīves telpā Augšdaugavā. Sagatavota 

projektu ideja par kopējo summu 500 000,00 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 15% 75 000,00 

euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% 425 000,00 euro.  

 
 

5. Turpinājās darbs pie Projektu ideju sagatavošanas  darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena „Parēja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 

specifiskā atbalsta mērķa 4.4.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” (SAM 4.2.2.) plānotajiem 

projektiem. Apkopota informācija par pašvaldības ēkām, kurām nepieciešami energoefektivitātes 

pasākumi un noteikti 3 prioritārie projekti.  

Sagatavotas Projektu idejas un izstrādāti ēku energosertifikāti Naujenes bērnu nama ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai; Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanai; Vaboles vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.  

Vaboles vidusskolas projekts priekšatlasē netika apstiprināts. 

2 iesniegtās projektu idejas ir atbalstītas uz kopējo summu 748 101,00 euro, t.sk., Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējums 635885,00 euro: 
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5.1. Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai; 

 

5.2. Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. 

 
 

6. Turpinājās darbs pie projektu sagatavošanas darbības programmas „Izaugsme un 

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

ekosositēmas” specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1 „ Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve 

un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā  ” (SAM 5.4.1.) plānotajiem projektiem. Apkopota informācija 

par iespēju iesniegt 2 projektu pieteikumus Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un 

rekonstrukcijai Natura 2000 teritorijās - Daugavas loki un Augšzeme. Veikts darbs ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi par projektos plānoto darbību atbilstību dabas aizsardzības plāniem (Daugavas 

loki un Augšzeme) un par kompleksu pieeju izveidojamās infrastruktūras plānošanā.   

Kopā sagatavoti un iesniegti 2 projekti: 

6.1. Apstiprināts iesniegtais projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla 

veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki””. Kopējais projekta 

finansējums 103097,00 euro, t.sk.,  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 87633,00 euro, 

valsts budžeta dotācija 3866,00 euro, pašvaldības līdzfinansējums 11598,00 euro; 

 

 



72 

 

 

6.2. Projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme””. Kopējais projekta finansējums 

493721,00 euro, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 41 9663,00 euro, valsts budžeta 

dotācija 18515,00 euro, pašvaldības līdzfinansējums 55543,00 euro, nav saņēmis apstiprinājumu. 

 

7. Turpinājās darbs pie projekta  sagatavošanas  darbības programmas „Izaugsme un 

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

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

pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumam  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei” (SAM 9.2.4).  

Sagatavots, iesniegts un apstiprināts projekts uz kopējo summu 308 790,00 euro, ko 100% sedz 

no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. 

 
 

 

8. Sagatavots un iesniegts projekts LEADER+ programmai “Bērnu rotaļu laukumu izveide 

Naujenes, Višķu un Salienas pagastos”. Projekta kopējā summa 49574,00 euro, t.sk., publiskais 

finansējums sastāda 90% 44616,00 euro un pašvaldības līdzfinansējums 10% sastāda 4957,00 euro. 
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 9. Veikts darbs pašvaldības grants ceļu virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu konkursam. Organizētas tikšanās un 

sapulces ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādāti un apstiprināti vērtēšanas kritēriji, izvērtēti ceļi 

prioritārā secībā.  

Šajā programmā Daugavpils novada pašvaldībai ir pieejams Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 4 000 000,00 euro. Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt šādus 

pašvaldības grants ceļus, saskaņā ar noteikto prioritāti.: 

 

Nr. 

p.k.  

 

 

Pagasta pārvalde 

 

 

Autoceļa nosaukums 

    

Garums  

~ km* 

 

Vērtēšanas 

punktu 

skaits 

Prioritā

te pēc 

iegūto 

punktu 

skaita 

1. Dubnas pagasts Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe  1,51 16,5 1 

2. Vaboles pagasts 
Vaboles stacija -Aizbalti-Pudāni-

Mukāni 
3,92 13,5 1 

3. Kalupes pagasts Morkonišķi - Ruži 2,99 12,5 1 

4. Sventes pagasts Grantiņi - Vanagi 1,30 12,5 1 

5. Višķu pagasts Grāviņi - Vecie Tokari 3,50 12,5 1 

6. Kalkūnes pagasts Palabiški - Buras 1.41 12,0 1 

7. Medumu pagasts Liepnieki - Atvari 3.68 11,5 1 

8. Salienas pagasts 

Stenderi - Ormaņi - Adamovo – 

Šlapaki 

Šlapaki ( darbnīca) 

