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DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 

PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

2017. gadā notika 30 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā 4 ārkārtas sēdes, kurās: 

- izdoti 22 saistošie noteikumi, t.sk. 4 - nav stājušies spēkā, 

- izdots 51 nolikums, 

- izdoti 6 noteikumi un 3 instrukcijas, 

- pieņemti 1107 lēmumi. 

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

           2017.gadā Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā plānotie ieņēmumi tika izpildīti 24 581,6 

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

izdevumi īstenoti par 25 815,5 tūkst. euro. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā tika finansēti no 

pārskata gadā gūtajiem ieņēmumiem, aizņēmumiem Valsts kasē un naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā 

(1 621,7 tūkst. euro). Pašvaldības pamatbudžeta ekonomiskās un finanšu darbības rezultāts 2017.gada 

beigās (-)1 233,8 tūkst. euro ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem. Deficīts bija plānots par 2 341,2 

tūkst. euro lielāks nekā faktiski iegūtais finanšu rezultāts. To ietekmēja gada beigās saņemtā nauda par 

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu īstenošanu. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 2 310,8 

tūkst. euro.  

     
Daugavpils novada pašvaldības 2015.-2017.gada konsolidētā  

pamatbudžeta izpilde, euro 

 

Posteņa nosaukums 

Faktiskā 

izpilde 

2015.gadā 

Faktiskā 

izpilde 

2016.gadā 

Faktiskā izpilde  

2017.gadā 

2017.gada 

izpilde (euro) 

salīdzinājumā ar 

2016.gadu 

2017.gada 

izpilde % pret 

2016.gadu 

IEŅĒMUMI KOPĀ 23 018 562 21 883150 24 581 634 2 698 484 112,33 

Nodokļu ieņēmumi, t.sk.: 8 048 597 8 409991 9 408 359 998 368 111,87 
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Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 6 866 954 7153246 
7 662 654 

509 408 107,12 

Īpašuma nodokļi 1 181 643 1 256 745 1 322 696 65 951 105,2 

Dabas resursu 

nodoklis*(2015.,2016.g.-SB)  326563 
423 009 

96446 129,5 

Nenodokļu ieņēmumi 293 432 304 675 279 600 -25 075 91,77 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 1 616 122 1 497 883 
1 517 880 

19 997 101,34 

Ārvalstu finanšu palīdzība 

iestādes ieņēmumos 249 864 10 642 
5 463 

-5 179 51,33 

Transferti, t.sk.: 12 810 547 11 659 959 13 370 332 1 710 373 114,67 

Valsts budžeta transferti 12 047 741 10997326 12 974 953           1 9776 27 117,98 

Pašvaldību budžetu 

transferti 762 806 662 633 
395 379 

-267 254 59,67 

IZDEVUMI  KOPĀ 22 965 496 21 560 673 25 815 450 4 254 777 119,73 

Vispārējie valdības dienesti 4 413 173 4 510 256 4 425 326 84 930 98,12 

Ekonomiskā darbība  902 950 574 633 4 041 357 3 466 724 7 reizes 

Vides aizsardzība 236 294 259 611 442 564 182 953 170,47 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  3 345 837 2 503 469 
2 682 644 

176 175 107,16 

Veselība 128 840 93 027 126 596 33 569 136,09 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 155 202 2 522 316 2 282 989 -239 327 90,51 

Izglītība 8 692 338 7 689 231 8 591 545 902 314 111,73 

Sociālā aizsardzība 3 090 862 3 408 130 3 222 429 -185 701 94,55 

 

Akcijas un cita līdzdalība 

pašu kapitālā  79 723 25000 34000 9 000 136 

 

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde par 2 698 tūkst. euro augstāka par pērnā gada 

izpildi, pret 2016.gadu izpilde sastāda 112%. Daugavpils novada pašvaldība no 2017.gada speciālā budžeta 

ieņēmumus un izdevumus par autoceļa fonda līdzekļiem un dabas resursu nodokļa ieņēmumus plāno 

pašvaldības pamatbudžetā, līdz ar to pamatbudžetā ir ievērojamais pieaugums nodokļu ieņēmumos (423 

tūkst. euro ) un valsts budžeta transfertos (mērķdotācija autoceļu uzturēšanai - 984 tūkst. euro). 

            Daugavpils novada pašvaldības speciālajā budžetā 2017.gadā tika plānoti tikai izdevumi 129 149 

euro apmērā, un tie bija līdzekļu atlikumu transferta izdevumi uz pamatbudžetu.  

 

Pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde un 2018.gada plāns, tūkst. euro 

 

 



3 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada plānotais budžets un 2017.gada konsolidētā pamatbudžeta 

izpilde 31.12.2017., euro 
 

Posteņa nosaukums 

2018.gada 

apstiprinātais 

budžets gada 

sākumā 

2017.gada 

budžets ar 

grozījumiem 

(plāns) 

Faktiskā 

budžeta 

izpilde 

2017.gadā  

2017.gada 

izpilde  % pret 

2017.gadam 

plānoto 

IEŅĒMUMI KOPĀ 23 430 515 

 

24 348 830 

 

24 581 634 100,96 

Nodokļu ieņēmumi, t.sk.: 8 939 118 9 012 500 9 408 359 104,39 

Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 7781013 
7 435 940 7 662 654 103,05 

Īpašuma nodokļi 1174462 1 213 159 1 322 696 109,03 

Dabas resursu nodoklis 389839 363 401 423 009 116,40 

Nenodokļu ieņēmumi 202438 246 214 279 600 113,56 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 1681525 
1 776 907 1 517 880 85,42 

Ārvalstu finanšu palīdzība 

iestādes ieņēmumos 31617 
341 401 5 463 1,60 

Transferti, t.sk.: 10 858 526 12 971 808 13 370 332 103,07 

Valsts budžeta transferti 10 457 899 12 571 179 12 974 953 103,21 

Pašvaldību budžetu transferti 400 627 400 629 395 379 98,69 

IZDEVUMI  KOPĀ 24 444 795 27 923 879 25 815 450 92,45 

Vispārējie valdības dienesti 4 895 222 4 666 038 4 425 326 94,84 

Ekonomiskā darbība  2 072 800 4 785 137 4 041 357 84,46 

Vides aizsardzība 756 069 474 551 442 564 93,26 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  3 343 522 
3 111 442 2 682 644 86,22 

Veselība 570 705 168 048 126 596 75,33 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 599 481 2 455 957 2 282 989 92,96 

Izglītība 6 652 159 8 839 147 8 591 545 97,20 

Sociālā aizsardzība 

 3 554 837 
3 423 559 3 222 429 94,13 

 

Akcijas un cita līdzdalība pašu 

kapitālā  14 468 34000 34000 100,0 

 

2017.gada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns tika pārpildīts par 232,8 tūkst. 

euro (izpilde 100,96%), t.sk.: 

- nodokļu ieņēmumu plāns tika pārpildīts par 395,9 tūkst. euro (izpilde 104,39%). Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa (IIN) plāns tika izpildīts par 103%,  papildus ienākušos līdzekļus 226,7 tūkst. 

euro izmantojam 2018.gada budžetā. Nekustamā īpašuma nodokļa (NIN) ieņēmumu plāns 

2017.gadā pārpildīts par 109%, kas sastāda 109,5 tūkst. euro un pārsvarā novirzīti 2017.gadā 

plānoto izdevumu segšanai, kompensējot citu pašu ieņēmumu neizpildi, īpaši maksas 

pakalpojumu neizpildi. Gada laikā NIN ieņēmumu plāns tika palielināts par 67,9 tūkst. euro, 

ņemot vērā faktisko izpildi dažās pagastu pārvaldēs, vienlaicīgi palielinot arī izdevumus. 

Ieņēmumu plāna izpildes pozitīvais rezultāts ir panākts ar atbildīgāku darbu pret nodokļu 

piedziņu. 

-nenodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par 33,4 tūkst. euro (izpilde 113,56%), galvenokārt 

papildus tika gūti ieņēmumi no nekustamo īpašumu atsavināšanas un par 10,9 tūkst. euro 

palielināts šo ieņēmumu plāns sakarā ar kustamās mantas realizāciju dažās iestādēs, vienlaicīgi 

palielinot izdevumu plānu. 

-maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns kā jau ierasts netika izpildīts, 2017.gadā 

neizpilde  259 tūkst. euro apmērā (izpilde 85,42%), t.sk. par 187,9 tūkst. euro netika izpildīts 

plāns ieņēmumos par komunālajiem pakalpojumiem (izpilde 76,27%). Ieņēmumi no 

komunālajiem pakalpojumiem tiek plānoti 100% apmērā no plānotā pakalpojuma sniegšanas 
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apjoma, bet apmaksa vidēji 25% apmērā katru gadu netiek saņemta. Arī šajā jomā ir 

nepieciešams uzlabot darbu ar parādu piedziņu.     

-ārvalstu finanšu palīdzības plāns tika izpildīts tikai par 5 tūkst. euro, neienāca 335,9 tūkst. euro 

no plānotā apmēra (izpilde 1,6%). Neizpilde saistīta ar ES struktūrfondu projektu īstenošanas 

tempiem. 

-valsts budžetu transferti tika saņemti par 403,8 tūkst. euro vairāk nekā plānots (izpilde 

103,21%), no tiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) dotācija tika saņemta par 1236 

euro vairāk kā plānots (izpilde 100,02%), kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, pasākumiem saņemts par 398,9 tūkst. euro 

vairāk kā plānots (izpilde 184,78%). Lielākā daļa no šiem līdzekļiem ir saņemtais finansējums par 

projektu īstenošanu, kurus jānovirza ar projekta īstenošanu saistīto Valsts kases aizdevumu 

dzēšanai. 

-pašvaldību budžeta transferti tika saņemti par 5 250 euro mazākā apmērā nekā plānots (izpilde 

98,69%), tie ir ieņēmumi par savstarpējiem norēķiniem no citām pašvaldībām par izglītības 

pakalpojumiem.  

 

 

Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2017.gadā, % 

2017.gada pamatbudžeta izdevumu faktiskā izpilde par 4 255 tūkst. euro augstāka par pērnā gada 

izpildi, pret 2016.gadu izpilde sastāda 120%. 
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Pamatbudžeta  faktiskie izdevumi un 2018.gada plāns, atbilstoši funkcionālajām kategorijām, tūkst. euro 

 

Pamatbudžeta  faktiskie izdevumi un 2018.gada plāns, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tūkst. euro 

 

2017.gadā plānotie izdevumi tika izlietoti 25 815,5 tūkst. euro (92,45%) apmērā no plānotā. 

Papildus minētajiem izdevumiem 2017.gadā ieplānotā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

34 tūkst. euro apmērā izpildīta 100%, kura novirzīta Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils 

reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai, kur Daugavpils novada pašvaldība gada sākumā bija 

488711 daļu turētāja.    
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Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra funkciju sadalījumā ,%.  

 

Lielākā daļa no 25 815,5 tūkst. euro pašvaldības budžeta izdevumiem tika izmantoti izglītības 

funkcijas nodrošināšanai, kas sastādīja 8 591,5  tūkst. euro jeb 33% no pašvaldības izdevumiem. Salīdzinot 

ar 2016.gadu izdevumi izglītībai ir palielinājušies par 11,73% (902 tūkst. euro). 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības nodrošināšanai 2017.gadā tika 

izmantoti 10% no pamatbudžeta izdevumiem (2 682,6 tūkst. euro). Šajā nozarē pret 2016.gadu ir nozīmīgs 

palielinājums, kas sastāda 7,16% no 2016.gada faktiskās izpildes (vairāk par 176,2 tūkst. euro). Pieaugums 

saistīts ar papildus sniegto finansējumu pamatlīdzekļu iegādei, gada laikā plāns palielināts par 226,2 tūkst. 

euro.  

2017.gadā ievērojami pieauga izdevumu apjoms ekonomiskajā darbībā, pret 2016.gadu pieaugums 

3 466,7 tūkst. euro. Galvenokārt tas saistīts ar to, ka no 2017.gada visus Autoceļa fonda līdzekļus gan 

ieņēmumu, gan izdevumu daļā plānojam pamatbudžetā. Autoceļa fonda līdzekļi 2017.gadā 984 tūkst. euro, 

kas arī novirzīti uz pašvaldības ceļu uzturēšanu un remontu. Gada laikā pamatbudžeta plāns ekonomiskajā 

darbībā palielināts par 2 454,6 tūkst. euro, un to ietekmēja ES dažādu struktūrfondu projektu īstenošana. 

Līdz ar to pret 2016.gadu izpilde sastāda 7 reizes lielu pieaugumu. 2016.gadā tika plānots uzsākt ES 

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

faktiski tie tika apgūti tikai 48 tūkst. euro apmērā, kas sastādīja 3,1% no plānotā. Savukārt ES struktūrfondu 

projektus, ar kopējo plānoto izdevumu apjomu 10 330,7 tūkst. euro, 2017.gadā tika plānots īstenot 8 112,6 

tūkst. euro apmērā, faktiski īstenoti 1 684,6 tūkst. euro, kas sastādīja 20,8% no plānotā. Līdz ar to projektu 

īstenošana turpinās 2018.gadā, kas tiek plānota pie ekonomiskās darbības. 
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Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu struktūra ekonomiskās klasifikācijas 

sadalījumā, %  

 

Pašvaldības speciālajā budžetā 2017.gada laikā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi 116,4 tūkst. 

euro apmērā. Ziedojumi izlietoti 131,3 tūkst euro apmērā. Vislielākais ziedojums saņemts 106 661 euro 

autoceļa remontam Skrudalienas pagastā ceļa “Adami-Skrīveri” 0,000-3,524 km būvniecības otrās kārtas 

īstenošanai, kurā tika uzbūvēts dolomīta šķembu maisījuma segums ar divkāršu virsmu apstrādi. Ziedojums 

saņemts no  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmas “ANTARIS” - 86,7 tūkst. euro, Akciju sabiedrības 

“NIDL” - 20,0 tūkst. euro. 

Ziedojumi 2 448 euro atpūtas, kultūras, reliģijas izdevumiem, 2783 euro izlietoti izglītībai un 19313 

euro tika ziedoti sociālajai aizsardzībai. 

             Ziedotie līdzekļi 97,7% apmērā novirzīti pamatlīdzekļu iegādei. Uzkrātais ziedojumu un 

dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums 2017.gada beigās sastāda 10 tūkst. euro.  

 

Pašvaldības saistības  

 Daugavpils novada pašvaldība 2017.gadu pabeidza ar saistībām 18,3 milj. euro, kas ir par 2,6 

miljoniem pieaudzis gada laikā. No kopējām saistībām 14,4 milj. euro ir ilgtermiņa un 3,9 milj. euro 

īstermiņa. 2018.gadā tiks apmaksāts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2003.gadā 

piešķirtais aizņēmums Vaboles ciema centrālās katlu mājas rekonstrukcijai un paliks vēl šī fonda 

aizņēmums līdz 2020.gadam par ūdensatdzelžošanas staciju rekonstrukciju Tabores un Cibuļovkas ciemos. 

2017.gadā turpinājās uzņemtās 2015.gadā galvojuma saistības pret Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ar atlikumu gada beigās 31,3 tūkst. euro apmērā un galvojums 

studējošā kredīta saņemšanai SEB bankā ar atlikumu 6140 euro apmērā. Pašvaldībā turpinās divu pagastu 

pārvalžu uzņemtās laika posmā no 1992.-1994.gadam saistības Nodrošinājuma valsts aģentūrā par apkures 

sezonās saņemto valsts rezerves mazutu. 2017.gada beigās šo saistību apjoms 70,9 tūkst. euro. 
2017.gada beigās ilgtermiņa aizņēmumu apjoms no Valsts kases sastādīja 14 milj. euro, kas pieauga 

par 2,1 milj. euro 2017.gada laikā. 2018.gadā turpinās 2017.gadā uzņemtās saistības, kas kopā ar procentu 

maksājumiem sastāda 3 127 037 euro . Aizņēmuma līgumi noslēgti ar Valsts kasi.  

