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2010. gadā notika 26 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 4 ārkārtas sēdes, kurās: 

- izdoti 28 saistošie noteikumi 

- apstiprināti 4 noteikumi,13 nolikumi un 2 grozījumi reglamentā 

- pieņemti 1854 lēmumi. 

 

2010. gadā darbojās 52 Daugavpils novada pašvaldības izveidotas iestādes un divas 

kapitālsabiedrības ar 100% pašvaldības kapitālu. 
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Pašvaldības 2010. gada budžets 

 

2010.gads ir ievērojams ar to, ka tika pieņemts pirmais Daugavpils novada pašvaldības 

budžets. Iespēju robežās pašvaldības iestāžu budžeta pieprasījumi tika vērtēti ar mērķi pēc 

iespējas maksimāli izlīdzināt atšķirības starp iestādēm, galvenokārt pagastu pārvaldēm.  

Tika piemērots vienotais Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas reglaments, kā rezultātā iestāžu darbinieku atalgojums tika 

noteikts pēc vienotiem kritērijiem. Tas ir svarīgi, jo novada budžetā izdevumi atlīdzībai sastāda 

ievērojamu daļu no budžeta izdevumiem. Izdevumi atlīdzībai 2010.gadā samazinājās par          

Ls 1224200. 

Savukārt izdevumi par precēm un pakalpojumiem novada pašvaldībā pieauga un sastādīja 

22% no visiem izdevumiem. Pieaugums saistīts ar to, ka par 18% palielinājās izdevumi par 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Procentu izdevumi pieauga pret 2009.gadu par 20%, kas saistīts ar Valsts kasē ņemto 

aizņēmumu pieaugumu. Vairāk kā trīskārtīgi pieauga izdevumi sociālajiem pabalstiem un dažāda 

veida dotācijām no 2% pērn pret 6% 2010.gadā. Kopā 2010.gadā izlietoti pabalstiem Ls 925 621, 

turpretī 2009.gadā Ls 304 758.  

Kapitālie izdevumi 2010.gadā sastādīja 19% no visiem izdevumiem un tas ir par 11% 

vairāk kā 2009.gadā.  

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā sastādīja                 

Ls 14 720 902, kas ir par 6% vairāk kā 2009.gadā (Ls13 818 874) un izdevumi 2010.gadā 

sastādīja Ls 14 277 617, kas ir vienā līmenī ar 2009.gadu. 2010.gada beigās naudas līdzekļu 

atlikums Daugavpils novada budžetā ir Ls 2 182 124, 2009.gada beigās tas bija Ls 1 167 323. 

Līdzekļu atlikumā uz gada beigām ir ievērojama daļa līdzekļu, kuri paredzēti uzsākto ES 

struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, kurus projektu realizētāji nespēja apgūt 2010.gadā. 

Ievērojami līdzekļi gada beigās tika ieskaitīti avansā atbalstīto projektu realizēšanai, tādā veidā 

tika ievērojami pārpildīti (127%) plānotie ieņēmumi par pašvaldības budžetā saņemtajiem valsts 

budžeta transfertiem ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, pārpilde sastādīja              

Ls 446 620.  

Daugavpils novada pašvaldība 

Daugavpils novada dome 

(centrālā iestāde) 

19 pagastu 

pārvaldes 

20 izglītības 

iestādes 

 

5 bāriņtiesas 3 

kultūras 

iestādes 

Pašvaldības 

aģentūra 

«Višķi» 

3 sociālās 

aprūpes 

iestādes 

2 SIA 
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No pašvaldības ieņēmumiem Ls 14 720 902 nodokļu ieņēmumi sastādīja ievērojamu 

daļu. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 24% (Ls 3 635 816), plāns izpildīts par 96%, un tas 

ir par Ls 398 278 vairāk kā 2009.gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - 3% (Ls 506 801), 

plāns izpildīts par 102% un tas ir par Ls 143 061 vairāk kā 2009.gadā. 

 

 
 

 
 

Nenodokļu ieņēmumi Daugavpils novadā 2010.gadā tika saņemti par Ls 91 338 mazāk kā 

2009.gadā (Ls 198 576). Lielākā nenodokļu ieņēmumu daļa sastāv no ieņēmumiem, kas gūti no 

pašvaldības īpašuma pārdošanas (Ls 52127), kas ir par 54% mazāk kā 2009.gadā, jo 2009.gadā 

tika gūti ieņēmumi no Nīcgales pagasta meža cirsmas pārdošanas. Ieņēmumi no valsts un 

pašvaldību nodevām (Ls 22117) arī samazinājās par 40%, netika iekasēta vairs nodeva par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, īpaši mazāk tika iekasētas pašvaldību nodevas, īpaši par 
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būvatļaujas saņemšanu. Savukārt ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām (Ls 20092) gandrīz 

2 kārtīgi pieauga, īpaši soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

pārkāpumiem. Ievērojami ir palielinājušie arī ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas 

un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas. 

2010.gadā ieņēmumi no gūtajiem procentu ieņēmumiem par depozītiem, kontu 

atlikumiem sastādīja Ls1442, kas ir par 46% mazāk kā 2009.gadā. 2010.gadā, salīdzinot ar 

2009.gadu, nav gūti ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem, jo netika noguldīti naudas līdzekļi 

depozītā ne Valsts kasē, ne citā kredītiestādē. Ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 

sastādīja Ls 11460. Ārvalstu finanšu palīdzība 2010.gadā sastādīja Ls 26 118, kas ir 0,2% no 

kopējiem ieņēmumiem un ir 2009.gada līmenī. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2010.gadā Daugavpils novadā sastādīja        

Ls 1275 619, kas ir par Ls 16 886 mazāk kā 2009.gadā (Ls 1 258 733). Šie ieņēmumi sastāda 9% 

no kopējiem ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (Ls 1140688), kas salīdzinot ar 2009.gadu ir vienā 

līmenī. Gandrīz 10 kārtīgi saruka ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības. Par 46% samazinājās 

ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem. Savukārt ieņēmumi par 

nomu un īri pieauga 2,5 reizes, tas liecina par šo ieņēmumu uzskaites sakārtošanu novadā, 

ieviešot vienotos nomas maksas aprēķināšanas principus. Ievērojami samazinājās ieņēmumi par 

pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk., par Ls 76348 samazinājās ieņēmumi 

par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, par Ls  68931 samazinājās citi ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem, bet par Ls 35826 pieauga ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos 

sociālās aprūpes iestādēs. Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ES politiku 

instrumentu projektiem un citi pašu ieņēmumi 2010.gadā sastādīja Ls 93137, kas ir par 58% 

vairāk kā 2009.gadā. 

Daugavpils novada pašvaldības budžetā 62% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja 

transferti - Ls 9 169 310, kas ir par Ls 435 378, t.i., 3% vairāk kā 2009.gadā (Ls 8 733 932). Šī 

ieņēmuma izpilde sastādīja 102%. Valsts budžeta transferti – Ls 8 996 091, no tiem Ls 6 877 230 

saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti, t.sk., dotācija no PFIF - Ls3690619, kuras izpilde ir 

93% no plānotā. Savukārt saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai Ls 2 118 861 un izpildīti par 127%, no tiem Ls 2 086 419 saņemti transferti 

ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, t.sk., šo projektu kapitālo izdevumu transferti  

Ls 1 241 366 un Ls 845 053 uzturēšanas izdevumu transferti.  

 Pašvaldību budžetu transferti sastāda Ls 173 219, no tiem Ls 26645 ieņēmumi no vienas 

pašvaldības cita budžeta veida un Ls 146574 ieņēmumi no citām pašvaldībām, t.sk., ieņēmumi 

izglītības funkciju nodrošināšanai Ls 124585, Ls 10 535 sociālās palīdzības funkciju 

nodrošināšanai, Ls 2 919 ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu un Ls 8535 pārējie.  

Daugavpils novada pašvaldības 2010.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 88% un tie sastāda Ls 14 277 617, kas ir par Ls 43111 vairāk kā 

2009.gadā (Ls 14 234 506). 
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 Vislielāko īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai-34%, kas izpildīti 

par 96% un sastāda Ls 4 901 670, kas ir par Ls 514 163, t.i., 10% mazāk kā 2009.gadā             

(Ls 5 415 833). 2010. gadā ievērojami samazinājās mērķdotācija pedagogu atlīdzībai, kā arī 

2009./2010. mācību gadā tika slēgta Līksnas pamatskola. 

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2010.gadā sastāda Ls 2 857 545, kas ir mazāk par 

Ls 312 745, t.i., par 11% kā pērn (Ls 3 170 290). Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 87%, un to 

īpatsvars 20%.  

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 16% no kopējiem izdevumiem, izpildīti 

par 89% un sastāda Ls 2 354 455, kas ir par Ls 141 679, t.i., 6% vairāk kā 2009.gadā               

(Ls 2 212 776).  
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Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 722 385, kas ir par Ls 427 163, t.i., 59% mazāk 

kā 2009.gadā (Ls 1 149 548). Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 5% no izdevumiem un 

izpildīti tikai par 57%. 

 Sociālai aizsardzībai 2010.gadā izlietoti Ls 1 978 689, kas ir par Ls 908 414, t.i., par 

46% vairāk kā 2009.gadā (Ls 1 070 275). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 14% no 

kopējiem izdevumiem (2009.gadā - 7%) un  izpildīti par 93%.  

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 943 885, kas ir 2009.gada līmenī           

(Ls 944 804) un kas ir 7% no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 85%. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā izlietoti šādi: uzturēšanas 

izdevumi – 81%, t.i., Ls 11 540 799 (2009.gadā 83% - Ls 11 749 844) un  kapitālie izdevumi - 

19% , t.i., Ls 2 736 818 (2009.gadā 17% - Ls 2 484 662). 

