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2012.gadā notika 30 Daugavpils novada domes sēdes, tai skaitā, 6 ārkārtas sēdes, kurās: 

- izdoti 30 saistošie noteikumi;  

- apstiprināti 6 nolikumi, 5 noteikumi un 1 reglaments; 

- pieņemti 1606 lēmumi. 

 

Pašvaldības 2011., 2012. un 2013. gada  budžets 

2012.gads ir ievērojams ar to, ka pašvaldības budžetā plānotie ieņēmumi faktiski tika 

izpildīti 103,2% apmērā, kas nodrošināja stabilu un vienmērīgu ieņēmumu bāzi. Nodokļu 

ieņēmumu daļa izpildījās par 106,9%, no tiem, iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts par 

224.2 tūkst. latu  vairāk nekā plānots un nekustamā īpašuma nodoklis izpildīts par 100,4%, t.i., 

par 2,6 tūkst. latu vairāk kā plānots. Ievērojami pārpildīts nenodokļu ieņēmumu plāns, tā izpilde 

sastāda 105,6%, t.i., par 13 tūkst. latu vairāk kā plānots. Savukārt maksas pakalpojumu un citu 

pašu ieņēmumu izpilde sastādīja tikai 89.1% no plānotā, no tiem, par 92.9% izpildīti ieņēmumi 

par izglītības pakalpojumiem. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem izpildīti tikai par 88%, no tiem vislielākais neizpildes procents ir par dzīvokļu 

un komunālajiem pakalpojumiem (76.3%), neiekasēti 168 tūkst. latu. 8,7 tūkst.latu neesam 

saņēmuši no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu projektiem. Toties ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos ir izpildīta par 

103%, t.i., 12,6 tūkst. latu vairāk. Arī valsts budžetu transferti ir saņemti vairāk par 105% un tie 

ir saņemti par  461 tūkst. latu vairāk kā plānots, no tiem, virs plānotā saņemti Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 335 tūkst. latu un Pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotācija 109 tūkst. latu virs plānotā (102,9%). Savukārt pašvaldības 

budžeta transferti ir izpildīti par 98.3%, no tiem, ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 

izpildīti par 100,7%.  
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2012.gada Daugavpils novada pašvaldības ieņēmumu struktūra(%). 

 

 
Daugavpils novada pašvaldības ieņēmumi laika periodā no 2010.-2013.gadam, tūkst. latu. 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izpilde   

   (latos)   

Ieņēmumi/izdevumi 

Izpilde 

2011.gads 

Plāns 

2012.gads 

Izpilde 

2012.gads 

Izpilde % pret 

plānoto   

KOPĀ IEŅĒMUMI 14 352 245 15 919 316 16 430831 103.21   

Nodokļu ieņēmumi, t.sk., 4 350 860 4 661 114 4 887 931 106.87   

*Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 3 700 878 4015316 4 239 557 105.58   
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*Īpašuma nodokļi 649 876 648 373 648 373 100   

Nenodokļu ieņēmumi 98 206 150 020 163248 108.81   

Maksas pakalpojumi u.c. ieņēmumi  1 477 244 1 863 201 1 660877 89.14   

Ārvalstu finanšu palīdzība 12 559 418 272 430 831 103.00   

Transferti, t.sk., 8 413 376 8 826 709 9 287 944 105.2   

*Valsts budžeta transferti 8 202 474 8 318 449 8 984 107 108   

*Pašvaldību budžetu transferti 210 902 308 260 302 851 98.25   

KOPĀ IZDEVUMI 16 023 945 18 133 233  16 559216 91.32   

Vispārējie valdības dienesti 2 784 444 3 017 535 2 830857 93.81   

Ekonomiskā darbība 1 006 752 932 918 906080 97.12   

Vides aizsardzība 322 744 279 419 236121 84.50   

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3 573 221 4 489 640 3 622492 80.68   

Veselība 71 900 46 675 45 216 96.87   

Atpūta, kultūra un reliģija 1 456 695 2 190 275 2 066928 94.37   

Izglītība 4 513 070 4 895 628 4 755350 97.13   

Sociālā aizsardzība 2 295 119 2 281 143 2 096172 91.89   

       

      

2012.gadā plānotie 18,1 miljoni latu izdevumi ir izlietoti tikai 91.3% apmērā un sastāda 

16,6 miljonus latu. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām ir sadalījušies šādi : 29% 

izglītībai, 22 % pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 17% vispārējiem valdības 

dienestiem, 13 % sociālās aizsardzības funkciju veikšanai, 12% kultūras, atpūtas un sporta 

pasākumiem, 7% ekonomiskai darbībai un vides aizsardzībai.   

 

 
2012.gada pašvaldības izdevumu struktūra 

 
Daugavpils novada pašvaldības budžetā vislielāko daļu sastāda izdevumi izglītībai, kas 

pieauga pret iepriekšējo gadu par 5%. 

Visstraujāk 2012.gadā pieauga izdevumi kultūrai, atpūtai  un sportam, tie pieauga par 

610 tūkst. latu, jo tika realizēti Lauku atbalsta dienesta atbalstītie Višķu sporta stadiona un 

Višķu estrādes projekti. 
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Iepriekšējā gada līmenī ir saglabājušies izdevumi teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošanai, jo turpinājās ūdenssaimniecības projektu realizācija. 

Vispārējās valdības izdevumi 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu pieauga par 1%.  

Par 225 tūkst. latu samazinājās izdevumi sociālajai aizsardzībai un veselības aprūpei, 

salīdzinot ar 2011.gadu, jo uz mazāku summu tika realizēts nodarbinātības projekts. Savukārt 

pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām pieauga gandrīz par 72 tūkst. latu. 

 

 
Daugavpils novada pašvaldības izdevumi laika periodā no 2010.-2013.gadam, tūkst. latu. 

 

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir sadalījušies šādi: 78% izlietoti 

uzturēšanas izdevumu segšanai un 22% kapitālie izdevumi. No kopējiem izdevumiem 44% ir 

novirzīti atlīdzībai, 24% preču un pakalpojumu apmaksai, kur ievērojamu daļu sastāda izdevumi 

par komunālajiem pakalpojumiem (par apkuri 276 tūkst. latu, par elektroenerģiju 330 tūkst. 

latu, par ūdeni un kanalizāciju 63 tūkst. latu), kā arī izdevumi par kurināmo un degvielu ( 728 

tūkst. latu), par pašvaldības aprūpē esošu personu uzturēšanu izlietoti 353 tūkst. latu.   

2012.gadā pašvaldības budžetā izlietoti 966 tūkst. latu subsīdijām, dotācijām un 

sociāliem pabalstiem, no tiem 138 tūkst, latu piešķirta subsīdija ES līdzfinansētajiem 

projektiem. Savukārt sociālajiem pabalstiem izlietoti 799 tūkst. latu, kas ir 5% no visiem 

budžeta izdevumiem.  

    Uzturēšanas izdevumu transfertiem izlietoti 4%-681 tūkst. latu, no tiem 437 tūkst. latu 

novirzīti citām pašvaldībām par izglītības funkciju veikšanu. 

    Pašvaldības procentu maksājumi Valsts kasei sastāda 1% un tie ir Ls 142 tūkst. latu. 

     2012.gadā tika palielināti pamatlīdzekļi par 3674 tūkst. latu, no tiem 2899 tūkst. latu 

izlietoti kapitālajam remontam un rekonstrukcijai, 232 tūkst. latu pamatlīdzekļu izveidošanai un 

nepabeigtai būvniecībai, 485 tūkst. latu pārējiem pamatlīdzekļiem.  
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Daugavpils novada pašvaldības izdevumu pēc ekonomiskajām kategorijām struktūra ( %)   

   
2012.gadā pašvaldības budžeta izdevumi tika segti no 2012.gada ieņēmumiem , kā arī 

no naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā, kā arī tika ņemti aizņēmumi  2,6 miljonu latu 

apmērā. 2012.gadu esam pabeiguši ar naudas līdzekļu atlikumu 2,1 miljons latu. 

 

 
Daugavpils novada pašvaldības izdevumi laika periodā no 2010.-2013.gadam, tūkst.latu. 

 
Izdevumi atlīdzībai salīdzinot ar 2011.gadu pieauga par 402 tūkst. latu, jo kopumā 

novadā mēģinājām panākt situāciju, kad visās iestādēs atlīdzība par decembra mēnesi tiktu 

izmaksāta decembrī, kā rezultātā atlīdzības izdevumi bija jāplāno 13 mēnešiem.  
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Preču un pakalpojumu izdevumi pieauga salīdzinot ar 2011.gadu par 246 tūkst. latu, 

pieauga izdevumi ēku, būvju uzturēšanai un remontdarbiem. 

Procentu izdevumi salīdzinot ar 2011.gadu samazinājās par 8 tūkst. latu.  Savukārt 

plānotais izpildīts par 83%, tas liecina par aizņēmumu dzēšanu pirms grafika, jo Eiropas 

Savienības projektu realizācijai ņemtie aizņēmumi tiek dzēsti uzreiz pēc attiecināmo izdevumu 

kompensēšanas, kā arī par to, ka netiek izmantots 100% pieprasītais aizņēmums. 

Subsīdijas un dotācijas ir palielinājušās par 88 tūkst. latu, jo šajā sadaļā tiek atspoguļoti 

izdevumi bezdarbnieku stipendijām (138 tūkst. latu).  

Sociālie pabalsti ir izmantoti par 234 tūkst. latu mazāk kā 2011.gadā un tie ir izpildīti 

89% apmērā no plānotā. Samazinājums ir sakarā ar to, ka  izdevumi  bezdarbnieku stipendijām  

(138 tūkst. latu) tiek atspoguļoti pie subsīdijām un dotācijām. Izdevumi  garantētā minimālā 

ienākuma pabalstiem naudā pieauga pret 2011.gadu par 20 tūkst. latu (317 tūkst. latu), 

pašvaldības sociālā palīdzība naudā samazinājās par 51 tūkst. latu (121 tūkst. latu), dzīvokļa 

pabalsti naudā pieauga par 5 tūkst. latu (45 tūkst. latu), sociālie pabalsti natūrā samazināti par           

2 tūkst. latu (29 tūkst. latu).  

Uzturēšanas izdevumu transferti ir par 225 tūkst. latu vairāk nekā 2011.gadā un pret 

plānoto sastāda 97%. 

Kapitālie izdevumi ir par 184 tūkst. latu mazāk kā 2011.gadā un plānotais izpildīts tikai 

par 83%. 2012.gadā kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai vien ir izlietoti 2,4 milj. latu un 

tie, pārsvarā, ir saistīti ar  Eiropas Savienības struktūrfondu  projektiem. 

  

Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanas   plāns 2012.gadā izpildīts par 93%. Gada gaitā tika uzsākti vai turpināti projekti uz 

kopējo summu 5,2 miljoni latu, no tiem, 0,7 miljoni latu sastāda uzturēšanas izdevumi un 4,5 

miljoni latu kapitālie izdevumi. 2012.gadā tika plānots apgūt projektus 3,7 miljonu latu apmērā, 

faktiski realizēti par 3,5 miljoniem latu. 

 

Daugavpils novada pašvaldības budžeta aizņēmumu saistības uz  31.12.2011. sastādīja 

Ls 7151012, no tiem, 18 aizņēmuma līgumi ņemti Valsts kasē 2012.gadā par kopējo summu              

Ls 2 328345, galvenokārt Eiropas Savienības atbalstīto projektu realizācijai un pašvaldībā 

nepieciešamā autotransporta iegādei.  

 Joprojām esam galvotāji sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” Ls 247464 apmērā, kā arī 

turpinās pagastu pārvalžu līzinga saistības uz Ls 52936.  

Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta 

ieņēmumiem uz gada beigām sastādīja 7,5%. 

2012.gada laikā Daugavpils novada pašvaldība izmantoja Valsts kases aizņēmumus              

Ls 2,6 milj. latu apmērā.  

Aizņēmumu apkalpošanas izdevumi 2012.gadā sasniedza Ls142156 .   

 

Daugavpils novada pašvaldības speciālais budžets 2012.gadā izpildīts ieņēmumu daļā 

par 99% un sastādīja 672 tūkst. latu, kas ir par 24 tūkst. latu mazāk kā 2011.gadā (696 tūkst. 

latu). Speciālā budžeta  autoceļa fonda līdzekļi 2012.gadā sastādīja 411 tūkst. latu, kas ir par 69 

tūkst. latu  mazāk kā 2011.gadā (480 tūkst. latu). Savukārt  dabas resursu nodoklis pieauga par 

44 tūkst. latu un sastādīja 2012.gadā 260 tūkst. latu.  

Līdzekļi izlietoti 84% no plānotajiem un tie sastāda 691 tūkst. latu  apmērā, no tiem, 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 405 tūkst. latu  izlietoti ekonomiskai darbībai, 195 tūkst. 

latu vides aizsardzībai, 79 tūkst. latu  pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 12 

tūkst. latu vispārējās valdības dienestu izdevumiem. 

Daugavpils novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 64% izlietoti uzturēšanas izdevumiem 441 tūkst. latu  un 36%, t.i. 250 tūkst. latu 
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izlietoti kapitālajiem izdevumiem. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām speciālajā budžetā 

sastādīja 134 tūkst. latu, no tiem, 70 tūkst. latu līdzekļi ceļu uzturēšanai. 

Novada pašvaldībā kopumā 2012.gada laikā saņemti ziedojumi un dāvinājumi 27 tūkst. 

latu apmērā. Kopā ar iepriekšējos gados uzkrātajiem ziedojumiem 29 tūkst. latu apmērā 

ziedojumi tika izlietoti sociālai aizsardzībai 43 tūkst. latu, 1 tūkst. latu atpūtas, kultūras, reliģijas 

izdevumiem un  4 tūkst. latu  izglītības funkcijām, kā arī 8 tūkst. latu tiks izmantoti 2013.gadā. 

Lielākā daļa izlietota uz remontdarbiem Naujenes bērnu namā u.c. – 25 tūkst. latu un 16 tūkst. 

latu Naujenes bērnu namam transporta iegādei. 

 

Daugavpils novadā pašvaldību budžeta iestāžu debitoru parādi ir ievērojami 

samazinājusies  salīdzinot ar 2012.gada sākumu, kas bija 0,9 milj. latu, samazinājums  sastāda 

20% un  uz  31.12.2012. samazinājās  līdz 0,7 milj. latu.  