 Uzņemtās 2017.gadā aizņēmumu saistības uz 2018.gada sākumu ir šādas: 

- ES fondu projektu īstenošanai -  1 173 113 euro, 

- pašvaldības izglītības investīciju projektu īstenošanai - 897 857 euro, 

- pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas projektu īstenošanai -162 972 euro,  

- pašvaldības sociālās aizsardzības projektu īstenošanai - 38 283 euro, 

51%

23%0%

4%

3%

19%

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Procentu izdevumi

Sociālie pabalsti un
subsīdijas

Uzturēšanas izdevumu
transferti

Pamatlīdzekļi un
kapitālo izdevumu
transferti



8 

 

- pašvaldības prioritāro investīciju projektiem - 352 620 euro,  

- dažāda veida transporta iegādei - 390 317 euro, 

- ārkārtas lietavu un plūdu nodarīto zaudējumu neatliekamai novēršanai – 26582 euro..   

 

 

Uzņemto 2015.-2017.gadā aizņēmumu saistību ietekme uz turpmākajiem 2018.-2021.gadiem, milj. euro 

 
2017.gadā saistības par veiktajiem aizņēmumiem ir samazinājušās par 1 956,8 tūkst. euro.

 Pašvaldības procentu maksājumi par saņemtajiem aizdevumiem Valsts kasē veidoja 0,22% no 

visiem pašvaldības izdevumiem (58,6 tūkst. euro), bet apkalpošanas izdevumi 0,13% (33,9 tūkst. euro). 

 Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez 

mērķdotācijām gada beigās sastāda 9,05%.  

Īstermiņa saistības gada laikā pieauga par 400,4 tūkst. euro, un 2017.gada beigās veido 3,9 milj. 

euro. 

Daugavpils novada pašvaldības budžeta iestāžu debitoru parādi pārskata perioda laikā ir pieauguši 

par 71,4 tūkst. euro jeb par 7,8 % un 2017.gada beigās veido 985,1 tūkst. euro. 

Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada finanšu situāciju var uzskatīt par stabilu, arī turpmākajos 

gados ir iespēja pilnvērtīgi realizēt pašvaldības funkcijas, segt uzņemtās saistības, turpināt īstenot esošā 

plānošanas perioda iespējamos ES struktūrfondu projektus un novadā ieplānotos investīciju projektus. 

 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums  
 

Nekustamā īpašuma veids 
Uzskaites vērtība, euro 

Izmaiņas, euro 
uz 31.12.2017. uz 31.12.2016. 

Zeme, ēkas un būves, t. sk.: 60 561 508 57 782 285 2 779 223 

Dzīvojamās ēkas 2 509 446 2 701 319 -191 873 

Nedzīvojamās ēkas 28 105 242 27 555 276 549 966 

Transporta būves 8 833 537 7 295 608 1 537 929 

Zeme zem ēkām un būvēm 3 111 432 3 123 560 -12 128 

Kultivētā zeme 3 295 101 3 223 570 71 531 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 68 948 65 829 3 119 

Pārējā zeme 1 655 157 1 650 502 4 655 

Inženierbūves 11 095 172 10 342 488 752 684 

Pārējais nekustamais īpašums 1 887 473 1 824 133 63 340 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi  1 305 875 1 268 683 37 192 

 



9 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma struktūra 2016.-2017. gadā, euro 

 

P 

 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN TĀ IZMAIŅAS 

 
Pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Ieguldījuma uzskaites vērtība, euro Izmaiņas 

(+,-), euro 

Līdzdalība, % 

uz  01.01.2017. uz  01.01.2016. uz  01.01.2017. uz  01.01.2016. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“GRĪVAS POLIKLĪNIKA” 

394 901 394 901 0 100 % 100 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS”  

4 930 795 4 118 155 812 640 100 % 100 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“LATGALES LAIKS 

1 422 1 422 0 18,18 % 18,18 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Daugavpils reģionālā slimnīca”  
522 711 488 711 34 000 7,03 % 7,07 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠA-

NAS DIENVIDLATGALES STARP-

PAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

71 380 71 380 0 15,09% 15,09% 

Kopā 5 921 209 5 074 569 846 640 - - 

 

2017.gada 23.februārī pieņemts lēmums Nr.156 par 812 640 euro lielu mantisko ieguldījumu 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pamatkapitālā, kā rezultātā 

pamatkapitāls sastāda 4 930 795 euro. Daugavpils novada pašvaldības pamatkapitāla īpatsvars sastāda 

100% ar tā kopējo daļu skaitu 493079.   

2017.gadā 34 tūkst. euro apmērā novirzīta Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils 

reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai, kā rezultātā Daugavpils novada pašvaldība gada beigās ir 

522 711 daļu turētāja.   
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Daugavpils novada dome plāno piešķirt finansējumu radniecīgajām kapitālsabiedrībām līdz  

2020.gadam šādā apmērā: 

Gads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GRĪVAS 

POLIKLĪNIKA” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS”  

Plānotie dotāciju izdevumi, summa euro Plānotie dotāciju izdevumi, summa euro 

2018. - 235 000 

2019. 23 500 335 000 

2020. - 330 000 

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā 2017.-2019.gadam ir  

iecerēti projekti, kurus īstenos Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS”, tie ir Daugavpils novada Randenes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas katlumājas 

pārbūve (Kalkūnes pagastā),  Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve (Nīcgales 

pagastā), Naujenes ciemata siltuma avota pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem un siltuma avota 

efektivitātes paaugstināšana (Naujenes pagastā). Savukārt  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GRĪVAS 

POLIKLĪNIKA” iecerētie projekti saistās ar poliklīnikas pakalpojumu vides uzlabošanu 2019.gadā. 

ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMI PAR PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO 

DARBĪBU, KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS IEPRIEKŠĒJĀ GADA SAIMNIECISKO 

PĀRSKATU 
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DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ GADA PĀRSKATU 
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PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

Pašvaldības zemes sadalījums 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Daugavpils novada teritorijā līdz 2018.gada 1.janvārim 

dažādu īpašnieku īpašumā atradās zemesgabali 187238.6 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 01.01.2018.

 

 

2017.gadā vislielāko daļu pēc īpašuma tiesību statusa Daugavpils novadā aizņem zemes īpašumi - 

84.8% no kopējās platības. Pārskata gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu ir palielinājušies zemes īpašumi un 

samazinājušās 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 01.01.2017. Daugavpils novada pašvaldības teritorijā ir 0.9% zeme zemes 

reformas pabeigšanai un 0.9% zeme rezerves fonda zemes. Pašvaldība ar ministrijām ir izvērtējusi un 

2017.gada nogalē ir pieņēmusi attiecīgos lēmumus. 

Pašvaldības piekrītošas un piederošās zemes noma 

2017.gadā Daugavpils novada pašvaldība uz 31.12.2017. iznomāja zemes vienības 9795.16 ha 

platībā.  Salīdzinājumā ar 2016.gadu iznomātā platība ir palielinājusies par 93.16 ha. Vislielākās zemes 

vienību platības tiek iznomātas Biķernieku, Demenes, Kalupes un Višķu pagastā, savukārt vismazāk tiek 

iznomāts Laucesas, Medumu un Vaboles pagastā. 
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Pašvaldības  nedzīvojamo  ēku  un  būvju  apsaimniekošana 

Pašvaldības īpašumā uz 31.12.2017. atrodas 191 nedzīvojamā ēka, kura netiek izmantota 

pašvaldības funkciju veikšanai. 2017.gadā tika nodoti iznomāšanai 162 nedzīvojamie objekti (ēkas un 

telpas). Nedzīvojamās ēkas un telpas ir pieprasītas vietējiem uzņēmumiem, biedrībām un fiziskām 

personām, kuras veic saimniecisko darbību. Brīvās nedzīvojamās ēkas un telpas tiek uzturētas (veikta logu 

un durvju nomaiņa, remonts, teritorijas uzkopšana, elektroenerģijas pieslēgums u.c.) no pašvaldības 

līdzekļiem. Vēl joprojām aktuāls jautājums, kāda būs turpmākā darbība ar Tabores un Nīcgales  bijušajām 

skolas ēkām. Valsts pārņemtie un vēl joprojām bez pielietojuma ir nekustamie īpašumi - ēka Daugavpils iela 

25, Svente, Sventes pagasts un Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes pagasts. 2017.gada nogalē tika nodots 

nekustamais īpašums “Sakņu pagrabs”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, Finanšu ministrijas valdījumā un 

Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” apsaimniekošanā. 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana 

Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa nodrošina pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu 

Daugavpils novada teritorijā. Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, 2017.gadā 

tika kopumā tika atsavināts 145.509 ha pašvaldības zemes, 18 dzīvokļi, 3 nekustamie īpašumi (būve un 

zemes vienība).  

 

2017.gadā tika atsavināta lauksaimniecības izmantojamā zeme 121.34 ha platībā un mežs 18.27 ha 

platībā. Visvairāk pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemes tika atsavinātas Kalupes (29.41 ha), 

Līksnas (17.79 ha) un Vaboles (15.17 ha) pagastā.  
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2017.gadā ieņēmumi no atsavināšanas bija 212 441 euro. Salīdzinājumā ar 2016.gadu pārskata gadā 

ieņēmumi ir samazinājušies par 3649 euro. Ieņēmumus no atsavināšanas veido - ieņēmumi no ēku un būvju 

atsavināšanas (27 302 euro), ieņēmumi no zemes vienību atsavināšanas (169 979 euro) un meža 

atsavināšanas (15 160 euro). 

Pašvaldības nekustamā īpašuma tirgus vērtības 

Nekustamo īpašumu vērtēšanai tika pielietota tirgus (salīdzināmo darījumu) metode. Izmantojot 

tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju, tiek analizēti jau veiktie pirkšanas-pārdošanas darījumi, kā arī 

piedāvājums nekustamā īpašuma tirgū ar vērtējamam objektam izvietojuma, lietošanas veida, platības 

forma, reljefs, lietošanas veids, zemes gabala apgrūtinājumi, zemes iestrāde, atrašanās vieta, piekļūšanas 

iespējas, infrastruktūra, inženierkomunikāciju nodrošinājums u.c. kvalitatīvi raksturojošo rādītāju ziņā 

līdzīgu īpašumu.  

2017.gadā Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanu veica Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DZIETI” un Juris Borskis. 

 

 
 
Atsavinātās lauksaimniecības izmantojamās zemes tirgus vērtības visaugstākās ir Dubnas pagastā 

(1400 EUR/ha), Višķu pagastā (1200 EUR/ha). Minētajos pagastos ir augstākās tirgus cenas, jo  zemes 

vienības ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, labiekārtotas, labs inženierkomunikāciju nodrošinājums un 

atrodas vietās, kur ekonomiskā darbība ir attīstīta. Savukārt viszemākās tirgus vērtības ir Vaboles pagastā 

(900 EUR/ha), Salienas un Tabores pagastā (1000 EUR/ha). 

Mājokļu apsaimniekošana 
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Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē ir 281 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, t.sk. 232 mājas ir 

privatizētas un 49 - pašvaldības dzīvojamās mājas. 

No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita, 109 dzīvojamās mājas uz 31.12.2017. 

pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. 

 

Salīdzinot 2017.gadu ar iepriekšējiem gadiem, var secināt, ka dzīvokļu īpašnieki pasīvi pārņem 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Ir novērojama tendence, ka dzīvokļu 

īpašnieku vēlme pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanā ar katru gadu samazinās, tādejādi netiek īstenots 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. 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. 

Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē uz 31.12.2017. ir 3450 privatizētie dzīvokļi un 1069 - 

pašvaldības dzīvokļi. No pašvaldības piederošajiem 1069 dzīvokļiem, 924 dzīvokļi ir izīrēti novada 

iedzīvotājiem. Uz 2017.gada 31.decembri Daugavpils novadā ir 145 brīvi dzīvokļi. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu brīvo dzīvokļu skaits ir palielinājies par 8 dzīvokļiem. Salīdzinājumā ar 2016.gadu pārskata 

gadā ir samazinājies pašvaldības dzīvokļu skaits par 18 dzīvokļiem, jo dzīvokļu īrnieki aktīvi izpērk izīrētos 

dzīvokļus.  
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Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošana 

 

Pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām veiktie remontdarbi 

 2017.gada Daugavpils novada pašvaldība ieguldīja 36 885 euro daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

uzlabošanā. Salienas un Višķu pagastu daudzdzīvokļu mājām tika veikta jumta nomaiņa, drenāžas 

atjaunošana, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšana. 

2018.gadā tiek plānots veikt jumta nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 2, Vabole, 

Vaboles pagasts 26 295 euro apmērā un daudzdzīvokļu mājai “Zaļumi-1”, Maļinovas pagasts - iekšējo 

ūdensvadu un kanalizāciju tīklu nomaiņu 18 268 euro apmērā. 

 

Pašvaldības brīvo dzīvokļu remontdarbi 

Pārskata gadā neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ieguldīja 45 910 euro. Lielākie 

remontdarbi tika veikti Višķu, Tabores un Naujenes pagastā. Veicot neizīrēto dzīvokļu remontus, tika 

palielināts par 14 dzīvokļiem dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils novadā, kas ir nepieciešami, lai 

sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

2018.gadā plānots veikt neīrēto dzīvokļu remontdarbus Naujenes, Laucesas, Līksnas pagastā. 

Plānoto remontdarbu izdevumi ir 53 039 euro. Veicot neizīrēto dzīvokļu remontdarbus, tiks palielināts 

Daugavpils novada dzīvojamais fonds ar 8 dzīvošanai derīgiem dzīvokļiem un sniegta palīdzība dzīvokļu 

jautājuma risināšanai pirmās un vispārējās kārtas reģistrā reģistrētām personām. 

Pārskata gadā veikto energoefektivitātes pasākumu finansējums 

Reģ.

Nr. 

Daugavpils 

novada 

domes 

lēmuma 

datums, Nr. 

Dzīvojamās 

mājas adrese 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

pilnvarotā 

persona 

Energoefektivitātes 

veicināšanas atbalstāmie 

pasākumi 

Atbalstītā 

līdzfinansēju

ma summa, 

euro 

1. 13.04.2017. 

Nr.286 

Vienības iela 7, 

Lociki, Naujenes 

pagasts 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“NAUJENES 

PAKALPOJU-

MU 

SERVISS” 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

200,00 

 

Gala sienu siltināšana 6324,35 

KOPĀ 6524,35 

2. 27.07.2017. 18.novembra Dzīvokļu Energoaudita veikšana 363,00 
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Nr.163 iela 387, 

Vecstropi, 

Naujenes pagasts 

īpašnieku 

kooperatīvā 

sabiedrība 

“Mežmala” 

Ēkas apliecinājuma kartes 

izstrāde 

780,00 

Bēniņu pārseguma 

siltināšana un jumta seguma 

nomaiņa 

5441,31 

Gala sienu siltināšana 10677,76  

KOPĀ 17262,07 

3. 09.03.2017. 

Nr.170 

18.novembra 

iela 422, 

Vecstropi, 

Naujenes pagasts 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

kooperatīvā 

sabiedrība 

“Mežmala” 

Apkures sistēmas 

atjaunošana 

13768,19 

KOPĀ 13768,19 

PAVISAM KOPĀ: 37554,61 

 

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22 

“Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 2017.gadā 3 dzīvojamām mājām tika veikti 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, 

gala sienu siltināšana un apkures sistēmas atjaunošana. 

2018.gadā tiek plānots piešķirt līdzfinansējumu 120 000 euro apmērā energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 

 

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 01.03.2017. (tiek veikta reģistru aktualizācija) līdz 31.12.2017. iekļautas 76 

personas (no tām ar 38 personām ir noslēgts īres līgums un 12 personas ir izslēgtas no reģistra). Aktīva 73 

persona, kura gaida palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

 

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

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

reģistriem, ir uz apmaiņu, tas ir, 30 personas. Personas vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret lielāko 

dzīvojamo telpu un pret dzīvojamo telpu ar lētākiem komunāliem pakalpojumiem. Pieaudzis reģistrēto 

personu skaits sociālajā reģistrā, jo personām ir anulētas deklarētās dzīvesvietas vai nonākušas krīzes 

situācijās. 