 
 

Daugavpils novada pašvaldības speciālais budžets 2010.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 

99,9% un sastādīja Ls 566 845, kas ir par Ls 346 345, t.i., 39% mazāk kā 2009.gadā                 

(Ls 913 190). Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2010.gadā sastādīja Ls 411 646, kas ir par 

Ls190936, t.i., 46% mazāk kā 2009.gadā (Ls 602 582). Savukārt  dabas resursu nodoklis pieauga 

par Ls 44 721, t.i., 41% un sastādīja 2010.gadā Ls 154 312 (2009.gadā - Ls 109 591). Speciālā 

budžeta ieņēmumi par maksas pakalpojumiem izpildīti tikai par 41% un sastādīja 2010.gadā           

Ls 836 un procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Ls 51.  

Līdzekļi izlietoti 85% no plānotajiem un tie sastāda Ls 512 090 (2009.gadā -                   

Ls 1032170), kas ir par 51% mazāk kā pērn.  

Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā izlietoti šādi: Ls 408 924 

(2009.gadā – Ls 583230) izlietoti ekonomiskai darbībai, Ls 76 520 (2009.gadā – Ls 116172) 

vides aizsardzībai, Ls 10 309 (2009.gadā - Ls 96851) pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai, Ls 16337 (2009.gadā - Ls 19221) vispārējās valdības dienestu izdevumiem. 

Daugavpils novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 58% izlietoti uzturēšanas izdevumiem Ls 297 704 (2009.gadā 68% - Ls 701 859) un 

42%, t.i., Ls 214 386 (2009.gadā 32% - Ls 330 311) izlietoti kapitālajiem izdevumiem. 

Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi kopā 

ar atlikumu gada sākumā plānoti Ls 667 096 apmērā. Speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļi 

sastāda Ls 411 646, kas ir 2010.gada līmenī, savukārt dabas resursu nodoklis pret 2010.gadu 

pieaugs par 43,9 % un prognozēts Ls 222045. 
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Pašvaldības budžeta aizņēmumu saistības uz 2010.gada sākumu sastādīja Ls 2 699 754, 

bet uz gada beigām  Ls 2 943 090, no tiem 77 aizņēmuma līgumi Valsts kasē, 8 aizņēmumi SIA 

„Vides investīciju fonds” un 16 citās kredītiestādēs. 2010.gada laikā Daugavpils novada 

pašvaldība saņēma naudas līdzekļus no aizņēmumiem Ls 1 221 236 apmērā un par Ls 669 084 

tika atmaksāti iepriekš ņemtie aizņēmumi.  

2010. gada laikā Daugavpils novads ir noslēdzis 23  aizņēmuma līgumus  par kopējo 

summu Ls 2 012 189, un tie visi ir ES atbalstīto projektu realizācijai.  

Daugavpils novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistības sastāda Ls 4 968 377, no 

tiem 2011.gadā jāatmaksā Ls 785 407, t.sk., Ls 50 727 līzingi un citas ilgtermiņa saistības,           

Ls 22 702 galvojumi un Ls 711 978 aizņēmumi. Saistību apjoms % no pamatbudžeta 

ieņēmumiem sastāda 10,71%. Saņemt aizņēmumus 2011.gadā prognozēts Ls 698 327, tie visi ir 

paredzēti uzsākto projektu realizācijai.  

Daugavpils novadā pašvaldības budžeta iestāžu debitoru parādi uz gada beigām sastādīja 

Ls 619 271 (gada sākumā tie bija Ls 453 454) un kreditoru parādi Ls 7 303 915 (gada sākumā - 

Ls 5 616 752). 

Debitoru parādi 2010. gada beigās pret gada sākumu ir pieauguši par 27%. Ievērojami 

pieauga uzkrātie ieņēmumi, kas uz gada beigām sastādīja Ls 86 917, jo saskaņā ar likumu „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 2010.gadā tika aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 

par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras samaksas termiņš ir 2011.gads. 

Pieauga arī pārmaksāto nodokļu apjoms, kas ir Ls 42526, t.i., pārsvarā pārmaksātais PVN, sakarā 

ar projektu realizācijas gaitā veiktajiem priekšnodokļa maksājumiem. Pārējās prasības pieauga 

līdz Ls 149184, jo 2010.gadā netika sadalīta PFIF dotācija, kā arī Labklājības ministrija 

nepārskaitīja par 2010.gada decembri garantētā minimālā ienākuma pabalsta kompensāciju 50% 

apmērā un dzīvokļu pabalsta kompensāciju 20% apmērā. 

2010. gadā izveidoti uzkrājumi nedrošām prasībām uz summu Ls 439 678, atbilstoši 

rēķinu apmaksas kavējuma termiņiem. 

Novadā tiek veikts darbs ar parādu piedziņu, tiek nosūtīti brīdinājumi par 

neapmaksātajiem komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, 

tiek noslēgtas vienošanās par parādu nomaksu vai arī iesniegtas prasības tiesā. 

Kreditoru parādi pret gada sākumu pieauga par Ls 1 687 163, t.i., par 23%. Ievērojami 

pieauga novada pašvaldības ilgtermiņa saistības, kas uz gada beigām sastādīja Ls 4 025 390, 

t.sk., lielākais pieaugums ir par ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumiem, jo realizējot ES 

finansētos projektus pārskata gadā iegādāti ilgtermiņa ieguldījumi. Tāpat pieauga īstermiņa 

saistības, uz gada beigām sastāda Ls 3 278 525, t.sk., lielākais pieaugums ir par īstermiņa 

saistībām par saņemtajiem avansiem (Ls 1 601 455), kā arī nākamo periodu ieņēmumi ES 

finansētajiem projektiem (Ls 215 922). 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Aktīvs 

Uz pārskata 

perioda beigām 

(LVL) 

Uz pārskata gada 

sākumu 

(LVL) 

1 3 4 

Pamatlīdzekļi – kopā   37 846 181 37 238 934 

Zeme, ēkas, būves 43 533 386 42 162 444 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 497 004 491 455 

Pārējie pamatlīdzekļi 5 142 285 4 089 380 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 

1 027 977 726 311 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 231 554 227 035 
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Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 

324 231 169 812 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 114 224 46 595 

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) (13 009 755) (10674098) 

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

pamatlīdzekļiem (-) (14 725) 
 

 

2010.gadā  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā reģistrētā zemes kopplatība  ir 187141.2 ha. Zemes platības NĪVK IS 

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, samazinājās par 38.1 ha. 

 

 

Zemes sadalījums pa īpašuma tiesības statusu Daugavpils novada teritorijā  

uz 2011.gada 1.janvāri 

 

Īpašuma tiesības statuss Zemes vienību 

skaits 

Kopplatība 

ha 

Īpatsvars 

% 

1.Fizisko personu īpašumā 25116 95830,2 51 

2.Juridisko personu īpašumā 1604 14299,6  8 

3.Pašvaldību īpašumā  273 1068,2 0. 5 

4.Valsts un valsts institūciju īpašumā     86 2030.2 1,1 

5.Jaukta statusa kopīpašumā   255    281,3 0.1 

6.Kopā īpašumā 27334 113509,5 60 

7.Fizisko personu lietošanā 3444 10737,3 5,0 

8.Juridisko personu lietošanā 54  148.4 0.08 

9.Kopā lietošanā 3498 10885,7 5.8 

10.Pašvaldībai piekritīga zeme 7622 12050,3 6,44 

11.Valstij piekritīga zeme 705  41160,7 22 

12.Zeme zemes reformas pabeigšanai 1413 3819,4 2,2 

13.Rezerves zemes fonda zeme 618 893,4 0,5 

14.Zeme zem publiskajiem ūdeņiem 60 4784,1 2.5 

Pavisam kopā 41250 187103,1  

 

 

Par  zemes sadalījumu Daugavpils novadā  teritorijā pēc lietošanas veidiem                                

(ha) 

Lauksaimniecības zeme 48%

Mežs 35%

Krūmājus 3,2%

Purvs 2,1%

Ūdens objektu zeme 4,7%

Zeme zem ēkām un pagalmiem

1,3%
Zeme zem ceļiem 2,7%

Pārējas zemes 3%
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Lauksaimniecības izmantošanas zeme pa veidiem 

63%

2%

5%

30%
aramzeme 57152 ha

augļu dārzs 1565 ha

pļava 4215 ha

ganības 27105 ha

 
Pārskata periodā no iznomātās pašvaldības īpašumā esošās un piekritīgās zemes 6575 ha 

platībā (3420 zemes vienības) tika iegūti ieņēmumi Ls 16316 apmērā.  

Novadā vidējā iznomātās zemes nomas maksa sastāda 2.48 Ls/ha. 

2010. gadā no iznomātajām  67 ēkām un būvēm pašvaldības budžetā iegūts 

 Ls 14684 līdzekļu, salīdzinot ar 2009. Gadu, par Ls 652 vairāk. 

2010.gadā tika iesniegti 128 personu iesniegumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

pārdošanu, izdevumu atlīdzināšanu, bezmantinieka mantas pārņemšanu.  

2010.gada Daugavpils novada budžeta ieņēmumi no 30 pārdotiem nekustamiem 

īpašumiem sastāda Ls 42 943, t.sk., par 25 zemes gabaliem (43ha) -     Ls 22871, (vidējā  zemes 

pārdošanas cena 531 Ls/ha), trim dzīvokļiem – Ls 7620, (vidējā pārdošanas cena 46.23 Ls/kv.m) 

un divām ēkām – Ls 12 450, (vidējā pārdošanas cena 28.75 kv.m). 

           Iegūtie līdzekļi novirzīti pašvaldības budžeta kopējos ieņēmumos un sadalīti iestādēm 

nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un pašvaldības dzīvojamā fonda 

remontdarbiem. 

 Daugavpils novada pašvaldībai īpašumā, pagasta pārvalžu bilancēs atrodas 304 

dzīvojamās mājas: t.sk., 4602 dzīvokļi, no tiem 73 % - privatizētie dzīvokļi (3379 dzīvokļi) un 

27 % - pašvaldībai piederoši dzīvokļi (1223 dzīvokļi). 