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Aktīvs Uz pārskata perioda  

beigām (LVL) 

Uz pārskata perioda 

sākumu (LVL) 

Pamatlīdzekļi - kopā 39 605 990 38 883341 

Zeme, ēkas, būves 34 572 065 34 164 838 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 455 561 320 927 

Pārējie pamatlīdzekļi 3 272 646 3 157078 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigta 

būvniecība 

623 122 621 184 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 421 927 406 635 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 

279 236 212 679 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 72 826 85  705 

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) 18 342 975 15 654 104 

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par 

pamatlīdzekļiem 

18 567 18 567 

 

Kreditoru parādi uz 31.12.2012. sastāda 11,7 milj. latu, pieaugums salīdzinot ar stāvokli 

uz gada sākumu sastāda 2,4 milj. latu. Daugavpils novada pašvaldības ilgtermiņa saistības gada 

sākumā bija 6,3 milj. latu un 3,7 milj. latu gada beigās. Īstermiņa saistības uz 31.12.2012. 

sastāda 7,9 milj. latu, kas ir par  4,9 milj. latu vairāk kā uz gada sākumu ( 3,0 milj. latu), jo 

nākamo periodu ieņēmumi par realizētajiem projektiem gada beigās no ilgtermiņa saistībām tika 

pārcelti uz īstermiņa, lai 2013.gadā tos varētu atzīt par pārskata gada ieņēmumiem.  
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                      Daugavpils novada pašvaldībai Atzinums  
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Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012.gada 

31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā, saskaņā 

ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.  

  

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi  

  

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012.gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā 

vadības ziņojumā un 2012.gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.  

  

SIA „BIRUTAS BIROJS”   

Licence Nr. 9  

  

Biruta Novika    

Valdes priekšsēdētājs  

LR zvērināta revidente, Sertifikāts Nr. 106  

  

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

  

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS 

PARAKSTĪŠANAS LAIKS Ludzā  

  

Biruta Novika, 29157759 

biruta.novika@birutasbirojs.lv  

  

                      Daugavpils novada pašvaldībai 
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Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana 

 

Mājokļu apsaimniekošana un  palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 

  
 

 Daugavpils novada pašvaldības teritorijā atrodas  296 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

ar 4519 dzīvokļiem, no tiem, 76 % -  privatizētie dzīvokļi (3405 dzīvokļi) un 24 % - pašvaldībai 

piederošie dzīvokļi (1131 dzīvokļi). 2012. gadā privatizēto dzīvokļu īpatsvars palielinājās par           

2 % (17 dzīvokļi) sakarā ar to, ka iedzīvotāji iegādājās savā īpašumā pašvaldībai piederošos 

dzīvokļus. 
 

 

 
 

 

 2012.gadā tika turpināts uzsāktais darbs, sniedzot metodisku palīdzību privatizēto 

dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem. 

Tika organizētas 15 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces par dzīvojamo māju pārņemšanu 

dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, par dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma pārvaldīšanas struktūru 

veidošanu un par citiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem. 

 2012. gadā novada domei tika iesniegti 13 iesniegumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašniekiem ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesības. Naujenes pagastā  6 mājas tika nodotas pārvaldīšanā dzīvokļu īpašniekiem un 

Biķernieku pagastā tika nodotas 5 mājas. 
 

Uz 2012. gada 31. decembri no  daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kas tika nodotas 

privatizācijai 52% ir dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, bet 48% - pagasta 

pārvalžu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 
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Lielākais dzīvojamo māju īpatsvars, kuras uz 2012. gada 31. decembri ir nodotas 

dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā ir Dubnas un Līksnas pagastā – 100%, Sventes pagastā 92%, 

Biķernieku un Salienas pagastā 83%. 

 

 

 
 
2012.gadā tika organizēti 5 informatīvie semināri „Kā iedzīvotājiem panākt mazāku 

maksu par siltumenerģiju?”, kurus varēja apmeklēt interesenti no visiem Daugavpils novada 

pagastiem sev izdevīgā laikā un vietā.  Semināru mērķis bija informēt  un paplašināt Daugavpils 

novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku zināšanas par  aktualitātēm un 

attīstības tendencēm  mājokļu energoapsaimniekošanas  jomā un par Daugavpils novada domes 

līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības pasākumiem. 
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  2012. gadā dzīvojamo māju apsaimniekošanas ieņēmumi no apsaimniekošanas un īres 

maksas sastādīja Ls 128210 un dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi bija 

Ls 108562. Pašvaldības dzīvojamā fonda uzkrājums par 2012.gadu sastāda Ls 31235. 

 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
 

Pašvaldības īpašumā atrodas 1131 dzīvoklis, t.sk., 143 neizīrēti dzīvokļi. Pēc dzīvokļu 

apsekošanas aktiem var secināt, ka no 143 neizīrētiem dzīvokļiem – 106 (74.2%) dzīvokļi nav 

derīgi dzīvošanai, nav  apkures  un ir nepieciešami lieli ieguldījumi remontdarbiem. 2012.gada 

17 neizīrētu dzīvokļu remontdarbiem iztērēts Ls 58204 un  neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanai 

iztērēts Ls 15231. Maznodrošinātas personas, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu 

risināšanā visvairāk pieprasa dzīvokļus ar lētiem komunāliem pakalpojumiem. 2012. gadā no 71 

maznodrošinātas personas, kas ir reģistrētas dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā, 

palīdzība  tika sniegta 36 personām.  

 Daugavpils novada dome 2012. gadā, pamatojoties uz personu iesniegumiem ar lūgumu 

piešķirt sociālo statusu viņu īrētai dzīvojamai telpai, sociālo statusu piešķīra 6 dzīvokļiem.  

Kopā sociālie dzīvokļi tika izīrēti 11 trūcīgām personām. 

Ar Daugavpils novada domes lēmumu sociālās mājas statuss tika piešķirts arī 

pašvaldības divstāvu mājai Kalkūnes pagastā.  

Pārskata gadā sniegta palīdzība – vienreizējais pabalsts Ls 500 apmērā                                       

1 maznodrošinātai personai dzīvojamās telpas remontam un vienreizējais pabalsts Ls 200 

apmērā 3 maznodrošinātām personām dzīvojamās telpas lokālās apkures sistēmu remontam. 

 
Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana  

   
 2012. gadā Daugavpils novada pašvaldībā tika atsavināti 47 pašvaldības īpašumā esošie 

nekustamie īpašumi  - 29 zemes vienības ( t.sk., 8 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības, 19 apbūvētas zemes vienības un 2 meža zemes vienības), 17 dzīvokļi un 1 

nedzīvojamā telpa, kas salīdzinājumā ar 2011. gadu ir par 15 objektiem vairāk. No tiem 12 

nekustamie īpašumi tika pārdoti izsolē, iegūtie budžeta līdzekļi sastādīja Ls 27 212. 35 

nekustamie īpašumi (t.sk., 24 zemes vienības, 11 dzīvokļi), pamatojoties uz personu 

ierosinājumiem, tika pārdoti zemes nomniekiem vai dzīvokļu īrniekiem, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības, iegūtie budžeta līdzekļi sastādīja Ls 38 863.  Viens pašvaldības  dzīvoklis 

tika atsavināts apmainot pret īpašnieka īpašumā esošo dzīvokli ar līdzvērtīgām vērtībām.   
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Pašvaldības 2012. gadā  atsavināto nekustamo īpašumu  skaists pēc veidiem: 

 
 

2012. gadā  visvairāk tika atsavināta (pārdota) apbūvētā zeme – 19 zemes vienības 

10.27 ha platībā,  17 -  dzīvokļi 820.60 m
2
, 8 lauksaimniecības izmantojamās  zemes vienības   

47.97 ha platībā, 2 meža zemes vienības 6,34 ha platībā un 1 nekustamais īpašums - Ambeļos 

(nedzīvojamā telpa 62 m
2
 + zeme 797 m

2
) 

 

2012. gadā  pašvaldības atsavināto apbūvēto zemes gabalu  tirgus vērtība ( Ls/m
2
)  

 

 
 

Apbūvēto zemes gabalu  tirgus vērtība   Sventes  (0.65 Ls /m
2
), Kalkūnes ( 0.64 Ls /m

2  
)
 

Naujenes, Maļinovas (0.60 Ls /m
2
) pagastā ir augstākas,  sakarā ar to , ka objekti ir ar pozitīviem 

ietekmējošiem faktoriem un  atrodas  vietās, kur ekonomiskā darbība ir attīstīta , pārējos pagastos 

(Skrudalienas, Līksnas, Demenes, Nīcgales) tirgus vērtības ir zemākas, ko ietekmē negatīvie 

ietekmējošie faktori – zemes gabala apgrūtinājumi, atrašanās vieta , inženierkomunikācijas 

nodrošinājums u.c. 
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2012. gadā  pašvaldības atsavinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtības (Ls /ha) 

 

 
 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtības augstākās ir Laucesas, 

Višķu, Tabores un Naujenes pagastā, sakarā ar to, ka  zemes vienības ir labi izmantojamas, 

ar labu piekļuvi, labiekārtotas, labs inženierkomunikāciju nodrošinājums un atrodas vietās, kur 

ekonomiskā darbība  ir attīstīta. 
 

Pašvaldības nekustamo īpašumu tirgus vērtības salīdzinājums pret 2011.gadu. 

           

Lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (Ls/ha) 

Apbūves zeme (Ls/m
2
) Dzīvokļi 

(Ls/m
2
) 

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 

496 560 0.35 0.40 40.80 24.00 

+64 +0.05 -16.80 

2012. gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas tika pārņemts valsts nekustamais īpašums 

„Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no zemes vienības 19.25 ha platībā un 9 

ēkām, ar mērķi Daugavpils novada Višķu pagastā izveidot vienotu atpūtas kompleksu, kas 

sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu un, no Zemkopības ministrijas valsts nekustamais īpašums – trīs 

būves Vaboles pagastā, Daugavpils novadā, ar mērķi sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu. 

 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošana nomā 

Zemes noma 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012. gadā ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes iznomāšanas 

palielinājās par Ls 5089, sakarā ar to, ka palielinājās iznomātās zemes platība  par  

Iznomātās  zemes vienības 

kopplatība (ha) 

Ieņēmumi  

 (Ls) 

Parāds 

(Ls) 

2012. 2011. 2012. 2011. 2011. 2012. 

8275 10 468 25973 20884 9104.00 10 968  

+ 2193ha + Ls 5089 +  Ls 1864 
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2192.63 ha. Vislielākās zemes platības iznomā - Sventes pagasta pārvalde (1456 ha), Līksnas 

pagasta pārvalde (1329 ha), Kalupes pagasta pārvalde ( 929 ha), Medumu pagasta pārvalde (850 

ha), Demenes pagasta pārvalde (783 ha), Biķernieku pagasta pārvalde – (728 ha), Višķu pagasta 

pārvalde (659 ha).  

 

Nedzīvojamo telpu, ēku, būvju  noma 

 

 

  

  

 

 

  

2012.gadā iznomāšanai tika nodotas pašvaldības telpas, ēkas, būves ar kopējo platību 

4592 m
2
,  pašvaldības budžetā iegūti Ls 11 343, kas salīdzinot ar 2011.gadu ir par Ls 1703 

mazāk, sakarā ar to, ka 3 iznomātie objekti tika pārdoti.    

2012.gadā budžeta izdevumi īpašuma tiesību  nostiprināšanai zemesgrāmatā sastādīja  

Ls 61 158 ( t.sk., zemes vienību nostiprināšanai zemesgrāmatā  - Ls 39 856 un ēku, būvju, 

dzīvokļu, dzīvojamo māju nostiprināšanai zemesgrāmatā  -  Ls 21 302) .   

 

Pašvaldības meža  apsaimniekošana  

 

Novada pašvaldības īpašumā , tiesiskajā  valdījumā  esošā un piekritīgā meža zemes  

kopplatība   ir  1506 ha , no tām, ar mežu apklātā  platība  sastādīja 1149 ha (76%) un nemeža 

zemes platība  358 ha (24%). 

Meža platības pagastos ir ļoti atšķirīgas - no dažiem hektāriem Vaboles pagastā (6,2ha) 

līdz  240 ha Demenes pagastā. Meža masīvi pārsvarā ir nelieli līdz 10 ha  un ir izkliedēti pa visu  

teritoriju, kas apgrūtina meža efektīvu  apsaimniekošanu. 

Vislielākais meža platības īpatsvars ir Demenes (16%), Medumu (13%),  Biķernieku 

(12%),  Ambeļu (11%) pagastā. Meža zemes īpašuma tiesības 747,17 ha platībā, jeb, 49.6%  

nostiprinātas  zemesgrāmatā,  meža inventarizācija tika veikta  796,4 ha (53%).  

Veicot meža  inventarizācijas datu analīzi, konstatēts, ka Daugavpils novada pašvaldības 

mežaudžu krāja sastāda 107040 m
3
,
 
t.sk., cērtamie 182,1 ha platībā sastāda 41403 m

3
. Lielākais   

īpatsvars no kopējās novada meža krājas (107040 m
3) 

atrodas Ambeļu pagastā - 27757 m
3
 

(26%), Demenes pagastā - 23966 m
3
 (22%), Medumu pagastā - 20421 m

3
 (19%), Biķernieki 

pagastā - 12973 m
3
 (12%), Dubnas pagastā - 6713 m

3
 (6%), Tabores pagastā - 5554m

3
 (5%). 

  Naujenes, Kalupes, Skrudalienas  pagastā no visas meža zemes  teritorijas 33.5 ha  

aizņem kultūrvēsturiskie, tūrisma un atpūtas objekti.  

Galvenie  koksnes patērētāji ir Demenes, Medumu, Dubnas pagasti. Koksne tiek 

patērēta malkas  sagatavošanai   pašvaldības administratīvās un skolas ēkas apkurei. 2012.gada 

Demenes un Medumu pagastā no  meža lietkoksnes cirsmu izstrādes izsoles  pārdots 5.80 ha uz 

22806 latiem.  

 

Daugavpils novada pašvaldības  kapsētu uzturēšanu  

 

Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai piekritībā esošā  zemju platība zem 83 

kapsētām  ir  88.09 ha.     

Vislielākais kapsētu  skaists ir Višķu, Maļinovas, Salienas, Sventes, Dubnas pagastā - no 

7 līdz 11 kapsētām.  Vislielākā kapsētu  zemes  platība ir Maļinovas, Biķernieku, Līksnas, 

Višķu, Dubnas, Kalupes, Sventes, Naujenes, Salienas pagastā - no 10 līdz 5 ha. 

Iznomātās telpas vai ēkas,  

būves platība (m
2
) 

ieņēmumi  

 (Ls) 

Parāds 

(Ls) 

2012. 2011. 2012. 2011. 2011. 2012. 