2017.gadā pašvaldība kopumā izīrēja 38 dzīvokļus personām, kuras reģistrētas dzīvokļu jautājumu 

reģistrā, t.sk. 26 personām tika izīrētas dzīvojamās telpas, 7 personām apmainītas dzīvojamās telpas un 5 

personām piešķirts sociālais dzīvoklis vai istaba. 
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Vienreizējie pabalsti maznodrošinātām personām dzīvojamās telpas un lokālās apkures 

remontam 

 

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

“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 2017.gadā tika piešķirti vienreizējie pabalsti lokālās apkures 

remontam 11 personām un dzīvojamās telpas remontam - 1 personai 3583 euro apmērā. 

 

IZGLĪTĪBA  
 

2017. gadā novadā notika izglītības iestāžu tīkla izmaiņas - tika slēgta Nīcgales sākumskola. Līdz ar 

to, no 2017. gada 1. septembra novadā funkcionēja 8 pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas izglītības 

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

2017. gadā novada izglītības iestādēs mācījās 1408 skolēni, šis skaits rāda 2% samazinājumu, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, 5-6 gadīgo audzēkņu  skaits  215 (1,4% audzēkņu skaita pieaugums), audzēkņu skaits 

līdz 5 gadiem 284 (par 4 audzēkņiem jeb 1% pieaugums). 
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No valsts mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai 2017.gadā tika 

saņemts un izlietots 2 092 904 euro, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai – 197 900 euro un interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

– 104 226 euro. 

Mācību procesa kvalitatīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017. gadā pedagogu 

darba likmju skaits palika gandrīz nemainīgs 35,5 (2016.gadā – 35,4).  

 

2017.gadā tika palielināts klašu skaits, kuru skolēnu ēdināšana tika finansēta no pašvaldības 

budžeta.  2017. gadā šo pakalpojumu saņēma 5.-9.klašu (iepriekšējā periodā – 5.-8.klašu)  skolēni un 

audzēkņi no piecu gadu vecuma, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. 

Valsts finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paliek nemainīgs, proti, 18,92 

euro uz vienu skolēnu, taču, skolēnu skaitam samazinoties, samazinās arī piešķirtā finansējuma apjoms: ja 

2016.gadā tas bija 34554 euro, tad pārskata gadā – par 3222 euro mazāk, proti, 31332. 
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Visi novada skolu 9. un 12. klašu absolventi sekmīgi kārtoja valsts pārbaudes darbus. 

Organizētajā 2016./2017.mācību gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas novada pašvaldības naudas 

prēmijas atsevišķi pamatskolu un vidusskolu grupās, kuras ieguva 1.-3. vietu olimpiāžu rezultātu 

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

pamatskolai, 2. vieta - Lāču pamatskolai, 1. vieta - Medumu pamatskolai, vidusskolu grupā: 3. vieta - 

Zemgales vidusskolai, 2. vieta - Sventes vidusskolai, 1.vieta - Špoģu vidusskolai. 

2017. gadā Salienas vidusskolas skolniece Samanta Afanaseviča ieguva 2.vietu latviešu valodas 

(mazākumtautību) olimpiādē valstī. 

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, 2017. 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 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, 2017.gadā tās piešķirtas 3 

topošajiem speciālistiem. 

 

INTEREŠU  IZGLĪTĪBA  

 
2017. gadā  notika  24 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalās aptuveni 2 130 skolēni un 

skolotāji. Skolās darbojas 138 interešu izglītības pulciņi. 

Lielākie sasniegumi: 

• Izzinošā konkursa  “Daugavpils novada Prātnieks” 2017. gadā jautājumu loks skāra Latvijas dabas 

daudzveidību. Par “Daugavpils novada Prātnieku” kļuva Vaboles vidusskolas komanda. 

 
“Daugavpils novada Prātnieks 2017” 

 

• Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam”  Vaboles vidusskolas folkloras kopa 

“Kanči” ieguva 1. vietu gan Latgales novadā, gan finālkonkursā Rīgā. 

• 11 skolu tautas deju kolektīvi virsvadītājas Antra Dombrovskas vadībā piedalījās Vislatvijas sadancī 

“Latvju bērni danci veda” Kuldīgā. 

• Kalupes, Sventes un Vaboles skolu jaunie mākslinieki kļuva par mākslas konkursa “Toņi un 

pustoņi” laureātiem. Sventieši piedalījās Mākslas festivālā Bauskā. 

• Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” piedalījās Vislatvijas folkloras kopu salidojumā “Pulkā 

eimu, pulkā teku” Vecpiebalgā. 

• Vasarā Naujenes pamatskolas folkloras kopas dalībnieki un Vaboles vidusskolas Gaidas piedalījās 

republikas rīkotajās nometnēs.  

• Randenes pamatskolas skolēns Pāvels Kuzmičs ieguva 1. pakāpi Latgales novada Skatuves runas 

konkursā.  

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

konkursā.   
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2017. gadā aizsākts vidusskolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas cikls Daugavpils novada 

ietvaros. Gatavojoties Latvijas 100-gadei, notika erudītu konkurss vidusskolu pašpārvalžu komandām “Par 

un ap Latgales novadu”. Konkursā uzvarēja Špoģu vidusskolas komanda.  

2017. gadā aizsākts darbs pie Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāla “Svētku 

prieks”. 

Savu artavu esam ieguldījuši ar 5 pētniecības darbiem Latvijas novadpētniecības projektā “Atceries 

Lāčplēšus”. 

Katra mācību gada izskaņā tiek izvērtēta skolu aktivitāte un kvalitāte interešu izglītībā. Vidusskolu 

un pamatskolu grupā 1.-3. vietu ieguvēji saņem Daugavpils novada Pateicības un tiek prēmēti saskaņā ar 

nolikumu. Tā 2016./2017. mācību gadā par labākajiem pamatskolu grupā tika atzītas: 3. vieta - Medumu, 

Naujenes un Silenes pamatskola, 2. vieta - Kalupes pamatskola, 1. vieta - Lāču pamatskola, vidusskolu 

grupā: 3. vieta - Špoģu vidusskola, 2. vieta - Sventes vidusskola, 1.vieta - Vaboles vidusskola.  
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Vispārējās izglītības iestādēm tika organizēts projektu konkurss “Kopā būt!”, kura mērķis bija  rast 

radošākas metodes darbam ar vecākiem bērnu audzināšanas prasmju  un sociālo kompetenču 

paaugstināšanai, kas sekmētu lielāku līdzdarbību no vecāku puses bērnu audzināšanas  un izglītošanas 

jautājumos. 2017. gadā tika atbalstīta projektu īstenošana Kalupes, Lāču pamatskolās, Zemgales vidusskolā. 

 

Daugavpils novada sporta skola 

 
Daugavpils novada sporta skolā (Skola) 3 sporta veidos, 11 treneru vadībā 16 dažādās vecuma un 

meistarības grupās ar sportu nodarbojās 225 izglītojamie. Galvenais Skolas uzdevums 2017.gadā bija 

veiksmīgi startēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādē un Latvijas čempionātos.  

Salīdzinoši ar 2015.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādi starts šajā jaunatnes forumā bija mazāk 

veiksmīgs, bet tomēr Daugavpils novada komanda, kura 100% sastāvēja no Skolas audzēkņiem,  izcīnīja 7 

medaļas. Treneru Janas un Dmitrija Hadakovu trenētajiem vieglatlētiem - 3 medaļas, Gļeba Zujeva 

bokseriem arī 3 un vēl viena medaļa izcīnīta brīvajā cīņā, treneris Andrejs Andrijanovs.  

Veiksmīgāki starti 2017.gadā izdevās Latvijas čempionātos, kuros izcīnītas 32 godalgas.  

Patīkami turpina pārsteigt vieglatlētikas treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi, kuru audzēkņi no 

jebkura mēroga sacensībām atgriezās ar godalgām, apliecinot, ka viņu treneri viennozīmīgi ir starp Latvijas 

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

tandēma sportisti izcīnīja 14 godalgas, no kurām 4 ir zelta. Treneru audzēkņi Edvīns Hadakovs un Olga 

Ignatjeva Latvijas izlases sastāvā piedalījās Baltijas valstu sacensībās, kur abi startēja  trīssoļlēkšanas 

sacensībās, attiecīgi izcīnot 1. un 2.vietu. Medaļas Latvijas čempionātos izcīnīja arī treneru Jāņa Petrovska 

(2 godalgas) un Sergeja Petrakova (4 godalgas) audzēkņi. 

 

Vieglatlētiem mēģina turēt līdzi brīvās cīņas sportisti, kuri priecēja ar 10 godalgām Latvijas 

čempionātos, no kurām 2 zelta. Jau par tradicionālām kļuvušas Skolas rīkotās brīvās cīņas sacensības Silenē, 

kurās piedalās komandas no Daugavpils novada, Daugavpils, Krāslavas. 

Boksā 2017.gadā akreditēta jauna programma un tagad, ja velkam analoģijas ar vispārizglītojošām 

skolām, tad 7 bokseri ieguvuši pamatizglītību un cītīgi trenējoties turpina iegūt vidējo izglītību.  

 

 
Daugavpils novada komanda Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

 

Darbs ar jaunatni  
Lielākie 2017. gada pasākumi: 

• Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu cikls 

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

• Apmācības jauniešiem “Jauno līderu skola” Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā 

“Ilgas” 

• Jaunatnes salidojums 

• Jaunatnes ziemas sporta spēles 

• Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. 
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2017.gadā tika saņemti 9 projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu ikdienu!” no 

Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas un Skrudalienas pagasta. 

Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti: 

- Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Mēs dabā”,  

- Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “Bumbojam Līksnā” , 

- Maļinovas pagasta jauniešu biedrība “Jauniešu klubs “Maļinki”” projekts “Jaunieši ar prieku, bez 

stresa un skaistu ķermeni”,  

- Medumu pagasta jauniešu biedrības “Medumu Cerība” projekts “Medumu pagasta jaunieši par Zaļu 

Latviju”,  

- Naujenes pagasta biedrības “DAVAI” projekts “Mazais princis novadam”.  

 

2017.gadā tika nolemts par atbalstu 3 nometņu projektiem:  

-Kalkūnes pagasta biedrības “Stāvais krasts” projekts “Kopā”, 

- Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Brīnumu koks”, 

-Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “Kļūsti uzņēmējs”. 

 

Ir atbalstīts Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes iesniegtais projekts “Brīvprātīgs atzīts” 

atklātajam projektu konkursam “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Projekta ietvaros 

organizēja aktivitātes, kas veicināja brīvprātīgā darba sistēmas attīstīšanu, pilnveidošanu un popularizēšanu 

gan brīvprātīgo, gan brīvprātīgā darba esošo un potenciālo organizētāju vidū. Vasaras laikā tika organizētas 

četras tikšanās pagastos, kur notika diskusija starp jauniešiem, pagastu pārvaldēm, jaunatnes darbiniekiem, 

skolu pārstāvjiem, uzņēmējiem, karjeras konsultantiem par brīvprātīgo darbu, tā iespējām un 

nepieciešamību. Septembrī organizēta profesiju nakts “Brīvprātīgs un atzīts!”, kas tika veidota profesiju 

gadatirgus veidā, kur jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar dažādu uzņēmumu un organizāciju 

darbu, iespējām brīvprātīgā darba jomā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) iespējām brīvprātīgajiem. 

Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidošanai Daugavpils novadā, no projekta līdzekļiem tika iegādātas arī 

brīvprātīgā darba grāmatiņas. Tika apstiprināts projekts “Attīsti sevi un savu novadu!”. Tas tika īstenots ar 

mērķi, lai kopā ar Daugavpils novada jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem izstrādātu jaunu Daugavpils 

novada jaunatnes politikas stratēģiju 2018.-2024.gadam. Projekta aktivitātēs tika iesaistīti vismaz 150 

jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbinieki, Daugavpils novada domes deputāti un pagastu 

pārvalžu vadītāji, kā arī skolu direktori un citi, kas tiešā un netiešā veidā tiek iesaistīti un spēj ietekmēt 

jaunatnes politiku ne tikai novadā, bet arī valsts un ES līmenī. Projekta kulminācija notika 15.septembrī, kad 

norisinājās strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem”. Uz šo pasākumu tika aicināti jaunieši, novada domes 

pārstāvji, deputāti, pagasta pārvalžu pārstāvji, skolu administrācijas, nevalstisko valsts organizāciju 

pārstāvji, NVA pārstāvji, karjeras konsultanti, uzņēmēji, eksperti.  

 

 

  
Novada jaunatnes gada noslēguma pasākums 

 

Jauniešu salidojums 

 

 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA NOVADA TRŪCĪGAJIEM UN MAZNODROŠINĀTAJIEM 

IEDZĪVOTĀJIEM  

 
Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti: 

 pabalsti garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (GMI) un dzīvokļa pabalsti. 
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Pabalstu salīdzinājums četru gadu griezumā. 

 
Galvenais iemesls GMI un dzīvokļa pabalstu nelielai 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, jo ar katru gadu iespēja strādāt algotajos 

darbos ir lielāka. 

 

Veicot GMI pabalsta izmaksu un lietderīgumu, var secināt, ka no 2017.gada: 

1) vidēji GMI pabalsta  nodrošināšanas lielums 1 personai gadā ir 262,37 euro; 

2) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas lielums 1 personai mēnesī ir 40,30 euro; 

3) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas saņemšanas ilgums 1 personai ir 6,5 mēneši. 

 

Pārējo pabalstu izmaksas 2014.- 2017.gadu griezumā 

 

 2014. 2015. 2016. 2017. 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 54752 29463 16790 12307 

Sociālo garantiju pabalsts 74904 87020 87610 82888 

Veselības aprūpes pabalsts 987 1147 1089 1043 

Pārējie pabalsti 54406 9966 7898 7172 

Iniciatīvas pabalsts 0 48477 51329 48590 

 
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 (5 ha 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 pie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, Uzturlīdzekļu 

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

departamenta transportlīdzekļu uzskaites, zemesgrāmatas informācijas. 

 

BĒRNU BĀREŅU UN BEZ VECĀKU GADĪBAS PALIKUŠO BĒRNU APRŪPE NOVADĀ 

 
N.p.k. Grupas raksturojums 2014. 2015. 2016. 2017. 

1. Bērni līdz 18 gadiem 100 88 96 128 

2. Bērni no 18 - 24 gadiem 16 44 28 43 

3. Bērnu nama bērni 60 55 40 27 

 KOPĀ 176 187 164 198 

Ir palielinājums bērnu bāreņu skaitam šādu iemeslu dēļ: 

1) Ir nepieciešama vecāku izglītojošā programma, jo vairāk ir gadījumi vecāku pienākumu 

nepildīšanas dēļ, 

2) Vāja sadarbība bāriņtiesām ar citām institūcijām, 

3) Jābūt vienotai pieejai darbā ar ģimenēm ar bērniem, katrā pagasta pārvaldē, 

4) Tiek veikta stingrāka kontrole darbā ar sociālā riska ģimenēm, 

5) Palielinās vardarbība ģimenēs pret bērniem, kas izskaidrojama ar alkohola lietošanu, 

6) Jāstiprina starpprofesionāļu komandas darbs. 

 

SOCIĀLĀS APRŪPES ORGANIZĒŠANA 

Ilgstošas aprūpes pakalpojuma izmantošana Daugavpils novada iedzīvotājiem 

 

N.p.k. Institūcija 2014. 2015. 2016. 2017. 

1. Višķu sociālās aprūpes 

centrs 

74 74 74 74 

2. Valsts sociālās aprūpes 

centrs personām ar smagiem 

garīga rakstura 

traucējumiem 

7 8 6 8 
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Šie pakalpojumi ir pastāvīgi 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. 

 

Sociālās aprūpes organizēšana mājās apstākļos 
N.p.k. Pakalpojums 2014. 2015. 2016. 2017. 

1. Aprūpē mājās sociālo 

aprūpētāju skaits 

7 7 7 8 

2. Aprūpē mājās  aprūpējamo 

skaits 

34 32 36 34 

Pakalpojuma pieprasītāju skaits samazinās ļoti minimāli: 

1) Personas vēlas dzīvot institūcijā, 

2) Zaudē pašaprūpes spējas sakarā ar slimību vai invaliditāti un mājas apstākļos nav kopjams, 

3) Dzīvojamā platība nav droša dzīvošanai. 

