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Apstiprināts 

ar Daugavpils novada domes 

2020.gada 25.jūnija lēmumu 

Nr.2239 (protokols Nr.93., 1.&) 

 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 

PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 
Daugavpils novada domes deputāti 

2019.gadā notika 28 novada domes sēdes, t.sk. 4 ārkārtas sēdes, kurās: 

- pieņemti 652 lēmumi; 

- izdoti 12 saistošie noteikumi; 

- izdoti 20 nolikumi; 

- izdoti 3 noteikumi. 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta būtiskākie ieņēmumu posteņi ir iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (29%), dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (26%), valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim (20%), no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

(ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) (7%), saņemtie transferti no citām pašvaldībām (6%), nekustamā īpašuma nodoklis 

(4%) un ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (2%). 

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmum, salīdzinot ar 2018.gadu ir 

palielinājušies par 4 181 354 euro (16%) un veido 29 586 322 euro. Daugavpils novada pašvaldības 

ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums 868 124 euro (11%) proporcionāli ir mazliet zemāks nekā 

Latvijā kopumā iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums, kas valsts līmenī 

bija 12,9%. Dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumu pieaugums        1 038 

518 euro (17%) izriet no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktajiem aprēķina principiem 

un Ministru kabineta 2019.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par pašvaldību finanšu 
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izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019. gadā”. Pašvaldību saņemtie transferti 

no citām pašvaldībām par 1 586 155 euro (468%) palielinājušies. Palielinājumu veido no citām 

pašvaldībām saņemtā publiskā finansējuma ES fondu un pārrobežu sadarbības programmas projektu 

ietvaros pieaugums par 1 543 763 euro un ieņēmumu par citām pašvaldībām sniegtajiem izglītības 

pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem 

Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” pieaugums par 42 392 euro. Pārējos ieņēmumu posteņos būtiskākais ir dabas resursu 

nodokļa ieņēmumu palielinājums par 118 215 euro (18%). 

2020.gada budžetā tiek paredzēti pamatbudžeta ieņēmumi 27 588 489 euro apmērā, kas 

ir par 1 997 833 euro (7%) mazāk nekā 2019.gada budžeta izpilde. Samazinājums, galvenokārt, 

veidojas 2020.gada budžetā paredzot valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās, pirmsskolas un 

interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un Medumu speciālās pamatskolas uzturēšanai tikai 

2019./2020.mācību gadam (-1 021 634 euro). Valsts budžeta mērķdotācijas 2020./2021.mācību 

gadam budžetā tiks iekļautas pēc attiecīgu asignējuma saņemšanas no Izglītības ministrijas. No 

2020.gada ir samazinājies valsts budžeta līdzfinansējums 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai par 

50% (-54 049 euro), straujš samazinājums, kas izriet no grozījumiem Dabas resursu nodokļa 

likumā, ir plānots ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa (-748 082 euro). 

 
Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika. 

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā ir 29 117 069 euro. 

Izdevumu struktūrā izdevumi izglītībai veido 8 556 680 euro (29%), ekonomiskajai darbībai           6 

982 564 euro (24%), sociālajai aizsardzībai 4 177 893 euro (14%), vispārējiem valdības dienestiem 

3 693 684 euro (13%), atpūtai, kultūrai un reliģijai 2 416 612 euro (8%), teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai 2 384 717 euro (8%), vides aizsardzībai 745 327 euro (3%) un veselībai 159 592 

euro (1%).  

Kopējie Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi salīdzinot ar 2018.gadu ir 

pieauguši par 2 154 374 euro (8%), tostarp, izdevumi izglītībai ir pieauguši par 1 002 620 euro (13%), 

ekonomiskajai darbībai par 2 182 954 euro (45%), sociālajai aizsardzībai 758 800 euro (22%), vides 

aizsardzībai par 58 306 euro (8%) un veselībai par 6 041 euro (4%). 2019.gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, par 748 609 euro (17%) ir samazinājušies izdevumi vispārējiem valdības 
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dienestiem, par 42 774 euro (2%) atpūtai, kultūrai un reliģijai un par 1 062 963 euro (31%) teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošanai.  