4592 5021 11343 13046 1504 1307 

- 429.30 -Ls 1703 -  Ls 197 
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  Katra pagasta pārvalde savā teritorijā nodrošina pašvaldības kapsētu apsaimniekošanu  

un pārvaldīšanu.  Darbā pieņemti 13 kapu  pārziņi  un 5 pagastos  citi    darbinieki  kapsētu 

pārziņa  pienākumus veic līdztekus saviem pamatpienākumiem.  2012.gadā  katrā pagastā ir 

uzsākts apbedīto  reģistrācijas žurnāls,  veikta kapavietu vēsturiskā inventarizācija un plānu 

sastādīšanu. 2012.gadā  kapsētu pārziņu uzturēšanas, kapsētu teritoriju labiekārtošanas, 

atkritumu izvešanas  izdevumi sastādīja Ls 42157,  t.sk., atalgojums Ls 9913 (23%).   

 

Izglītība 

 

             2012. gadā  novadā darbojās 10 pamatskolas, 6 vidusskolas, 2 pirmsskolas izglītības 

iestādes, Medumu speciālā internātpamatskola (ar 1.aprīli skolas nosaukums mainīts uz 

“Medumu internātpamatskola”), Bērnu un jauniešu sporta skola, Naujenes jauniešu iniciatīvas 

un sporta centrs. Izglītības iestādēs mācījās 1749 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādēs  - 547 

audzēkņi. 

   Bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupās – 547,  t.sk., 279 piecgadīgie un sešgadīgie 

bērni. Ar 1. septembri Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” un Naujenes 

pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” atvērtas nakts darba režīma  grupas, bet 

Birznieku pamatskolā un Špoģu vidusskolā – grupas bērniem no trīs gadu vecuma. 

 

 
Pirmsskolas grupas telpas Birznieku pamatskolā 

 

           Izglītības iestādēs strādāja 382 pedagogi, t.sk., 310 - pamatdarbā. No valsts 

mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai tika saņemts                  

Ls 1 376 272, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 

Ls 112 036  un interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

– Ls 63342. Mācību procesa kvalitatīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta tika apmaksātas 

42 pedagogu likmes, t. sk., 27,5 likmes skolās. Skolu darbinieku štatos tika ieviestas medmāsu 

slodzes. 

   Gada laikā veikti lieli darbi skolu materiālās bāzes uzlabošanai.  Lielākie ieguldījumi  

Medumu vidusskolā, Nīcgales pamatskolā  (jumta remonts), Salienas vidusskolā, Skrudalienas 

un Silenes pamatskolās  (iekšējais remonts), Vaboles vidusskolā (ēdnīcas remonts), Birznieku 

un Tabores pamatskolās ( logu nomaiņa), Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 

„Sprīdītis” (teritorijas labiekārtošana) un citi.  

Novadā tika organizētas 18 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 142 skolēni.  
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Novada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 

   

  Labākos sniegumus uzrādīja Randenes, Birznieku, Kalupes pamatskola, vidusskolu 

grupā – Sventes, Medumu, Špoģu vidusskola. Zemgales vidusskolas skolēni godalgoto vietu 

ieguva valsts vides projektu olimpiādē.  

Tika  koordinēts  skolu  darbs  pie  centralizēto  valsts  pārbaudes  darbu  organizācijas.  

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

sertifikātus. 

 

 
                                  Novada               Valsts 

Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums ar vidējo valstī(%) 

 

  Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem Špoģu vidusskola ir atzīta par otru  labāko skolu 

nominācijā “Lauku vidusskolas” un 2012. gada skolu reitingā ieņēma 12. vietu starp visām 

Latvijas skolām . 

    Izglītības iestāžu vadītāji, pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam, 

paaugstināja savu kvalifikāciju 36 stundu kursos. 

   Jau no 2009.gada novembra vidus tiek īstenots Eiropas sociālā fonda (ESF) 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tā ietvaros paredzētās aktivitātes tika  realizētas no 

2009. gada novembra līdz 2012. gada jūnijam. Šajā laika posmā 201 pedagogs ir iesaistījies 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā, no tiem 14- 
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ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi, viens piekto, 20 pedagogi ir apguvuši papildus prasmes vai 

kvalifikāciju darbam izglītības iestādē ar bērniem. 

   Novada skolu karjeras konsultanti viesojās Francijā, pilsētā Bordo. Brauciena laikā 

tika apmeklēts Bordo Karjeras informācijas un orientācijas centrs, kur abu valstu pārstāvji 

varēja iepazīties un apmainīties pieredzēm par izglītības sistēmām Latvijā un Francijā, apguva 

darba metodes un risināja iespējamās problēmsituācijas.  

  Līdzdarbojoties ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta 

sistēmas izveide”  īstenošanā, 48 pedagogi, psihologi, logopēdi  ir pilnveidojuši  savas 

zināšanas izglītojošos semināros un kursos  par atbalsta un mācību procesa nodrošināšanu 

izglītojamiem ar  funkcionālajiem traucējumiem izglītības iestādē.  Kalupes pamatskola 

piedalījās projekta īstenošanā kā atbalsta skola. 

              Jaunus saskares punktus vecāku un skolas sadarbībai palīdzēja  rast projektu  konkurss     

„Kopā būt!”.  2012.gadā projekts tika īstenots  Sventes vidusskolā, Lāču un Randenes        

pamatskolās (kopējā summa Ls 900.00). Tika noorganizēti izglītojoši un radoši pasākumi,  

vecāki , bērni , pedagogi kopīgiem spēkiem ir izveidojuši lapeni Sventē,  telpu  vecākiem 

Randenes pamatskolā, noorganizētas interesantas un radošas darbnīcas  Lāču pamatskolā. 

 

 
Lapenes atklāšana Sventes vidusskolā 

 

Četrpadsmito gadu, turpinot sadarbību ar  Vācijas Republikas Internacionālās 

Savienības  e.V  Ziemeļu nodaļu, Daugavpils novada dome  noslēdza  Nodomu protokolu  par 

sadarbību līdz 2015. gadam, paredzot jauniešu apmaiņas pasākumus  saturīga brīvā laika 

nodrošināšanas  īstenošanā, turpināt  līdzdarboties vides izglītībā , kā arī  turpināt speciālistu 

tālākās profesionālās pilnveides . 

 

      Septiņi vācu bērni un septiņi skolēni no Zemgales, Silenes izglītības iestādēm vasaras 

laikā piedalījās  starptautiskajā bērnu apmaiņas projektā vides izglītībā „Mūsu daba ir mūsu 

nākotne” , kurš tika īstenots uz Silenes pamatskolas bāzes. 
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Nometnes dalībnieki Silenes robežkontroles punktā 

 

 Noslēgtā sadarbības nodomu protokola ietvaros 2012.gada oktobrī Daugavpils novadu 

mācību vizītē apmeklēja arī Vācijas speciālisti .Vizītes mērķis bija iepazīties ar nodrošinātajām 

atbalsta iespējām vecākiem bērnu audzināšanā,  izglītošanā un interešu izglītībā  valsts un 

nevalstiskā sektora iestādēs. 

 

           2012. gada laikā  interešu izglītībā Daugavpils novadā notika 20  norises , kurās 

piedalījās  apmēram   2 100  Daugavpils novada skolēns  un skolotāji.  

Lielākais veikums: 

 Radošās dienas Daugavpils novada  skolu folkloras kopu pulciņu dalībniekiem, kas 

ieinteresēja un aktivizēja bērnu tālāko darbību un iekļaušanos tautas mākslas tradīciju 

izzināšanā un popularizēšanā. 

 Novada skolu audzēkņu godalgotā līdzdalība reģionālajos un republikas vizuālās un 

lietišķās mākslas konkursos, jo īpaši Nīcgales pamatskolas skolnieces Gunitas Skuteles 

iegūtā 1.vieta republikas konkursā „Toņi un pustoņi”. 

 Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra break dance grupas 1.vieta Latgales 

novada mūsdienu deju konkursā; 

 Profesionāls un kvalitatīvs novada skolu tautas deju kolektīvu darbs, pārstāvot 

Daugavpils novadu Vislatvijas sadancī „Latvju bērni danci veda” Ventspilī ar 

kopuzvedumu „Dziedāt māku, dancot māku” . 

 Iesākts darbs pie Daugavpils novada izglītības sistēmas vēstures izpētes, organizējot 

pētniecisko darbu konkursu „Mana skola atjaunotā Latvijas valstī”. 

     Izvērtējot skolu aktivitāti un kvalitatīvos rādītājus interešu izglītībā 2011./12. mācību 

gadā  labākā vidusskolu grupā ir Špoģu vidusskola, tai seko Sventes un Vaboles vidusskola.  

Pamatskolu grupā vislabākie rādītāji ir Nīcgales pamatskolai, tai seko Biķernieku un Kalupes 

pamatskola. 

 

Novada Bērnu un jauniešu sporta skolā 8 treneru vadībā 10 dažādās vecuma un 

meistarības grupās nodarbojās 143 izglītojamie. Galvenais skolas sasniegums 2012.gadā bija 

veiksmīgi izietā akreditācija, kā arī sportiskie sasniegumi. 
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Vieglatlētikā lielākie panākumi bija divu skolas izglītojamo Andra Litiņa un Solvitas 

Sarkanes iekļūšana un starts Latvijas izlases sastāvā Pasaules čempionātā krosā skolēniem, kurš 

norisinājās martā Maltas Republikā. Andris bija 2.labākais no Latvijas izlases dalībniekiem, 

komanda izcīnīja 9.vietu, Solvita bija 3.labākā no Latvijas komandas, kura izcīnīja 10.vietu.  

 

 
Latvijas izlase Pasaules čempionātā krosā skolēniem. Otrajā rindā vidū Solvita Sarkane. Trešajā rindā otrais no 

kreisās Andris Litiņš  

 

Veiksmīgi Latvijas čempionātā savā vecuma grupā startēja Arnolds Japiņš, kurš 1500m 

skrējienā izcīnīja bronzas medaļu, savukārt Ilona Ruža bija ceturtā lodes grūšanā, septīto vietu 

Latvijas čempionātā daudzcīņā izcīnīja Oļegs Adamovičs. 

Eiropas bērnu spēlēs Čehijā veiksmīgi startēja Aivars Grāvelis, kurš izcīnīja 1.vietu 

bumbiņas mešanā, sestais tāllēkšanā bija Ēriks Gusevs, bet Edvīns Hadakovs uzrādīja gada 

labāko rezultātu Latvijā 300 m skrējienā starp saviem vienaudžiem. 

 

Latvijas Olimpiādē, startējot kopā ar pieaugušajiem, otro vietu Brīvajā cīņā izcīnīja 

Romāns Gromovojs. 

Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem Dmitrijs Kuzmins izcīnīja otro, bet Jurijs Ņezjamovs 

trešo vietu savās svara kategorijās. 

Atzīstami skolas brīvās cīņas nodaļas izglītojamie startēja dažādās starptautiskās 

sacensībās Lietuvā un Latvijā. Visās, neskatoties uz sīvo konkurenci, vismaz viens skolas 

sportists kāpa uz goda pjedestālu. 

 

       2012. gads novada jauniešiem bija  ar aktivitātēm un  notikumiem bagāts. Gada laikā 

jauniešiem bija iespēja piedalīties novada pasākumos, realizēt savas idejas, izstrādājot 

projektus, ka arī veidot un attīstīt jaunatnes politiku savos pagastos, dibinot jaunas biedrības. 

Jaunatnes sporta spēlēs Kalupē  jaunieši sacentās ziemas sporta veidos, vislabāk veicās 

Maļinovas pagasta komandai.  

        Maļinovas pagasta jauniešiem vislabāk veicās arī konkursā „Mis&Misters  Daugavpils 

novads 2012”, kur uzvarēja pagasta pāris Genādijs Šidlovskis un Olga Nikroševiča. 
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      Projektu konkursa ietvaros „Uzlabosim savu ikdienu” , finansējums tika piešķirts  6 

labākām jauniešu projektu idejām no Vaboles, Līksnas, Kalupes, Sventes, Naujenes un Višķu 

pagasta jauniešiem. Visi atbalstītie projekti tika realizēti vasaras brīvlaikā, lai nodrošinātu 

jauniešu lietderīga un aktīva laika pavadīšanu pagastos. 

   Pavasarī jaunieši piedalījās Jaunatnes velomaratonā, kura laikā jaunieši fotografēja 

dabas skatus. Rīkotās fotoizstādēs „Daugavas loki jauniešu acīm” tika pasniegtas piemiņas 

balvas labāko fotogrāfiju autoriem.   

 

 

 

 

 

 

 

      2012.gadā tika saņemts finansējums projektam „Youth for nature” realizācijai. Projekta 

aktivitātes iesaistījās jaunieši no Daugavpils un Krāslavas novada un Utenas pašvaldības. 

Projekta laikā jaunieši piedalījās radošās darbnīcas, 9 dienu dabas nometnē, bukletu par 

Augšdaugavu un Augštaitij veidošanā un t.t. 

Vasaras brīvlaikā jaunieši piedalījās sporta pasākumā „Atpūta + Sports” Laucesas 

pagastā, starptautiskajā nometnē „Be – La – Rusj” un citos pasākumos. 

Tika organizēts tradicionālais jaunatnes salidojums „Esi vērīgs”. Salidojumā (ar izvēlēto 

tēmu „Ceļojums laikā”) piedalījās 15 pagastu jauniešu komandas un kopvērtējumā par 

uzvarētajiem kļuva Dubnas pagasta komanda. 

 

 Naujenes jauniešu  iniciatīvas un sporta centra   jaunatne un darbinieki organizēja un 

piedalījās 25 dažādu veidu pasākumos. Tie ir intelektuālie, sporta, izklaides, labdarības un 

sadarbības pasākumi, jaunatnes salidojumi, festivāli un nometnes, konkursi. Pasākumus  

apmeklēja 825 bērni, jaunieši un pieaugušie. 

2012. gadā Naujenes jauniešu  iniciatīvas un sporta centra   jaunatne aktīvi piedalījās 

projektos „Esi uzņēmējs 2011./2012.” un „Uzlabosim savu ikdienu” un visos pasākumos, kas 

tika organizēti novadā. 

Īpašu atsaucību starp jauniešiem izraisa Daugavpils novada starptautiskais dabas 

projekts „Youth for nature”.   

   2012. gadā centrs piedāvāja interešu izglītības programmas  “Dejot protu!” un „Break 

Dance”, kā arī sporta izglītības programmu  airēšanā.  