 

Sociālā dienesta pieņemtie lēmumi 
Pieņemtie lēmumi 2014. 2015. 2016. 2017. 

Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa 

piešķiršanu 

3364 3268 3168 2946 

Par aprūpi mājas apstākļos 24 32 36 34 

Par sociālās palīdzības  

piešķiršanu 

4187 3889 3577 3222 

Par atteikumu trūcīgas ģimenes 

 vai personas statusa piešķiršanā 

17 12 11 31 

Par sociālās rehabilitācijas  

pakalpojuma piešķiršana pieaugušām 

personām 

19 30 35 27 

Par sociālās rehabilitācijas  

pakalpojuma piešķiršanu bērniem 

24 20 23 18 

Par ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumu 

   30 

Konsultatīvais atbalsts     

Pieņemti klienti Sociālajā  

dienestā dažādos jautājumos 

642 532 465 429 

Izbraukumi uz pagasta pārvaldēm 26 33 25 21 

Izbraukumu laikā pieņemto  

iedzīvotāju skaits 

71 68 53 54 

Sociālo aprūpes iestāžu 

apmeklēšana 

16 12 12 13 

 
Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 12 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 

1 200 euro. Tika piesaistīta reiterterapija, fitoterapija, mākslas terapija.  

 

Novadā tiek sniegts asistenta pakalpojums personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti, ko finansē 

valsts. Sociālajā dienestā pieņemts darbā 71 asistents. 

 

2017.gadā tika organizēta pieņemšana mammogrāfam, lai veikt sievietēm krūšu vēža skrīningu. 

Šajā profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 210 sievietes, no kurām 68 sievietēm ir nepieciešama papildus 

izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko vai profilaktisko ārstēšanu.  
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Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 87 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.  

• 7 ģimenēm atjaunotas vecākiem aprūpes tiesības, kurās ir 19 bērni. 

• 6 bērniem nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā „Rasas pērle” un 3 

pilngadīgām personām, 8 bērniem Kandavas novadā „Zantē”. 

• 9 bērni un 3 pieaugušie ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā ar Sociālā dienesta darbinieku 

palīdzību. 

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

maiņas. Kopumā nometnē bija 60 bērni, tika izlietots 8 200 euro. 

 

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

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

 

Katru gadu sociālie darbinieki organizē un piedalās, kopā ar novada personām ar invaliditāti, sporta 

svētkos Ilūkstes stadionā un invalīdu Jaungada pasākumā Ilūkstes kultūras namā. 

 
 

Katru gadu Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības dienas centrs sagādā prieku 

uzstājoties ar savām dziesmām, dejām, skečiem, kas palīdz uzturēt komunikāciju starp līdzcilvēkiem un 

lietderīgi aizpildīt brīvo laiku. 
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Tika organizēts Ziemassvētku labdarības pasākums sadarbībā ar Pestīšanas armiju, tika izdalītas 

1000 dāvanas trūcīgām ģimenēm ar bērniem. 

 

2017.gadā sociālie darbinieki ir izdalījuši Eiropas pārtikas programmas pakas, higiēnas 

komplektus, kancelejas preču komplektus, skolas piederumus. Kopumā izdalītas 12320 pārtikas pakas, 

1799 higiēnas preču komplekti, 364 skolas piederumu un 323 bērnu pārtikas preču komplekti. 

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. 

2017.gadā tika saņemta nominācija „Labākais sociālais darbinieks”, kas tika pasniegta Daugavpils 

novada Sociālā dienesta sociālai darbiniecei Ligitai Liepiņai. 

 

 

 
 

2017.gadā Daugavpils – Ilūkstes novadu invalīdu biedrība pārstāvēja Latvijas delegāciju Briselē, 

kur tika izskatīti jautājumi par dzīves kvalitāti personām ar invaliditāti. 
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Sociālo pakalpojumu finansējums 

 

 Sociālais pakalpojums  2017. gadā 

 plānots (euro) 

Izpilde (euro) 2018.gada  

Pieprasījums (euro) 

1. 1 Bērnu ar īpašām vajadzībām un 

 hroniski slimojošu bērnu no 

trūcīgām ģimenēm sociālā  

rehabilitācija vasaras periodā 

2000 1200 1300 

2. Subates Romas katoļu draudzes  

„Miera nams” atbalstam 

1393 1358 2041 

3. Bērni palikuši bez vecāku gādības 

 transporta apmaksai autobusam,  

tramvajam 

1896 1472 1493 

4. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām 

 stacionārā Daugavpils reģionālajā 

 slimnīcā 

36437 29100 30662 

5. Detoksikācijas, nakts patversmes 

 pakalpojuma apmaksa 

15060 15830 17050 

6. Bērnu nometnes trūcīgajiem  

bērniem (2 maiņas) 

9000 8200 5178 

 

2017.gadā ir sniegts atbalsts pacientu iemaksas apmaksai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Daugavpils reģionālā slimnīca” 29100 euro par 913 pacientiem. 

2017.gadā ir apmaksāts detoksikācijas pakalpojums – 15 830 euro, bet saņemta valsts atmaksa par 

2016.gadu – 6 390 euro. 

 

Psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi 2017.gadā 

 
2017. gada laikā Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologi ir snieguši psiholoģiskās palīdzības 

pakalpojumus 314 klientiem ( 308 – Daugavpils novada iedzīvotājiem, 6 - citu pašvaldību iedzīvotājiem). 

 

Pakalpojuma saņēmēji: 

Vīrieši no 18 gadiem un vecāki – 41 

Sievietes no 18 gadiem un vecākas – 112 

Bērni līdz 18 gadiem – 161 (attēls Nr.1) 
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Klientu skaits 2017.gadā, atkarībā no vecuma un dzimuma 

 

2017. gadā tika sniegtas  674 konsultācijas. 

 
Konsultāciju skaits /  mēneši 

 
Pārsvarā klienti uz konsultācijām tika nosūtīti no: 

• novada bāriņtiesām – 333 konsultācijas,  

• pagastu sociālajiem darbiniekiem – 97 konsultācijas, 

• pēc Ģimenes ar bērniem atbalsta daļas vadītājas R.Beļskas pieprasījuma (augsta riska ģimenes)  –  

64  konsultācijas, 

• psiholoģiskā palīdzība tika sniegta pēc klientu pieprasījuma - 97 konsultācijas, 

• konsultācijas pēc rehabilitācijas centru ieteikuma – 14 konsultācijas, 

• Naujenes bērnu nama –19 konsultācijas, 

• skolas (mācību jautājumi, vardarbība, uzvedības problēmas u.t.t) – 48 konsultācijas, 

• cits - 2. 

 

Tika sagatavoti 113 atzinumi bāriņtiesām, policijas pārvaldei, rehabilitācijas centriem, skolām, 

pedagoģiski medicīniskajām komisijā, speciālistiem, klientiem.  

Psihologi piedalījās 16 starpprofesionāļu sēdēs un starpdisciplinārajās sanāksmēs, 6 tiesas sēdēs 

Daugavpilī un Rēzeknē. 

 

 

 

NODARBINĀTĪBAS JAUTĀJUMU RISINĀŠANA  

 

 
Bezdarbnieku skaits novadā: uz 31.12.2016. bija 1747 bezdarbnieki, 14,7% bezdarba līmenis novadā. 
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Bezdarbnieku skaits novadā: uz 31.12.2017. bija 1514 bezdarbnieku. 

 

 
 

2017.gadā tika realizēts NVA pasākums, kas bezdarbniekiem bija kā iespēja būt nodarbinātiem un gūt 

ienākumus. Finansēts pasākums no valsts speciālā budžeta. 
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No 2014. – 2017.gadam  NVA pasākums, tika nodarbināti bezdarbnieki. 

 

 
 

 

KULTŪRA 

 Lielākie pasākumi Daugavpils novadā 2017.gadā 

Latgales mākslas svētki „Krāsas karogā” 

 
21. maijā Latgales simtgades kongresa ietvaros Daugavpils novada Višķu pagastā Kultūras pārvalde  

rīkoja Latgales mākslas svētkus  „Krāsas karogā”. Svētku mērķis bija, gatavojoties Latvijas valsts simtgades 

svinībām, kopējā mūzikas un mākslas pasākumā apliecināt Latgales kultūras vērtības, radošo garu un  

spilgto identitāti. Svētkos piedalījās 70 kolektīvi no visas Latgales. Kopā ar koriem, folkloras kopām, tautas 

deju ansambļiem, vokālajiem ansambļiem, pūšamajiem orķestriem  muzicēja Igauņu ģimenes ansamblis, 

grupas – “Borowa MC”, “Dabasu durovys”, “Bez PVN”, “Sovvaļņīks”, “Ausmeņa records”, “Tautumeitas”, 

solisti – Andris Baltacis, Guntra Kuzmina, Agate Jermaļonoka, Sandis Ulpe, Laura Bicāne, Artūrs Uškāns, 

kā arī īpašie viesi Renārs Kaupers un Jānis Aišpurs. Īpaša vieta svētkos bija atvēlēta lietišķai mākslai, ko 

pārstāvēja mākslinieki –  Silva Linarte, Anatolijs Zelčs, Aivars Pīzelis, Vija Stupāne, Ilze Griezāne, kuri 

savas gleznas radīja tieši dziesmu laikā.  
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Višķu estrādē tiek ienesti karogi 

 
Tautasdziesmas “Aiz azara bolti bārzi” laikā gleznu rada  

Anatolijs Zelčs 

 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Latgales pirmās atmodas darbinieku devums Latgales 

virzībā uz Latvijas valstiskumu” 

 

Konference norisinājās Latvijas valsts simtgades un Latgales kongresa simtgades programmu 

ietvaros, lai godinātu valsts dibinātājus un pieminētu notikumus, kas bijuši būtiski Latvijas valsts izveidi.  

Konferenci rīkoja Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs sadarbībā ar Daugavpils 

Universitāti un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju. Konferencē ar zinātniskiem pētījumiem 

uzstājās tādi zinātnieki kā Henrihs Soms, Lidija Leikuma, Gundega Grīnuma, Valentīns Lukaševičs, kā arī 

citi vēsturnieki, katoļu garīdznieki un kultūras jomas darbinieki. Konferences laikā notika arī Latgales 

Kultūrvēstures muzeja izstādes „Pāri slieksnim” un  Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošās 

izstādes  “Latgales kongresam-100” atklāšana.    

 

  
Giedrius Kūjelis, Lietuva, Rokišķu muzeja Vēstures nodaļas vadītājs uzrunā klātesošos 

 

Darbs projektos 

 
2017.gadā Kultūras pārvalde realizēja 12 dažādu Latvijas programmas un fondu atbalstītus 

projektus par kopējo summu 32073 euro. Ar projektu līdzekļu palīdzību tika realizēti lielākie  pasākumi: 

Latgales mākslas svētki “Krāsas karogā”, Starptautiskā starpnozaru konference, Personību stāsti Daugavpils 

novada bibliotēkās, Radošās brīvdienas Berķenelē “Jauno sapņi”, Mācību semināri Latgales reģiona 

kultūras darbiniekiem, Tēlnieces Valentīnas Zeiles jubilejas izstāde “Dzīves karnevāls: Naujene-Rīga-

Parīze”. Kā arī tika veikts  Dzejnieka Raiņa dzīves vietas  Birķineļi  staļļa ēkas tehniskais apsekojums. 

Tika iesākts Latvijas valsts budžeta finansētā programmas „Latviešu valodas apguve” projekts 

„Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā”. 2017.gadā 10 pieaugušajiem Daugavpils novada 

un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, 

bezdarbnieki vai darba meklētāji, tika nodrošināta iespēja apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas 

(100 stundu programma), tādējādi veicinot mērķauditorijas spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos 

procesos. Apmācības notika Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” mācību un informācijas centrā. 

Projekts turpināsies arī 2018.gadā.  
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Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” darbība 

 
2017.gadā tika izstrādāti dažādu amatiermākslas kolektīvu skašu nolikumi un organizētas trīs skates:  

▪ Daugavpils apriņķa deju kolektīvu pārbaudes skate deju uzvedumam “Māras zeme” - no Daugavpils 

novada piedalījās 8 kolektīvi. 

▪ Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskatē „Pavasara dziesma” piedalījās 19 Daugavpils 

novada vokālie ansambļi, no kuriem 2 (Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais 

ansamblis "Stage On" un Demenes pagasta kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Aizturi 

elpu”) tika izvirzīti uz II Latvijas jaukto vokālo ansambļu konkursu.  

▪ Daugavpils novada folkloras kopas piedalījās Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skatē 

– no Daugavpils novada piedalījās 7 kolektīvi. 

 

 
Kalupes pagasta folkloras kopa “Kolupkas” Starptautiskā 

folkloras festivāla “Baltica 2018” skatē Daugavpilī 

 
Vaboles pagasta kultūras nama jauniešu tautas deju kolektīvs 

“Aisma” pārbaudes skatē deju uzvedumam “Māras zeme” 

 
Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” darbojas 7 amatiermākslas kolektīvi:  

Jauktais koris „Latgale” piedalījās 11 pasākumos, t.sk. uzstājās "Latgales kongresam - 100" pieminekļa 

atklāšanā, kas notika Latgales kongresa simtgades ietvaros, XXVI Vispārējo Latviešu dziesmu un XVI deju 

svētku ieskaņas koncertā Jēkabpilī, piedalījās latviešu sadraudzības biedrības un Vācijas latviešu kora 

“Ramtai” organizētajos ielīgošanas pasākumos Mönchengladbach (Vācija) un adventes laika garīgās 

mūzikas koncertā Kedainiai (Lietuva). 

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

folkloras deju festivālā “Zimne nadovanky 2017” Žilinas reģionā (Slovākija), kas norisinājās 25. – 30. 

decembrī.  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme” piedalījās 12 pasākumos, t.sk. Latgales senioru un vidējās 

paaudzes tautas deju kolektīvu Sadancī Daugavpilī, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu Sadančos Ilūkstē 

un Preiļos, “Baltā galdauta svētkos” Demenē, Latgales mākslas svētkos “Krāsas karogā” Višķu estrādē.  

 

 
Jauktais koris “Latgale” XXVI Vispārējo Latviešu dziesmu 

un XVI deju svētku ieskaņas koncertā Jēkabpilī 

 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme” pārbaudes skatē 

deju uzvedumam “Māras zeme” 9. aprīlī 

 

Teātra trupa „Trešais variants” iestudēja Annas Brigaderes lugu “Maija un Paija”. Lielformāta 

iestudējums tika rādīts 3 reizes:  pirmizrāde Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” un viesizrādes 

Subatē un  Salas kultūras namā.  
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Vokālajam ansamblim „Stage On” bijušas 20 uzstāšanās un koncerti. Ansamblis piedalījās II Latvijas 

jaukto vokālo ansambļu konkursā Siguldā, kopā ar fondu “Nāc līdzās” sniedza koncertu “Kad satiekas 

dvēseles stīgas” Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, iesaistījies novadā notiekošajos pasākumos. 

 
Teātra trupa “Trešais variants” pēc pirmizrādes. A. Brigadere 

“Maija un Paija” 

 
Vokālais ansamblis “Stage On” novada koncertskatē 

“Pavasara dziesma” 24. februārī 

 
Folkloras kopa „Dyrbyni” piedalījās 22 pasākumos, t.sk. Iekšlietu ministrijas un Kultūras ministrijas 

Latvijas valsts simtgades biroja rīkotajā akcijā „Apskauj Latviju” Demenē,  sarīkojumā “Latgaliešu valodas 

nakts”  Rēzeknē un starptautiskajā mākslas festivālā “Jabločnij spas”  Glubokoje (Baltkrievija).   

Projekta „Mode H” radošā grupa 

Teātra studija “Mode H”, kurā pamatā darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām no Daugavpils novada, 

piedalījās radošā nometne “Iztēlo! Sadzirdi! Iekrāso!”, kā arī sagatavoja teatralizētu uzvedumu “Cilvēks 

meklē sevi!” un pārstāvēja Daugavpils novadu un  Latviju Starptautiskajā Adaptētās modes forumā “Mode 

H”, kas norisinājās  Tūrā (Francija).  