2020.gada budžetā tiek paredzēti pamatbudžeta izdevumi 30 261 092 euro apmērā, kas ir 

par 1 187 536 euro (4%) mazāk nekā 2019.gada budžeta izpilde.  

 
Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa nozarēm. 

Būtiskākās pozīcijas, kas ietekmē izdevumu pieaugumu izglītībai salīdzinot ar 2018.gadu par 1 

002 620 euro (13%) ir: 

- saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” veikto 

izdevumu 712 658 euro par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem (iepriekšējā 

gadā 707 071 euro) pārklasificēšana uz funkcionālo kategoriju “Izglītība” no 2019.gada, 

- pašvaldības projektu īstenošanas izdevumu palielinājums par 101 887 euro (506%), 

- valsts dotēto projektu īstenošanas izdevumu palielinājums par 15 855 euro (145%), 

- Erasmus+ programmas projektu īstenošanas izdevumu samazinājums par 25 322 euro (86%), 

- ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanas izdevumu 

palielinājums par 43 225 euro (68%), 

- no pašvaldības līdzekļiem izmaksājamās atlīdzības izdevumu pieaugums pedagogiem par      74 

723 euro (15%), 

- izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugums par 54 024 euro (3%). 

Būtiskākās pozīcijas, kas ietekmē izdevumu pieaugumu ekonomiskajai darbībai salīdzinot ar 

2018.gadu par 2 182 954 euro (45%) ir: 

- izdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu pārbūve” īstenošanai 1 823 405 euro samazinājums pret iepriekšējo 

gadu 513 822 euro (22%),  

- izdevumu 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projektu īstenošanai       3 

064 615 euro pieaugums pret iepriekšējo gadu par 2 413 042 euro (370%), 
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- siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojuma sniegšanas izmaksu 529 553 euro 

pārklasificēšana no teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas uz ekonomisko darbību ar 

2019.gadu,  

- pašvaldības izdevumu ielu un ceļu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 

samazinājums par 315 851 euro (66%),  

- valsts mērķdotācijas izdevumu ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai palielinājums par    102 

691 euro (11%). 

2020.gadā plānots ievērojams ekonomiskās darbības izdevumu samazinājums                 (-

3 999 444 euro), kas izskaidrojams ar pakāpenisku ES fondu apguves 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda ietvaros realizējamo projektu noslēgšanos.  

Būtiskākās pozīcijas, kas ietekmē izdevumu pieaugumu sociālajai aizsardzībai salīdzinot ar 

2018.gadu par 758 800 euro (22%) ir: 

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/098) "Naujenes bērnu 

nama energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanas izdevumu 760 446 euro pieaugums par 

743 797 euro,  

- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr. LLI-341) "Senioru sociālā 

iekļaušana" īstenošanas izdevumu 95 349 euro pieaugums par 90 297 euro, 

- izdevumu pašvaldības projektu īstenošanai samazinājums par 79 504 euro (66%). 

2020.gadā plānots ievērojams sociālās aizsardzības izdevumu palielinājums                    (1 

835 844 euro, 31%). To veido izdevumi ERAF projekta “Sociālā aprūpes centra “Pīlādzis” 

energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 1 638 274 euro un pašvaldības investīcijas 

290 000 euro apmērā sociālo dzīvokļu ierīkošanai. 

Būtiskākās pozīcijas, kas ietekmē izdevumu vispārējiem valdības dienestiem samazinājumu 

salīdzinot ar 2018.gadu par 748 610 euro (17%) ir: 

- saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu 

par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem (iepriekšējā gadā             707 071 

euro) pārklasificēšana uz funkcionālo kategoriju “Izglītība” no 2019.gada, 

- administrācijas uzturēšanas izdevumu palielinājums par 80 220 euro (3%), 

- lēmējvaras darbības izdevumu samazinājums par 17 818 euro (6%), 

- pašvaldības aizņēmumu apkalpošanas izmaksu samazinājums par 25 257 euro (35%). 