 

Sociālā aizsardzība 

 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Daugavpils novada domes pieņemtajiem 

lēmumiem. Sociālo aprūpes iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu sociālo pakalpojumu un 
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pasākumu finansējums no novada pašvaldības budžeta 2012. gadā un budžeta projekts 

2013.gadam: 

 

 Sociālās aprūpes iestāde, 

 sociālais pakalpojums 

2012. gads 

plānots 

Izpilde 2013. gada 

pieprasījums 

1. Naujenes bērnu nams 

Mātes un bērna atbalsta centrs „Avotiņi” 

289 410 

3 418 

288 256 

3 418 

309 534 

6 860 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs 

Dienas centrs personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

327 016 

2 899 

322 520 

 

 

329 042 

3. Bērnu ar īpašām vajadzībām un hroniski                       

slimojošu bērnu no trūcīgām ģimenēm                           

sociālā rehabilitācija vasaras periodā 

2000 1300 

 

2000 

4. Ziemassvētku pasākumi sociālo aprūpes                        

iestāžu klientiem, bērniem ar īpašām                      

vajadzībām, bērniem bāreņiem,  

daudzbērnu ģimeņu bērniem un 

 citi sociālie pasākumi 

3000 2991 3000 

5. Subates Romas katoļu draudzes  

 „Miera nams” atbalstam 
350 348 613 

 

6. Bērni palikuši bez vecāku gādības transporta              

apmaksai autobusam, tramvajam 
4800 3615 

 

4800 

7. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām 

Stacionārā Daugavpils reģionālajā slimnīcā 

slimnīcā 

35000 20903 25000 

8. Detoksikācijas, nakts patversmes                           

pakalpojuma apmaksa  
7800 4905 7500 

9. Pabalsts jaundzimušajiem novadā   6000 

10. Bērnu nometnes trūcīgajiem bērniem                       (3 

maiņas) 
  9000 

 

 Kapitālieguldījumi sociālo pakalpojumu nozarē  
 

 

Iestāde 2012. gads 2013.gads 

Naujenes bērnu 

nams  

 

1599 – kanalizācijas remonts  

2710 – higiēniskās telpas remonts 

12 807- autobusa iegāde 

2 569 – pagraba hidroizolācija 

720 - veļas noliktavas grīdas                               

seguma maiņa  

1 696 – mēbeļu iegāde veļas  

noliktavai  

Videonovērošana-1500 

Virtuve remonts – 4512 

Sanitārās telpas ierīkošana katlu 

mājā - 4000 

Tehniskā projekta izstrāde vidējās  

grupas ēkas rekonstrukcija – 3600 
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Naujenes bērnu nama autobuss 

 

Naujenes bērnu nama higiēniskās telpas 

 

Naujenes bērnu nams 2012.gadā ir saņēmis ziedojumus Ls 47 881, par kuriem tika 

veikti šādi darbi: 

 

Mikroautobusa iegāde – Ls 16 014  

Inventāra iegāde – Ls 740   

Gumijas riepas autobusam – Ls 380  

Kosmētiskais remonts vidējai grupai - Ls 24 620   

Atlikums uz 2013.gadu – Ls 6 127   

 

Iestāde 2012. gads 2013.gads 

Višķu sociālās 

 aprūpes centrs 
26 402 – lifta uzstādīšana, 

 istabiņas un ēdamistabas 

 remonts 

60 000 –  iekšējā ūdensvada  un                   

kanalizācijas renovācija 

33 000 – elektroinstalācijas darbi 

2000 – dziļurbums ar rokas pumpi 
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9 905 – ģeneratora iegāde 

2022 – lapenes uzstādīšana 

223- grīdas seguma maiņa 
202- trauksmes pogas uzstādīšana 

 

 
 

Višķu sociālās aprūpes centrā lapenes būvniecību veica zemnieku saimniecība 

"Stiebriņi"'. Kopējās lapenes izmaksas (ar aprīkojumu - galds un soli) sastādīja Ls 2 022, no 

kuriem Ls 850.00 finansēja LPS Meža attīstības fonds. 

 

Višķu sociālās aprūpes centra uzstādītais pacēlājs 

 

 

Iestāde 2012. gads 2013.gads 

Sociālo pakalpojumu centrs 

 „Pīlādzis” 

2500 – apmaksāti komunālie pakalpojumi                           

par Špoģu  mūzikas un mākslas 

 skolas un policijas iecirkņa telpām  
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Sociālā dienesta darbība 

  

N.p.k. Pieņemtie lēmumi 2011.gads 20111 2012.gads 

1. Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa piešķiršanu 3228 3110 

2. Par aprūpi 52 103 

3. Par sociālās palīdzības piešķiršanu 3656 3657 

4. Par veselības aprūpes atvieglojumiem 660 _ - 

5. Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai personas statusa                 

piešķiršanā 

 

10 

 

8 

6. Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana 25 41 

 Konsultatīvais atbalsts   

1. Pieņemti klienti Sociālajā dienestā dažādos jautājumos 770 743 

2. Izbraukumi uz pagasta pārvaldēm 24                  27 

3. Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju skaits 57 54 

4. Sociālo aprūpes iestāžu apmeklēšana 21 19 

 

Vasarā tika organizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi 10 bērniem ar īpašām vajadzībām 

Riebiņu novadā „Silajāņos”, kuras rezultātā ir uzlabojusies bērnu veselība, uzvedība un 

komunikatīvās prasmes. Tika piesaistīta reiterterapija. Novada finansējums bija Ls 1300.00. 

 

No 2012.gada 25.jūnija līdz 5.jūlijam 2 bērni ar īpašām vajadzībām tika iesaistīti 

rehabilitācijas nometnē, ko organizēja un finansēja Bērnu fonds.  

Vasaras brīvdienās no 09.07.2012.-18.07.2012.  tika organizēta nometne 30 bērniem no 

trūcīgām ģimenēm, ko finansēja Daugavpils novada dome Ls 3 278. 

 
Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 103 augsta riska ģimenes. 

 2012.gadā 8 ģimenēm atjaunotas vecāku aprūpes tiesības, kurās ir 14 bērni. 

 20 bērniem nodrošināti sociālās rehabilitācijas pasākumi krīzes centrā „Rasas pērle”. 

 4 bērni ar Sociālā dienesta darbinieku palīdzību ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā.

 Noslēdzies projekts Latvijas-Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO 

fonds” apakšprojekts „Mūža atvasara”, kas deva iespēju paaudžu sadarbībai un pensionāru 

aktivitātēm Daugavpils un Ilūkstes novadā.  

 

Aktīvākie seniori bija: Kalupes, Laucesas, Sventes, Naujenes, Nīcgales pagastā. 

Aktivitātēs tika apgūtas datorprasmes, lekciju cikls psiholoģijā, ķermeņa kopšanā, pareiza uztura 

lietošanā, motivācijas un pašvērtējuma celšanā, veselīga dzīves veida uzturēšanā. Tika organizēts 

pieredzes apmaiņas braucieni uz citiem novadiem.  

Projektā piedalījās vairāk kā 900 senioru. 

Novada līdzfinansējums Ls 2 243.  
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2012.gada jūnijā Latvijas – Šveices sadarbības programmas apakšprojekta „Mūža 

atvasara” ietvaros, pēc Šveices Sarkanā Krusta ielūguma, Daugavpils novada pārstāvjiem bija 

iespēja uz trijām dienām aizbraukt uz Šveici, lai iepazītos ar šīs valsts Sarkanā Krustu darbību. 

Novada delegācija apmeklēja Starptautisko Sarkano Krustu Bernā un Sarkanā Krusta komitejas 

Cīrihē, Tūnā un Friborgā. 

 
Dienests iesaistījās akcijā „Skolas soma” ar ziedot.lv starpniecību. Tika piešķirtas 25 

dāvanu kartes trūcīgām ģimenēm ar bērniem kancelejas preču iegādei. 

 

Iesaistījās Skolas atbalsta fondā „Veronika” , kas iedalīja 3 trūcīgām ģimenēm ar bērniem 

dāvanu karti Ls 25.00 vērtībā.  

 

  Dienests iesaistījās pasākumā „Paēdušai Latvijai” un 50 seniori, kam pensijas apmērs bija 

līdz Ls 100, saņēma pārtikas paku Ls 4.00 vērtībā. 

 

Novadā ir izdalītas 368 Latvenergo dāvanu kartes Ls 19 762 vērtībā. 

 

Trūcīgām ģimenēm izdalītas 2 710 Eiropas pārtikas pakas. 

 

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

Tika sumināti 6 novada  simtgadnieki.  

 

Sadarbībā ar Latvijas-Čehijas-Polijas nevalstisko organizāciju Sociālā dienesta darbinieki 

tika ielūgti pieredzes apmaiņā uz Prāgas sociālo dienestu, kurā tika gūta pieredze darbā ar 

senioriem, sociālo pakalpojumu organizēšanā, palīdzības sniegšanā veciem cilvēkiem, 

bezdarbniekiem, atkarīgajiem. 
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Sadarbojoties ar uzņēmēju Pēteri Šmidri, 47 bērniem no trūcīgām ģimenēm Demenes 

pagastā 2012.gada nogalē tika apmaksāts Rīgas cirka apmeklējums un vakariņas „Lido” 
kompleksā. 

 
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils Sociālo lietu 

pārvaldi tika organizēts Jaungada pasākums audžuģimenēm, kurā piedalījās 14 novada 

audžuģimenes. Finansiālo atbalstu (Ls 1000) audžuģimeņu pasākumā sniedza uzņēmēji (SIA 

„SZMA”, SIA SKA „Projekts”, SIA „Apollo”, SIA „Ditton būve”, SIA „Proline”, SIA 

„Vampro”, SIA „Antaris”) un Daugavpils novada domes deputāti. 

 

Ar 2012.gada 1.aprīli uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts sadarbībā ar Latvijas 

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

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

Novadā, projekta ietvaros ir iesaistīti 4 pagasti: Demenes, Naujenes, Kalupes un Ambeļu 

pagasti. Apmācīti 7 aprūpētāji. Šobrīd tiek aprūpēti 20 aprūpējamie mājas apstākļos. 

 
Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie izmaksāti: 

 pabalsti garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (GMI) un dzīvokļa pabalsti. 
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GMI pabalstu izmaksa pagastu griezumā salīdzinājumā 2011. un 2012.gadiem 

 
Pagasta pārvaldes nosaukums 2011.gads (Ls) 2012.gads (Ls) 

Ambeļu 18580 11308 

Biķernieku 12589 16103 

Demenes 7377 11480 

Dubnas 12155 9364 

Kalkūnes 17395 10917 

Kalupes 21876 21032 

Laucesas 18543 18252 

Līksnas 14195 19868 

Maļinovas 16571 23952 

Medumu 22916 21738 

Naujene 32450 36740 

Nīcgales 8785 8461 

Salienas 7748 11921 

Skrudalienas 26901 31559 

Sventes 16326 15172 

Tabores 11298 10315 

Vaboles 13163 17353 

Vecsalienas 12984 15888 

Višķu 14579 13869 

KOPĀ 306 431 325 292 

 
2012.gadā GMI pabalstu 50% ir atmaksājusi valsts visus 12 mēnešus –Ls 162 646 

2012.gadā dzīvokļa pabalstu 20% ir atmaksājusi valsts tikai 4 pirmos mēnešus – 

 Ls 4 691.60 
 

Dzīvokļa pabalstu izmaksa pagastu griezumā salīdzinājumā 2011 un 2012.gadiem 
 

Pagasta pārvaldes nosaukums 2011.gads (Ls) 2012.gads (Ls) 

Ambeļu 2380 2720 

Biķernieku 700 1460 

Demenes 4880 4560 

Dubnas 1620 1800 

Kalkūnes 1810 1600 

Kalupes 2820 2460 

Laucesas 1760 1720 

Līksnas 2100 1840 

Maļinovas 1740 2600 

Medumu 1720 1620 

Naujenes 6572 6006 

Nīcgales 1200 1000 

Salienas 1820 2060 

Skrudalienas 2120 3320 

Sventes 1380 2160 

Tabores 1740 1800 

Vaboles 1560 1380 

Vecsaliena 1580 1700 

Višķu 2665 3417 

KOPĀ 42 167 45 223 
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Pārējo pabalstu izmaksas 

 2011.gads (Ls) 2012.gads (Ls) 
Bērnu ēdināšanas pabalsts 49482 49145 

Sociālo garantiju pabalsts 64031 68536 

Veselības aprūpes pabalsts 268 583 

Pārējie pabalsti 19313 20498 

 

Psiholoģiskās izpētes atzinumi (pēc satura un adresāta) 

Saturs Adresāts Skaits Skaits kopā  

Vardarbība pret bērnu   19 

Vardarbība pret bērnu ģimenē Līksnas bāriņtiesa 

Kalkūnes bāriņtiesa 

Naujenes bāriņtiesa 

Līvānu bāriņtiesa 

Latgales tiesas apgabala 

prokuratūra 

Latgales reģionā Kārtības policija 

 

11  

Vardarbība bērnu vidū  LR Augstākās tiesas Krimināllietu 

palāta 

Latgales reģiona pārvaldes 

Kriminālpolicijas birojs 

3  

Vardarbības sekas bērnam Rehabilitācijas centri 5  

Bērnu apmācības jautājumi, 

IQ diagnostika, gatavība 

skolai 

 9 

 Naujenes pamatskola 2  

Līksnas bāriņtiesa 1  

Silenes pamatskola 1  

Valsts pedagoģiski medicīniskā 

komisija 

5  

   

   

   

Bērna –ģimenes jautājumi  68 

Bērna – ģimenes aspektu 

izpēte, bērna viedokļa 

noskaidrošana nosakot 

dzīvesvietu vecāku šķiršanās 

gadījumā, adopcijas jautājumā. 

Atbilstība viesģimenes, 

audžuģimenes, aizbildņa 

pienākumu pildīšanai.  Vecāku 

aprūpes tiesību atjaunošanas 

iespējas   

Kalkūnes bāriņtiesa 9  

Naujenes bāriņtiesa 10  

Līksnas bāriņtiesa 14  

Skrudalienas bāriņtiesa 9  

Višķu bāriņtiesa 13  

Daugavpils bāriņtiesa 8  

Audžuģimene (iesniegšanai tiesā) 3  

Vecāki (iesniegšanai tiesā)  2  

Nosūtījumi pie speciālistiem    3 

    

KOPĀ  99 
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Nodarbinātības jautājumu risināšana 

 

2010. gadā izveidotas projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 748 darba vietas. 

2010. gadā tika nodarbināti 1282 bezdarbnieki. 

2011. gadā izveidotas projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 903 darba vietas. 

2011. gadā tika nodarbināti 1314 bezdarbnieki. 

2012. gadā izveidotas projekta „Algoto pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros 834 

darba vietas. 

2012. gadā tika nodarbināti 1294 bezdarbnieki. 

13 pagastos bezdarbnieku darbu vadītāji ir sociālie darbinieki. 

 

Bezdarbnieku skaits novadā: uz 01.12.2011. bija 2333 bezdarbnieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezdarbnieku skaits novadā: uz 01.12.2012. bija 2092 bezdarbnieku. 
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Bezdarbnieku skaits novadā ir nedaudz mazinājies sakarā ar: 

1) cilvēki ir atraduši darbu citās pašvaldībās; 

2) atraduši darbu Daugavpils novadā vai Daugavpils pilsētā; 

3) izbraukuši uz ārzemēm; 

4) neredz jēgu reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ( no bezdarbnieku 

aptaujas). 