 Lai nodrošinātu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu un dzīvokļu īpašnieku 

nepieciešamo informāciju 2010.gadā tika organizētas 77 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces par 

daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma esošo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, rezultātā 45 

daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolēma daudzdzīvokļu māju kopīpašumā 

esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu nodod šādām pilnvarotām personām: SIA 

„Naujenes pakalpojumu serviss” - 9 daudzdzīvokļu mājas, pašvaldības aģentūrai „Višķi” – 10, 

fiziskām personām - 26.  

 2010.gadā visaktīvākie dzīvokļu īpašnieki bija  Salienas, Dubnas, Līksnas, Skrudalienas, 

Tabores un Višķu pagastos. 

 

 
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce Kalupes pagastā 
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 Tomēr 11 pagastu pārvaldēs 166 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nav pārņēmušas 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar 

nodošanas un pieņemšanas aktu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un nav noteikuši maksu par to 

 2010.gada decembrī, pirmo reizi novada teritorijā, atbalstu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu finansēšanai no Eiropas reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu  50%  no kopējām izmaksām  Ls 39608 apmērā  saņēma dzīvojamās mājas 

Vecpils ielā 3, Naujenē,  Naujenes pagasts,  dzīvokļu īpašnieku  pārvaldnieks SIA” Naujenes 

pakalpojumu serviss”. 

 

 2010.gadā kopā novada teritorijā ieņēmumi no pašvaldības dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānoti Ls 251578, iekasēti Ls 218938, jeb, 87%.           

 2010.gadā pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „ Par dzīvojamo telpu īri” ar 

Daugavpils novada domes lēmumu 17 pagastos noteikta jauna pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu īres maksa, kuru  veido apsaimniekošanas izdevumu daļa un peļņa.  Tāpēc novada teritorijā 

pašvaldības  telpu īres maksa ir  dažāda no 0.05 līdz 0.30 Ls/kv.m.. 

 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par 

Ls 66430. 

 Aktīvs Uz  pārskata 

perioda beigām 

(LVL) 

Uz pārskata gada 

sākumu 

 (LVL) 

1 3 4 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 1 460 223 1 393 793 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

1 063 054 995 592 

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 394 483 398 201 

Ilgtermiņa prasības 2 686 X 

 

 

Paskaidrojumi par iepriekšējo tabulu 

 
Nr. 

p.k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2009. 

(LVL) 

Ieguldījums 

2010. gadā 

(LVL) 

Pārvērtēts 

2010. gadā 

(LVL) 

Izslēgts 

2010. 

gadā 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

 (LVL) 31.12.2010. 

(LVL) 

1. SIA „GRĪVAS 

POLIKLĪNIKA”  

41503015297 
184 402 35 000 8 506 (4 051) 223 857 

2. SIA „NAUJENES 

PAKALPOJUMU 

SERVISS” 

41503008685 

811 190 - 28 007 - 839 197 

 Kopā: x 995 592 35000 36 513 (4 051) 1 063 054 

 

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 14.10.2010. lēmumu Nr. 1409 esošajiem 

dalībniekiem izdarot naudas ieguldījumus pamatkapitālā tika palielināts pamatkapitāls  

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”GRĪVAS POLIKLĪNIKA” uz summu Ls 35000. 
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Nr. 

p.k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2009. 

(LVL) 

Ieguldījums 

2010.gadā 

(LVL) 

Pārvērtēts 

2010.gadā 

(LVL) 

Izslēgts 

2010. 

gadā 

(LVL) 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

  
31.12.2010. 

(LVL) 

1. 
SIA „LATGALES 

LAIKS” 
41503004556 800 - - - 800 

2. 

SIA „DAUGAVPILS 

REĢIONĀLĀ 

SLIMNĪCA” 

41503029600 207 032 - - 136 436 343 468 

3. 
SIA ”DAUGAVAS 

SLIMNĪCA” 
40003345753 136 436 - - (136436) - 

4. 

SIA “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKO-

ŠANAS DIENVID- 

LATGALES 

STARPPAŠ-

VALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

41503029988 50 215 - - - 50 215 

 Kopā: x 394 483 - - - 394 483 

 

07.06.2010. pabeigts reorganizācijas process, kā rezultātā apvienotas divas slimnīcas: 

SIA”DAUGAVAS SLIMNĪCA” ar SIA ”DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”. 

Saņemts SIA „DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” valdes locekļa lūgums par 

gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 31.07.2011., jo saskaņā ar Latvijas 

Republikas Gada pārskatu likuma 66. panta pirmo daļu SIA „DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ 

SLIMNĪCA” darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24. panta otrajā daļā minētos kritērijus. Gada 

pārskats iesniedzams ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.  

  

Informācija par Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām Daugavpils novada domei piederošajām 

kapitālsabiedrību daļām 
 

Radniecīgo un 

asociēto sabiedrību 

nosaukums 

Reģis-

trā-

cijas 

numurs 

 

Adrese, 

pamat-

darbība 

Pamat-

ka-

pitāls 

(LVL) 

Akciju un 

daļu 

kopsumma 

(LVL) 

Īpatsvars 

radniecīgo 

un asociēto 

sabiedrību 

kapitālā 

Līdzdalī-

bas akciju 

un daļu 

skaits 

Nomināl-

vērtības 

katram 

akciju un 

daļu 

veidam 

SIA „GRĪVAS 

POLIKLĪNIKA”  

415030

15297 

Lielā iela 42, 

Daugavpils,  

LV-5418 

219 968 219 968 100% 219 968 1.00 LVL 

SIA „NAUJENES 

PAKALPOJUMU 

SERVISS” 

415030

08685 

Daugavas 

iela 29A, 

Naujenes 

pagasts, 

Daugavpils 

novads, LV-

5451 

1 069 

356 

1 069 356 100% 1 069 356 1.00 LVL 

SIA „LATGALES 

LAIKS” 

415030

04556 

Saules iela 

71B, 

Daugavpils, 

LV-5401 

5 500 800 14.55% 8 100.00 

LVL 

SIA 

„DAUGAVPILS 

REĢIONĀLĀ 

SLIMNĪCA” 

 

 

415030

29600 

Vasarnīcu 

iela 20, 

Daugavpils, 

LV-5417 

4 517 

446 

343 468 7.60% 343 468 1.00 LVL 
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SIA “ATKRITU-

MU APSAIM-

NIEKOŠANAS 

DIENVIDLAT-

GALES STARP-

PAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA”  

415030

29988 

Ģimnāzijas 

iela 28-2, 

Daugavpils, 

LV-5403 

332 750 50 215 15.09% 83 605.00 

LVL 
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 

2010.gadā tika veikts darbs pie  apstiprināto projektu ieviešanas: 

 

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

aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam Daugavas loki”. 

Projekta summu 20 000 lati.  

Nodaļas speciālisti, sadarbojoties ar Krāslavas novada pašvaldībām, dabas parka 

„Daugavas loki” vadību un dabas speciālistiem piedalījās Latvijas vides aizsardzības fonda 

projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „Daugavas loki”” (projektu vadlīnija 

„Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”, aktivitāte - Dabas aizsardzības plānu izstrāde 

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām) realizācijā.  

2010.gada augustā ar Latvijas Republikas Vides ministrijas rīkojumu tika apstiprināts 

dabas parka „Daugavas loki” dabas aizsardzības plāns.  

 

2. Turpinās darbs pie projekta „Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes 

paaugstināšana dabas parka „Daugavas loki” teritorijā” (projekts atbalstīts no Eiropas 

Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

atklātajā projektu konkursā - atbalsta jomā: Ilgtspējīga attīstība).  

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

 

      
 

Uzlaboti esošie dabas parka infrastruktūras objekti un izveidoti jauni: 

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

 Jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveidošana pie Elernes katoļu baznīcas (Tabores 

pagasts), pie Sīķeles evaņģēliski luteriskās baznīcas (Vecsalienas pagasts) un pie Jaunbornes 

katoļu baznīcas (Salienas pagasts). 

 Elernes kapsētas žoga rekonstrukcija (Tabores pagasts). 

 Markovas takas transportlīdzekļu stāvvietas periodiskās uzturēšanas darbi (Naujenes 

pagasts). 

 „Latgales sētas” atpūtas kompleksa infrastruktūras paplašināšana (Naujenes pagasts). 

Makšķernieku atpūtas vietas izveidošana Nitišos (Naujenes pagasts). 

Projekta realizācijas termiņš: 2011.gada aprīlis. 

 

3. Uzsākta Eiropas sociālā fonda finansētā SIF projekta “Dienvidlatgales lauku 

pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai” 

realizēšana. Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību 

darbinieku kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē.  

Projekta mērķis: paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku 

kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar 

pamatotu un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot 
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zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā arī attīstot 

sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 16899.37. 

Projekta realizācijas termiņš: 2011.gada marts. 

 

 
 

4. Uzsākta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Speciālistu piesaiste Daugavpils 

novada pašvaldībai” realizēšana. Projekta mērķis ir paaugstināt Daugavpils  novada 

pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām 

atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. 

Projekta attiecināmās izmaksas – LVL 23000.  

Projekta mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, 

sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās 

pārvaldes līmenī. 

Projekta ietvaros Daugavpils novada dome pieņems darbā telpiskās attīstības plānotāju   

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

iepirkumu jomā (0,25 likmes). 

Projekta realizācijas termiņš: 2012.gada 31.decembris. 

5. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLI-050 

„Joint water – based tourism offering in Latgale Region and Utena Country”, akronīms 

WaterJoy, ietvaros 2010.gada jūlijā Medumu ezera krastā, Medumu parka teritorijā, uzstādītas 

divas laivu piestātnes ar kopējo finansējumu Ls 13090 (ar pašvaldības līdzfinansējumu 15% 

apmērā). 
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6. " Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta LLI-

006 " ««HHaarrmmoonniisskkaa  ppāārrrroobbeežžuu  ssaaddaarrbbīībbaa  ssaattiikkssmmeess  ddrrooššīībbaass  uuzzllaabbooššaannaaii  LLaattvviijjaass  uunn  LLiieettuuvvaass  

ppiieerroobbeežžaass  tteerriittoorriijjāāss””  ((„„LLAATTLLIITT  TTRRAAFFFFIICC””))  ""  iieettvvaarrooss  ttiikkaa  rreeaalliizzēēttaa  „Ceļa P64 Višķi - Nīcgale 

posma no 0.000 līdz 1.300 km gājēju veloceliņa, divu  stāvlaukumu un ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija”  1.kārta  - divu stāvlaukumu rekonstrukcija. Stāvlaukumu rekonstrukcijas 

kopējās izmaksas Ls 26821,88 (ar PVN). 