2020.gadā plānotais vispārējo valdības dienestu izdevumu samazinājums (-211 385 euro, 

3%) izskaidrojams ar pašvaldības administratīvo ēku apsaimniekošanas izdevumu 

pārklasificēšanu no vispārējo valdības dienestu nozares uz teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumiem. Vispārējo valdības dienestu izdevumos paredzēti pašvaldības 

līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 200 000 euro, kuri gada laikā, pēc attiecīgu lēmumu 

pieņemšanas, tiek asignēti arī citu nozaru izdevumu finansēšanai. 

Būtiskākā ietekme uz izdevumu atpūtai, kultūrai un reliģijai samazinājumu salīdzinot ar 

2018.gadu par 42 774 euro (2%) ir izdevumu pašvaldības projektu īstenošanas izdevumu 

samazinājums par 97 281 euro (82%), valsts dotēto projektu īstenošanas izdevumu samazinājums par 

13 778 euro (85%) un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanas 

izdevumu palielinājums par 65 956 euro (79%), tostarp ERAF projekta “Rīteiropas vērtības” 

izdevumi 153 884 euro (pieaugums 99 379 euro) un pārrobežo sadarbības programmas projekta 

“Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju amata prasmju saglabāšana un nodošana nākamajām 

paaudzēm” izdevumi 33 992 euro (pieaugums 29 918 euro). 

2020.gadā plānotais atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu palielinājums (503 696 euro, 

17%) veidojas, paredzot izdevumus pašvaldības investīciju projektu īstenošanai 241 350 euro, 

par 85238 euro lielākus izdevumus kultūras un sporta pasākumu īstenošanai, par 37 210 euro 
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palielinoties izdevumiem pašvaldības kultūras un mākslas kolektīvu darbībai, kā arī 

palielinoties citiem kārtējiem uzturēšanas izdevumiem. 

Būtiskākās pozīcijas, kas ietekmē izdevumu teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

samazinājumu salīdzinot ar 2018.gadu par 1 062 963 euro (31%) ir: 

- siltumenerģijas ražošanas un piegādās pakalpojuma sniegšanas izmaksu 529 553 euro 

pārklasificēšana no teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas uz ekonomisko darbību ar 

2019.gadu,  

- pašvaldības siltumapgādes infrastruktūras attīstīšanas projektu izdevumu samazinājums par 

325 445 euro (99%), 

- komunālo dienestu uzturēšanas izdevumu samazinājums par 120 132 euro (16%), 

- pašvaldības ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstīšanas projektu izdevumu samazinājums 

par 66 388 euro (92%), 

- pašvaldības mājokļu attīstīšanas projektu izdevumu samazinājums par 68 691 euro (100%), 

- izdevumu pieaugums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas 

pasākumu īstenošanai par 25 866 euro (24%),  

- pašvaldības, kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāja, veikto izdevumu no 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājumu fonda izdevumu pieaugums par 11 564 euro (73%). 

2020.gadā plānots ievērojams teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu 

palielinājums (840 099 euro, 26%). To veido izdevumi pārrobežu sadarbības programmas 

projekta “Parki bez robežām” īstenošanai 117 319 euro un pašvaldības administratīvo ēku 

apsaimniekošanas izdevumu pārklasificēšana no vispārējo valdības dienestu nozares uz 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 422 887 euro, kā arī izdevumi pašvaldības 

plānoto investīciju projektu īstenošanai šajā nozarē 252 540 euro. 