 

2011.gada nogalē novada bezdarba līmenis 14,8 %; 

2012. gada nogalē novada bezdarba līmenis 13,4%. 

 
Sociālie darbinieki katru gadu iesaista novada seniorus un invalīdus Jaungada pasākumos. 

 

Sociālie darbinieki, katru gadu iesaista novada invalīdus sporta svētkos. Arī sociālo iestāžu  

iemītnieki piedalās sacensībās .  
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Kultūra 

 

Darbs projektos 

 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam  projekts LLIV-

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

Jaunrade -  mana cerība.” 

 

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

integrāciju sabiedrībā Daugavpils un Zarasu novados, attīstot šo cilvēku mākslinieciskās 

iemaņas un sniedzot iespēju sadarboties ar veselajiem vietējās kopienas iedzīvotājiem, 

piedaloties deju, dziedāšanas, rokdarbu un teātra nodarbībās. 

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

un  citi  kopienas iedzīvotāji.  

 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde organizēja divus pasākumus: 

 Mākslas plenēru Raiņa mājā Berķenelē no 2012.gada 13.līdz 15.jūlijam; 

 Višķu pagasta svētkus 2012.gada 18.augustā. 
                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mākslas plenērs Raiņa mājā  Berķenelē                                                     Višķu pagasta svētki 

 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLB-1-063 

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

piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā.” 

 

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

pierobežu reģioniem ar  cilvēkresursu spēju paaugstināšanu kultūras sektorā, radošu jauniešu 

apvienošanu un tradicionālo kultūras vērtību popularizēšana sabiedrībā. 

Mērķa grupa: Daugavpils, Zarasu un Braslavas rajonu radošie jaunieši un kultūras jomas 

pārstāvji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etnomūzikas nometne Braslavā, Baltkrievijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Teātra festivāls Ambeļos 
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Lielākie pasākumi Daugavpils novadā:  

Daugavpils novada deju kolektīvu Ziemas Sadancis 25. februārī; 

Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vaboles pagastā 28. aprīlī; 

Daugavpils novada deju kolektīvu sadancis Vaboles pagastā 25. maijā; 

Starptautiskais mūzikas un mākslas skolu akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2012”                   

21. aprīlī; 

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2012 Naujenes pagastā 26.maijā; 

Starptautiskais amatierteātru saiets „Spēlējam kopā” Ambeļu pagastā 16. – 17. jūnijā; 

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas svinīgais sarīkojums16. novembrī. 

 

Sadarbībā ar  biedrību “Dabas koncertzāle”  un Demenes pagasta pārvaldi  30. jūnijā tika 

organizēts  vērienīgais  Dabas koncertzāles koncerts  Demenes pagasta “Jaunvandās”   ar  

mūziķu  Ingusa  Ulmaņa , Kaspara Tobis, Andra  Sējāna, Aigara Voitišķa , Anrija Grinberga, 

Rūtas un Valda  Muktupāvelu  piedalīšanos. Pasākums  veltīts  mūsu novada  unikālās faunas  

pārstāvim - sarkanvēdera ugunskrupim 

 

 

 
 

 

 

 
Dabas konzertzāles  pasākums Demenes pagastā 30. jūnijā 

 

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem  2012. gadā bija tradicionālās kultūras attīstība un 

Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nepārtrauktības procesu sekmējošu pasākumu 

rīkošana 

. 

 Jauniešu deju kolektīvu sporta un deju diena Vabolē  14. janvārī  

 Daugavpils novada deju kolektīvu Ziemas Sadancis  25. februārī  

 Daugavpils novada folkloras kopu vadītāju dalība Starptautiskajā etnomūzikas nometnē 

Braslavā (Baltkrievija) 25. marts – 4. aprīlis  
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 Višķu pagasta svētki, estrādes atklāšana 18. augustā. Organizēja Daugavpils novada 

Kultūras pārvalde sadarbībā ar Višķu pagasta pārvaldi, piesaistot pārrobežu sadarbības 

programmas projekta „Jaunrade – mana cerība” finansējumu  

 Daugavpils novada dienas 22. septembrī  

 Daugavpils novada Kultūras centra  folkloras kopa „Dyrbyni” rīkoja folkloras danču 

vakarus septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī reizi  mēnesī Daugavpils novada 

Kultūras centrā. 

 

              
Višķu pagasta svētki, estrādes atklāšana  

 
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 

 

2012. gadā tika realizēta tautas tērpu programma,  tika iegādāti tautas tērpi Daugavpils novada 

tautas deju kolektīviem  par kopējo summu Ls 6094,00.  

 

Daugavpils novada folkloras kopu dalība Starptautiskajā Folkloras festivālā „Baltica 2012” – no 

Daugavpils novada piedalījās 6 kolektīvi: Daugavpils novada Kultūras centra folkloras kopa 

„Dyrbyni” , Nīcgales pagasta folkloras kopa „Neicgalīši”, Naujenes Kultūras centra folkloras 

kopa „Rūžeņa”, Ambeļu Kultūras nama folkloras kopa „Speiga” , Dubnas pagasta folkloras 

kopa „Atzola”, Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” – kopā 87 dalībnieki. 

 

 
Starptautiskais Folkloras festivāls „Baltica 2012” 

 

 
Daugavpils novada folkloras kopu 

piedalīšanās festivāla gājienā 

  

 

Daugavpils novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbība 

Daugavpils novada Kultūras centrā darbojas 8 amatiermākslas kolektīvi:  

Jauktais koris „Latgale”, Tautas deju ansamblis „Līksme” , Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Līksme”.   
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Jauktais koris „Latgale” koru sadziedāšanās svētkos  

 
Tautas deju ansamblis un vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „Līksme” Starptautiskajā tautas mākslas 

festivālā „Augšdaugava 2012” 

 

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

 

 
Teātra trupas „Trešais variants” ES rīkotajā skeču konkursā 

„Es, mēs un ES” 

 
Vokālais ansamblis „Stage On” Daugavpils novada vokālo 

ansambļu skatē „Pavasara dziesma” 

Folkloras kopa „Dyrbyni”,  Projekta „Mode H” radošā grupa 

 

 
Projekta „Mode H” radošās grupas mēģinājums Daugavpils 

novada Kultūras centrā 

Kopējais dalībnieku skaits Daugavpils novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvos ir 180 

cilvēki.  

 

Daugavpils novada centrālas bibliotēkas dienesta darbība 

   Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2012.gadā tika veikta ar 

centralizētu iepirkumu, paredzot 0,42 santīmi uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei. Bibliotēku 

krājumi palielinājās par 2663 grāmatām, kuru iegādei iztērēti Ls 11 644. Informācija par 

Daugavpils novada bibliotēku resursiem pieejama Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā 

http://naujene.biblioteka.lv/alise/ , kur ievadīti 74522 eksemplāri iespieddarbu.  

http://naujene.biblioteka.lv/alise/
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    2012.gada aprīlī Daugavpils novadā notika Bibliotēku nedēļa ar plašu bibliotēku darbību 

popularizējošu pasākumu piedāvājumu.  Sadarbībā ar “Lauku bibliotēku atbalsta biedrību” 

2012. gada 17.augustā Naujenes pagastā notika 11. Grāmatu svētki. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

„Latvijas Avīzes” publiskajā diskusijā „Latgale – iespēju vai problēmu zeme?” piedalījās: 11.Saeimas deputāti Jānis Lāčplēsis 

(Vienotība), Jānis Trupovnieks (Zaļo un Zemnieku savienība) un Juris Viļums (Reformu partija) 

 

Raiņa mājas Berķenelē darbība 

2012.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 3220 cilvēki, organizētas 47 ekskursijas,                            

12 pasākumi un 10 izstādes. Atbalstīti 3 projekti. 
 

Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

2012.gadā Naujenes Novadpētniecības muzeju apmeklēja 4020 cilvēki, organizētas 120 

ekskursijas. 2012. Gada galvenā muzeja  darba tēma bija: „Ievērojami novadnieki Daugavpils 

novadā. Tēlniecei V.Zeile -75”.  

 

Skrindu dzimtas muzeja darbība 

Gada laikā kopējais apmeklētāju skaits muzejā – 1232, no tiem pieaugušie -664, skolēni – 568, 

tai skaitā, ārzemju viesi -29. 
 

Kultūras mantojuma daļas darbība 

 

Sagatavots  un 5. jūlijā  apstiprināts Daugavpils novada domes   Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas  sēdē un tālāk virzīts  integrēšanai  Daugavpils novada teritorijas 

plānojuma projektā  2012.-2024. gadiem Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 

objektu saraksts, kurā  ietverti 235 sakrālās arhitektūras objekti, muižas un parki un citi objekti.  

 

Tika veidots  Daugavas novada suvenīrmonētas  „Raiņa māja Berkenelē” dizaina projekts. 
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Naujenes Mūzikas un mākslas skolas darbība 

 

 2012./2013. m. g. profesionālas ievirzes izglītības programmās apmācāmo audzēkņu 

skaits  -  141 audzēknis.  2012. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts 

dienests akreditēja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas šādas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas : „Klavierspēle”, „ Akordeona spēle”, „Vijoļspēle”, „Klarnetes spēle”, „Saksofona 

spēle”, „Eifonija spēle”, „Trompetes spēle”, „Vizuāli plastiskā māksla”  ar iespējām tās īstenot 

līdz 2018. gada 7. jūnijam. 

 

Špoģu  Mūzikas un mākslas skolas darbība 

 

 Iestādē uz  01.09.2012. mācās 187 audzēkņi. 2012.gadā skolu absolvēja 23 audzēkņi, 

t.sk., Klavierspēles programmā – 2 audzēkņi, Akordeona spēles programmā – 2 audzēkņi, Kora 

klases programmā – 7 audzēkņi, Kokles spēles programmā – 2 audzēkņi, Vizuāli plastiskās 

mākslas programmā – 10 audzēkņi. 

 

2013.gadā novada tautas mākslas kolektīvi piedalīsies XXV Vispārējos latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētkos Rīga. Liels darbs notiks pie koru un deju repertuāra apguves, 

vietējam tradīcijām atbilstoša tautas tērpu sakārtošanas, pie amatierkolektīvu novada un 

reģionālo skašu rīkošanas un kolektīvu dalības tajos.  

 

Pieaugušo  sports 

 

 2012. gadā novada 19 pagastu pārvaldēs ar  sportu 15 sporta  veidu  sekcijās  nodarbojās 

946 novada  iedzīvotāji un  pagastos  strādā ar  dažādu  darba  laika  slodzi  18 pagastu  sporta  

darba organizatori.  

Aizvadītajā gadā novada sportisti iepriecināja savus līdzjutējus  ar  augstiem  rezultātiem 

Pasaules un Eiropas čempionātos svarbumbu  sportā  un airēšanā,  izcīnot 35  medaļas  dažādās  

vecuma grupās.  

Novada  sportistu  izcīnītās  medaļas Eiropas un Pasaules čempionātos. 

Sacensību  nosaukums Zelta  Sudraba Bronzas 

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 

Jaunieši  

Eiropas  čempionāts svarbumbu  sportā 

 

- 
 

1 

 

3 
 

4 

 

1 
 

4 

Juniori 

Pasaules  čempionāts  svarbumbu  sportā 

Eiropas čempionāts  svarbumbu sportā  

 

1 

- 

 

2 

 

 

2 

1 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

2 

- 

Pieaugušie 

Pasaules čempionāts svarbumbu sportā 

Eiropas čempionāts svarbumbu sportā 

Eiropas čempionāts airēšanā 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

2 

2 

- 

 

- 

2 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

2 

1 

Veterāni 

Pasaules čempionāts svarbumbu sportā 

Pasaules čempionāts kanoe airēšanā  

Eiropas čempionāts svarbumbu sportā 

 

4 

3 

1 

 

5 

- 

5 

 

3 

2 

3 

 

3 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

2 

- 

Kopā: 9 13 18 11 6 11 

 

 Lauceses  pagasta  svarbumbu cēlāji  Kristīne  un Edgars  Pavlovski 2012.gadā  Eiropas 

čempionātā svarbumbu  sportā  izcīnīja 6 godalgas. Divas zelta godalgas Pasaules junioru 

čempionātā svarbumbu celšanā   izcīnīja novada izlases komandas dalībnieks Andrejs 

Matvejevs svara kategorija  līdz 63  kg.  
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Republikas  čempionātā  svarbumbu  celšanā  novada sportisti  izcīnīja 18 medaļas un  

novada  jauniešu un vīriešu komandas pirmo reizi novada  sporta  vēsturē  izcīnīja  otro  vietu  

komandu  vērtējuma. Republikas  kausa izcīņā  svarbumbu sportā, piecu  posmu kopvērtējumā , 

novada  sportisti  izcīnīja 6 kausus.  

Latvijas III vasaras Olimpiādes finālsacensībās, kas ir lielākais valsts 4 gadu 

kompleksais  sporta pasākums , Naujenes pagasta un novada sportisti  izcīnīja 5 medaļas , kas  

ierindoja Daugavpils novadu 41.vietā visu republikas pašvaldību kopvērtējuma un 2. vietā starp  

Latgales reģiona novadiem aiz  Krāslavas novada, kurš izcīnīja 2 medaļas no tām 1 zelta.    

Sudraba godalgu brīvajā  cīņā izcīnīja  Romans Gromovojs, bronzas godalgas brīvajā  cīņā  

Aivars Jaunzems , Konstantīns Ostašonoks ,Andžejs Plisko  un airēšanā 1000 m distancē   

Ludmila Ivanova un Viktorija  Vedļa .    

 

 
 

 

Sporta  skolas  sasniegumi ir  izglītības  pārvaldes atskaitē. 
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Jāatzīmē arī novada  sporta veterānu sasniegumi. Svarbumbu  cēlājs  Vladislavs  Petrovs  

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

Pasaules un Eiropas  kausa  izcīņas trīs  posmu sacensībās , kuras notika Arhanģeļskā, Minskā 

un Vitebskā  izcīnīja  30 godalgas un laboja arī  30  Eiropas un  Pasaules  rekordus  savā  svara  

kategorijā dažādos  vingrinājumos. 

 

 
 

Latvijas pašvaldību sporta  veterānu –senioru  49. sporta spēļu kopvērtējumā, novada  

veterānu  komanda  izcīnīja 6. vietu  otrajā  komandu  grupā un 22. vietu  absolūtajā komandu  

vērtējumā  starp republikas pašvaldībām un  sporta  klubiem. 

Novadā  aizvadītajā  gadā  aktīvi darbojās  7 biedrības – sporta klubi, kuros regulāri 9 

sporta veidos nodarbojas 231 novada sporta klubu biedri. 