 

 
Folkloras kopa “Dyrbyni” saņemot “Swedbank” dāvinājumu 

pasākumā “Satiec savu meistaru” 

1.aprīlī Rīgā 

 
Teātra studija “Mode H” Adaptētās modes forumā Tūrā 

(Francija) 

 

Mācību un informācijas centrs 

 
Mācību un informācijas centrā 2017.gadā sagatavotas un realizētas 13 profesionālās pilnveides un 

mūžizglītības programmas. Tika organizēts Daugavpils novada kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Ventspils novadu un pilsētu. 

 

Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra darbība 

 
Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2017.gadā tika veikta ar centralizētu 

iepirkumu, paredzot 0,83 euro uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta. Tika iepirkti 

3202 eksemplāri grāmatu par 20 000 euro.  

2017.gadā kopā ar Višķu pagastā pārvaldi tika organizēti Daugavpils novada 16.Grāmatu svētki, 

kuros īpašie viesi bija Saeimas deputāts un ārsts Hosams Abu Meri, rakstnieks un dramaturgs Māris 

Bērziņš, LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa, rakstniece Evija Gulbe, ceļotāji Linda Riņķe, Mārtiņš Sils un 

Andžejs Ūbele. Kopumā svētku apmeklēja aptuveni 450 cilvēki.  
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„Personību stāsti Daugavpils novada bibliotēkās”: zvērkope 

Velga Vītola ar Špoģu vidusskolas skolēniem 

 
Rakstniece Evija Gulbe Daugavpils novada Grāmatu svētkos 

 

Raiņa mājas Berķenelē darbība 

 
2017.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 4020 cilvēki, tika organizētas 56 ekskursijas, 6 

tematiskie pasākumi un 7 izstādes. 

2017. gadā tika organizētas 3 muzeja stundas  ”Vai atmini mani? Rainis”  mācību iestādēs, kurās 

piedalījās 75 cilvēki. 

Kā vienu lielākajiem pasākumiem var minēt Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai 

– 100 ” atbalstītā projekta rezultātā. 26.jūnijā -30.jūnijā tapa Radošā nometne “Jauno sapņi”. 

Nometnē piedalījās 15 jaunieši, vecumā 14-18 gadiem, no Daugavpils pilsētas un novada bērnu 

namiem un audžu ģimenēm, kuriem bija iespēja satikties un darboties kopā ar Latvijā populāriem radošo 

sfēru pārstāvjiem.  

Jau 17 reizi Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. Kopumā 

konkursā piedalījās 61 dalībnieks no Daugavpils novada un pilsētas, kā arī Aknīstes, Aglonas, Rēzeknes, 

Dagdas, Zasas, Ilūkstes un citām Latvijas pilsētu skolām.  

 

 
Radošās brīvdienas “Jauno sapņi” 29.06.2017. 

 
Konkurss “Zelta sietiņš” 15.09.2017. 

 
Teātra studijas “Berķeneles kamolītis” ar uzvedumu “Spoki” pēc Jāņa Jaunsudrabiņa stāsta 

motīviem  viesojās  Neretas kultūras namā un  Ambeļu kultūras namā.  

Raiņa mājā Berķenelē notika teātra studijas radošais seminārs,  kur tapa jauns iestudējums pēc M.Stārastes 

pasakas motīviem “Pelēkais namiņš”. 

  

Skrindu dzimtas muzeja darbība 

 
2017.gadā  Skrindu dzimtas muzeju apmeklēja  1035 cilvēki, tika organizētas 6 izstādes un 5 

tematiskie pasākumi. Veikti 2 zinātniskie pētījumi. 
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Represēto tikšanās pasākums Skrindu dzimtas muzejā 

23.martā 

 
Vēstures stunda kopā ar represētajiem Špoģu vidusskolā 

  
Mākslas dienu pasākums 18.-24.aprīlis 

 

  
Muzeju nakts pasākums 20.maijs 

 
Daugavpils novada domē notika izstādes “Grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais 

mantojums Daugavpils novadā” atklāšana. Izstāde tapusi sadarbībā ar Skrindu dzimtas muzeju un 

biedrību “Lixten”. Izstādē ir apskatāma informācija un unikālas, vēsturiskas fotogrāfijas par dzīvi 

grāfu muižās Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos. Unikālās fotogrāfijas nāk no Skrindu 

dzimtas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rundāles pils muzeja arhīviem.  

 
 

Izstādes “Grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā” atklāšana Daugavpils novada 

domē 
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2017.gadā Skrindu dzimtas muzejā veikti remontdarbi. Muzeja telpas un durvis pielāgotas 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atjaunots apgaismojums un izveidots jaunākajām prasībām 

atbilstošs ugunsdrošības aprīkojums.  Muzejs vizuāli pievilcīgāks kļuvis līdz ar grīdas seguma, logu 

un durvju nomaiņu, pārveidotajām darba telpām un izveidoto telpu krājuma glabāšanai. Atjaunošanas 

darbu laikā veikta ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana. 

 

Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

 
  

Naujenes Novadpētniecības muzeja 2017. gada galvenās darbības prioritātes bija muzeja 

akreditācija.  

2017.gadā Naujenes Novadpētniecības muzeju apmeklēja 5633 cilvēki, tika organizētas 115 

ekskursijas, 13 tematiskie pasākumi un 9 izstādes, apmeklētājiem arī bija pieejamas 8 pastāvīgās 

ekspozīcijas. 

 

  
Vecticībnieku dzimtām veltītas izstādes „Dzīvi nodzīvot” atklāšanas pasākums 

 

 

 
V.Zeiles biogrāfiskā izstāde 

 
Tika uzsākta sadarbība ar Nīcgales pagasta Jaunās sādžas vecticībniekiem un sādžas vēstures izpēte. 

Organizēta 1 priekšmetu vākšanas ekspedīcija Daugavpils novada Nīcgales pagastā un muzeja krājumā 

iegūti 38 priekšmeti.  
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Tikšanās ar Nīcgales pagasta Jaunās sādžas vecticībniekiem Naujenes Novadpētniecības muzejā 

 
Muzejā tika organizēta 51 muzejpedagoģiskā nodarbība par dažādām tēmām. 

 

   
Muzeju nakts pasākums 

 

Kultūras mantojuma daļas darbība 

 
2017.gada laikā tika sastādīti 35 apsekošanas akti par kultūras mantojuma objektu stāvokli. 

Galvenās aktivitātes: 

• Sadarbībā ar biedrībām “CALCUNA”, “No sakoptas vides līdz sakoptai dvēselei” un Medumu pagasta 

pārvaldi veikta Ēģiptes luterāņu kapsētas teritorijas sakopšana, bīstamo koku izzāģēšana, baznīcas jumta 

remonts, drošības pasākumi un brīdinājuma iežogojuma izveide. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi 

“Vēsturisku notikumu vietas Daugavpils novadā”, “Pirmās bites” Līksnā mācītājmuižā un “Vai Ēģiptē sākas 

Latvija?” Ēģiptē pie luterāņu baznīcas, sadarbībā ar Līksnas un Medumu pagasta pārvaldēm. 

 
Ēģipte 

 

• Līksnas mācītājmuižas logu apgleznojumu veidošana, sadarbībā ar Līksnas pagasta pārvaldi un Špoģu 

Mūzikas un mākslas skolu. 
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• Izveidoti informatīvie stendi Medumu pagasta Ēģiptes kapsētā, Vaboles pagasta Vaboles muižas parkā,  

Līksnas pagastā pie mācītājmuižas un kapličas.  

• Sadarbībā ar Līksnas pagasta pārvaldi, sakārtota un restaurēta 2.pasaules kara ebreju genocīda  upuru 

apbedījumu vietas norādes plāksne  Liepziedu ielā, Līksnas pagastā. 

 

Kultūrizglītība Daugavpils novadā 

 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas darbība 

 
2017.gadā skolā mācījās 189 skolēni. Skola savu darbību organizē arī mācību punktos Kalupē, 

Vabolē un Kalkūnē. Kopš 1.septembra  sakarā ar skolu tīkla optimizāciju tika slēgts Nīcgales mācību 

punkts.  

2017.gadā skolu absolvēja 14 audzēkņi (9 mākslā, 5 mūzikā). 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkni 2017.gadā piedalījās 4 Valsts mērogā konkursos un 7 

Starptautiskajos konkursos. 

Skolā darbojas 2 amatiermākslas kolektīvi: Tautas lietišķās mākslas studija “Pūpoli”, kura  

piedalījās 5 lielākajos radošajos pasākumos, un instrumentālās mūzikas ansamblis   “Lauku studija” , kurš 

piedalījās 8 pasākumu koncertos. 

2017.gadā skola organizēja 3 lielus kultūras pasākumus. 

  
Instrumentālās mūzikas ansamblis “Lauku studija” dalība 

mūzikas koncertos festivālā ,,Славянский базар’’ Vitebskā, 

Baltkrievija 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas un Šarkovščinas bērnu mākslas 

skolas plenērs Špoģos 

 

 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas darbība 

 
Audzēkņu skaits: 2017./2018. mācību gadā skolas audzēkņu skaits – 144, absolventi: 2016. / 2017. 

mācību gadā – 12. 

2017.gadā skola organizēja vairākus pasākumus, t.sk.: 

• Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind” (2017. gadā – 124 

dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas) 

• Starptautiskais akordeonistu solistu-konkurss „Naujene” (2017.gadā – 289 dalībnieki no Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukraina, Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas, Šveices, 

Itālijas, Austrālijas, Somijas). 
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 2017.gadā 16 audzēkņi piedalījās 6 Valsts mērogā konkursos, 42 audzēkņi piedalījās 9 

Starptautiskajos konkursos. 

 Skolā strādā 3 amatiermākslas kolektīvi: Naujenes Akordeonistu orķestris, Naujenes Pūšamo 

instrumentu orķestris, Naujenes Instrumentālais ansamblis. 

 

  
Zinību diena 01.09.2017. 

 
II Starptautiskā bērnu mākslas skate-konkurss "Pie saules 

2017", 04.01.2017. 

 

 

  
Vizuāli plastikās mākslas audzēkņu tikšanās ar Valsts 

prezidentu R. Vējoni, 18.12.2017. (Valsts prezidenta atklātnes 

konkursa dalībnieki) 

Vroclavas Karola Lipinska Mūzikas akadēmijas profesora R. 

Žoledzievska Saksofona mūzikas koncerts Naujenes kultūras 

centrā, 09.11.2017. 

 

 

SPORTS 

 
2017. gadā Daugavpils novadā notika  šādi kompleksie sporta pasākumi:  

1.  Novada V vasaras sporta spēles, kurās piedalījās 240 dalībnieki no 17 novada pagastiem,  

2. Starpnovadu sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ilūkstē,  

3. Novada pasākums “Sporta laureāts 2016”, 

4. Novada skolotāju VII sporta svētki Sventē. 
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Skolotāju VII sporta svētki 

 

Novada iedzīvotāju Vasaras sporta spēles Višķos 

 

 

  
Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 

“Sporta laureāts 2016” 

 

 
Novada sportisti tika nosūtīti uz dažādām Latvijas un starptautiska mēroga sacensībām un sasniegti 

teicami mūsu novada treneru: Jāņa Petrovska, Andreja Andrijanova, Sergeja Petrakova, Janas un Dmitrija 

Hadakovu, Ivana Gaļaša darba rezultāti.  Labākie no tiem: Baltijas valstu čempionātā 3000m kavēkļu 

skrējienā K.Jevsejeva 3. vieta, Latvijas čempionātā 3000m kavēkļu skrējienā K. Jevsejeva zelta medaļa, 

Baltijas valstu čempionātā U-18 2000m kavēkļu skrējienā V.Suvorovs 2. vieta. 

 

 
Vieglatlēte  K. Jevsejeva 
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Vieglatlēts V.Suvorovs 

 
Brīvajā cīņā Latvijas čempionātā junioriem A.Potapovs 2.vieta un 1.vieta Latvijas čempionātā 

pieaugušajiem, Latvijas čempionātā V. Zujeva 2.vieta. 

 

 

  
Brīvās cīņas sportisti Novada svarbumbu celšanas komanda 

 

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 Daugavpilī:  Tatjana Šeškova 1. vieta, 

Viktorija Jevdokimova 2. vieta (juniori), Iļja Vaņkovs 1.vieta (juniori), Mihails Žaļuks 1. vieta.  

 
Novada basketbola komanda piedalījās LBL3 Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā, iekļūstot play-

off finālspēlēs un iegūstot 10. vietu starp 19. Latvijas  komandām.  
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Daugavpils novada basketbola komanda Novada futbola komanda “Kalupe” 

 

 
Novada čempionāta minifutbolā (7x7), uzvarētājkomanda “Kalupe”, uzvarot novada čempionātā, 

automātiski ieguva tiesības piedalīties Latvijas futbola federācijas amatieru kausa izcīņas sacensībās, kurās 

izcīnīja 1. vietu. 

 
Novada hokeja komanda ”Kalupe” Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā hokejā izcīnīja 2.vietu, 

Daugavpilī starptautiskajā hokeja turnīrā amatieriem 1. vietu. 

 

  
Novada hokeja komanda “Kalupe” 

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

tenisā un volejbolā.  Izcilus rezultātus sasniedza novada veterāni: Jurijs Kopasovs (vieglatlētika, svarbumbu 

celšana), Romualds Saušs (vieglatlētika), Ivars Veliks (svarbumbu celšana), Staņislavs Stašulāns 

(vieglatlētika), Vera Gurtajute (galda teniss), Varvara Jefimova (vieglatlētika), Gaļina Meteļska 

(vieglatlētika), Vladislavs Petrovs (svarbumbu celšana).  Novada veterāni Jurijs Kopasovs un Romualds 

Saušs tika apbalvoti ar LSVS Goda zīmi “Simtgades liecinieks”. 

Daugavpils novads Latvijas sporta veterānu savienības sacensībās starpnovadu kopvērtējumā 

ieņēma 3. vietu II grupā.  

 

  
LSVS Goda zīme 

 

Novada sporta veterāni  J.Koposovs, I.Veliks, R.Saušs un 

S.Stašulāns LSVS apbalvošanas ceremonijā 
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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 III novada 

čempionāts MTB (Kalnu divriteņu) maratonā, pagastu komandu kausa izcīņa volejbolā, Lāčplēša dienai 

veltītas starpnovadu sacensības volejbolā, Višķos V Latgales čempionāts vieglatlētikā veterāniem.  

 

  
Latgales V sporta veterānu čempionāts vieglatlētikā, 

Višķos 

 

II MTB (kalnu divriteņu) maratons, Sventē 

 

Teicami darbojušies novada pagastu sporta darba organizatori, rīkojot pagastu sporta svētkus un 

dažāda mēroga sporta veidu sacensības, tā iesaistot pagastu un kaimiņpagastu iedzīvotājus sporta 

aktivitātēs.  

Kopumā novada sportistu sniegums ir  labs, 2017. gadā uzstādījuši vairākus personīgos rekordus 

vieglatlētikā, iegūtas augstas vietas dažāda mēroga sacensībās brīvajā cīņā, svarbumbu celšanā un komandu 

sporta veidos. Treneru un sportistu ieguldītais darbs ir bijis pozitīvs un  sportistu kopējā  meistarības klase 

salīdzinājumā ar 2016. gadu ir saglabājusies līdzīgā līmenī. 

2018. gada sporta sezonā analizējot individuālo sportistu un sporta komandu sasniegtos rezultātus 

2017. gadā, tiks atbalstīti perspektīvākie sportisti, komandas, kuri ar saviem sasniegumiem varētu 

popularizēt un celt novada godu. Tiks atbalstīti un sekots tiem novada sporta skolas audzēkņiem, kuri 

pārejot no junioru vecuma pieaugušo grupā varētu saņemt novada atbalstu turpināt sporta karjeru un 

turpmāk pārstāvēt novadu. 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 
 

Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa, sadarbojoties ar  Sabiedrību ar ierobežotu atbildīvu 

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

Rūpniecības kameru, Latvijas darba devēju konfederāciju, kā arī citām biznesa atbalsta institūcijām 

kopīgiem spēkiem organizēja virkni aktivitāšu un apmācību uzņēmējiem.  