Būtiskākās pozīcijas, kas ietekmē izdevumu vides aizsardzībai pieaugumu salīdzinot ar 

2018.gadu par 58 306 euro (8%) ir: 

- izdevumu pašvaldības projektu īstenošanai pieaugums par 254 243 euro (463%), 

- valsts dotēto projektu īstenošanas izdevumu samazinājums par 35 712 euro (72%), 

- ERAF projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 

2000 teritorijā Augšzeme” īstenošanas izdevumi 153 272 euro (samazinājums         110 763 

euro)  

- notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumu samazinājums par 43 798 euro (16%), 

- Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas darbības izdevumu samazinājums par          5 

581 euro (16%).  

2020.gadā plānotais vides aizsardzības izdevumu samazinājums (-236 068 euro, 46%) 

izskaidrojams ar pakāpenisku ES fondu apguves 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros 

realizējamo projektu noslēgšanos. 

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījumā pa ekonomiskajām 

kategorijām lielākais īpatsvars ir atlīdzības izdevumiem - 48%, pamatkapitāla veidošanas izdevumi 

veido 25%, preču un pakalpojumu iegādes izdevumi - 20%, sociālo pabalstu nodrošināšana izdevumi 

- 3%, transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība - 

3% un subsīdijas un dotācijas - 1% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 

Kopējie Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atlīdzībai salīdzinot ar 

2018.gadu ir palielinājušies par 338 304 euro (2%), pamatkapitāla veidošanai par 1 691 526 euro 

(30%), precēm un pakalpojumiem par 116 799 euro (2%), sociālajiem pabalstiem par 16 236 euro 

(2%), transferti, uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskai 

sadarbībai par 24 090 (3%). Subsīdiju un dotāciju izdevumi, savukārt, ir samazinājušies par             1 

878 euro (1%).  
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Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa ekonomiskajām kategorijām. 

Pamatkapitāla veidošanas izdevumu palielinājums par 1 691 526 euro (30%) veidojas ES un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanas rezultātā 5 217 541 euro 

(palielinājums 1 894 640 euro (57%)).  

Ar pakāpenisku ES fondu apguves 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros 

realizējamo projektu noslēgšanos izskaidrojams šajā ekonomiskajā kategorijā 2020.gadā 

plānoto līdzekļu samazinājums par 2 932 127 euro (66%). 

2020.gada budžetā plānotais izdevumu atlīdzībai samazinājums par 430 889 euro (3%) 

izskaidrojams ar to, ka 2020.gada budžetā izdevumi vispārējās, pirmsskolas un interešu 

izglītības pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta mērķdotācijas paredzēti 2019./2020.mācību 

gadam. Izdevumi pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta mērķdotācijas 2020./2021.mācību 

gadam tiks iekļauti pēc attiecīga asignējuma saņemšanas no Izglītības ministrijas. 2020.gada 

budžetā plānotais izdevumu palielinājums ekonomiskajai kategorijai Preces un pakalpojumi 

par 1 862 451 euro (24%) veidojas šajā budžeta sadaļā iekļaujot pašvaldības plānotos līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem 200 000 euro, kas pēc attiecību lēmumu pieņemšanas var tikt 

asignēti arī uz citām ekonomiskajām kategorijām, paredzot par 565 015 euro lielākus līdzekļus 

pašvaldības ēku remontdarbiem, par 269 431 euro lielākus izdevumus autoceļu un ielu 

pārvaldīšanai, kā arī budžeta iespēju robežās palielinot izdevumus citu pašvaldības darbības 

programmu īstenošanai. 
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Nekustamā īpašuma novērtējums 

Nekustamā īpašuma veids 
Uzskaites vērtība, euro 

uz 01.01.2020. 