 2012.gadā novadā  sarīkoti 6 kompleksie  sporta pasākumi un katra pasākuma  sacensību 

programmā  bija  iekļautas  sacensības  vairāk  nekā  10  veidos. Novada pašvaldību  darbinieku 

3. ziemas sporta spēlēs piedalījās 22  komandas , novada  skolotāju  sporta un atpūtas  svētkos 

16 izglītības iestāžu komandas, novada 3.zemnieku sporta svētkos 17 pagastu pārvalžu  

komandas.   

 
 

Daugavpils un  Ilūkstes novada sporta  svētkos cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām 

piedalījās  22 delegācijas , novada skolēnu  2011./2012. gada sporta  spēlēs  piedalījās visas  

novada vispārizglītojošās skolas. Novada skolēnu sporta  spēļu  uzvarētājas komandas   sekmīgi  

pārstāvēja  novadu Latgales reģiona skolēnu sporta  spēļu finālsacensībās.   
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   No novada  sporta spēļu komandām aizvadītajā gadā lielākos panākumu guva  Naujenes 

pagasta minifutbola komanda, izcīnot 1.vietu Latgales  reģiona un 2.vietu Latvijas kausa izcīņas 

finālsacensībās  minifutbola ,piekāpjoties tikai Rīgas čempioniem. Kalupes pagasta futbola  

komanda „Kalupe” izcīnīja 2.vietu Latvijas 2.līgas Austrumlatvijas čempionātā futbolā. 

Demenes  pagasta telpu  futbola  komanda izcīnīja 3. vietu Latgales  2012.gada kausa  izcīņā  

telpu futbolā. 

 

 
  

Kalupes pagasta sieviešu basketbola komanda izcīnīja 2.vietu Latgales sieviešu  

basketbola čempionātā . Novada vīriešu basketbola izlases komanda  izcīnīja bronzas medaļas   

Latvijas –Lietuvas-Baltkrievijas  pierobežas līgas 2012.gada čempionātā. 

 

 
          

           Aizvadītajā gadā sarīkotas visas plānotās novada sporta sacensības pieaugušajiem un  

novada skolēnu  sporta  spēļu finālsacensības.  

 Saskaņā ar Daugavpils novada attīstības programmu 2012. gadā ir pabeigta novada 

Višķu  stadiona 1.kārtas rekonstrukcija un ar stadiona  svinīgu  atklāšanu  nodota  ekspluatācijā  

stadiona  vieglatlētikas  arēna ar  sintētisko segumu, kura pēc speciālistu  atzinuma ir  viena  no  

labākajām Latgalē.  
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Sarīkots Daugavpils novada   konkurss  „Sports  laureāts 2012”.  

   

Uzņēmējdarbības veicināšana 

 

Novada ekonomikas attīstība ir atkarīga no uzņēmējdarbības vides un uzņēmējiem, kas 

spēj piedāvāt vietējā un ārējā tirgū konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Reģistrēto 

uzņēmumu skaits Daugavpils novadā ir 1338 (uz 12.2012, Lursoft dati), no tiem apmēram 45% 

ir ekonomiski aktīvi.  

 

Aktīvākās uzņēmumu nozares ir mazumtirdzniecība, kokapstrāde, vairumtirdzniecība, 

transporta pakalpojumi, darījumi ar nekustamo īpašumu, graudkopība u.c.  

 

TOP 20 Daugavpils novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu (uz 12.2012, Lursoft 

dati)
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TOP 20 Daugavpils novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem (uz 

12.2012, Lursoft dati) 
 

 
 

Kopā novada uzņēmumos ir nodarbināti vairāk kā 2045 darbinieki (novada uzņēmēju datu 

bāzes dati, 12.2012.): 

 Ambeļu pagasts – vairāk kā 25 darbinieki 

 Biķernieku pagasts – vairāk kā 60 darbinieki 

 Demenes pagasts – vairāk kā 95 darbinieki 

 Dubnas pagasts – vairāk kā 60 darbinieki 

 Kalkūnes pagasts – vairāk kā 340 darbinieki 

 Kalupes pagasts – vairāk kā 25 darbinieki 

 Laucesas pagasts – vairāk kā 75 darbinieki 

 Līksnas pagasts – vairāk kā 110 darbinieki 

 Maļinovas pagasts – vairāk kā 80 darbinieki 

 Medumu pagasts – vairāk kā 30 darbinieki 

 Naujenes pagasts – vairāk kā 450 darbinieki 

 Nīcgales pagasts – vairāk kā 50 darbinieki 

 Salienas pagasts – vairāk kā 40 darbinieki 

 Skrudalienas pagasts – vairāk kā 55 darbinieki 

 Sventes pagasts – vairāk kā 80 darbinieki 

 Tabores pagasts – vairāk kā 110 darbinieki 

 Vaboles pagasts – vairāk kā 25 darbinieki 

 Vecsalienas pagasts – vairāk kā 105 darbinieki 

 Višķu pagasts – vairāk kā 230 darbinieki 

 

Visvairāk darbinieku tiek nodarbināti sabiedrībās ar ierobežotu atbildību un akciju 

sabiedrībās. Lielākais darba vietu skaits ir izveidots: 

 SIA „Zilā Lagūna” - 142 (Kalkūnes pagasts)   
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 SIA „Lia - D” – 85 (Naujenes pagasts)   

 SIA „Meliors Krauja” – 80 (Naujenes pagasts)   

 A/S „Daugavpils Dzirnavnieks” - 73 (Naujenes pagasts)  

 SIA „Žabo” – 63 (Kalkūnes pagasts)  

 SIA „Naujenes Pakalpojumu Serviss” – 63 (Naujenes pagasts)  

 A/S „Latgales Bekons” - 52 (Višķu pagasts)  

 SIA „Mežvidi” – 50 (Tabores pagasts)  

 SIA „Dilar Trans” – 45 (Naujenes pagasts)  

 SIA „Dubiki” – 38 (Vecsalienas pagasts)  

 SIA „Avis-D” – 35 (Kalkūnes pagasts)  

 

Lielākajā daļā lauku saimniecību tiek nodarbināti no 1 līdz 4 ģimenes locekļiem. 

Daugavpils novads ir ļoti bagāts tieši ar bioloģiskajām saimniecībām. 

 

Daugavpils novada uzņēmēji arvien aktīvāk iesaistās ES finansējuma apguves pasākumos, 

sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību  "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" 

iesniedzot projektus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Atklātajam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 

2007.–2013.gadam ietvaros. 2012. gadā (uz 06.2012.) tika iesniegti: 

 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" – 26 projekti 

 pasākumā "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai" – 14 projekti 

 pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību 

nesaistītu darbību dažādošanu" - 8 projekti 

Projektus Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai raksta arī paši uzņēmēji. 

 

Novada saimnieciskās darbības veicināšanai 2012. gadā notika sekojošas aktivitātes: 

 

1. Turpinājās darbs pie Daugavpils novada biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 

2011/2012” praktisko semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanas. 

17.februārī tika noskaidroti konkursa uzvarētāji: I vieta - Guntis Jurāns, ar biznesa plānu 

„Kvēpu neitrālās malkas ražotnes izveide”, II vieta - Jekaterina Lazukina un Oksana 

Saprikova, ar biznesa plānu „Beķerejas kafejnīca „Latviešu pīrāgi”, III vieta - Jeļena 

Drizļonoka, ar biznesa plānu „VilenaZipper oriģinālās rotaslietas”. Konkursa uzvarētāji 

ieguva Daugavpils novada domes naudas balvas: 1. vietas ieguvējam - Ls 500, 2.vietas – 

Ls 400 un 3.vietas – Ls 300 lielas naudas balvas. Tāpat speciālās balvas piešķīra SIA 

„Lia D” - Jekaterinai Lazukinai un Oksanai Saprikovai, par biznesa plānu „Beķerejas 

kafejnīca „Latviešu pīrāgi” un Karolīnai Ščedrovai un Jevgenijam Ščedrovam, par 

biznesa plānu „Zivju audzēšana un maksas zvejošanas pakalpojumu organizēšana”. 

Konkursa Stratēģiskie partneri bija AS „Swedbank” un SIA „Lia D”. Kompetences 

partneri - Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas 

centrs, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunkts, Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca”, SIA  „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs”, biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome”. 

Konkursa vērtēšanas komisijas locekļi – J.Jalinska, D.Kriviņa, A.Kucins, V.Pudovkina, 

A.Cimoška, E.Lipiņš, J.Sprindžuks, I.Lune, A.Zelčs un A.Bitinas. Kopā konkursā tika 

iesaistīti vairāk kā 50 dalībnieki. 

 

2. Izveidota veiksmīga sadarbība ar SIA  „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

(LLKIC) Daugavpils nodaļu un Daugavpils biroju. No 2012.gada 1.augusta Daugavpils 

novadā darba gaitas uzsāka seši lauku attīstības konsultanti, kuri ar novada saimnieciskās 

darbības veicējiem strādā pa pagastu teritorijām: 1.grupa – Naujenes, Biķernieku, Ambeļu 
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pagasts, 2.grupa - Vaboles, Nīcgales, Kalupes, Līksnas pagasts, 3.grupa - Dubnas, 

Maļinovas, Višķu pagasts, 4.grupa - Sventes, Medumu, Kalkūnes pagasts, 5.grupa - 

Lauceses, Tabores, Demenes pagasts, 6.grupa - Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas 

pagasts. Konsultanti tika pieņemti darbā LLKIC Daugavpils nodaļā. Četru konsultantu 

darbs tiek finansēts no Valsts lauku tīkla tehniskās palīdzības līdzekļiem. Divu konsultantu 

darbu finansē Daugavpils novada dome. 

 

3. Septembrī jaunie un topošie uzņēmēji tika aicināti piedalīties apmācībās par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un mentoringa iespējām. Apmācības tika organizētas sadarbībā 

ar Latvijas Jauno uzņēmēju centru “Jobs and Society”, Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūru un biedrību “Līdere”. Kopā tika iesaistīti vairāk kā 35 dalībnieki. 

 

4. 22. septembrī tika organizēts ikgadējais pasākums - Daugavpils novada dienas 2012, kurā 

novada tirgotāji bija aicināti piedalīties ražotāju un amatnieku tirdziņā, saņemt 

konsultācijas Uzņēmējdarbības konsultāciju teltī, izvietot informāciju par sevi Uzņēmumu 

informatīvajā stendā, kā arī visiem viesiem bija pieejama plaša kultūras un sporta 

programma un atsevišķi pasākumi bērniem un jauniešiem. 

 

5. 26. oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā izskanēja ikgadējā Daugavpils novada 

Zemnieku balle, kuras ietvaros tika sumināti jaunie zemnieki un izcelti uzņēmēji, kuri īpaši 

aktīvi izmanto Eiropas  Savienības fondu projektu sniegtās iespējas. Pateicības raksti tika 

pasniegti: Pjotram Bogdanovam (P/S „Saliena 13”), Valērijam Matuļam (Z/S „Šuriks”), 

Vitālijam Kovaļevskim (Z/S „Tartaks 9”), Andrejam Lesčovam (Z/S „Laucesas betons”), 

Edgaram Veļičko (Z/S „Liepas”), Nadeždai Selickai (SIA „Mežvidi”), Ņinai Latočkai (Z/S 

„Alkšņi”), Darjai Stoļarovai (Z/S „Zemdegas”), Aināram Jonānam (Z/S „Debeskalni”), 

Jurim Žukam (Z/S „Dominiki”), Aleksandram Studeņņikovam (Z/S „Biķernieki Gras”), 

Guntaram Vingrim (Z/S „Jaunie Vecozoli”), Aivaram Kudiņam (Z/S „Mantinieki”), 

Viktoram Kalānam (SIA „Kļavas V”), Pēterim Sprinģim (Z/S „Lejas”), Gunāram Pabērzam 

(SIA „Jaundīķi”), Aigaram Locikam (Z/S „Krustceļš”), Valērijam Ančevskim (Z/S 

„Ainava”), Aleksandram Harlamovam (SIA „Agraris”) un Oskaram Matisānam (Z/S 

„Silmalas”). Ar Pārtikas un veterinārā dienesta balvām sumināti: A/S „Latgales Bekons” 

(Višķi), Z/S „Manturi” (Višķi) un Z/S „Liepukalns” (Kalupe). Valsts augu aizsardzības 

dienesta dāvanas pasniegtas Dmitrijam Petrovam (Biķernieki), Aināram Jonānam (Svente) 

un Lienei Lukjaņenko (Līksna). Savukārt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 

apsveicamo pulkā bija Valērijs Matuļs, Valērijs Ančevskis, Pēteris Spriņģis un Roberts 

Jonāns.  
 

 



46 

 
Daugavpils novada dienas gadatirgus 

 
 

Apmācībās par uzņēmējdarbības uzsākšanu un mentoringa iespējām 

 

 
 

Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” praktiskais seminārs 
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Biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs 2011/2012” noslēgums 

Novada attīstības plānošanas dokumenti 

 

2012. gads beidzās ar šādiem panākumiem plānošanas procesā:  

1. tika apstiprināta novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam galīgā redakcija; 

2. tika apstiprināta novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam galīgā redakcija, kura 

ir veiksmīgi aizstāvēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomes sēdē; 

3. tika uzsākts darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. 

 

2012.gads iezīmējās ar aktīvu sabiedrības līdzdalību novada attīstības plānošanas 

procesā – novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā bija sarīkotas 20 sabiedriskās apspriedes. 

Kopsummā tās apmeklēja 387 cilvēki, kas ir lielākais sabiedrības līdzdalības pasākumu 

dalībnieku skaits visā novada teritorijas plānojumu izstrādes vēsturē. 

 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) 

pieprasījuma 2012.gada sākumā novada pašvaldība nodrošināja anketu aizpildīšana par 

investīciju vajadzībām novada teritorijai 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Vienlaikus 

Attīstības nodaļa izskatīja VARAM speciālistu piedāvāto attīstības centru pakalpojumu „grozu” 

un izstrādāja savu novada apdzīvojuma līmeņu noteikšanas sistēmu. Ar tās palīdzību tikai 

izvērtēts novada teritorijas lielāko apdzīvoto vietu sociāli-ekonomiskais potenciāls, iezīmēti un 

apstiprināti ar Domes lēmumu novada attīstības centri. 

 

2012.gadā tika uzsākts darbs pie novada apdzīvojamības izvērtēšanas un adresācijas 

problēmu sakārtošanas – tika veikta novada ciemu inventarizācija un tika apstiprināti ciema 

statusa noņemšanas kritēriji.   

 

2012.gadā tika uzsākta novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas veidošana un 

sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un valsts institūcijām izveidotas šādas datu bāzes:  

 novada pašvaldības autoceļu un ielu datu bāze,  

 novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu datu bāze,  

 novada teritorijas blīvi apdzīvotu vietu datu bāze, 

 novada teritorijas augsnes kvalitātes datu bāze, 

 novada īpašu ainavu areālu datu bāze, 

 novada teritorijas rekreācijas un tūrisma infrastruktūras objektu datu bāze, u.c. 