Saliena - Sergijevka 

0.48 

 

0.44 

2.37 

11,5 1 

9. Līksnas pagasts 
Kudeiki -  Ķirupe  un  

Sterikāni - Ķirupe  

4.60 

0,20 
11,0 1 

10. Naujenes pagasts Butiški-Židina 10,70 10,5 2 

11. 
Skrudalienas 

pagasts 
Vitaniški - Bruņene 4,45 10,5 2 

12. Nīcgales pagasts Mežniecība - Dukurieši 3,00 9,5 2 

13. Demenes pagasts Bērzkalni-Razvilka  3,69 9,5 2 

14. Maļinovas pagasts Valsts ceļš - Kurpeņiški - Janciški 4,39 8,5 2 

15. Vecsalienas pagasts Zeitiški -Tartaks 1,86 8,5 2 

16 Biķernieku pagasts Krivošejevo-L.Kriviņi 3,73 7,5 2 

17. Tabores pagasts Tabore-Kovališki-Osinovka 4,03 7,5 2 

18. Laucesas pagasts Krustceļi-Liginišķi 0,96 7 3 

19. Ambeļu pagasts Ambeli - Graiži 3,81 6,5 3 

10. Veikts darbs pie pārrobežu programmas projektu sagatavošanas  un iesniegšanas: 

10.1. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai iesniegtie projekti 

616 272,00 euro apmērā: 

 



74 

 

- „Jauniešu nodarbinātības stimulēšana Latgales un Vitebskas pierobežas teritorijās”; 

- “Individualizēto pakalpojumu piedāvājuma pieejamības nodrošināšana mazaizsargātajiem 

cilvēkiem ar veselības problēmām, piesaistot galveno steikholderu apvienošanas palīdzību”; 

- “Daugavpils novada un Vitebskas apgabala sociāli mazaizsargāto grupu integrācija sabiedrībā, 

pielietojot kultūras un informācijas tehnoloģiju iespējas”; 

- “ Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un 

nodošana nākamajām paaudzēm”;  

- “AUD UN SAGLABĀ. Aušanas amata prasmju atdzimšana un tautas mākslas saglabāšana tautas 

tērpos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas kultūrtelpā”. 

10.2. Latvijas-Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmai iesniegtie projekti 1 995 906,00 euro 

apmērā: 

- Nelielu lauku teritoriju sociālkulturālās kapacitātes stiprināšana dažādu mazaizsargāto grupu 

pilnvērtīgas iekļaušanās nodrošināšanai; 

- Mākslas jomas pakalpojumu klāsta un kvalitātes uzlabošana, pielietojot mūsdienīgus 

risinājumus; 

- Kultūras mantojuma pieejamības palielināšana, pielietojot klāsteru iniciatīvas ceļošanas 

aktivitātes paaugstināšanai Daugavpils novada un Zarasu rajona pierobežā; 

- „Pārrobežu reģionālā tūrisma maršruts – daba  runā vēsturi”; 

- „Jauni risinājumi senioru sociālajai integrācijai Latgales un Utenas pierobežas reģionos”. 

 

11. Veikts darbs pie nepieciešamās dokumentācijas  sagatavošanas projektiem, kur novada dome 

piedalās kā sadarbības partneris: 

-  SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”; 

-  SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”; 

-  SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem”. 
 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

  Daugavpils novadā  (uz 2017.gada 2.janvāri pēc Iedzīvotāju reģistra datiem)  dzīvesvietu 

deklarējušas 24081 persona, par 603 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš ). Iedzīvotāju sadalījums 

pa vecuma grupām: 

Vecums Skaits 

0-6 1123 

7-15 1696 

16-18 651 

19-25 1840 

26-40 5192 

41-60 7581 

61-70 2903 

71-80 2065 

81-90 921 

>91 109 

Vecumā 100 gadi un vairāk 5  

 

Iedzīvotāju skaits pa pagastiem (uz 2017.gada 2.janvāri) 

      Pagasts Uz 06.01.2015. Uz 01.01.2016. Uz 02.01.2017. 