Zeme, ēkas un būves, t.sk.: 54774378 

Dzīvojamās ēkas 1143920 

Nedzīvojamās ēkas 26952553 

Transporta būves 10911098 

Zeme zem būvēm 1340248 

Kultivētā zeme 254752 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 79529 

Pārējā zeme 996967 

Inženierbūves 12625876 

Pārējais nekustamais īpašums 469435 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1290302 

Ieguldījuma īpašumi, t.sk.: 10 266 386 

Zeme 7 201 391 

Būves 3 002 525 

 

 
Nekustamo īpašumu uzskaites vērtības (euro) struktūra pa veidiem 01.01.2020. 
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Ieguldījuma īpašumos uzskaites vērtības dinamika 

 

 
Saistību apmērs 2020.-2023.gados pēc stāvokļa budžeta apstiprināšanas brīdī 

 

 
Papildus uzņemto vai dzēsto saistību apmērs 2020.-2023.gadā pret iepriekšējo gadu pēc stāvokļa budžeta apstiprināšanas brīdī 

  

0

1 00 00 00

2 00 00 00

3 00 00 00

4 00 00 00

5 00 00 00

6 00 00 00

7 00 00 00

8 00 00 00

2019 2018

Zeme

Būves
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Pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 

 
Pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības nosaukums 

Ieguldījuma uzskaites 

vērtība, euro Izmaiņas 

(+,-), euro 

Līdzdalība, % 

uz  

01.01.2020. 

uz  

01.01.2019. 

uz  

01.01.2019. 

uz 

 1.01.2018. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“GRĪVAS POLIKLĪNIKA”  
414 901 394 901 20 000 100 % 100 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS”  

5 378 263 5 160 953 217 310 100 % 100 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“LATGALES LAIKS”  
1 422 1 422 - 18,18 % 18,18 % 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Daugavpils reģionālā slimnīca”  
522 711 522 711 - 6,67 % 6,67 % 

      

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA”  

71 380 71 380 - 15,09% 15,09% 

Kopā 6 388 677 6 151 367 237310 - - 

Daugavpils novada dome plāno piešķirt finansējumu radniecīgajām kapitālsabiedrībām 

nākamajiem trim gadiem: 2020.g., 2021.g., 2022.g. šādā apmērā: 

Plānotais finansējums radniecīgajām kapitālsabiedrībām nākamajiem trim gadiem 

Gads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“GRĪVAS POLIKLĪNIKA”  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS”  

Plānotie dotāciju izdevumi, summa 

euro 

Plānotie dotāciju izdevumi, summa 

euro 

2020. - 2 033 700 

2021. - 1 355 800 

2022. 50 000 677 900 
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PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

PAŠVALDĪBAS PIEKRĪTOŠAS UN PIEDEROŠĀS ZEMES NOMA 

Daugavpils novada pašvaldība uz 31.12.2019. iznomāja zemes vienības 9545.09 ha platībā. 

Salīdzinājumā ar 31.12.2018. iznomātā platība ir samazinājusies par 251.12 ha. Iznomātās zemes 

platības ir samazinājušās, jo nomnieki ierosināja atsavināšanas procesus uz nomātajām zemēm un 

sakarā ar nomas maksas paaugstināšanos, tika izbeigti zemes nomas līgumi pēc savstarpējas 

vienošanās. Visvairāk zemes platības tiek iznomātas Biķernieku, Demenes, Salienas, Kalupes un 

Višķu pagastā, savukārt vismazāk tiek iznomāts Laucesas, Medumu un Vaboles pagastā. 

 
Pašvaldības iznomātās zemes vienības 

PAŠVALDĪBAS NEDZĪVOJAMO ĒKU UN TELPU APSAIMNIEKOŠANA 

Pašvaldības īpašumā uz 31.12.2019. atrodas 193 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek izmantotas 

pašvaldības funkciju veikšanai. 2019.gadā tika nodotas iznomāšanai 164 nedzīvojamie objekti (ēkas 

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

personām, kuras veic saimniecisko darbību.  

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

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

aktuāls jautājums, kāda būs turpmākā darbība ar Tabores un Nīcgales bijušajām skolas ēkām. No 

valsts pārņemti un joprojām bez pielietojuma ir nekustamais īpašums - ēka - Daugavpils ielā 25, 

Svente, Sventes pagasts. 
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DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA 

Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļa nodrošina Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas procesu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 

2019.gadā kopumā tika atsavināti 91.7375 ha pašvaldības zemes, 15 dzīvokļi, 1 būves īpašums un  1 

nekustamais īpašums (būve un zemes vienība).  