2016. un 2017. gados 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" 

• Izglītojošs seminārs "Neverbālā komunikācija un tēla nozīme prezentācijās" 

• 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” 

• Seminārs par Latgales speciālo ekonomisko zonu 

• Informatīvs seminārs par LEADER programmu 

• Valsts ieņēmumu dienesta seminārs par nodokļu reformām 2018. gadā 

• Lauku atbalsta dienesta seminārs par zemes nomu 
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• Izglītojošs seminārs “Pārdošanas restarts” 

• Izglītojošs seminārs “Nodokļu reforma, SEZ iespējas” 

 

Pieredzes apmaiņas braucieni 

 
Lai veicinātu inovatīvu produktu izveidi un brīvo nišu aizpildīšanu, arī 2016. – 2017. gadu periodā 

Daugavpils novada dome saviem mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem rīkoja divus pieredzes apmaiņas 

braucienus. Pirmais brauciens bija 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 

Daugavpils novada mājražotāji iepazīst dārzeņu 

čipsu un pastilu ražošanas tehnoloģiju 

 

 

 
Daugavpils novada mājražotāji Raunā, seminārā par ķiploku pārstrādi 

 

 

Otrs pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi tika organizēts ar mērķi izpētīt dažādus kooperācijas 

modeļus realizācijas nolūkos, kā arī inovatīvu produktu ražotnes. Brauciena rezultātā Daugavpils novadā 
radās 2 jauni mājražotāji, kuri pārņēma pozitīvo pieredzi un papildināja zināšanas par tehnoloģiskajiem 

procesiem. 

 

Zemnieku vakara tirdziņš 

 
2016. – 2017. gados turpināja 

darboties pilsētas iedzīvotāju iecienītais 

Zemnieku vakara tirdziņš, arvien 

piesaistot jaunus Daugavpils novada 

zemniekus un mājražotājus un 

paplašinot sortimentu paplašināšanas. 

Šī gadatirgus koordināciju nodrošināja 

Daugavpils novada dome. 
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Kopumā līdz 2017. gada nogalei Zemnieku vakara tirdziņā iesaistījušies 28 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, jauno sezonu 

atsākot 2017. gada maijā un neapturot darbību pat ziemas sezonā.  

 

 

Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana 

 

  
"Īsteno sapni par savu biznesu" uzvarētāji 

 

Apmācības jauniešiem “Biznesa modelis” 

 

 
2016. un 2017. 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 ik gadu tiek organizēti semināri skolēniem „Īsteno sapni par savu 

biznesu!”, kurā jaunieši tiek mudināti īstenot savas idejas, tiekas ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kā arī 

aktīvākie skolēni dodas iepazīt ražošanas uzņēmumus Latgalē.  

 

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 

Izglītības pārvaldi 2014. gadā tika uzsākts īstenot Junior Achievment  Arī 2017. gadā Daugavpils novada 

izglītības iestādes apzinājās šīs programmas sniegtās praktiskās zināšanas un tās atbalstīja. 

 
Vaboles vidusskolas SMU produkcija 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma 
 

Jau 5 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. Gan 2016., gan 2017. gadā Daugavpils novada skolēnu 

nodarbinātības projektam tika izlietoti  30 000 euro ik gadu no pašvaldības budžeta. 
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2016. gadā  pieteicās vislielākais skolēnu skaits kā jebkad - 247, vecumā no 14 līdz 19 gadiem, bet 

darba gaitas uzsāka 162 jaunieši – 7 skolēni dažādu iemeslu dalību programmā pārtrauca, bet 2017. gadā 

227, kas ir vidējā līmenī. 

 

 
Jauniešu intereses dinamika par vasaras nodarbinātības programmu 

 
Ik gadu Daugavpils novada dome aktīvi strādā ar novada uzņēmējiem, lai izveidotu skolēniem darba 

vietas visos 19 Daugavpils novada pagastos, bet diemžēl arī 2016. un 2017. gados dažos pagastos nebija 

iespējams vakances aizpildīt, tikmēr citos bija pat 4 pretendenti uz vienu darba vietu. 2016. gadā darbavietas 

novada jauniešiem nodrošināja 27 Daugavpils novada uzņēmēji, kā arī pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības. Jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums 2016. gadā bija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

firma „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.gadā ir par 8 % vairāk darba vietu uzņēmumos. Arī 2017. gadā mērķtiecīgi tika strādāts, lai samazinātu 

proporciju starp uzņēmumos un pašvaldības iestādēs nodarbinātajiem, un 2017. gadā tika iesaistīti 

programmā 36 uzņēmumi, piedāvājot 140 darba vietas, daudzi no tiem ilggadēji sadarbības partneri. 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. 

 
Darbs lauksaimniecībā SIA ”Mežvidi”, Tabores pagastā 
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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, 2018. gadā 

vēl aktīvāk strādājam 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 

 

 
1Daugavpils novada pašvaldības stipendiāts A. Elksniņš savā prakses vietā z/s "Meža ceļš" 

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. Pirmais jaunais speciālists uzsāka 

darbu jau 2017. gada vasarā – pārtikas un dzērienu tehnologa profesijā, un 2018. gadā novadā darbu sāks 

vetārsts.  Vienam no viņiem tiks nodrošināta dzīvesvieta darba tuvumā. Pašvaldības stipendijas fonds ir 

10 000 euro gadā, ja vien netiek noteikts citādāk. 2017. gadā tika izsludināta pieteikšanās 3 prioritārajās 

profesijās, pieteicās 1 pretendents, kurš arī atbilda programmas kritērijiem.  

 

 

Daugavpils novada dienas  

 
Kopš 2009. gada katru gadu rudeni Daugavpils pilsētā ieskandina Daugavpils novada dienu 

gadatirgus, kas tiek rīkotas Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā, teritorijā no Daugavpils novada domes 

ēkas. 2016. gadā tika aizpildītas visas tirdzniecības vietas, kopumā piedaloties 178  tirgotājiem un 

amatniekiem. Tirgotāju skaits 2016. gadā no Daugavpils novada bija 96. 2017. gadā šī proporcija vēl vairāk 

saruka, no Daugavpils novada piedalījās tikai 78 dalībnieki. 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.  

Arī 2016. un 2017. gados, turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju – pasākuma apmeklētāji tiek 

iepazīstināti ar 2 nozīmīgiem 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 pagasti), bet 2017. gadā 

Ambeļiem, Biķerniekiem un Naujenei. Lai veicinātu vietējo tūristu pieplūdumu, tika prezentēti jauni tūrisma 

maršruti pa šiem pagastiem,  prezentējot šo pagastu ievērojamākos tūrisma un kultūrvēstures objektus.   
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Rindas pēc vietējiem ražojumiem Daugavpils novada dienās 

 

Dalība starptautiskajās izstādēs “Riga Food” 

 
Kopš 2013. gada 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.  

2017. gadā mainoties pasākuma koncepcijai tika samazināta atvēlētā tirdzniecības platība un 

Daugavpils novada dalībnieki Latgales kopstendā bija tikai 5. Dalība Daugavpils novada uzņēmējiem tika 

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

 

  
Z/s “Sēlija” Daugavpils novada kopstendā 

 
Z/s “Līdumi” Daugavpils novada kopstendā 

 

 

Dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” 

 
Kopš 2015. gada Daugavpils novads piedalās izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” ,  kuras 2016. gadā 

norisinājās Latgales vēstniecībā “Gors”, Rēzeknē, bet 2017. gadā Daugavpils Olimpiskajā centrā, 

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

dārzeņu pārstrādes, maiznīca, putnkopības uzņēmums, bio humusa ražotājs un plastmas 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.  
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SIA “Rubiki” Daugavpils novada kopstendā uzņēmēju 

dienās Rēzeknē, 2016 

 

SIA “Green PIK Lat” Daugavpils novada kopstendā 

Uzņēmēju dienās Daugavpilī, 2017 

 

 

Konkurss “Saimnieks” 

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

Vislatvijas konkursā Sējējs, Daugavpils novada dome 2016. un 2017. gadā organizēja konkursu  

 

 
Konkursa “Sējējs 2017” laureāti un vērtēšanas komisija 

“Saimnieks 2016” un “Saimnieks 2017”.  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. 

2016. gadā konkursā savus pieteikumus iesniedza 29 dalībnieki, 1 savu dalību atsauca, bet 2017. gadā - 15. 

 

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 un 2017. gadā - 11, 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. 

2017.gadā tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām Līksnas pagastā ar kadastra 

apzīmējumiem 44680090282, 44680070017, 44680090250 plānoto dzelzceļa infrastruktūras izmaiņu 

realizācijas nodrošināšanai ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu. Paredzēto dzelzceļa infrastruktūras 

izmaiņu izstrādes gaitā atklājās, ka  projekta koncepcijas realizācijai un dzelzceļa objektu būvniecības 

normatīvu ievērošanai ir nepieciešama papildus telpa. 

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. 

2017.gadā tika sagatavots kārtējais Daugavpils novada attīstības programmas ikgadējo uzraudzības 

ziņojums. 

Lai novada teritorijas attīstības plānošana un darbs ar ģeodatiem noriet saskaņoti ar mūsdienu 

tendencēm pasaulē, valstī un plānošanas reģionā, Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas pārstāvji centās 

aktīvi piedalīties nozīmīgajos atbilstošu nozaru notikumos. 2016.-2017.gadā novada pašvaldība tika 

pārstāvēta Latvijas pašvaldības savienības no Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) līdzfinansētajā projekta 

“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma konferencē, kur tika 

prezentēti projekta rezultāti un projekta ieguldījums Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšanā un 

sadarbībā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas seminārā “Kultūrvēstiriskā ainava Latvijā”, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā informatīvajā seminārā par ESPON un 

URBACT programmām, Starptautiskajā attīstības plānošanas konferencē MadCity 2017, kur iegūtas 

zināšanas par pasaules praksē pielietojamajām jaunajām teritorijas plānošanas metodēm un tehnoloģijām un 

par iespējamību to izmantot Latvijā, t.sk. par pašvaldības lomu šajā procesā. Attīstības pārvaldes Plānošanas 

nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) daļas pārstāvji piedalījās Latvijas ĢIS biedrības rīkotajā 

konferencē “Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju konference 2017” un Latvijas Esri lietotāju 

konference 2017, kur ieguva jaunāko informāciju par ĢIS sistēmu attīstību pašvaldībā, ArcGIS platformas 

lietotņu pielietojumu komunālajām saimniecībām. 

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un valsts institūcijām turpinājās darbs pie novada statistikas datu 

uzkrāšanas.  Sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagasta pārvaldēm izveidota 2016./2017. un 2017./2018. 

mācību gada skolēnu pārvadājumu maršrutu uz Daugavpils novada ģeoportāla bāzēta interaktīva maršrutu 

pārskata lietotne. Atjaunots un pilnveidots atbilstoši aktuālajai vajadzībai Daugavpils novada ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmas un tās datubāzes tehniskais nodrošinājums, t.sk. uzsākts darbs pie Daugavpils novada 

Statistikas moduļa platformas izveidošanas. 

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).  

Pēc nekustamo īpašumu īpašnieku valsts iestāžu un pieprasījuma tika atlasīta ģeotelpiskā 

informācija par konkrētās teritorijas izmantošanu un izsniegta izdruku veidā par 153 īpašumiem. 

Pašvaldības augstas topogrāfiskās informācijas datu bāzē 2016. gadā tika reģistrēti 206 augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbi, savukārt 2017. gadā 222 augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas darbi. Darbu apjomu salīdzinājums redzams turpmākajos attēlos. Ģeotelpisko datu apstrādes 

optimizācijas dēļ 2017.gadā tika izveidota ĢIS daļa. Vidēji mēnesī reģistrēti 19 augstas detalizācija 

topogrāfiskie darbi. 
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Reģistrēto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaita salīdzinājums. 

 
Reģistrēto topogrāfisko plānu sadalījums pēc platības (ha) 

 

 
Reģistrēto izpildmērījumu plānu sadalījums pēc garuma (m) 
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EKONOMISKO IZAUGSMI VEICINOŠO PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN 

REALIZĒŠANA 

 

2016. UN 2017.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 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 “Rūķītis”. Projekta kopējais finansējums 

11340 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 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 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 euro, kuru 100% apmērā finansē no 

programmas līdzekļiem. 

 

 

  
  

2. Projekts "Radoša enerģija īpašu cilvēku aktivizēšanai" (Nr.2016-1-IT02-KA219-024427_2), kuru 

realizē Biķernieku pamatskola. Projekta kopējais finansējums 37970 euro, kuru 100% apmērā 

finansē no programmas līdzekļiem. 
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3. Projekts "Skola - vieta ilgtspējīgai izaugsmei" (Nr.2016-1-LV01-KA101-022538), kuru realizē 

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

programmas līdzekļiem. 

 

4. Projekts "21.gadsimta skolotāji" (Nr.2016-1-LV01-KA101-022441), kuru realizē Špoģu vidusskola. 

Projekta kopējais finansējums 2342 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 (Klientu apkalpošanas centrs), kurā privātpersonas un 

uzņēmēji var saņemt Daugavpils novada pašvaldības un valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. 2016. gadā 

Klientu apkalpošanas centrā varēja saņemt arī Lauku atbalsts dienesta noteiktos pakalpojumus. Klientu 

apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 2016. un 2017.gadā tika sniegts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta mērķdotācijas pieprasījums un arī katru gadu novada 

pašvaldība paredzēja līdzfinansējuma daļu pašvaldības ikgadējos budžetos. Kopā divos gados Klientu 

apkalpošanas centra darbībai paredzēti līdzekļi 29868 euro, t.sk. 27600 euro valsts budžeta dotācija, 2268 

euro pašvaldības līdzfinansējums. 

Izveidotais Klientu apkalpošanas centrs ar katru gadu apkalpo aizvien vairāk iedzīvotāju, kas liecina 

par izveidotā pakalpojuma pieprasījuma pieaugumu sabiedrības vidū. Divos gados Klientu apkalpošanas 

centrā griezušies un saņēmuši konsultācijas 1274 iedzīvotāji, 

2016.gads 

Kopējais pakalpojumu skaits: 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas:                             259 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas (latvija.lv):           1 

• Valsts ieņēmumu dienests:                                                       18 

Pavisam kopā 2016.gadā: 278 

 

 

2017. gads 

Kopējais pakalpojumu skaits: 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas: 717 

• Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas (latvija.lv): 193 

• Valsts ieņēmumu dienests: 85 

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: 1 

Pavisam kopā 2017.gadā : 996 

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

 

 

IV. Projektu ideju, projektu pieteikumu sagatavošana ES 2014.-2020. plānošanas 

periodam:  

 
- Veikta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) izpēte un 

analīze.  

http://www.viski.lv/kac/
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- Veikts darbs pie projektu ideju, projektu pieteikumu sagatavošanas un iepirkumu procedūru organizēšanas 

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

izmantošanas efektivitāte” SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Latgales programmas ietvaros plānotajiem sadarbības un 

individuālajiem projektiem.  

    

1. 2016.gadā tika sagatavotas 3 projektu idejas par kopējo summu 4 149216 euro, kuras tika apstiprinātas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Koordinācijas padomes sēdē. 

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

teritorijās - kopējā projekta idejas summa 1 200 000 euro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 15%  

180 000 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% 1 020 000 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 euro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 

15% 225 000 euro, ERAF finansējums 85% 1 275 000 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. 

3. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai - kopējā 

projekta idejas summa 1 449 216 euro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 15% 217 382 euro, ERAF 

finansējums 85% 1 231 833 euro. Projekta ietvaros plānots revitalizēt Tabores un Vecsalienas 

degradētās teritorijas sakārtojot tajās publisko infrastruktūru - ceļus Tabores un Vecsalienas 

degradētajā teritorijā). 