Ambeļu 635 607 584 

Biķernieku 657 631 611 

Demenes 1583 1532 1476 

Dubnas 820 821 787 
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Kalkūnes 2208 2143 2089 

Kalupes 1337 1311 1267 

Laucesas 1421 1384 1343 

Līksnas 1163 1133 1108 

Maļinovas 975 941 923 

Medumu 979 958 938 

Naujenes 5604 5473 5313 

Nīcgales 730 720 671 

Salienas 695 674 664 

Skrudalienas 1329 1310 1264 

Sventes 1214 1184 1232 

Tabores 911 908 877 

Vaboles 781 766 728 

Vecsalienas 688 667 642 

Višķu 1773 1731 1664 

2016.gadā  Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pavisam sastādīti 1084 civilstāvokļa aktu 

reģistri, tai skaitā pa reģistru veidiem:   

Dzimšanas 155 

Laulības 315 

Miršanas 614 

 

Laulība 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  2016.gadā reģistrētas 315 laulības. 

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

kas reģistrēts Raiņa mājā Berķenelē uzrādīts kopā ar reģistrāciju citās vietās). 
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Červonkas pilī noslēgta141 laulība. 

Naujenes laulību zālē reģistrētas 46 laulības. 

Nodaļas telpās reģistrētas 90  laulības. 

Raiņa mājā Berķenelē  šogad reģistrētas 4 laulības.  

2016.gadā reģistrētas 17 laulības  ārpus pašvaldības noteiktām vietām : 8- Silenes atpūtas  parkā , 

3 viesu mājā „Sventes muiža” (Foto –laulības reģistrācija Sventes muižā), 1 Garden Motelī  Višķu 

pagastā , 2- viesu mājā “Saulesstari” Medumu pagastā,1- viesu mājā “Pie vecā kalēja” Laucesas 

pagastā,1-Stalkers parkā Naujenes pagastā ,  1-privātā teritorijā.  

15 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās , no tiem  5- Elernes  draudzē-prāvests Janušs 

Bulašs, 7 -Līksnas  draudzē-prāvests Jānis Smirnovs,  3- Višķu draudzē-prāvests Andrejs Aglonietis . 

Pirmo reizi laulībā stājušies 244vīrieši un 235 sievietes. 

Laulības vecums arī ir ļoti dažāds (kopā ar baznīcas laulībām ) 

 

 

2016 

vīrieši sievietes 

līdz 18  1 1 

18-20 5 15 

21-25 6 100 

26-30 113 103 

31-35 59 44 

36-40 30 11 

41-50 21 22 

51- 20 19 

visvec 71 72 

Laulības nodaļā noslēguši 37  ārzemju pilsoņi (7-Lietuvas, 8-Krievijas, 1-Baltkrievijas, 5-

Lielbritānijas,  2- Vācijas, 3- Ukrainas, 1-ASV, 1-Grieķijas, 1- Igaunijas, 1-Itālijas, 1-Izraēlas, 2-Īrijas, 

1-Japānas, 1-Ungārijas, 1-Uzbekistānas, 1-Moldovas pilsonis). 

2016.gadā  izsniegtas  22 izziņas  par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai  baznīcās un citās 

dzimtsarakstu nodaļās. 

2016.gadā  novadīta 2 zelta kāzu jubileju ceremonijas. 

2016.gadā  Daugavpils novadā izdarītas 75 atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu. 
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Dzimšana 

Kopā 2016.gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 155  bērniņi – 82 zēni un 73  

meitenes. 

 Šogad  reģistrēts četri dvīņu pāri-Demenes  pagastā dzīvojošu ģimeni kuplināja  - Aleksejs un 

Artjoms, Līksnas pagastā – Enija un Megija, Naujenes pagastā – Darina un Aleksandrs, Višķu pagastā- 

Polina un Svetlana. 

41  māmiņām piedzimuši – pirmie bērni, 71- otrie, 28-trešie, 4-ceturtie, piektie un vairāk bērniņi 

piedzimuši  11 ģimenēs. 