 

 
2019.gada lauksaimniecības izmantojamās zemes un meža atsavināšana 

2019.gadā tika atsavināta lauksaimniecībā izmantojamā zeme 60.31 ha platībā un mežs    14.33 

ha platībā. Visvairāk pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes tika atsavinātas Višķu 

(20.0742 ha) un Dubnas (10.3861 ha) pagastā.  

 
2019.gada apbūvētas lauksaimniecības zemes atsavināšana 

Dārzkopības biedrībās tika atsavinātas zemes vienības 0.7586 ha platībā ar izmantošanas mērķi 

- individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet 16.3389 ha kopplatībā tika atsavinātas apbūvētās zemes 

vienības lauku apvidos. 
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IEŅĒMUMI NO ATSAVINĀŠANAS 

 
Ieņēmumi no atsavināšanas 

2019.gadā ieņēmumi no atsavināšanas bija 208 212 euro. Salīdzinājumā ar 2018.gadu pārskata 

gadā ieņēmumi ir palielinājušies par 35 067 euro. Pārskata gadā ieņēmumi palielinājušies, jo pieauga 

ierosinājumu skaits uz dzīvokļu atsavināšanu un vidējā tirgus vērtība pieauga par aptuveni 15%. 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS VĒRTĪBA 2019.GADĀ 

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

Izmantojot tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju, tiek analizēti jau veiktie pirkšanas-pārdošanas 

darījumi, kā arī piedāvājums nekustamā īpašuma tirgū ar vērtējamam objektam kvalitatīvi 

raksturojošo rādītāju ziņā līdzīgu īpašumu.  

 
Atsavinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējās tirgus vērtības 

Atsavinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtības visaugstākās ir Demenes 

pagastā (1 836 euro/ha) un Sventes pagastā (1 795 euro/ha). Minētajos pagastos ir augstākās tirgus 

cenas, jo zemes vienības ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, labiekārtotas, labs 

inženierkomunikāciju nodrošinājums un atrodas vietās, kur ekonomiskā darbība ir attīstīta.  

MĀJOKĻA APSAIMNIEKOŠANA 

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

privatizētas un 49 - pašvaldības dzīvojamās mājas. 
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piederība 

No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita 120 dzīvojamās mājas uz 31.12.2019. 

pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. 

 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits, kas nodotas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā 

Salīdzinot iepriekšējo gadu tendences un ar 2019.gadā novēroto, var secināt, ka dzīvokļu 

īpašnieki pasīvi pārņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Ir 

novērots, ka dzīvokļu īpašnieku vēlme pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanā ar katru gadu 

samazinās, tādējādi netiek īstenots Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Pašvaldība, piešķirot 

līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, stimulē dzīvokļu īpašniekus 

pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.  

Lielākais dzīvojamo māju īpatsvars, kur dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši māju pārvaldīšanā, ir 

Biķernieku, Dubnas, Maļinovas un Salienas pagastā, bet tas ir tāpēc, ka šajos pagastos dzīvojamo 

māju skaits ir neliels - līdz 10. Zema dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir Kalupes, Vaboles un Vecsalienas 

pagastā, jo neviena no privatizētajām dzīvojamām mājām nav nodota pārvaldīšanā. Zemā aktivitāte 

minētajos pagastos ir tāpēc, ka dzīvokļu īpašnieki nav sakārtojuši īpašuma dokumentus un nespēj 

vienoties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. 