 

 
 

Izglītības un zinātnes ministrijas darbības programmas: 

 

3.1.3.1. aktivitātē ”Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana”: 

1. “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai 

Daugavpils rajona Zemgales vidusskolā” - LVL 98392.  

2. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Sventes 

vidusskolā” - LVL 98392.  

3. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Vaboles 

vidusskolā” - LVL 98392.  

4. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu 

vidusskolā” - LVL 99045.  

 

3.1.3.3.1. apakšaktivitāte “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana”: 

    projekts “ Medumu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras  un aprīkojuma 

uzlabošana” - (skolas rekonstrukcijas darbi, specializēta mikroautobusa iegāde, materiāli 

tehniskās bāzes papildināšana - datortehnika, mēbeles, Interneta  tīkla pieslēgums)  

Projekta kopējā summa - LVL 98 392 . 

 

3.1.3.3.2. apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem”: 
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     1. Projekts „Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem”- 

(skolas rekonstrukcijas darbi, pacēlāja ierīkošana personām ar kustību traucējumiem, 

ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana).  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 126 222.90.  

2. Projekts „Daugavpils novada skolu informatizācija” – tiek ierīkoti lokālie tīkli un 

iepirkta datortehnika, interaktīvās tāfeles Daugavpils novada pašvaldības 10 skolās.  

 Projekta kopējās izmaksas – LVL 108984,62.  

 

 

Pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

 

2010 .gadā tika uzsākti vai pabeigti realizēt 8 projekti pagasta ceļu sakārtošanai: 

 Skrudalienas pagasta pārvalde, projekts „Skrudalienas pagasta ceļu sakārtošana – 

autoceļa Nr.41 "Salinieki-Viļķeļi-Červonka" 0.000-1.410 km un 2.150 km-3.250 km 

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

autoceļa "Skrudaliena-Vārpene" 1.870 km caurtekas D2,00m ar pieejām rekonstrukcija“. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 87063.69. 

 

 
 

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

rekonstrukcija", projekta kopējās izmaksas Ls 56685,43. 
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Demenes pagasta pārvalde, projekts  „Demenes pagasta autoceļa ” Grobiņi – Jāņuciems” 

rekonstrukcija” 2,507km. Kopējās izmaksas Ls 47235,89. 

 

 
 

Tabores pagasta pārvalde, projekts „Daugavpils novada Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-

1.610 km rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas Ls 144931,10.   
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Kalupes pagasta pārvalde, projekts „Kalupes ciemata ielu un ceļa rekonstrukcija-Krasta iela 

0.000-1.290 km, Dīķa iela 0.000-0.190 km, ceļš Dīķa iela - pansionāts 0.000-0.200 km”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 73095.47. 

 

          
 

Līksnas pagasta pārvalde, projekts "Līksnas pagasta autoceļa "Līksna-Līksnas baznīca" 

0.000-1.515 km rekonstrukcija". Kopējās izmaksas Ls 109976,64. 

 

Sventes pagasta pārvalde, projekts "Sventes pagasta Parka ielas 0,000 - 0,740 km 

rekonstrukcija". Kopējās izmaksas Ls 35900,97. 

 

5 projekti saieta nama un sabiedrisko centru rekonstrukcijai, 1 projekts  sporta laukuma 

labiekārtošanai, t.sk.: 

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

kopējās izmaksas LVL 12846,86. 
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Darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” : 

1. Lauceses pagasta pārvalde, projekts „ Mirnija ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

ūdensvada rekonstrukcija”, kopējās izmaksas Ls 410 716,00. 

2. Līksnas pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas 

ciemā”, projekta kopējās izmaksas Ls  234 968,00. 

3. Kalkūnes pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils rajona 

Kalkūnes pagasta ciemā Kalkūni”, kopējas izmaksas Ls  271 462.00. 

4. Ambeļu pagasta pārvalde, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu pagasta Ambeļu 

ciemā”, Ls  66 652,85.  

5. Ūdenssaimniecības attīstība Demenes pagasta Demenes ciemā – Ls 197341.10. 

6. Ūdenssaimniecības attīstība Demenes pagasta Kumbuļu ciemā – Ls 208992.75.  

7. Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā – Ls 425330.  

8. Medumu pagasta pārvaldes projekta „Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” I un II kārtas realizācija – projekta kopējās izmaksas              

Ls 285 775.  
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 9. Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu ciemā – Ls 120856,14. 

10. Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Tehnikuma ciemā –Ls 289031,45. 

 

       
 

 

Vides ministrijas Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansētie projekti: 

 

1. „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada  Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkā” - projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  LVL 141088. 

 

 
 

 

2. „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada  Silenes pamatskolas ēkā” (siltināts 

jumts, nomainīti logi un  durvis, siltinātas ārējas sienas, atremontēta sporta zāle)   - projekta 

kopējās attiecināmās  izmaksas  LVL 183916. 
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2010.gadā sagatavotie, iesniegtie un apstiprinātie projekti, kuru ieviešana turpināsies 

2011.gadā: 

 

1.  „ Daugavpils novada Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu 

nomaiņa”  
Projekta mērķis ir veikt Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukciju, rekonstruējot esošo katlu 

māju 324 m
2
 platībā, nomainot esošos 5 ar oglēm un malku kurināmos siltumkatlus ar kopējo 

jaudu 2 MW, izbūvējot vienu jaunu siltumkatlu ar kopējo jaudu 0,8 MW, kas izmantotu šķeldu 

kā kurināmo un veikt jaunas šķeldas novietnes būvniecību 200 m
2
 platībā. 

Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa LVL 186 879. 

 

2. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 2011.gadā tiks realizēti 3 

projekti novada kultūras un sporta objektu sakārtošanai: 
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2.1. „Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā”.  

Projekta kopējais finansējums - Ls 199 417.75, projekta attiecināmais finansējums – Ls 140 

000.00, t.sk., publiskais finansējums (ELFLA un valsts finansējums 90 % , pašvaldības 

līdzfinansējums 10 %). Projekta īstenošanas laikā tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, estrādes 

ēkas rekonstrukcija, soliņu rekonstrukcija, inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcija - 

ūdensapgāde, kanalizācija, apgaismojums. 
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2.2. „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā”   

Projekta kopējais finansējums - Ls 250 000.00, projekta attiecināmais finansējums –                 

Ls 140 000.00. 

Projekta īstenošanas laikā tiks veikta  tehniskā projekta izstrāde, stadiona soliņu rekonstrukcija, 

laukuma segumu un nožogojuma rekonstrukcija, inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcija - 

ūdensapgāde, kanalizācija, apgaismojums. 

 

 
 



28 
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2.3. „ Ceļa P 64 „Višķi – Nīcgale” posma no 0.000 līdz 1.300 km gājēju veloceliņu, divu 

stāvlaukuma un ielu apgaismojuma rekonstrukcija (2.kārta)”.  

Projekta kopējais finansējums - Ls 116 400.00, projekta attiecināmais finansējums – Ls 

96 190.00.  

 

3. ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam finansētā pasākuma 

„Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”: 

3.1. „Materiāli tehniskās bāzes izveide tradicionālo Daugavpils novada tirgus pasākumu 

organizēšanai”. Projekta kopējais finansējums – LVL 3576,40 attiecināmās izmaksas – LVL 

2955,71.  

 

4. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” darbības teritorijas vietējās 

attīstības stratēģija 2009-2013.g. -finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” ietvaros -  6 pagastu pārvaldes (Ambeļi, Kalupe, Tabore, Demene, Kalkūni 

un Skrudaliena)  iesniedza  projektus, kopējā attiecināmā summa LVL  255 576.  

 

5. Latvijas –Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas  projekti:  
5.1. Sadarbībā ar Daugavpils reģionālo slimnīcu tiks īstenots projekts “Krūts vēža mūsdienīgu 

apzināšanas, profilakses, agrīnās diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” – Euro 2 500 000. 

5.2. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi tiks īstenots projekts “Daugavpils un Vitebskas 

lidostu apkārtējās teritorijas revitalizācija, veidojot transporta, loģistikas un industriālo 

pakalpojumu centru”/”Loģistikas tīkls” -  Euro 3 000 000. 

 

Uzņēmējdarbības veicināšana 

 

 Sajūtot gan tirgotāju, gan pircēju interesi tika organizēts  "Zemnieku tirdziņš", kas 

vasaras un rudens periodā notika katru sestdienu Vienības laukumā, Daugavpilī. Tajā varēja 

iegādāties Latgalē audzētu un pārstrādātu produkciju. 

  Zemnieku tirdziņu dažādos laikos kopumā izmantoja 45 zemnieki un amatnieki pārstāvot 

plašu produkcijas klāstu. 

 Izmatojot iesniegto projektu: Nr. 10-03-LL24-L413203-000002 "Materiāli tehniskās 

bāzes izveide tradicionālo Daugavpils novada tirgus pasākumu organizēšanai" 2011. gadā 

tirdziņu organizēšanai Daugavpils novadā tiks iegādāta saliekama telts tirdzniecībai 5 x 10 m, 20 

tirdzniecības galdi un vieglā piekabe (telts un galdu pārvadāšanai). Līdz ar to tirdziņu 

organizācija vērsīsies plašumā. 