 

I.  LAD  projekti 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” realizēti projekti 

uz kopējo summu LVL 1 229 737,63 t.sk publiskais finansējums LVL 587 482.70, 

pašvaldības līdzfinansējums LVL 65 275,86, neattiecināmās izmaksas LVL 548 736,38. 

 

(latos) 
Nr.p.

k. 

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  

Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecināmās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. „Daugavpils novada estrādes 

rekonstrukcija Višķu pagastā" 

(Nr. 10-03-L32100-000276) 

275 434,50 126 000,00 14 000,00 135 434,50 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/terit.planojums/26_DN_kult_mant_objekti.jpg
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/gis/terit.planojums/2_DN_apdz_struktura.jpg
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2. „Daugavpils novada stadiona 

rekonstrukcija Višķu pagastā" 

(Nr. 10-03-L32100-000271) 

441094,44 126000,00 14000,00 301094,44 

3. „Ceļa P 64 „Višķi – Nīcgale” 

posma no 0.000 līdz 1.300 km 

gājēju veloceliņu un ielu 

apgaismojuma rekonstrukcija”  

10-03-L32100-000267 

135483,90 86578,51 9619,84 39285,55 

4. „Autoceļa „Līksna-Līksnas 

baznīca” 0,000-1,515 km   

rekonstrukcija” 

133653,54 94869,77 10541,08 0,00 

5. „Sventes pagasta "Parka ielas 

rekonstrukcija" Nr. 11-03-

L32100-000187 

74938,80 31500,00 3500,00 39938,80 

6. „Ambeļu kultūras nama 

rekonstrukcija” 

 

169132,45 

 

122534,42 

 

13614,94 

 

32983,09 

 KOPĀ 1229737,63 587 482,70 65 275,86 548 736,38 

 

  
Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā" (Nr. 10-03-L32100-000276) 

 

     
Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā" (Nr. 10-03-L32100-000271) 

 

 

II. ERAF 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
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Pagastu pārvaldes ir realizējušas ūdenssaimniecības projektus uz kopējo summu LVL 

1 273 162,67, t.sk ERAF finansējums LVL 873 494,63, pašvaldības līdzfinansējums LVL 

198 157,28, neattiecināmās izmaksas LVL 229 322,03. 

 

 

 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  
Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(%) 

1. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Dubnas 

pagasta Dubnas ciemā” 

439409,40 298691,78 52710,30 88007,40 

2. "Mirnija ciema centralizētas 

ūdenssaimniecības sistēmas 

rekonstrukcija" 

416770,70 289521,90 51092,10 76156,70 

3. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Ambeļu 

pagasta Ambeļu ciemā II 

kārta” 

113 474,99 79 929,78 14105,26 19439,95 

4. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Demenes  

pagasta Jāņuciemā" 

79905,79 52699,15 9299,85 1706,79 

5. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Līksnas pagasta Līksnas 

ciemā 6. kārta” 

223601,79 152652,02 70949,77 44011,19 

 KOPĀ 1273162,67 873 494,63 198 157,28 229 322,03 

 

 

 

Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā” 
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Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Demenes  pagasta Jāņuciemā" 

 
 

Projekts: "Mirnija ciema centralizētas ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija" 

 
 

Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas ciemā 6. kārta” 
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Turpināta šādu ERAF 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” realizēšana: 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, numurs  

 

Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Saņemtā 

avansa 

summa 

Projekta 

neattiecinā

mās 

izmaksas ES 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldības 

līdzfinansēju

ms (%) 

1. „Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils 

novada Skrudalienas  

pagasta Silenes ciemā" 

558336,38 298658,67 52704,48 149329,34 206973,23 

2. „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kalupes pagasta 

Kalupes ciemā” 

428019,31 298210,17 52625,33 149105,09 77183,81 

3. „Ūdenssaimniecības 

attīstība Tabores pagasta 

Tabores ciemā” 

427374,22 297760,73 52546,01 151422 77067,48 

4. „Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpils 

novada Kalkūnes pagasta   

Randenes ciemā" 

178626,25 125481,25 22143,75 62740,63 31001,25 

KOPĀ 1592356 1020111 180019.6 512597.1 39225.8 
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Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas  pagasta Silenes ciemā" 

 

 

 

  
Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstība Kalupes pagasta Kalupes ciemā 

 

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

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  
Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās izmaksas Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas Savienības 

finansējums (%) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(%) 

1. „Skrudalienas pagasta sporta 

bāzes uzlabošana" 

15435,63 11386,94 1265,21 2783,48 

 KOPĀ 15435,63 11386,94 1265,21 2783,48 
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„Skrudalienas pagasta sporta bāzes uzlabošana”  Ģērbtuves un dušas telpas Silenes pamatskolā 

 

 
„Skrudalienas pagasta sporta bāzes uzlabošana”  Elektroniskais tablo un basketbolu grozi Silenes pamatskolā 

 

IV. EZF projekti pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģijas īstenošana” realizēti projekti 

uz kopējo summu 422 841,89, t.sk. publiskais finansējums LVL 239 166,18; pašvaldības 

līdzfinansējums LVL 90 497,69, neattiecināmās izmaksas 146 086,70: 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta numurs  Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. „Brīvā laika un sporta centra 

rekonstrukcija Ambeļu pagastā” 

55699,44 38336,43 4259,6 13103,4 

2. "Kalupes pagasta Baltezera 

teritorijas labiekārtošanas 

1.posms" /ceļu Stūrīši-Pūdāni-

Logocki 1,270-1,450 km, Pūdāni -

Baltezers 0,000-0,600 

rekonstrukcija un stāvlaukuma 

izbūve/" 

62669,99 38336,44 13169,53 11164,02 

3. „Tabores pagasta brīvā laika 

pavadīšanas infrastruktūras 

rekonstrukcija” 

53334,43 38037,83 4226,43 11070,17 
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4. „Daugavpils novada Demenes 

pagasta Kumbuļu Saieta nama 

rekonstrukcija” 

90674,72 35104,67 55570,05 51669,53 

5. „Kalkūnes pagasta ielu 

rekonstrukcija - 1.kārta (Jubilejas 

iela- 0,00-0,400 km)” 

89557,18 38336,44 4259,60 46961,14 

6. „Brīvā laika pavadīšanas centra 

ēkas  rekonstrukcija Skrudalienas 

pagastā „ 

40082,82 28275,86 4079,61 8966,3 

7. „Sadzīves pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana Naujenes pagastā” 

13343,24 9843,37 3499,87 0 

8. "Pirmsskolas vecuma bērnu dienas 

centra izveide Lauceses pagastā"  

17480,07 12895,14 1433,00 3152,14 

 KOPĀ 422 841,89 239 166,18 90 497,69 146 086,70 
 

                 
 

Projekts: Tabores pagasta brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras rekonstrukcija” 

 

               
 

Projekts: „Brīvā laika pavadīšanas centra ēkas  rekonstrukcija Skrudalienas pagastā” 
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Projekts: "Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms" /ceļu Stūrīši-Pūdāni-

Logocki 1,270-1,450 km, Pūdāni -Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma 

izbūve/"" 

 
 

Projekts: "Pirmsskolas vecuma bērnu dienas centra izveide Lauceses pagastā 

 

 

V. KPFI projekts „Daugavpils novada Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un 

apkures katlu nomaiņa”  
(latos) 

Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  
Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. "Sventes pagasta katlu mājas 

rekonstrukcija un apkures katlu 

nomaiņa" KPFI-4/15   

455851,53 140159,00 46720,00 268972,53 

 KOPĀ 455851,53 140159,00 46720,00 268972,53 
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VI. Izglītības iestāžu informatizācijas ERAF projekts 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  
Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. „Daugavpils novada izglītības 

iestāžu informatizācija” Nr. 

2010/0034/3DP/3.2.2.1.2./09/IPI

A/VIAA/606 

121361,00 119137,13 2223,00 0,00 

 KOPĀ 121361,00 119137,13 2223,00 0,00 
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VII. Pārrobežu sadarbības projekti realizēti uz kopējo summu LVL 240 156,00, t.sk. 

publiskais finansējums 143 498,00, pašvaldības līdzfinansējums 18 187,00, neattiecināmās 

izmaksas 659,00. 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  
Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. Latvijas un Šveices  sadarbības 

programmas grantu shēmas 

projekts „ Mūža atvasara” 

(Daugavpils novada dome kā 

partneris ) 

80714 0,00 2243,00 0,00 

2. Projekts „Cultural Heritage, 

Small Business Development 

and Tourism for Town 

Twinning” ,  2011. -2012. gads 

0 0,00 0,00 0,00 

3. „Cured by animals”  LLIII-166 7624,00 6862,00 762,00 659,00 

4. LLI-006 „LATLIT TRAFFIC” 

Realizācija līdz 30.12.2011 

151818,00 136636,00 15182,00  

 KOPĀ 240 156,00 143 498,00 18 187,00 659,00 

 

Kopā 2012. gadā sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un novada domes struktūrvienībām  

novadā realizēti projekti uz kopējo summu LVL 3 758 546,35,  
(latos) 

 

 

Jaunu projektu sagatavošana un iesākto projektu realizēšana 

 

I. LAD  projekti 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" 

 

Nr.

p.k 

Projekta nosaukums, 

numurs, īstenošanas laiks 

(no-līdz) 

Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Saņemtā 

avansa 

summa 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldī-

bas 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. "Katlu mājas 

rekonstrukcija Salienas 

ciemā” (Nr. 11-03-

L32100-000185)  

257677,39 54 030,38 6 003,38 10806,08 197 643,63 

2. "Naujenes 

novadpētniecības muzeja 

rekonstrukcija" (Nr.11-

03-L32100-000186), 

21.09.2012.-01.04.2013. 

238842,00 126000,00 14000,00 25200,00 98 842,00 

 Kopā 496519,39 180030,38 20003,38 36006,08 296 485,63 
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Projekts: "Katlu mājas rekonstrukcija Salienas ciemā” (Nr. 11-03-L32100-000185) 

 

 

II. ERAF 3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 2012.gadā tika veikts darbs pie jaunu projektu 

pieteikumu gatavošanas, kuri tika iesniegti ERAF 3.4.1.1.aktivitātes 7.kārtā 

 

(latos) 
Nr.

p.k  

Projekta nosaukums, projekta 

numurs  
Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(%) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Maļinovas 

pagasta Maļinovas ciemā" 

531011,89 298691,70 52710,30 179609,89 

2. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Laucesas 

pagasta Mirnija ciemā 2.kārta" 

284911,28 200144,29 35319,58 49447,41 

3. „Daugavpils novada Medumu 

pagasta Medumu ciema 

ūdenssaimniecības attīstības II 

kārta” 

401633,00 282139 49789 69705 

4. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Vaboles  

pagasta Vaboles ciemā" 

424924,42 298500,63 52676,58 73747,21 

5. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Vecsalienas  

pagasta Červonkas ciemā" 

491652,02 298691,7 52710,3 140250,02 

6. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Nīcgales 

pagasta Nīcgales ciemā" 

424813,64 298412,31 52660,99 73740,34 

7. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Sventes  

pagasta Sventes ciemā " 

334957,40 235300,66 41523,64 58133,10 
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8. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Biķernieku 

pagasta  pagasta Biķernieku 

ciemā " 

416403,00 292514,51 51620,2 72268,29 

9. „Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpils novada Ambeļu 

pagasta Ambeļu ciemā III kārta 

65709,20 45781 8079 11849,20 

 KOPĀ 3376015.85 2250175.8 397089.59 728750.46 

 

 

 

 

 

 

III. ERAF 3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu kompleksai attīstībai” VARAM 

Koordinācijas padomē aizstāvētas 2 projektu idejas ar šādu finansējumu: 

(latos) 

1. „Daugavpils novada 

izglītības iestāžu 

konkurētspējas 

uzlabošana un izglītības 

pakalpojumu 

pieejamības 

nodrošināšana" 

3939887,00 2724501,00 1215386,00 0 0 

2. „Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija 

saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšanai" 

2010750,49 1331167,00 593827,00 0 85756,49 

Kopā 5950637,49 4055668,00 1809213,00 0 85756,49 

 

 

IV. ELFLA "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" iesniegti divi projektu pieteikumi: 

(latos) 

Nr.

p.k 

Projekta nosaukums, 

numurs, īstenošanas laiks 

(no-līdz) 

Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Saņemtā 

avansa 

summa 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

Nr.

p.k 

Projekta nosaukums, 

numurs, īstenošanas laiks 

(no-līdz) 

Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Saņemtā 

avansa 

summa 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 
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1. „Elektroinstalācijas 

sistēmas renovācija 

Daugavpils novada 

Demenes pagasta 

Demenes kultūras namā” 

7020,06 5178,74 575,41 0 1265,91 

KOPĀ 7020.06 5178.74 575.41 0 1265.91 

 

V. Pārrobežu programmas projekti   

(latos) 
Nr.

p.k 

Projekta nosaukums, numurs  

 

Projekta 

kopējā 

summa, t.sk. 

Projekta attiecināmās izmaksas 

Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(%) 

1. „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, 

profilakses, agrīnas diagnostikas un 

ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” 

1161866,00 1045680,00 110862,00 

2. „Izglītības kapacitātes stiprināšana, 

izveidojot divpusēju sadarbības tīklu 

"Zemgale - Novka"” 

117134,00 105420,00 7762,00 

3. “Ūdens vides aizsardzība un zaļā 

dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

Latvijas un Krievijas pierobežas 

reģionos" (saīsināti "Aqua Life) 

38844,00 34960,00 5527,03 

5. "Emplo Youth: Youth unemployment 

in Europe - challenges, opportunities 

and solutions" 

11589,00 9839,00 1749,00 

6. „Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības projekts 

"Veselības aprūpes pakalpojuma 

pieejamības nodrošināšana"  (FAPu 

projekts) 

592375,22 533137,98 40663,00 

 KOPĀ 1921808 1729037 166563 

 

 

 

VI. Eiropas Sociālā fonda projekti 

(latos) 

1. "Speciālistu piesaiste 

Daugavpils novada 

pašvaldībai" 

(1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/

VRAA/084) 

23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 

Nr.

p.k 

Projekta nosaukums, 

numurs, īstenošanas laiks 

(no-līdz) 

Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Saņemtā 

avansa 

summa 

Projekta 

neattiecinā-

mās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 
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 KOPĀ 23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

VII. Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) 

 

KPFI atklāto projektu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” gatavoti divi projekta pieteikumi: 

1. Projekts „Kompleksi risinājumi Biķernieku pamatskolas energoefektivitātes 

paaugstināšanai"; 

2.  Projekts „Kompleksi risinājumi Špoģu Mūzikas un mākslas skolas  energoefektivitātes 

paaugstināšanai"; 

 

VIII. Sorosa fonda projekti 

(latos) 
N.p.

k 

Projekta nosaukums, numurs  

 

Projekta 

kopējā 

summa, 

t.sk. 