 

2017.gadā tika turpināts darbs pie projektu pieteikumu sagatavošanas SAM 5.6.2., iepirkumu 

procedūru organizēšanas un uzņēmēju apzināšanas, lai varētu sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus 

un iesniegt noteiktajā termiņā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 

 

2. 2017.gada martā Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā tika iesniegts pirmais sadarbības projekts ar 

Daugavpils pilsētas domi “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada teritorijās I kārta” iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai. 

Projekta realizācija tika uzsākat 2017.gada septembrī. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 

18.maijam. 

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 087 404,58 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, no tiem: 

Daugavpils pilsētas domes projekta daļas izmaksas sastāda 3 425 963,99 euro, ERAF finansējums 85,00%; 

Valsts budžeta dotācija 4,5% un domes līdzfinansējums 10,5% . 

Daugavpils novada domes projekta daļas izmaksas sastāda 661 440,59 euro, ERAF finansējums 

61,32%, Valsts budžeta dotācija 2,38% un domes līdzfinansējums 5,55%, privātās attiecināmās izmaksas 

30,75%. 

 

Projekta ietvaros tiks izveidota  vieglās rūpniecības ražošanas teritorija Kalkūnes pagasta Randenes 

ciemā, Dārza ielā 57, kura būs aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām 

inženierkomunikācijām – elektroapgādi, siltumapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā 

ražošanas teritorija sastāvēs no ražošanas, tehniskajām un biroja telpām 652,70 m2 platībā un noliktavas 

telpām 345,40 m2 platībā.  

Šī ražošanas teritorija komersantam pēc projekta realizēšanas turpmākai izmantošanai tiks nodota 

piemērojot publisko nomas tiesību izsoles kārtību. Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles 

nosacījumiem, kas būs jāizpilda komersantam, kurš izsoles rezultātā iegūs nomas tiesības uz šo ražošanas 

teritoriju, proti, komersantam līdz 2022.gadaa 31.decembrim jārada ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un  

jānodrošina nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 

30 000 tūkst. euro apmērā. 

 

Objekts pirms projekta /Kalkūnes pagasta degradētā teritorija/: 
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Objekts projekta ieviešanas laikā:  

  
 

 
 

 
3.2017.gada 29.decembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti vēl 2 sadarbības projekti 

SAM 5.6.2.  ERAF finansējuma piesaistei degradēto teritoriju revitalizācijai: 

 

1. Sadarbības projekts ar Daugavpils pilsētas domi ”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”. 

Projekta kopējās izmaksas 5 745 214,36 euro, no tiem: 
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Daugavpils pilsētas domes daļa - 3 414 743,43 euro: ERAF finansējums 85% - 2 853 543,60 euro, 

Valsts budžeta dotācija - 151 069,96 euro, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 352 496,56 

euro un neattiecināmās izmaksas - 57 633,31 euro. 

Daugavpils novada domes daļa – 2 330 470,93 euro: ERAF finansējums 79,40% - 1 850 434,61 

euro, Valsts budžeta dotācija 4,14% - 96 587,72 euro, Daugavpils novada domes līdzfinansējums 9,67% - 

225 371,36 euro un privātās attiecināmās izmaksas 6,78% - 158 077,24 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. 

 

Sventes degradētās teritorijas revitalizācija/Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads/: Pārtikas 

produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība. 

 Luknas degradētās teritorijas revitalizācija/Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads/: Daugavpils 

novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās 

teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas 

pārbūve. 

 
Luknas degradētā teritorija /Višķu pagasts/  

  
 
Sventes degradētā teritorija /Sventes pagasts/ 

 

  
 

 
            Plānotie iznākuma rādītāji pēc projekta realizēšanas: revitalizēta degradētā teritorija 8.2 ha platībā, 

radītas 12 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 1 539 104,00 tūkst. euro apmērā 

uzņēmumu darbības paplašināšanai. 

 

2. Sadarbības projekts ar Krāslavas novada domi “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”. 

Projekta kopējās izmaksas 3 131 791,38 euro, t.sk. Krāslavas novada domes daļa  - 2 199 271,22 

euro. Daugavpils novada domes daļa  - 932 520,16 euro, t.sk. ERAF finansējums 792 642,14 euro, Valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām – 41963,41 euro, pašvaldības finansējums - 97 914,61 euro. 
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Projekta ietvaros plānots revitalizēt Tabores un Vecsalienas degradētās teritorijas, sakārtojot tajās 

publisko infrastruktūru - ceļus Tabores un Vecsalienas degradētajā teritorijā – pārbūvēt Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka ( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) 

izveidojot divkārtu virsmas ceļa segumu. 

Plānotie iznākuma radītāji pēc projekta ieviešanas: revitalizēta degradētā teritorija 1 ha platībā, 

radītas 21 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 948 674.00 eiro apmērā uzņēmumu darbības 

paplašināšanai. 

 

Abus projektu plānots realizēt līdz 2019.gada 31.decembrim. 

 

SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” Latgales programmas ietvaros, 2017.gadā veikts darbs pie papildus ideju 

sagatavošanas Latgales programmas ietvaros, kuras iesniegtas izvērtēšanai Latgales plānošanas reģionam. 

 

 
Nr. Projekta  

nosaukums 

Indikatīvā  

ERAF 

summa  

euro 

Radīto  

darba  

vietu 

skaits 

Degradēto  

teritoriju  

samazinājums 

Piesaistītās  

investīcijas 

 euro 

Potenciālie  

partneri 

1. Križu degradētās teritorijas 

revitalizācija 

uzņēmējdarbības atbalstam 

400 000 10 0.25 ha 120 000 SIA „Belwood”  

2. 3.Pašvaldības ceļu 

/Vārpene – Ezerne- 

Šengeida (86-34);  Ezerne 

– Saulkalni (86-37); 

Ezerne-Zemturi (86-36) 

pārbūve degradētās 

teritorijas revitalizācijai  

357 000 5 0,98 ha 110 000 SIA  "AVAN 

GARDEN"  

 

3. 4. Pašvaldības autoceļa 

Vingri- Purvs (76-3) , kā 

funkcionālā savienojuma 

pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai, kas savieno 

ražošanas teritoriju ar 

vietējās nozīmes autoceļu 

Joņupe-Keramzīta rūpnīca-

Nīcgale  

360 000 43 1 ha 800 000 SIA “Laflora”  

 

 

4. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu 

izmantošanas efektivitāte” SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”  ietvaros tika iesniegts sadarbības projekts 

“Rīteiropas vērtības” ar mērķi Daugavpils novadā izveidot dabas un kultūras apli vecticībnieku dzīves 

telpā Augšdaugavā. Kopējā summa 500 000 euro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 15% 75 000 euro, 

ERAF finansējums 85% 425 000 euro.  
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5. Turpinājās darbs pie Projektu ideju sagatavošanas  darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena „Parēja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” SAM 4.4.2. 

„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

AER izmantošanu pašvaldību ēkās” plānotajiem projektiem. Apkopota informācija par pašvaldības ēkām, 

kurām nepieciešami energoefektivitātes pasākumi un noteikti 3 prioritārie projekti.  

2016.gadā 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.  

Apstiprinātas 2 iesniegtās projektu idejas  “Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” un “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” uz 

kopējo summu 748 101 euro, t.sk ERAF finansējums 635 885 euro. 

 

2017.gada novembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti divi projekti un ir manījušās 

projektu izmaksas salīdzinot ar apstiprināto projektu ideju izmaksām, jo Daugavpils novada dome iesaistījās 

SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” Latgales 

plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā". Šī 

projekta ietvaros plānots abās iestādēs - Naujenes bērnu namā  un Sociālo pakalpojumu centrā “Pīlādzis” 

realizēt SAM 9.3.1. "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projektus. Lai racionāli izmantotu pašvaldības budžeta 

līdzekļus, abām iestādēm tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, paredzot gan SAM 4.2.2., gan SAM 9.3.1. 

realizēšanu. 

 

1. Projekts “Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” - kopējā projekta summa 

710 389,02 euro; t.sk. ERAF finansējums  51,64% jeb 169 714,00 euro, Valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 4,50% jeb  14 788,55 euro, pašvaldības finansējums 43,86% jeb 144 131,83 euro, publiskās 

neattiecināmās izmaksas sastāda 381 754,64 euro. 

 

  
 

2. Projekts “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” - kopējā 

projekta summa 1 312 155,94 euro, t.sk. ERAF finansējums  61,31% jeb 466 171 euro, Valsts budžeta 



72 

 

dotācija pašvaldībām 4,50% jeb  34 215,11 euro, pašvaldības finansējums 34,19% jeb 259 949,73 euro, 

publiskās neattiecināmās izmaksas sastāda 551 820,10 euro. 

 

  
 

 

 

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

prioritārā virziena „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” SAM 5.4.1.1 

„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā”  

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

mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”” (Nr.5.4.1.1/17/A/018) tika realizēts ar kopējo projekta 

finansējumu 98140,04 euro, t.sk. ERAF 83419,03 euro, valsts budžeta dotācija 4416,30 euro, pašvaldības 

līdzfinansējums 10304,71 euro. Projekta rezultātā 1000.60 ha liela dzīvotņu platība dabas parkā “Daugavas 

loki” saņēma labāku aizsardzības pakāpi. Tika izveidoti kvalitatīvas infrastruktūras tīkla pamati ūdens 

tūrisma un veselības veicināšanas aktivitātēm, sekmējot UNESCO nacionālā mantojuma sarakstā iekļauto 

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

mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme”” (5.4.1.1/17/A/020). Kopējais projekta finansējums 

349984,07 euro, t.sk. ERAF 150625,43 euro, valsts budžeta dotācija 59807,59 euro, pašvaldības 

līdzfinansējums 139551,05 euro. Atskaites periodā ir uzsākta projekta īstenošana. Projekta mērķis ir 

mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz 

Sventes ezera un tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamajiem 

biotopiem, savienojot aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apmeklētākos objektus Sventes ezera 

publisko pludmali un Jaunsventes parku ar kombinēta velomaršruta kvalitatīvu infrastruktūru. Projekta 

rezultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu platība ainavu apvidū “Augšzeme” saņems 

atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.  

 

 
 

7.Tiek ieviests projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā”, līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/070, darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena SAM 9.2.4. „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".  

Līgumsumma 308 790 euro, ko 100% sedz no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. 

2017. gadā projekta ietvaros ir sekmēta veselību veicinošu un slimības profilakses pasākumu 

pieejamība un daudzveidība, iesaistot tajos 854 novada iedzīvotājus. Sadarbībā ar dažādu jomu 

speciālistiem – profesionāļiem ar augstāko izglītību un pieredzi sava jomā – ir izdevies organizēt 18 

pasākumus, kas motivējis cilvēkus sekot veselīga dzīvesveida paradumiem,  rosinājis aktīvāk apmeklēt 

profilaktiskās apskates un pievērsties fiziskās un garīgās veselības stiprināšanai.  

Projektā īstenotie pasākumi skar tēmas, kas ir aktuālas konkrētam iedzīvotāju lokam, tādējādi viņi tiek 

uzrunāti personiskāk, ļaujot rast atbalstu tādu problēmu risināšanā kā alkohola, smēķēšanas atkarība, svara 

problēmas, depresija, rehabilitācija pēc nopietnām saslimšanām u.tml. Turklāt lauku iedzīvotājiem svarīgi, 

ka pasākumi notiek pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ir tiem vairāk pieejami, īpaši vērtīga šķiet profilaktisko 

apskašu veikšana – asinsspiediena, pulsa mērīšana, ĶMI noteikšana utt. Ģimeņu, paaudžu sapratnes spēles, 

novada diena sekmē dažādu vecuma iedzīvotāju kopīgu pievēršanos fiziskajām aktivitātēm, saliedē un 

popularizē veselīgu dzīvesveidu kopumā.  

Nometnēs bērniem un jauniešiem tēmas pielāgotas atbilstoši mērķgrupas specifiskajām vajadzībām, 

stiprinot iesaistīto personu emocionālo un fizisko labklājību, iegūstot pārliecību par sevi, attīstot 

savstarpējās komunikācijas prasmes. 
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8. Sagatavots un iesniegts projekts LEADER+ programmai “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils 

novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores, Laucesas pagastos”. Projekta kopējā summa 50 000 euro, t.sk. 

publiskais finansējums sastāda 90% 45 000 euro un pašvaldības līdzfinansējums 10% sastāda 50 000 euro. 

 
 

 

9. Tiek ieviests ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.4.1 “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. 

Projekta mērķis:  

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas 

neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 

pieaugumu 

Projekta mērķa grupa - Strādājošie iedzīvotāji 

 

10. 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 valsts un ES atbalsts 4 000 000 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 

Prioritāte 

pēc iegūto 

punktu 

skaita 

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

 

Projekta ietvaros 2017.gadā: 

- pabeigta pašvaldības ceļu  pārbūve: Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe Dubnas pagastā, Vaboles stacija-

Aizbalti-Pudāni-Mukāni Vaboles pagastā, Morkonišķi-Ruži Kalupes pagastā, Grantiņi-Vanagi  Sventes 

pagastā.  Publiskais finansējums 835 519 euro,  pašvaldības līdzfinansējums 92 835 euro un ar projektu 

saistītās izmaksas 38 547 euro. 

 

-uzsākti pārbūves darbi un izsludināts ziemas tehnoloģiskais pārtraukums: Grāviņi-Vecie Tokari Višķu 

pagastā. Publiskais finansējums 288 457 euro, pašvaldības līdzfinansējums 32 050 euro  un ar projektu 

saistītās izmaksas  6 796 euro. 

 

- iesniegti  projekta pieteikumi Lauku atbalsta dienestā un 2018.gada  plānots veikt Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu pārbūvi Kalkūnes pagastā („Palabiški-Buras”), Medumu pagastā („Liepnieki-Atvari”), 

Salienas pagastā („Stenderi-Šlapaki” „Šlapaki (darbnīca)”, „Saliena-Sergijevka”), Līksnas pagastā 

(„Kudeiki-Ķirupe”; „Streikāni-Ķirupe”), Naujenes pagastā (“Butiški-Židina“), Skrudalienas pagastā 

(“Vitaniški – Bruņene “), Nīcgales pagastā (“Mežniecība – Dukurieši”)  

Publiskais finansējums  2 290 466 euro,  pašvaldības līdzfinansējums 320 037 euro un ar projektu saistītās 

izmaksas  448 573 euro. 

 

 

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

 

11.1. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai iesniegtie projekti 616 272 

euro apmērā: 

- „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”;  
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- “AUDZ UN SAGLABĀ. Aušanas amata prasmju atdzimšana un tautas mākslas saglabāšana tautas 

tērpos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas kultūrtelpā”. 

 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas  pārrobežu sadarbības programmas projektu iesniegšanas kārtā 

atbalstu ir saņēmuši šādi projekti: 

 

1. Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajām paaudzēm - Daugavpils novada Kultūras pārvaldes daļa 68 640 euro. 

 

11.2. Latvijas-Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmai iesniegtie projekti 1 995 906 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” 

- Senioru sociālā iekļaušana (Vecumdienas komfortā)  

- Sporta aktivitātes riska jauniešu sociālai iekļaušanai  

- „TogetherUp2Nature” (Latvija- Daugavpils novada dome, Daugavpils Universitātes Dabas izpētes 

un vides izglītības centrs; Lietuva – Brištonas pašvaldības administrācija, Nemunas loku reģionālā 

parka direkcija) 

 

Latvijas-Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas II projektu iesniegšanas kārtā atbalstu ir 

saņēmuši šādi projekti: 

 

1. Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers (risk-free) (Projekta Nr. LLI-402) Daugavpils novada 

domes daļa 57 000 euro. 

2.Social Inclusion of Eldery People (Aging in Comfort) (Projekta Nr. LLI-341) Daugavpils novada domes 

93 796,65 euro. 

3. Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības 

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociolkultūras pasākumus"  - Daugavpils novada Kultūras pārvaldes daļa 

99 706  euro. 

 

 

11.3. Latvijas - Krievijas  pārrobežu sadarbības programma 

 
Projektu ideju priekšatlasei sagatavota un iesniegta projekta ideja "Parki bez robežām" (Latvija – Gulbene, 

Preiļi, Daugavpils novads, Krievija: Pleskava, Velikiji Luki). Daugavpils novada daļas projekta summa 

sastāda 91 000 euro.  