      
Zemnieku tirdziņš Daugavpils pilsētas Vienības laukumā. 
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 Rudenī, jau kā tradīcija, otru gadu tika organizētas Daugavpils novada dienas ar mērķi 

veidot Daugavpils novadu tēlu reģionā, atbalstīt novada lauksaimniecības produkcijas ražotājus, 

demonstrēt, reklamēt un pārdot pašražotus lauksaimniecības un pārtikas produktus, izplatīt 

tradicionālās amatniecības uzkrāto pieredzi, piešķirot tai mūsdienīgu nozīmi, kā arī sekmēt 

tradicionālās kultūras, lauku tūrisma  un uzņēmējdarbības attīstību.   
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 Gada garumā notika 3 Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās ar mērķi veidot 

savstarpējo dialogu, informēt par domes pieņemtajiem lēmumiem, kas attiecas uz 

uzņēmējdarbības veicināšanu, kā arī veicināt uzņēmēju un pašvaldības savstarpējo sadarbību, 

iekļaut uzņēmēju priekšlikumus Daugavpils novada attīstības programmā.  Lai veiksmīgāk 

iesaistītu uzņēmējus attīstības programmas izstrādes ietvaros tika sastādīts darba grupas, kurās 

tika iekļauti gan pašvaldību darbinieki, gan eksperti un uzņēmēji 
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 2010.gada 30.novembrī Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās ietvaros notika 

tikšanās ar banku filiāļu vadītājiem, kas darbojas Daugavpilī. Uzņēmēji saņēma atbildes uz 

virkni sasāpējušu jautājumu. Banku pārstāvji izteica vēlmi sadarboties ar Daugavpils novada 

domi ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību - ņemt dalību informējošos, izglītojošos pasākumos, kā 

arī plānotajā pasākumā "Ideju kauss". Tika prezentēta Latgales stratēģija līdz 2035.gadam, tās 

galvenie piedāvājumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti. 

 2010.gada no novada budžeta uzņēmējdarbības veicināšanai izlietots Ls 4561, t.sk., 

novada gadatirgus organizēšanai-2727, semināru organizēšanai Ls 514, pieredzes apmaiņas 

braucienam uz Vāciju pieciem novada bioloģisko saimniecību produkcijas ražotājiem sadarbībā 

Latgales bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem – Ls 1000 un citām aktivitātēm.  

 

Izglītība 

 

2010. gadā novada teritorijā turpināja strādāt 10 pamatskolas, 6 vidusskolas, 2 

pirmsskolas izglītības iestādes un Medumu speciālā internātpamatskola. Bērnu skaits 

pirmsskolas izglītības grupās - 546. Ar 2010. gada 1. septembri Silenes, Skrudalienas 

pamatskolās un Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē atvērtas grupas bērniem no trīs gadu 

vecuma. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā pirmsskolas izglītību bērniem ar īpašām 

vajadzībām (runas traucējumiem). 

Novada vispārējās izglītības iestādēs  mācījās 1990 izglītojamie. 

Strādāja 382 pedagogi, t.sk., 310 strādā pamatdarbā. 2010./2011. mācību gadā ir 

tarificētas 379,33 pedagoģiskās likmes no valsts mērķdotācijas līdzekļiem un 16,29 likmes no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Iestādēs strādā pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju.    

25 pedagogi saņēma mērķstipendijas ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros, 82 pedagogi iesaistījās ESF 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Medumu speciālā internātpamatskola no 2010. gada 1. septembra uzsāka bērnu apmācību 

Valsts sociālās aprūpes centrā „Latgale”.   

Skolu mācību un materiālās bāzes attīstību sekmēja ESF projektu īstenošana Špoģu, 

Vaboles, Sventes un Zemgales vidusskolās, kurās tiek uzlabota dabaszinātņu apguvei mācību 

materiālā bāze. 

Špoģu vidusskolā tika uzlaboti apstākļi  izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem.  
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Realizēti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti Silenes pamatskolā un 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē. 

Labvēlīgu augsni Nīcgales, Skrudalienas pamatskolu un Zemgales vidusskolas un 

iedzīvotāju turpmākai sadarbībai ir radījis Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 

skolām” īstenotie šajos kolektīvos projekti. 

Daugavpils novadā 2010. gadā tika organizētas 19 olimpiādes, kurās piedalījās ap 200 

skolēnu. 

 

 
Vizuālās mākslas olimpiāde 

 

     Izcilus rezultātus valsts mērogā  uzrādīja: 

 Vides projektos divas Zemgales vidusskolas skolnieces ieguva zelta un bronzas 

godalgotas vietas. Šīs skolas skolniece K.Beinaroviča ieguva bronzas medaļu 

Starptautiskajā vides projektu olimpiādē Turcijā. 

 Mājturības olimpiādē (Špoģu vidusskola un Kalupes pamatskola). 

 Vizuālās mākslas olimpiādē (Vaboles vidusskola). 

 Krievu valodas svešvalodas olimpiādē (Špoģu vidusskola). 
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Valsts olimpiāžu uzvarētāji kopā ar saviem skolotājiem un novada domes vadību 

 

Zemgales vidusskolas 12.klases skolnieces Kristīnes Beinarovičas darbs „Mākslīga 

pārvietošanās ceļa ierīkošana Sarkanvēdera ugunskrupja Bombina vairošanās procesam veca 

labiekārtota dīķa apdzīvošanai” aizceļoja uz starptautisko Vides projektu olimpiādi. Darba 

vadītāja - bioloģijas skolotāja Jadviga Bobkova. 

Notika ārējās vērtēšanas process Kalupes, Lāču, Naujenes pamatskolās un Medumu 

speciālajā internātpamatskolā. Šo iestāžu kolektīvu darbs ir novērtēts augstā līmenī - pamatā 

darbības jomu vērtējums ir „ļoti labi”. 

Sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju deviņās novada skolās tika 

īstenota kustība „Draudzīga skola”. Kustības ietvaros oktobrī tika noorganizēta novada skolēnu 

piedalīšanās konferencē „Drošs internets un draudzīga skola” Rīgā, kurā Vaboles vidusskolas 

jaunieši prezentēja savu pieredzi. 

Vecāku un skolas sadarbības aktivizēšanai, vecāku ieinteresētības paaugstināšanai bērnu 

izglītošanas procesā, kā arī skolu padomju darba uzlabošanai  notika seminārs vecākiem un skolu 

pārstāvjiem ”Bērnu redzes problēmas  un  iespējas sniegt atbalstu”, piedalījās Strazdmuižas 

internātvidusskolas - attīstības centra direktore Ligita Geida. 

 

              
 

Tika organizēts informatīvi izglītojošs seminārs skolu padomju priekšsēdētājiem, 

piedalījās lektore Ausma Pastore. 
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Sadarbībā ar Vācijas IB internacionālo izglītības centru, biedrību „Daugavpils un Ilūkstes 

novadu partnerība „Kaimiņi”” tika īstenots jauniešu starptautiskās apmaiņas projekts ”Mans 

reģions jauniešiem Eiropā”, kurā piedalījās Špoģu vidusskolas audzēkņi.  

 
 

Naujenes, Silenes un Lāču pamatskolu skolēni piedalījās sadraudzības skolu vasaras 

nometnē Baltkrievijā, Vitebskas rajonā. 
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2010.gads kultūras un izglītības dzīvē Latvijā ir  X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētku gads. Līdz ar to, arī mūsu novada interešu izglītības darbs tika virzīts dalībai svētkos. 

Par oficiālajiem svētku dalībniekiem kļuva Naujenes pamatskolas koris, 6 tautas deju kolektīvi 

un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris, kurš kļuva par finālkonkursa Zelta 

godalgas laureātu savā starta grupā.  

 

 
Daugavpils novads Dziesmu svētku gājienā 

 

Pavisam kopā 2010. gadā interešu izglītībā notika 27 Daugavpils novada pasākumi, kuros 

piedalījās apmēram 2353 cilvēki. 

 

2010. gadā ar Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra starpniecību Daugavpils 

novada jauniešiem tika organizēti 12 dažādu veidu pasākumi. Lielākie no tiem bija: 

 

Izklaides pasākumi:   

 „Vēlreiz par mīlestību” 

 Breika deju šova programma 

„TOPROCK & GODOWN 

CONTESTS” 

 „Tēvijas sargs” Lāčplēša dienai 

veltīts pasākums 
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Jaunatnes salidojums: 

 Daugavpils novada jauniešu diena un jauniešu salidojums „Esi vērīgs!” 

 

 

Intelektuālie pasākumi: 

 Intelektuālā šova „Brein Ring” 

 Daugavpils novada jauniešu intelektuālo spēļu cikls „Kas? Kur? Kad?” 

 

Sporta pasākumi jauniešiem:   

 Daugavpils novada jauniešu ziemas sporta spēles 

 Daugavpils novada jauniešu boulinga turnīrs 

 Daugavpils novada jauniešu novusa turnīrs 

 

 

Sociālā aizsardzība 

 

Daugavpils novada Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki un Daugavpils novada 19 

pagastu pārvaldēs strādā 29 sociālie darbinieki, kuru uzdevums ir sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšana, veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī 

veicināt  šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. 
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Daugavpils novadā ir 3 ilgstošas sociālās aprūpes iestādes: 

Višķu sociālās aprūpes centrs, kas nodrošina vecuma personām, kā arī 1., 2., un 

3.grupas invalīdiem ilgstošu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. 

Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”, kas sniedz kvalitatīvu sociālo un medicīnisko 

aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem un hroniskām psihiskām saslimšanām, rada 

labvēlīgus dzīves apstākļus un veic sociālās rehabilitācijas pasākumus, nodrošina pastāvīgu 

dzīves vietu.  