Vārdu izvēle jaundzimušajiem: 

Meitenēm 

Populārākie vārdi: Sofija, Sofja-5, Anastasija-5, Angelina-3, Valērija-3. 

Reti vārdi – Enija, Amēlija, Gundega, Jaroslava, Keita, Krista, Marinika, Mikella, Rufina, Vlada, 

Zlata. 

Divkārši vārdi –Katrīna Luīza 

Zēniem  

Populārākie vārdi: Artjoms-9,Aleksandrs-4, Aleksejs-4, Maksims-3, Matvejs-3, Mihails-3. 

Reti vārdi – Damirs, Demids, Demjans, Džastins, Emins, Makarijs, Olivers, Patriks, Verners, 

Vlads, Vsevolods. 

Dikārši vārds - Jonass Sebastinas, Markuss Laimonis  
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2016.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem 100,00 
euro apmērā. 2016.gadā  137  novada ģimenēm  izmaksāti bērna piedzimšanas pabalsti. No 2017.gada 

1.janvāra – 150,00 euro.  

Miršana 

Nodaļā reģistrēti 614 miršanas gadījumi, tai skaitā, vīrieši – 313,sievietes – 301, mirušie  līdz 

gadam – 3. Visvairāk  sieviešu mirušas vecumā no 71 gada līdz 80 gadiem-81, no 81 līdz 90 gadiem -

115, vecākas par 90 gadiem -32, bet vīrieši – no 61 līdz 70 gadiem- 85, no 71 līdz 80 gadiem -72.  

Vecums 

2016 

vīrieši sievietes 

0-10 1 3 

11-20 0 1 

21-30 7 3 

31-40 18 4 

41-50 28 8 

51-60 49 25 

61-70 85 29 

71-80 72 81 

81-90 49 115 

91- 4 32 
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Dzimtsarakstu nodaļa 2016.gadā : 

• izdotas 100 atkārtotas apliecības, tai skaitā, dzimšanas apliecības -73 , laulības apliecības -21, 

miršanas apliecības 6; 

• izsniegtas 1025  izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju . 

 

Veikti 116 papildinājumi un labojumi reģistru  ierakstos. 

2016.gadā nodaļā tika sagatavotas  14 uzvārda maiņas lietas . 

2014. gadā novada dome  iedibināja tradīciju  organizēt  pasākumu ģimenēm „Savij ap mani 

gadus”.   Ģimenes svētku mērķis ir apliecināt Daugavpils novada  iedzīvotājiem, ka ģimene ir viena no 

pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē un mūsu tautas spēka un nākotnes pamats.  Pasākuma mērķis - 

popularizēt  ģimeniskas vērtības, apzināt  un godināt novada stiprās ģimenes.  

  
Garkovsku ģimene no Sventes pagasta 59 gadi Mihņonoku ģimene no Skrudalienas pagasta 59 gadi 

 
Amosovu ģimene no Dubnas pagasta 59 gadi 
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Kopā ar Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļu piedalījāmies  arī konkursa „Kāzas 2015” 

organizēšanā. Konkursu rīkoja televīzija „Dautkom”, avīze «СейЧас», informatīvais ziņu portāls 

www.Grani.lv, klubs „Tamideja” un kafejnīca „Vēsma”, atbalsta Daugavpils pilsētas un Daugavpils 

novada domes, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas. 

 

BŪVNIECĪBA 
 

Darbības nosaukums 
Skaits pa gadiem 

2015. 2016. 

Sagatavoti slēdzienu materiāli par ēku un būvju tehnisko stāvokli  11 16 

Apsekotas būves un izdoti atzinumi   166 164 

Izziņas iedzīvotājiem tai skaitā zemesgrāmatai par nepabeigtām būvēm    9 6 

Izziņas par ēku neesamību  51 71 

Atmežošanas pieprasījumi - 6 

Izskatīti būvniecības iesniegumi     155 148 

Izsniegtas būvatļaujas 

Juridisko  personu ēku un būvju būvniecībai  55 45 

Juridisko personu  ceļu  būvniecībai 1 15 

Fiziskām personām            91 82 

Kopā 147 142 

Saskaņotie  paskaidrojuma raksti 92 104 

Saskaņotās apliecinājuma kartes 75 44 

Akceptēti un Saskaņoti projekti 138 127 

 

Izsniegtās būvatļaujas 2015-2016. gados 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ekspluatācijā pieņemti objekti*: 

 

Gadi 

2015. 2016. 