 

12. Ar mērķi izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras Daugavpils novada 

pašvaldībā 2017.gadā tika veikts darbs pie projekta koncepta sagatavošanas Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" SAM 9.3.1. "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 

un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros. 

Plānotais projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novada teritorijā"  finansējums  sastāda 999 504 euro attīstot tabulā norādītos pakalpojumus. 

13. Sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru turpinājās darbs pie 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas 

projekta izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” 

dabas aizsardzības plānu”, kura kopējā budžeta summa ir 37 519,61 euro. 

 

14. Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm turpinājās projektu sagatavošanā un iesniegšana Valsts Zivju fonda 

finansējuma saņemšanai (projekts “Vīrognas ezera zivju resursu papildināšana”, “Vīragnas ezera zandartu 
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mazuļu pavairošana”, “Medumu pagasta ezeru apsaimniekošanas tehniskās bāzes pilnveidošana”, 

“Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana”, “Daugavpils novada 

Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišku ezeru zivju resursu papildināšana” u.c.), programmas Eiropa 

pilsoņiem finansējuma piesaistei (Projekti “Inovatīvu un ilgtspējīgu mājokļu problēmu risinājumi 

apdzīvotības veicināšanai lauku apvidos” un "Kultūras mantojuma vērtību saglabāšana ģimenes 

lauksaimniecības uzņēmumos") u.c. 

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 
2018.gadā  Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pavisam sastādīti 1105 civilstāvokļa aktu 

reģistri, tai skaitā pa reģistru veidiem: 

 

Dzimšanas 123 

Laulības 359 

Miršanas 623 

 

 

 
 

Laulība 
Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  2017.gadā reģistrētas 359 laulības. 

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

Raiņa mājā Berķenelē uzrādīts kopā ar reģistrāciju citās vietās (izbraukuma laulības)). 
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Červonkas pilī noslēgtas 162 laulības. 

Naujenes laulību zālē reģistrētas 33 laulības. 

Nodaļas telpās reģistrētas 119 laulības. 

Raiņa mājā Berķenelē  šogad reģistrētas 5 laulības.  

 

2017.gadā reģistrētas 18 laulības  ārpus pašvaldības noteiktām vietām: 6-Silenes atpūtas  parkā, 6- 

viesu mājā „Sventes muiža”, 1-Garden Motelī Višķu pagastā, 3-viesu mājā “Saulesstari”, Medumu pagastā, 

1- viesu mājā “Pie vecā kalēja”, Laucesas pagastā, 2-viesu mājā “Enkuri”, Maļinovas pagastā,  1 sudraba 

kāzas-Sventes muižā.  

22 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās, no tiem  6-Elernes  draudzē-prāvests Janušs 

Bulašs, 8-Līksnas  draudzē-prāvests Jānis Smirnovs,  4-Višķu draudzē-prāvests Andrejs Aglonietis , 2- 

Sventes draudzē un 1-Lauceses draudzē –prāvests Rolands Šakals, 1-Demenes draudzē-prāvests Vjačeslavs 

Rosļaks. 

Pirmo reizi laulībā stājušies 251vīrieši un 255 sievietes. 

Laulības vecums (kopā ar baznīcas laulībām) 

  2017 

  vīrieši  sievietes 

līdz 18  - 1 

18-20 4 11 

21-25 41 93 

26-30 125 115 

31-35 73 48 

36-40 35 30 

41-50 49 38 

51- 32 23 

Visvec 78 77 

 
Laulības nodaļā noslēguši 40  ārzemju pilsoņi (4-Krievijas,  6-Lietuvas,  6-Baltkrievijas,  3-

Lielbritānijas, 2-Vācijas, 1-Ukrainas, 1-Īrijas,1-Moldovas, 1-Polijas,  1-Rumānijas, 1-Serbijas,         1-

Spānijas, 1-Gruzijas,1-Igaunijas pilsonis). 

 

2017.gadā  novadītas 1-dimanta, 1-zelta, 1-sudraba  kāzu jubileju ceremonijas. 

2017.gadā Daugavpils novadā izdarītas 87 atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu. 

 

Dzimšana   
Kopā 2017.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 123  bērniņi – 55 zēni un 68  

meitenes, reģistrēti divi dvīņu pāri-Vecsalienas  pagastā dzīvojošu ģimeni kuplināja  - Matvejs un Ņikita, 

Nīcgales pagastā –Aivis un Raitis. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Červonkas pils

Naujenes
laulību  zāle



79 

 

38  māmiņām piedzimuši – pirmie bērni, 44-otrie, 23-trešie,13-ceturtie, piektie un vairāk bērniņi 

piedzimuši 4 ģimenēs. 

 

Vārdu izvēle jaundzimušajiem: 

Meitenēm 

Populārākie vārdi:  Anastasija-4, Karolina-4, Polina-4, Viktorija-4. 

Reti vārdi – Arhelija, Dināra, Ivanka, Aira, Aurika, Ronja. 

Divkārš –Aira Aurika 

Zēniem  

Populārākie vārdi: Kirils-5, Daniels, Daniils-4, Jegors-3. 

Reti vārdi – Alans, Darijs, Dominiks, Everts, Jaromirs, Patriks, Roalds, Samuels. 

 

 
Dzimšana  pagastu griezumā 

 

2017.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem 150 euro 

apmērā. 2017.gadā 134 novada ģimenēm izmaksāti bērna piedzimšanas pabalsti. 
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No 01.01.2018. vienreizējais pabalsts ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu būs 200 euro. 

2018.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tiks 

pasniegta piemiņas dāvana ”Simtgades bērni”. 

 

Miršana 
Nodaļā reģistrēti 623 miršanas gadījumi, tai skaitā vīrieši – 315, sievietes – 308, mirušie  līdz 

gadam – 3.  

Visvairāk  sieviešu mirušas vecumā no 71 līdz 80 gadiem -75, no 81 līdz 90 gadiem -119, bet vīrieši 

– no 61 līdz 70 gadiem - 71, no 71 līdz 80 gadiem - 91.  

 

  2017. 

vecums vīrieši sievietes 

0-10 - - 

11 .-20 1 1 

21-30 5 4 

31-40 13 3 

41-50 22 4 

51-60 63 19 

61-70 71 38 

71-80 91 75 

81-90 44 119 

91- 5 45 

Mirušo vecums 
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Miršana pagastu griezumā 

 

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.  

2017.gadā svētkos piedalījās 45 pāri, visvairāk kopdzīvē-55 gadus nodzīvojuši Lija un Jānis Koškini 

no Višķu pagasta. 

 

BŪVNIECĪBA 

 
Darbības nosaukums  Skaits pa gadiem 

2016. 2017. 

Sagatavoti slēdzienu materiāli par ēku un būvju tehnisko stāvokli 16 19 

Apsekotas būves un izdoti atzinumi   164 130 

Izziņas iedzīvotājiem tai skaitā zemesgrāmatai par nepabeigtām būvēm    6 22 

Izziņas par ēku neesamību  71 94 

Atmežošanas pieprasījumi 6 4 
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Izskatīti būvniecības iesniegumi     148 103 

 

Izsniegtas būvatļaujas 

Juridisko  personu ēku un būvju būvniecībai      45 38 

Juridisko personu  ceļu  būvniecībai 15 7 

Fiziskām personām 82 73 

Kopā 142 115 

 

Izskatītie un saskaņotie  paskaidrojuma raksti 104 122 

Izskatītās un saskaņotās apliecinājuma kartes 44 37 

 

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016-2017. gados 

 

 

 

 

Ekspluatācijā pieņemti objekti*:     

                             

Gadi 

2016. 2017. 

 - juridiskām personām  29* 49* 

-  ceļi 2 7 

-  -   fiziskām personām 80* 86* 

-  tai skaitā jaunas un pārbūvētas dzīvojamās mājas,  vasaras mājas, 

dārza mājiņas 

18 28 

 

*tai skaitā tiek pieņemti ekspluatācijā objekti apliecinājuma kartes un paskaidrojuma rakstu procedūras  

ietvaros  
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Pieņemtās ekspluatācijā ēkas un būves 2016-2017. gados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dabas resursu saglabāšanai un vides sakopšanai 

 

2017. gadā tika uzstādīts gājēju un velosipēdistu tiltiņš pār Bornes upīti Lielbornē, Salienas pagastā.  

Projektam finansējumu piešķīra biedrība “Daugavas Savienība”, līdzfinansējumu piešķīra Daugavpils 

novada dome. Kopējās projekta izmaksas ir 1531 euro. Bornes tiltiņš atrodas velomaršruta Nr. 35 dabas 

parka „Daugavas loki” vienā no ainaviskākajām vietām un Lielbornes muižas teritorijā, kurā šobrīd notiek 

rekonstrukcijas darbi un tuvākajos gados tā būs atvērta apmeklētājiem.  

Daugavpils novada ezeru apsaimniekošanai un uzraudzībai realizēts projekts “Materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai”, kur par Zivju fonda 

līdzekļiem 5741,68 euro ar pašvaldības līdzfinansējumu 1923,31 euro par projekta kopējo summu 7664,99 

euro tika iegādāta gumijas laiva, laivas piekaramais dzinējs, laivas piekabe, nakts optika, binoklis un divas 

kameras ar sensoru. 

Tika realizēts arī projekts “Vīragnas ezera zivju resursu pavairošana”, kur par projekta kopējo 

summu 2904,00 euro ar pašvaldības līdzfinansējumu 435,60 euro un sadarbībā ar organizētāju SIA 

“Arodīpašumi” līdzfinansējumu 319,44 euro Vīragnas ezerā tika ielaisti līdaku mazuļi 12 000 gab. ar vidējo 

svaru 30 gr. 

Daugavpils novadā kā ik gadu ir aktīvi organizēta dalība “Lielajā talkā” – 2017. gadā piedalījās ap 

2000 talcinieki, no tiem puse bija skolēni. 

Daugavpils novadā 2017. gada aprīlī un maijā tika izsludinātas tradicionālās “Meža un dārza 

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

teritorijas, veikta apzaļumošana un veidoti koku stādījumi. 

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

1. Maļinovas pagasta pārvaldei – par Maļinovas ciemata teritorijas sakopšanu. Pie pagasta pārvaldes ir 

ierīkota jauna puķu dobe 50 m2 platībā. Laukumā pie Saieta nama gar parka celiņu ierīkots LED 

apgaismojums, gar celiņu un pie dīķa uzstādīti deviņi jauni koka soli. Atjaunoti puķu un košumkrūmu 

stādījumi vecajās puķu dobēs.  

2. Višķu pagasta pārvaldei – par pagasta teritorijas sakopšanu. Pie Višķu estrādes iestādītas     23 dažādu 

šķirņu ceriņu kolekcija, pie mūzikas  un mākslas skolas iestādītas 2 sarkanlapu kļavas, 1  ošlapu kļava 

Variegata, 1 šķeltlapu ogābele.  Uzstādītas jaunas šūpoles un smilšu kastes Višķu un Vīgantu ciemos, 

atjaunota lapene. 

3.  Līksnas pagasta pārvaldei – par parka sakopšanu pie pagasta pārvaldes. Uzcelta jauna lapene, uzstādīta 

jauna tualete, izveidoti vairāki jauni objekti – pulksteņcilvēks, vārti-arka, velēnu gulta  Daugavas ielā 5. 

Bērnu rotaļu laukumā uzstādīts karuselis un bērnu rotaļu namiņš, uzstādītas 3 biotualetes pie kapsētām, 

iestādīti 12 ceriņu krūmi, 3 vilkābeles. 

4. Naujenes pagasta pārvaldei – par Naujenes ciemata teritorijas sakopšanu. Pie pagasta pārvaldes parkā 

iestādītas 15 ābelītes, 11 ozoli, 2 vītoli, sakoptas puķu dobes. Sakopta arī  skolas teritorija pie Naujenes 

dzelzceļa stacijas. 
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5. Skrudalienas pagasta pārvaldei -  par pagasta teritorijas sakopšanu un atpūtas vietu sakārtošanu pie Sila 

un Bruņu ezeriem, jaunas atpūtas vietas ierīkošanu Silenes ciemā un jaunu norādes zīmju uzstādīšanu 

Silenes ciematā.  

6.  Kalkūnes pagasta pārvaldei – par sagatavošanas darbiem un atbalstu Latvijas valsts simtgades jubilejai 

100  ozolu stādīšanā Randenē. 

 

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.  

• Organizētas 13 preses konferences, žurnālistu tikšanās un intervijas ar pašvaldības vadību, nodaļu un 

iestāžu vadītājiem.  

• Uzturēta sadarbība ar sociālajiem žurnālistiem (informāciju avīzei un portālam iesūta skolas, pagastu 

pārvaldes, bibliotēkas, pagastu jaunieši, biedrības u.c.). 

• Organizēts bērnu zīmējumu Ziemassvētku atklātņu konkurss. Trīs uzvarētāju darbi tika izmantoti novada 

domes apsveikumu veidošanai – mājas lapā, avīzē un iespiesta atklātne sūtīšanai pa pastu.  

• Septīto 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 decembra ir 16 lpp.,  

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

un novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.  

• Regulāri atjaunota novada interneta vietne www.daugavpilsnovads.lv, t.sk. katru mēnesi tika ievietots 

mēneša darba plāns, deputātu pieņemšanas laiki, apkopota un ievietota informācija par amatpersonām 

izmaksāto atalgojumu.  

• Gada garumā notikusi sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju (LRT). Katru mēnesi tika veidoti un 

sūtīti ziņu sižeti, veidoti tematiskie raidījumi. LRT nodrošinājusi sižetu veidošanu (līdz 15 minūtēm 

mēnesī), kas kopā Daugavpils novada domes veidotajiem sižetiem nodrošināja raidlaiku par Daugavpils 

novadu līdz 30 minūtēm mēnesī. LRT filmēšanas grupa gada laikā izveidoja 48 sižetus par Daugavpils 

novadu.   

• 2017 gadā, tika pārskatīta un izanalizēta esošo fizisko serveru infrastruktūra, kuras rezultātā, tika sākts 

izmantot virtualizācijas tehnoloģiju, kas ļauj ekonomiski efektīvāk pielietot dotos resursus, ka arī veicina IT 

infrastruktūras drošības paaugstināšanu. Uz šo brīdi, Daugavpils novada pašvaldība sekmīgi izmanto 

virtualizāciju priekš vairākiem nolūkiem – epastiem, grāmatvedības, mājas lapām, ĢIS sistēmām utt. 

Lielāka virtualizācijas tehnoloģijas izmantošanas priekšrocība - ir datu rezerves kopiju veidošana un datu 

atgūšanas vienkāršība. 

• Iekšējās audita sistēmas attīstības virzieni ir : 

• konstatēto risku novēršana un kontrole, 

• ieteikumu un konsultāciju sniegšana, individuālas apmācību pieejas ieviešana, 

• pastāvošo uzskaites procesu pilnveidošana, 

• rezultativitātes palielināšana sadarbībā ar iestāžu vadītājiem. 
•  2017.gada beigās tika veikta darba aizsardzības speciālistu, zemes lietu speciālistu un nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektoru restrukturizācija. Tika likvidētas 14,45 zemes lietu speciālistu slodzes un izveidoti          

6 iecirkņi, tādejādi izveidojot Daugavpils novada domē 7 zemes lietu speciālistu štata vienības, no kurām     

1 darba vieta Daugavpils novada domē, 6 - darba vieta pagastu pārvaldes.  Vienlaicīgi tika likvidētas       

12,4 nodokļu administratoru-kasieru  slodzes (bija - 23,15) un izveidoti 6 iecirkņi, tādejādi izveidojot 

Daugavpils novada domē 6 nodokļu inspektoru štata vienības, ar darba vietu pagastu pārvaldēs.  Saglabātas 

10,75 darbinieku slodzes, kuri pilda kasiera pienākumus pagasta pārvaldes. Darba aizsardzības 

nodrošinājumam no 2018.gada tiek  izmantots ārpakalpojums. 

 
Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietniece                                  I.Natarova 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/