Naujenes bērnu nams, kas tuvinot iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošina bērniem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vispusīgu attīstību, audzināšanu, 

izglītošanu, pastāvīgu dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

 
Galvenās aktivitātes un sasniegtie rezultāti sociālajā jomā 

 
1. Izveidota, uz Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalkūni” bāzes Medumu 

speciālās internātpamatskolas mācību klase bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

2.  Veicināta sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iekļaušanās sabiedrības dzīvē: 

2.1. 24 bērni ar īpašām vajadzībām vai hroniski slimojošie no Demenes, Dubnas, 

Līksnas, Medumu, Vecsalienas, Lauceses, Nīcgales, Kalkūnes, Tabores, Biķernieku, Višķu 

pārvalžu trūcīgām ģimenēm saņēma sociālo rehabilitāciju Valsts bērnu sociālās aprūpes centrā 

„Kalkūni”; 

2.2. Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” klienti ir aktīvi iekļāvušies sporta dzīvē – 

ņēmuši dalību sporta svētkos Lietuvas Republikas Zarasu sociālās aprūpes centrā, rajona 

invalīdu Sporta svētkos; 

2.3. Vaboles, Medumu, Līksnas, Maļinovas, Skrudalienas pagastu klienti ir bijuši ļoti 

aktīvi projekta „Atvērta skatuve – atvērta sirds” dalībnieki; 

2.4. aktīvi sabiedriskajā dzīvē piedalījās nevalstiskās organizācijas: pensionāru apvienība 

– senioru pašdarbības kolektīvu skates, piedalīšanās senioru Latgales dziesmu un deju svētkos, 

pieredzes apmaiņā starp pensionāru kopām, ekskursijas, Ziemassvētku pasākumi. Invalīdu 

biedrība izceļas ar Sporta svētku organizāciju, kas piesaista kuplu cilvēku ar īpašām vajadzībām 

skaitu, Sarkanā Krusta komiteja – ar labdarības pasākumiem; 

2.5. liels sasniegums ir likumdošanas prasību izpilde sociālā darba speciālistu izglītībai. 

40 sociālā darba speciālisti ir ar atbilstošu izglītību un 6 darbinieki apgūst sociālā darba izglītību. 

2.6. sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldi organizēta izstāde-pārdošana, 

kurā novada personām ar invaliditāti bija iespēja demonstrēt savus izgatavotos darbus un arī 

pārdot tos. 

 

  
Sveic Višķu pagasta 90 gadu jubilāri Sveic Višķu sociālās aprūpes centra klientus 

 

 



39 

 

  
          Sveic Kalupes pagasta 90 gadu jubilāri      Tikšanās ar projekta ’’Latgales skolu atbalsta 

                       fonda’’ dalībniekiem 

 

  
          Demenes pagasta audžuģimenes saņem  

                    humāno palīdzību 

             Donoru diena Demenes pagastā 

 

  
Pensionāru labdarības akcija trūcīgām ģimenēm Brīvprātīgo darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

 

  
        Invalīdu sporta svētki Naujenē        Sociālais darbs ar trūcīgām daudzbērnu  

                     ģimenēm Laucesā 
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2.7. tika organizēta sociālo darbinieku pieredzes apmaiņa Lomžas pašvaldībā; 

2.8. tika organizēta tikšanās Sociālajā dienestā ar Ludzas, Dagdas, Rēzeknes, Talsu, 

Dobeles, Gulbenes, Līvānu novadu sociālajiem darbiniekiem.  

2010.gada laikā  Sociālajā dienestā ir pieņemti: 

 3220 lēmumi par trūcīgas ģimenes vai personas statusu; 

 24 lēmumi par aprūpi mājas apstākļos; 

 137 lēmumi par sociālo aprūpi ilgstošas aprūpes iestādē; 

 3648 lēmumi par sociālās palīdzības piešķiršanu, t.sk.; pabalsts garantētā minimālā 

līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts; 

 680 lēmumi par veselības aprūpes atvieglojumiem; 

 12 lēmumi ar atteikumu trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanā; 

 762 klienti pieņemti sociālajā dienestā uz konsultāciju vai informācijas sniegšanai; 

 22 izbraukumi uz pagastu pārvaldēm, kurās pieņemti 48 iedzīvotāji ar sociālajām 

problēmām. 

 

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

minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsti: 

 
 GMI naudā Dzīvokļa  

pabalsts naudā 

GMI natūrā Dzīvokļa  

pabalsts natūrā 

janvāris 8 673 1970 34 146 

februāris 14 432 1527 257 107 

marts 16 363 3087 47 188 

aprīlis 16 806 5452 199 152 

maijs 15 215 1599 314 73 

jūnijs 13 364 541 5864 - 

jūlijs 19 230 1020 772 28 

augusts 19 532 2625 741 - 

septembris 20 170 1760 505 - 

oktobris 20 153 3930 1229 180 

novembris 23 502 8272 791 60 

decembris 29 712 4212 803 280 

KOPĀ 217 152 35 995 11556 1214 

 

 Sociālais dienests ir iesaistījies Labklājības ministrijas projektā kvalitātes kontroles 

sistēmas izstrādi sociālajā jomā.  

2010. gada decembrī tika noslēgts Daugavpils novada pašvaldības un Daugavpils pilsētas 

Sociālo lietu pārvaldes līgums par nakts patversmes pakalpojumu Daugavpils novada 

iedzīvotājiem.  

Ar 2010. gada 1. janvāri novada bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 

uzturēšanai”, kurā no 2010.gada janvāra līdz  decembrim tika izveidotas 748 darba vietas. 

2011. gadā no janvāra līdz aprīlim pieteiktas 280 darba vietas.  

 

2010. gadā  novadā tika nodarbināti 4926 bezdarbnieki: 

 

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

250 250 399 378 421 449 489 536 449 479 449 377 
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2010. gadā bezdarbniekiem par iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ir 

izmaksātas stipendijas Ls 411 342.37. 

 

Atpūta, kultūra, reliģija 

 

Deju kolektīvi  

Daugavpils novada kultūras namos 2010.gadā darbojās 6 deju kolektīvi: Daugavpils 

novada KC TDA „Līksme”, Ambeļu pagasta jauniešu deju kolektīvs, Kalupes pagasta JDK, 

Līksnas pagasta VPDK, Nīcgales pagasta JDK, Vaboles pagasta JDK. 

Lielākie pasākumi, kuros piedalījās novada deju kolektīvi: 

 Daugavpils novada koru un deju kolektīvu „Sadziedāšanās un sadancošanās” 27.februārī 

Daugavpils NKC 

 Daugavpils novada deju kolektīvu skate 10.aprīlī Daugavpils NKC 

 Vasarsvētku sadancis Vaboles pagastā 29.maijā 

 Latgales Dziesmu svētki Stropu estrādē 5.jūnijā 

 Vidējās paaudzes deju svētkos Valmierā 4.jūnijā piedalījās Līksnas VPDK 

 

Kori 

Daugavpils novadā 2010.gadā darbojās 2 jauktie kori: Daugavpils novada KC jauktais 

koris „Latgale”, Višķu pagasta jauktais koris. 

Lielākie pasākumi, kuros piedalījās Daugavpils novada jaukie kori:  

 Daugavpils novada sadziedāšanās un sadancošanās pasākumā novada KC 27.februārī 

 Daugavpils apriņķa koru skate 2010.gada 17.aprīlī Daugavpilī 

 Latgales dziesmu svētki Daugavpilī 2010.gada 5. jūlijā 

 Ilūkstes novada diena 2010.gada 3.jūlijā Šēderes pagastā 

 Latgales koru koncerts, kas veltīts latviešu dziesmu svētku virsdiriģentei T.Brokai 

85.gadu jubilejā 2010.gada 30.oktobrī Daugavpils mūzikas vidusskolā 

 

Vokālie ansambļi 

2010.gada 6.martā notika Daugavpils novada vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās 9 

novada vokālie ansambļi: Dubnas pagasta KN bērnu vokālā ansambļa „Uguntiņa” jaunākā grupa, 

Dubnas pagasta KN bērnu vokālā ansambļa „Uguntiņa” vecākā grupa, Ambeļu KN jauktais 

vokālais ansamblis, Sabiedriskā centra „Laucesa” senioru vokālais ansamblis „Prieks”, Nīcgales 

sieviešu vokālais ansamblis, Laucesas KN sieviešu vokālais ansamblis „Harmonija”, Naujenes 

KC sieviešu vokālais ansamblis „Ausma”, Silenes kluba sieviešu vokālais ansamblis 

„Līgaviņas”, Līksnas KN sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”. 

 

 Amatierteātri 

Svarīgākie 2010.gada notikumi:  

 Teātra nedēļas pasākumi 23.-28.martā Daugavpils novada kultūras centrā, kuras ietvaros 

tika rīkota reģionālā Latgales amatierteātru skate ar 12 kolektīvu no Latgales reģiona 

dalību, t.sk., 2 no Daugavpils novada: Vaboles pagasta amatierteātris „Nagaidama prīca” 

un Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa „Trešais variants”.  

 2010.gadā notika arī Daugavpils novada amatierteātru saiets „Spēlējam kopā” Līksnas 

pagastā, kurā piedalījās 8 amatierteātri, t.sk., 6 no Daugavpils novada: Dubnas pagasta 

amatierteātris, Nīcgales pagasta amatierteātris, Līksnas pagasta amatierteātris, Vaboles 

pagasta amatierteātris „Nagaidama prīca”, Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa 

„Trešais variants”, neatkarīgā jauniešu teātra studija „Trešdiena”. 
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Daugavpils novada amatierteātru saiets „Spēlējam kopā” Līksnā 12.jūnijā 

 

Folkloras kopas 

Daugavpils novadā 2010.gadā darbojās 6 folkloras kolektīvi: Daugavpils novada kultūras 

centra folkloras kopa „Dyrbyni”, Dubnas pagasta folkloras kopa „Atzola”, Višķu pagasta senioru 

folkloras kopa, Naujenes pagasta folkloras kopa „Rūžeņa”, Ambeļu pagasta folkloras kopa, 

Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis”. 

Lielākie pasākumi 2010.gadā folkloras nozarē: 

 Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” ietvaros – folkloras kopu skate – 

30.maijā Naujenes pagastā 

 

 
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2010” 

 

 II Starptautiskais Folkloras deju festivāls „Pa Pēteriem” 2 - 4.jūlijs Dubnas pagasts  
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II Starptautiskais folkloras deju festivāls „Pa Pēteriem” 

 

Bibliotēkas 

2010.gadā Daugavpils novadā darbojās 21 bibliotēka, tika  organizēta Daugavpils novada 

6 pagastu bibliotēku akreditācija.   

    Novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā  ievadīti  51196  iespieddarbu apraksti, 

2010.gadā elektroniskais kopkatalogs pieejams internetā http://naujene.biblioteka.lv/alise/. 