Projekta attiecināmās 

izmaksas 

Saņemtā 

avansa 

summa 

Projekta 

neattieci-

nāmās 

izmaksas Eiropas 

Savienības 

finansējums 

(atbalsta %) 

Pašvaldības 

līdzfinansē-

jums (%) 

1. Sorosa fonds "Nāc un dari-

Tu to vari" Nīcgales p.sk.) 

10542,00 10542,00 0,00 0,00 0,00 

2. Sorosa fonds "Skrudalienas 

pamatskolas 

daudzfunkcionālā centra 

darbības attīstība" 

(Skrudalienas pamatskola) 

10542,00 10542,00 0,00 0,00 0,00 

 KOPĀ 21084.00 21084.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

  
 

Projekts : "Nāc un dari-Tu to vari" Nīcgales pamatskola 
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Radošas darbnīcas projekta "Skrudalienas pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbības 

attīstība" ietvaros 

 

Būvniecība 

 
 

Darbības nosaukums Skaits pa gadiem 

2011. 2012. 

Sagatavoti slēdzienu materiāli par ēku un būvju tehnisko stāvokli   31 18 

Apsekotas ēkas un izdoti atzinumi   38 126 

Izziņas iedzīvotājiem tai skaitā zemesgrāmatai par nepabeigtām būvēm    7 4 

Izziņas par ēku neesamību juridiskām personām - 64 

Izziņas par ēku neesamību fiziskām personām - 214 

Sagatavoti arhitektūras plānošanas uzdevumi     214 262 

Izsniegtās būvatļaujas 

Juridiskām personām             50 33 

Fiziskām personām            68 81 

Ceļu būvniecībai 10 1 

Kopā 128 115 
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Izsniegtās būvatļaujas 2011-2012. gados 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Ekspluatācijā pieņemti objekti      

                             

Gadi 

2011. 2012. 

 Juridiskām personām  35 37 

Ceļu būvniecībai 7 4 

 Fiziskām personām 93 95 

  Tai skaitā, jaunas dzīvojamās mājas 16 17 

 

Pieņemtās ekspluatācijā ēkas un būves 2011-2012. gados 
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PIEŅEMTIE EKSPLUATĀCIJĀ LIELĀKIE JURIDISKO PERSONU UN 

PAŠVALDĪBAS OBJEKTI: 
 

-  Lauksaimniecības noliktava, „Ziediņi”, Višķu pagasts,  Daugavpils novads 

     (zemes kadastra apzīmējums 4498 005 0168)  

- Dzīvojamās māja un saimniecības ēkas (pirts) būvniecība „Ezeru muiža”, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, I kārta (kadastra numurs 4488 009 0354) 

- Mācību bāzes „Ilgas” Skrudalienas pagasts , Daugavpils novads, renovācija  

- Šķeldas ražotnes cehs „Māras”, Salienas pagasts, Daugavpils novads (kadastra numurs 4484 

003 0290) 

- Šķūņa rekonstrukcija par piena bloku 1. kārta  un kūts rekonstrukcija „Vasaraudži-1”, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0294 

- Kūts korpusa Nr.2 rekonstrukcija 2.kārta  ar lopu pārejas izbūvi, piena bloka būvniecību ar 

selekcijas un teļu nojumes piebūvi „Vasaraudži-1”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4468 004 0294 

- Atpūtas bāzes „Silene” rekonstrukcija, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (kadastra 

numurs 4486 005 0671) 

- „Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas ciemā- ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas jaunbūve un rekonstrukcija 6. kārta” Daugavpils novads, Līksnas pagasts      

- „Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija”,  Miera iela 26, 

Mirnijs,  Laucesas  pagasts, Daugavpils novads 

- „Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts 

, Daugavpils novads 

- „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā” (1. kārta) kadastra numurs 4498 

005 0452 

- LDZSA atpūtas un mācību centrs „Svilišķi-1” , Špoģi, Višķu pagasts,   Daugavpils novads 

- ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas 

ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/031/030 ietvaros 

- Lauksaimniecības tehnikas novietne-darbnīca,  „Ošusala”, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads (kadastra numurs 4462 006 0001) 

- „Višķu sociālās aprūpes centra ēkas renovācija 2. kārta –vertikālā pacēlāja invalīdiem 

izbūve”, „Rūpes” , Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads  (kadastra numurs 

4498 005 0405) 

- „Ūdensvada rekonstrukcija Ambeļu ciemā 2. kārta Ambeļu pagastā,  Daugavpils novadā” 

- „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katla nomaiņa” 1.kārta Alejas iela 

1A, Svente, Sventes pagasts, kadastra numurs 4488 005 0678 

- Lauku mājas-tūrisma mītnes rekonstrukcija, saimniecības ēkas būvniecība, sporta laukuma 

ierīkošana, peldvietas ierīkošana, „Podozjorki”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

(kadastra numurs 4486 004 0089) 

- Šķidrmēslu krātuves un kūts korpusa Nr. 1,2 jumta remonts, 2 piebūvju būvniecība, 

dziļurbuma un ugunsdzēsības dīķa izbūve” 3.kārta, „Vasaraudži-1”, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0294 

- Tehnisko detaļu veikals –noliktava  „Celiņi”,  Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

(kadastra numurs 4474 005 0215)  

- „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņuciemā” 

- „Ūdensvada rekonstrukcija Daugavpils novada Demenes pagasta Jāņuciema ciemā” 

- „Kartupeļu un dārzeņu glabātava”, z/s „Pļaviņas”, Priedīši,  Dublinieki ,Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads (kadastra numurs 4494 005 0085) 

 

 

 



65 

 

PRIVĀTSEKTORS - JAUNAS DZĪVOJAMĀS MĀJAS-17 

 
- ”Pupoli 2”, Diļeviči, Naujenes pagasts, būvētājs – Aleksandrs Sergejevs   

- ” Vedzes”, Vabole, Vaboles pagasts, būvētājs -Ivans Žilinskis 

- ” Kalnalejas”, Somagols, Nīcgales pagasts,  būvētājs – Valentīna Liepa 

- Daugavas iela 30,  Krauja , Naujenes pagasts, būvētājs -  Ingus Verebs 

- Valērija māja , Demenes pagasts, būvētājs -  Valērijs Ivanovs 

- Rolanda mājas , Stropi, Naujenes pagasts, būvētājs -  Jurijs Jankovskis  

- Priežukalns, Laucesas pagasts, būvētājs -  Oļegs Kasķevičs 

- Annuži, Kaķīši, Sventes pagasts, būvētājs - Elvīra Tjasto 

- Klinšu māja 2,Maļinovas , Maļinovas pagasts, būvētājs – Ņina Lapkovska 

- Peski2, 2 ,Laucesas  pagasts, būvētājs – Andrejs Safonovs  

- Rūķi, Špoģi , Višķu  pagasts, būvētājs – Juris Beļevičs 

- Nīcgales muiža, Ievas, Nīcgales pagasts, būvētājs –Jefims Baranenko 

- Meža ciems,7 , Sventes pagasts, būvētājs –Pjotrs Sardiko  

- Birkineļu dārziņi ,70, Kalkūnes pagasts, būvētājs- Eduards Krukovskis  

- Saulmales, Stropi, Naujenes pagasts, būvētājs- Dace Sitnika 

- Daugava,64, Kalkūnes pagasts, būvētājs- Edmunds Užens 

- Birkineļu dārziņi ,70, Kalkūnes pagasts, būvētājs- Eduards Krukovskis  

 

JAUNAS  SAIMNIECĪBAS UN CITAS LAUKU PALĪGĒKAS-6 

 

- Kalniški, Āderes , Līksnas  pagasts, būvētājs -  Andris Teivāns  

- Priežukalns,  Laucesas pagasts, būvētājs -  Oļegs Kasķevičs 

- Natali, Višķi,Višķu pagasts,   būvētājs -  Andrejs Gaideļs  

- Sēnītes, Iniķši, Vaboles pagasts,  būvētājs -  Broņislava Skuķe  

- Ķekare, Kalkūnes pagasts, būvētājs- Ināra Jaudzeme 

- Dālijas, Rasnači, Kalupes pagasts, būvētājs- Jānis Skrinda 

 

JAUNĀS DĀRZA MĀJIŅAS – 24 

- Celtnieks,362, Kalkūnes pagasts , būvētājs –Leongins Sadovskis 

- Vasarnīcas 212, ,Naujenes pagasts , būvētājs –Aleksejs Semjonovs 

- Ogu iela.4 , Stropi, Naujenes pagasts,  būvētājs –Natalija Lavrentjeva  

- Zaļais sils,30, Tabores pagasts, būvētājs –Larisa Bogdaņenko  

- Meža ciems,13 , Sventes pagasts, būvētājs –Žanna Krumplevska   

- Pērlīte,19 , Sventes pagasta, būvētājs – Irēna Stivriņa  

- Celtnieks, 339, Kalkūnes pagasts, būvētājs- Aleksandrs Vasiljevs 

- Eglīte,2, Naujenes pagasts, būvētājs- Ludmila Lipļanska  

- Meža ciems,26, Sventes  pagasts, būvētājs- Anatolijs Osmanis  

- Ļūbaste1,208,Līksnas pagasts, būvētājs- Ļubova Lebedeva 

- Celtnieks,536, Kalkūnes pagasts,  būvētājs- Romualds Deņinš  

- Ļūbaste1,470 ,Līksnas pagasts, būvētājs- Tatjana Solovjova  

- Laucese,75 , Laucesas pagasts, būvētājs- Deniss Boroņenko 

- Mičurinietis,111 Kalkūnes pagasts, būvētājs- Dimitrijs Petunovs 

- Mičurinietis,558  Kalkūnes pagasts, būvētājs- Nadežda Sokolova  

- Ļūbaste1, 214, Līksnas  pagasts, būvētājs- Tamāra Petkeviča 

- Atpūta ,31,Sventes   pagasts, būvētājs- Lukeja Zarjanska  

- Mičurinietis,37   Kalkūnes pagasts, būvētājs- Natālija  Jurkeviča  

- Celtnieks,362, Kalkūnes pagasts , būvētājs –Leongins Sadovskis 
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- Mi`curinietis,369 Kalkūnes pagasts , būvētājs –Alla Martiņaka  

- Ļubates 1,446   Līiksnas pagasts, būvētājs- Svetlana Grahovska 

- Ļubates 1,447   Līksnas pagasts, būvētājs- Svetlana Grahovska 

- Atpūta ,61 ,Sventes   pagasts, būvētājs- Valentīna Stackeviča 

- Maļutki, 52,Tabortes pagasts, būvētāji- Māris Kaminskis, Rihards Kaminskis  

  

CITA INFORMĀCIJA PAR SASKAŅOTAJIEM PROJEKTIEM 
OBJEKTI 2011. 2012. 

Citas agrāk uzceltās  būves , dzīvojamās mājas,  saimniecības ēkas 

 un dārza mājas  

 54  

Izstrādātas apliecinājuma kartes par vienkāršotu renovāciju un 

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

vienkāršota renovācija     

38 33 

Ģenerālplānu izstrādāšana un saskaņošana   33 27 

Akceptēti un saskaņoti projekti 161 192 

Secinājumi: 

1. Juridiskām personām izsniegto būvatļauju skaits samazinājies par 34 %, kas liecina par 

taupības stratēģiju un brīvo finanšu līdzekļu nepietiekamību.  Ceļu būvniecība sarukusi par 

90%. 

2. Fiziskām personām izsniegto būvatļauju skaits pieaudzis par 19,1%   salīdzinoši ar 

2011.gadu. 

3. Samazinājusies izziņu izsniegšana privātpersonām par nepabeigto būvniecību, kas 

2012.gadā sastādīja 57,1% no iepriekšējā gada rādītājiem. 

4. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu skaits salīdzinoši ar  2011. gada līmeni pieaudzis par 

22,4%. 

5. Pieaudzis akceptēto un saskaņoto būvprojektu skaits salīdzinoši ar 2011.gadu par 19,3%. 

6. Juridisko personu objektu pieņemšanas ekspluatācijā skaits, ieskaitot ceļu nodošanu,  

salīdzinoši ar 2011. gadu sarucis par 6,9%. 

7. Privātpersonu objektu pieņemšanas ekspluatācijā rādītāji norāda 2,2% pieaugumu  

salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

8. Jauno dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā salīdzinoši ar 2011. gadu pieaugusi par  

6,3%. 

9. 146 gadījumos personas nevar nodot ekspluatācijā vai  reģistrēt ēkas un būves sakarā  ar to, 

ka nav noformētas īpašuma tiesības uz zemi un tiem nav izstrādāti zemes robežu plāni.  

 

 

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai un sabiedrības informēšanai  

 Nodrošināta saikne starp pašvaldību un sabiedrību, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību 

sniegta informācija par aktuālajiem notikumiem Daugavpils novada pašvaldības darbā. 

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

informācija iedzīvotājiem, informācija par plānotiem un notikušiem pasākumiem, aktuālām 

tēmām. 

 Laika posmā no 2012.gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31.decembrim tika sagatavoti 82 

ziņu sižeti ( videomateriāls televīzijai un mājas lapai) , no tiem 7 tematiskie raidījumi (Sporta 

laureāts 2011 Daugavpils novadā; Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 

2012”; Dabas koncertzāle Demenes pagasta „Jaunvandās”; Višķu pagasta estrādes atklāšanas 

koncerts; Daugavpils novada dienu gadatirgus 2012; Projekta „Mūža atvasara” aktivitātes; 

Gada cilvēks 2012 Daugavpils novadā).  
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 2012.gadā notika 12 preses konferences, tika organizētas žurnālistu tikšanās un 

intervijas ar pašvaldības vadību, nodaļu un iestāžu vadītājiem, sagatavoti un nosūtīti svētku un 

dzimšanas dienu apsveikumi, sagatavotas video un foto prezentācijas, sadarbībā ar citām 

nodaļām tika organizēti novada lielākie pasākumi, tostarp, Ēnu diena. 

 Bezmaksas izdevumā  „Daugavpils Novada Vēstis” tiek publicēta  aktuālākā informācija 

par Daugavpils novadu. 2012.gadā tika iespiesti 13. numuri ar 226 publikācijām. 

Laba pieredze gūta no martā – aprīlī organizētajām tikšanām ar iedzīvotājiem 

katrā pagastā, kur piedaloties pašvaldības deputātiem, izpildvara atskaitījās par padarīto. 

Organizētas 19 tikšanās, apkopoti visi priekšlikumi, daļa no tiem iestrādāta 2013.gada budžetā. 

Tikšanās ar iedzīvotājiem turpinās arī šogad. 

2012. gadā ieviesta  jauna  lietvedības sistēma visās pagastu pārvaldēs. 

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 