 - juridiskām personām  51 29* 

- ceļi 6 2 

 -fiziskām personām 80 80* 

  Tai skaitā jaunas un pārbūvētas dzīvojamās mājas,   vasaras mājas 22 18 

*tai skaitā, tiek pieņemti ekspluatācijā  apliecinājuma kartes procedūras  ietvaros  

 

0

20

40

60

80

100

2015 2016

78

45

1

15

91
82

Juridiskās Ceļi Fiziskās

http://www.grani.lv/


81 

 

Pieņemtās ekspluatācijā ēkas un būves 2015-2016. gados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VEIKTIE PASĀKUMI  PAŠVALDĪBAS  VADĪBAS  PILNVEIDOŠANAI 

UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI 
  

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

sniegta informācija par aktuālākajiem notikumiem Daugavpils novada pašvaldības darbā. Pašvaldības 

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

ievietota un papildināta informācija iedzīvotājiem – par plānotajiem un notikušajiem pasākumiem, 

aktuālām tēmām u.c. 

Divu mēnešu garumā Daugavpils novadā noritēja ikgadējās, nu jau par tradīciju kļuvušās 

sapulces ar pagastu iedzīvotājiem. Kopumā tika aizvadītas 29 tikšanās katrā pagastā un lielākajos 

ciemos, pulcējot 1200 novadniekus. Sapulcēs pagastu pārvalžu vadītāji atskaitījās par paveikto, 

ieskicēja svarīgākās ieceres nākotnē, kā arī sniedza iedzīvotājiem iespēju uzdot jautājumus novada 

vadībai un speciālistiem. 
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• Organizētas 12 preses konferences, žurnālistu tikšanās un intervijas ar pašvaldības vadību, 

nodaļu un iestāžu vadītājiem. 

 
Preses konference 

• 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, 

“Augšdaugava”, Novada dienas, “Saimnieks 2016”, “Gada cilvēks 2016”  u.c. Visos veikta foto 

un video fiksācija.  

• Sesto gadu pēc kārtas tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Daugavpils novada 

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

informatīvā izdevuma apjoms kopš 2013.gada aprīļa palielināts no 8 līdz 12 lpp., kopš 2013.gada 

decembra apjoms ir palielināts līdz 16 lpp., izdevuma tirāža -10 010 eksemplāri.  

•  Visi “Daugavpils novada vēstis” numuri gada garumā ievietoti arī interneta vietnē facebook.lv, 

twitter.com un novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv. 

• Laika posmā no 2016.gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim tika sagatavoti  60 ziņu 

sižeti, no tiem 11 tematiskie raidījumi. 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
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• Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā palielinājies video sižetu skaits par kultūru, sportu un 

tūrismu, sižeti par sabiedrību, pašvaldību, uzņēmējdarbību, attīstību, izglītību un jaunatnes lietām 

palikuši iepriekšējā gada līmenī, samazinājies par veselību un sociālo aprūpi.  

• Salīdzinot ar 2015.gadu, kopējais skatījumu skaits ir  palielinājies vairāk kā divas reizes (pērn tas 

bija 24 326  reizes). Tas ir skaidrojams ar plašāku video pieejamību dažādos sociālajos tīklos. 

• Vislielākais skatījumu skaits šādiem sižetiem - Vera Fiļmanoviča svin 105gadu jubileju (4395), 

Skolotāju diena Daugavpils novadā (2666),  Septītais Daugavpils novada jaunatnes salidojums 

(2326), Muzykys Skrytuļs (2127), Vasarsvētku sadancis Vabolē (2040),  “Daugavpils novada 

dienas 2016” reklāma (2014),  Noslēgusies Višķu stadiona pārbūves 2.kārta (1839), Olimpiskā 

diena Kalupes pamatskolā (1645),  13. Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vabolē (koncerts) 

(1505),  “Labā zvaigzne 2016” (1441) un “Gada cilvēks 2016” (1410).  

 

 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietniece          I.Natarova 
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