No 20. līdz 25.aprīlim Daugavpils novadā tika organizēta Bibliotēku nedēļa ar dažādu 

bibliotēku darbību popularizējošu pasākumu piedāvājumu. 

Sadarbībā ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrību 2010.gada 27.augustā Nīcgalē  notika 

Daugavpils novada 9. Grāmatu svētki. Akcijas rezultātā novada bibliotēkas papildināja savus 

krājumus ar ļoti vērtīgām un vajadzīgām grāmatām. 

 

 

               
Daugavpils novada 9. Grāmatu svētki 

 

Muzeji 

2010.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 3146 cilvēki, no tiem 638 skolēni, 207 

ārzemju viesi. 

Gada laikā tika organizēti 9 pasākumi, t.sk., 1 starptautiskā mākslas akcija un 1 bērnu 

nometne, 3 izstādes, izstrādātas 3 muzejpedagoģiskas  programmas, organizētas 8  muzeju 

stundas  Daugavpils novada skolās. 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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Martā un aprīlī Raiņa mājas darbinieki rīkoja akciju „Muzeja stunda”. Akcijas laikā muzeju 

speciālisti devās  uz novada izglītības iestādēm un vadīja tematiskās mācību stundas “Ienāc 

Raiņa pasaulē”.  Kopā tika novadītas 8 stundas. 

 

 
Muzeja stunda Daugavpils novada Naujenes  pirmsskolas izglītības iestādē 

 

Lai  sekmētu  kultūrvides daudzveidības attīstību Latgales reģionā no 9.-

14.augustam  Raiņa mājā Berķenelē notika starptautiska koktēlniecības mākslas akcija 

„Koka smarža Raiņa sētā”. 

 
Mākslas akcijas dalībnieki 

Dzejas dienu pasākuma ietvaros 11.septembrī tika rīkots skatuves runas konkurss „Zelta 

sietiņš”. Konkurss Raiņa mājā notika 10 reizi. Konkursā  piedalījās 29 skolēni no Daugavpils un 

Jēkabpils skolām. 
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Konkursa „Zelta sietiņš” laureāti un konkursa žūrija 

 

Skrindu dzimtas muzejā 2010.gada laikā kopējais apmeklētāju skaits bija 1003, t.sk., 

pieaugušie – 329 , skolēni – 672, notika 24 ekskursijas. 

Muzejs organizēja  5 pasākumus, 5 izstādes, 13 muzeju stundas, vienu  jaunu ekspozīciju, 

strādāja pie 2 pētnieciskā darba tēmām, izdeva vienu novadpētniecības bukletu, izstrādāja            

3 muzejpedagoģiskās programmas, organizēja 13 muzeja stundas skolu jaunatnei. Saņemti             

14 krājuma  priekšmeti. 

Izstrādāts un atbalstīts projekts „Muna sāta - muna dzeive” Latgales kultūras programmas 

konkursā un iegūts finansējums Ls 1800 jaunas ekspozīcijas izveidošanai muzejā. 

Pilnveidota ekspozīcija „Atvērts logs – gaismas ceļš”. 

Izdots buklets par Līksnas  baznīcu. 

 

Muzeja organizētie pasākumi: 

 K. Skrindas 130 gadu jubilejas pasākums  22.oktobrī 

Pasākums notika Vaboles kultūras namā sadarbībā ar Līksnas draudzes prāvestu Juri Zarānu, 

Daugavpils mūzikas skolu, Latgales laika redaktori Zigrīdu Somi, Latgales Pētniecības institūta 

direktoru Henriku Somu,  Medumu draudzes priesteri Arni Mazilevski un Vaboles vidusskolu. 

 

       
 

 Novadnieka Jāņa Svenča mākslas darbu izstādes atklāšana 21. jūnijā 

Pasākums notika Skrindu dzimtas muzejā, kur apmeklētājiem apskatei tika piedāvāti mākslinieka 

gleznojumi un grāmatu grafikas darbi. Pasākuma atklāšanā piedalījās 18 cilvēki. 
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     ° 
Apmeklētāji iepazīstas ar mākslinieka Jāņa Svenča darbiem 

 

 Naujenes novadpētniecības muzejs pārskata gadā atklāja 4 jaunas izstādes muzeja 

telpās un 5 ceļojošās izstādes ārpus muzeja, muzeja apmeklētājiem bija pieejamas 5 pastāvīgās 

ekspozīcijas. Pārskata gadā pamatekspozīcijās tika eksponētas 447 vienības. 

2010. gadā muzejs papildināja savu krājumu ar 5599 priekšmetiem, t.sk., 4228 pamatkrājuma 

vienības. Lielāko jaunieguvumu daļu veido V.Zeiles kolekcija. Kopumā muzeja krājumu uz 

2010. gada 31.decembri veido 15039 vienības un muzejs pārsniedza 10000 krājuma vienību 

atzīmi, kas mainīja muzeja statusu no maza muzeja uz lielu muzeju.  

Muzejs 2010.gadā organizēja 105 ekskursijas. Muzeju apmeklēja 4296 apmeklētāji.  

Muzejs organizēja 5 ekspedīcijas. Ekspedīcijās tika iegūti 539 priekšmeti. 

 

     

Pārskata gadā muzejs organizēja 12 pasākumus. Nozīmīgākie no pasākumiem bija 

projekta „Poļu mantojums Naujenes pagastā” prezentācija, Aloīdas Kucinas plastilīna gleznu 

veidošanas meistardarbnīca, izstādes „Zirgkopība un zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā” 

atklāšana.  

       
Izstāde „Poļu mantojums Naujenes pagastā” 
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Izstāde  „Zirgkopība un zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā” 

 
Izstāde „Sirdsdaugava” 

- Pārskata gadā tika realizēti 2 projekti un uzsākta 3 projektu realizācija. Kopumā tika 

atbalstīti projekti uz kopējo summu Ls 2280. 

- Tika organizētas 7 muzejpedagoģiskās nodarbības – muzeja stundas. Pieprasītākās tēmas 

bija par naudas vēsturi un Dinaburgas pili, 5 muzeju programmas.   

     
Naujenes Novadpētniecības muzeja „Kultūrvides programmas” realizācija Biķernieku skolā, (tēma „Nauda un 

laika zīmes”) 
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Kultūras mantojums 

 

Daugavpils novadā uzskaitē ir 135 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un  280 

vērtīgi kultūrvēsturiski objekti. 2010.gadā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā tika 

iekļauti divi Daugavpils novada kultūrvēstures objekti: Līksnas un  Juzefovas Romas katoļu 

baznīcas.      

2010. gadā tika turpināta sadarbība ar Vācu karavīru kapu aprūpes Tautas apvienību 

Kasselē, kuras rezultātā Vācijas Bundesvēra karavīru vienība turpināja aizsāktos kopšanas 

darbus I Pasaules kara vācu karavīru kapos „Labina” Demenes pagastā, bet vācu un latviešu 

jauniešu darba nometnes dalībnieki sakopa I Pasaules kara vācu karavīru kapus Medumu, 

Demenes un Sventes pagastos.  

    
 

2010.gada septembrī tika organizēta dalība Eiropas mantojuma dienās 2010 “Kultūras 

mantojums-mūsdienu izaicinājums”, kurā piedalījās Daugavpils novada kultūrvēsturisks objekts 

Sventes muiža. 

 

    
 

Darbs projektos 

 

Projekts „Mode H”, dalībai Eiropas adaptētās modes festivālā Francijā, Tūrā  

16.-21.oktobris 

 

No 2010.gada februāra Daugavpils novada Kultūras centrā notika darbs pie uzveduma 

pēc M. Bergera  mūzikla „Starmania” motīviem. Projekta uzvedumā piedalījās 13 cilvēki ar 

īpašām vajadzībām no Daugavpils un Ilūkstes novadiem.  

Laikā no 16. līdz 21. oktobrim projekta dalībnieki piedalījās Starptautiskajā adaptētās 

modes festivālā „Mode H 2010” Tūrā  (Francija).   

 

Latvijas – Lietuvas  kaimiņvalstu sadarbības programmas projekts Mobilization and activation 

of communities in border region  “Vasara laukos” 
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Projekta ietvaros Daugavpils novadā notika 4 pasākumi: 

 II Starptautiskais folkloras festivāls „Pa Pēteriem” 2.- 4. jūlijā Dubnas pagastā – 60 

dalībnieki no Latvijas, 20 dalībnieki no Lietuvas, 20 dalībnieki no Igaunijas. 

 Starptautiskais mākslas plenērs „Koka smarža Raiņa sētā” Raiņa mājā Berķenelē 9-15. 

augustā. 

 Folkloras kopu saiets „Maize” Līksnas pagastā, 25. septembrī, 60 dalībnieki no 

Daugavpils novada, 20 no Lietuvas. 

 Zarasu novada mākslinieku darbu izstāde Daugavpils novada Kultūras centrā – decembrī.  

 

Zarasu novada Kultūras centra rīkotajos pasākumos piedalījās 3 Daugavpils novada 

kolektīvi: 

 25.jūlijā Suviekas – Vaboles pagasta JDK „Aisma” 

 31. jūlijā Antazave – Dubnas pagasta folkloras kopa 

 14.-15. augustā Zarasos – Uškānu ģimenes ansamblis  

 

Sports 

 

Aizvadītais, 2010.gads, Daugavpils novada komandām un sportistiem bija veiksmīgs ne 

tikai startējot republikas sacensībās, bet arī ar izcīnītajām medaļām Eiropas un Pasaules 

čempionātos. Salīdzinot ar 2009.gadu, ir pieaudzis nodarbojošos skaits sporta sekcijās, grupās un 

sarīkoto sacensību skaits pagastu pārvaldēs. 2010.gadā pagastu pārvaldēs un sporta klubos 

nodarbojās 1059 novada iedzīvotāji. Novadā izvadītajā gadā aktīvi darbojās 7 biedrības – sporta 

klubi, kuros regulāri 10 sporta veidos nodarbojās 311 klubu biedri. 

 2010.gadā novadā sarīkoti 6 kompleksie sporta pasākumi un , salīdzinot ar 2009.gadu, 

kad rajonā bija 23 pašvaldības, kompleksajos sporta pasākumos ir pieaudzis  komandu  un  

dalībnieku  skaits. 16 pagastu pārvaldēs strādā sporta darba organizatori, par 5 vairāk nekā 

2009.gadā.   

 

 
 

Pagājušajā gadā, pirmo reizi Daugavpils rajona un novada sporta vēsturē, ir izcīnītas 

godalgotas  vietas   Pasaules un Eiropas  čempionātos  jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem. 

Vislielāko panākumu ir guvis Lauceses pagasta svarbumbu cēlājs Edgars Pavlovskis, 
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kurš junioru un vīriešu grupā izcīnīja 4 medaļas Pasaules čempionātā Tamperē  un 3  godalgas  

Eiropas  čempionātā. Trīs bronzas godalgas Eiropas čempionātā svarbumbu  celšanā jauniešiem 

izcīnīja  Iļja  Jakovļevs no Biķernieku  pagasta. Pirmo reizi vēsturē  novada   jauniešu un 

pieaugušo svarbumbu  celšanas komandas izcīnīja  trešās  vietas  Republikas čempionātos 

svarbumbu sportā.  

 

 
 

Aizvadītā vieglatlētikas sezona  bija  veiksmīga arī  novada  vieglatlētiem.  1.vietu  

Latvijas  čempionātā   un 2. vietu Republikas kausā  7- cīņā  izcīnīja  Laura Orlovska no Višķu 

pagasta,  Maksims Petrakovs no  novada vieglatlētikas kluba „Olimpija” Latvijas čempionātā 

junioriem un  vīriešiem izcīnīja 3 godalgas.  

2010. gadā  novada vieglatlēti izcīnīja Republikas sacensībās: zelta  - 1, sudraba - 5 , 

bronzas - 10 godalgas un  Latgales reģiona sacensībās dažādās  vecuma grupās 15 godalgas.   

Latvijas čempionātā  kadetiem  brīvajā  cīņā 1.vietu izcīnīja sporta skolas audzēknis Jurijs 

Nezjamovs  Līksnas pagasts, 2.vietu Naujenes pagasta  cīkstoņi Romans Gromovojs un Marks 

Ivanovs.  

Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu finālsacensībās Špoģu  vidusskolas  komandas  

izcīnīja  pirmās  vietas: stafetēs  „Drošie  un  veiklie”, vieglatlētikas  krosā un ”Jauno  vieglatlētu  
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kausa” sacensībās, 2.vietu vieglatlētikā ”Vidusskolu  kauss”,  un   3.  vietu  basketbolā   „Oronžā  

bumba”  zēniem. Vaboles  vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu vieglatlētikā  „Vidusskolu 

kauss” un 2. vietu  vieglatlētikas  krosā. 

 

No novada  sporta spēļu komandām aizvadītajā gadā lielākos panākumu guva:  

 Novada  telpu  futbola izlases komanda „Laucese”  - 1.vieta Latgales kausa izcīņā un 

Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā, 2.vieta Latvijas  starpreģionu kausa izcīņā telpu 

futbolā.   

 

       
 

 Novada vīriešu basketbola izlases komanda izcīnīja 4.vietu Latvijas – Lietuvas 

pierobežas līgas 2009./2010.gada čempionātā.   

 

Tikpat augstvērtīgi ir arī novada sporta veterānu sasniegumi. Pasaules veterānu 

čempionātā svarbumbu celšanā, kas notika Tamperē Somijā, Vladislavs Petrovs no Naujenes 

pagasta izcīnīja 2 zelta godalgas vecuma grupā 65-69 gadi. Jurijs Kopasovs no Naujenes pagasta 

Pasaules veterānu čempionātā airēšanā, kas notika Polijā vecuma grupā 60-64 gadi izcīnīja 

3.vietu kanoe airēšanā. 2010.gada Latvijas sporta veterānu savienības pašvaldību 47. sporta spēļu 

kopvērtējumā novada veterānu komanda izcīnīja 4. vietu otrajā komandu grupā. Baltijas valstu 

veterānu 2010.gada vieglatlētikas čempionātā, kas notika Bauskā, novada vieglatlēti Voldemars 

Pinka, Jurijs Kopasovs, Varvara Jefimova un Gaļina Meteļska izcīnīja 10 godalgas.  
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           Saskaņā ar  novada sporta sacensību kalendāru  2010. gadā sarīkotas visas 

plānotās novada sporta sacensības.  

 2010. gadā  ir  veikta  Silenes  pamatskolas  sporta  zāles  renovācija un Kalupes pagastā 

nodotas  ekspluatācijā hokeja laukuma skatītāju  tribīnes uz 200  vietām, kuras vasarā  var  

izmantot  koncertu  sarīkošanai. Sarīkots Daugavpils novada   konkurss  „Sports  laureāts 2010”. 

 

 
 

 

 

 

Teritorijas plānojums 

 

 2010.gadā Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādei tika veiktas vairākas 

izpētes: 

 

1. Veikti ģeodēziskie darbi (telpiskā 3 koordinātu sistēmā) ģeodēzisko uzmērīšanu (GPS) 

applūduma karšu sagatavošanai, atbilstoši M1:2000 precizitātes prasībām (1 pagastā līdz 15 

ūdens mērīšanas punktiem), ūdens līmeņa novērojumu datu precizēšanu un aktualizēšanu 

šādiem objektiem: Daugavas upe, Līksnas upe, Laucesas upe, Jāņupīte, Dubnas upe,  Luknas 

un Višķu ezeru apkārtnē atbilstoši Daugavpils novada Tabores, Laucesas, Kalkūnes, Sventes, 

Līksnas, Nīcgales, Ambeļu un Dubnas pagastos. 

 

2. Izstrādāta karte ar lielas varbūtības plūdu riskam (plūdi, kas atkārtojas reizi desmit gados vai 

biežāk) pakļautajām teritorijām Daugavpils novadā sekojošiem ūdens objektiem: Daugavas 

upe, Līksnas upe, Laucesas upe, Jāņupīte, Dubnas upe, Luknas un Višķu ezeri. Darbi tika 

veikti pamatojoties uz VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" 

izsniegtajiem lielās varbūtības plūdu riska maksimālā ūdens līmeņa rādītājiem, kā arī uz 

plūdu līmeņa novērojumiem. Visi ģeotelpiskie dati sagatavoti atbilstoši mēroga 1:10 000 

precizitātes prasībām digitālā veidā ESRI Shapefile un Autodesk DXF formātos, iezīmējot 

plūdu riskam pakļautās teritorijas ar poligoniem. 
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3. Sagatavota informācija par Daugavpils novada teritoriju: 

 

- izstrādāta derīgo izrakteņu (būvmateriālu, sapropeļa un kūdras) atradņu un prognozēto 

resursu laukumu izvietojumu karte M 1 :50 000 (izdrukas veidā un digitāli vektora 

SHAPE formātā); 

- izstrādāts apkopojums par derīgo izrakteņu (būvmateriālu, sapropeļa un kūdras) atradņu 

un prognožu laukumu apkopojums tabulas veidā (atradnes/prognozētā laukuma 

nosaukums, administratīvā piederība (pagasts), derīgā izrakteņa veids, vispārīgs derīgā 

izrakteņa kvalitātes raksturojums, izpētes pakāpe (kategorija – A, N vai P), sākotnēji 

izpētītie krājumi vai resursi pa kategorijām, krājumu atlikums (ja ir tādi dati), platība, 

derīgā izrakteņa biezums izpētes gadā (min, max, vid.), segkārtas biezums izpētes gadā, 

izpētes gads, derīgā izrakteņa izmantošanas virziens (pēc izpētes materiāliem), atradnes 

izstrādes/neizstrādes statuss); 

- sagatavots vispārīgs pārskats par zemes dzīļu resursiem un mūsdienu procesiem; 

- izstrādāta karte ar paaugstināta riska un būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju grafisko 

attēlojumu M 1 : 200 000; 

- sagatavota karte ar ūdens apgādes urbumu izvietojumu (izdrukas veidā un digitāli 

SHAPE formātā) un vispārīgs urbumu raksturojums un urbumu ķīmisko analīžu datiem. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādei no valsts aģentūras „Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra” saņemts kartogrāfiskais materiāls: Daugavpils novada kadastra karte, Daugavpils 

novada vienotā topogrāfiskā karte 1:10 000 (iekļaujot visas 19 novadā ietilpstošās pagastu 

teritorijas). 

   

 

 

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu 

iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

 

2010.gadā iedzīvotāju informēšanai par domes darbu un aktualitātēm novadā tika sagatavoti 

124 ziņu sižeti, kuri tika ievietoti Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, kuru vidēji 

diennaktī apmeklē 950 – 1000 interesentu. No 2010.gada 1.jūnija tika uzsākta sadarbība ar 

Latgales Reģionālo televīziju, kuriem tika nosūtīti raidīšanai 49 ziņu sižeti un notika 9 ieraksti 

studijā.  Daugavpils novada domes mājas lapā tika publicēta informācija un apskats par 

aktuālākajiem notikumiem kultūras, sporta un sociālajā sfērā. 2010.gadā tika organizētas 13 

preses konferences.  

 

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

2010.gada otrajā pusgadā tika uzsākts jaunās centralizētās grāmatvedības sistēmas 

ieviešanas process. Tika iegādāts un, atbilstoši specifikācijai, nokonfigurēts jaunais serveris. 

Visās Daugavpils novada iestādēs tika uzstādīta programmas klientu versija. Tika nodrošināts 

tehniskais atbalsts vairāku programmas lietotāju grupu apmācību procesā. 

Gada laikā tika pievērsta lielā uzmanība lietvedības sistēmas „Doclogix” izmantošanas 

un attīstības jautājumam. Tika uzstādīta programmas jaunā versija, uzsākts darbs pie e-paraksta 

pielietošanas izmantojot „Doclogix” funkcionalitātes.    

 

 

Daugavpils novada   

domes priekšsēdētāja       J.Jalinska  
 

 

http://www.dnd.lv/