  

49

232

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piederība uz 31.12.2019.
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DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 

 

 
 Pašvaldības izīrēto un brīvo dzīvokļu skaits 

Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē uz 31.12.2019. ir 3491 privatizēts dzīvoklis un 1029 - 

pašvaldības dzīvokļi. No pašvaldībai piederošajiem 1029 dzīvokļiem 863 dzīvokļi ir izīrēti novada 

iedzīvotājiem. Uz 2019.gada 31.decembri Daugavpils novadā ir 166 brīvi dzīvokļi. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu brīvo dzīvokļu skaits ir palielinājies par 18 dzīvokļiem. Salīdzinājumā ar 2018.gadu 

pārskata gadā ir samazinājies pašvaldības dzīvokļu skaits par 26 dzīvokļiem, jo dzīvokļu īrnieki sāka 

aktīvāk izpirkt izīrētos dzīvokļus.  

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA APSAIMNIEKOŠANA 

Pašvaldības brīvo dzīvokļu remontdarbi 

Pārskata gadā neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ieguldīja 57 741 euro. Lielākie 

remontdarbi tika veikti Višķu, Medumu, Nīcgales, Demenes un Naujenes pagastā. Veicot neizīrēto 

dzīvokļu remontus, tika palielināts par 14 dzīvokļiem dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils 

novadā, kas ir nepieciešami, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Pašvaldības izīrētā dzīvojamā fonda atjaunošana 

2019.gadā pašvaldība ieguldīja 10 355 euro izīrētā dzīvojamā fonda atjaunošanai. Deviņām 

personām, kurām ir sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā un noslēgts Dzīvojamās telpas 

īres līgums, tika veikta logu, ārdurvju, santehnikas un elektroinstalācijas nomaiņa. 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI DAUGAVPILS NOVADĀ 

Energoefektivitātes pasākumi 

Reģ.

Nr. 

Daugavpils 

novada 

domes 

datums, 

lēmuma Nr.  

Dzīvojamās 

mājas adrese 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

pilnvarotā 

persona 

Energoefektivitātes 

veicināšanas atbalstāmie 

pasākumi 

Atbalstītā 

līdzfinansējum

a summa, euro 

1. 
14.03.2019. 

Nr.1359 

18.novembra 

420, Vecstropi, 

Naujenes pag., 

Daugavpils nov. 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

kooperatīvā 

sabiedrība 

“Mežmala” 

Energoaudita veikšana 300,00 

Ēkas apliecinājuma 

kartes izstrāde 
780,00 

Gala sienu siltināšana 11 461,46 

KOPĀ 12 541,46 

2. 

11.07.2019. 

Nr.1569 

 

Skolas iela 13, 

Špoģi, Višķu 

pag., Daugavpils 

nov. 

Daugavpils 

novada 

pašvaldības 

aģentūra 

“Višķi” 

Energoaudita veikšana 500,00 

Ēkas apliecinājuma 

kartes izstrāde 
2 300,00 

Jumta seguma nomaiņa 

ar bēniņu siltināšanu 
20 481,71  

KOPĀ 23 281,71 

1069 1055 1029
924 908 863

145 148 166
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3. 
25.07.2019 

Nr.1599 

Vienības iela 5, 

Lociki, 

Naujenes pag., 

Daugavpils nov. 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“NAUJENES 

PAKALPO-

JUMU 

SERVISS”  

Energoaudita veikšana 575,00 

Ēkas apliecinājuma 

kartes izstrāde 
2 900,00 

Gala sienu siltināšana 12 142,48 

Jumta seguma nomaiņa 

ar bēniņu siltināšanu 
30 000,00 

KOPĀ 45 617,48 

4. 
25.07.2019. 

Nr. 1600 

Riču iela 2, 

Silene, 

Skrudalienas 

pag., Daugavpils 

nov. 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“NAUJENES 

PAKALPO-

JUMU 

SERVISS” 

Energoaudita veikšana 420,00 

Ēkas apliecinājuma 

kartes izstrāde 
2 000,00 

Jumta seguma nomaiņa 

ar bēniņu siltināšanu 
30 000,00 

KOPĀ 32 420,00 

PAVISAM KOPĀ: 113 860,65 

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

Nr.22 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 2019.gadā četrām 

dzīvojamām mājām tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - jumta seguma 

nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, gala sienu siltināšana. 

PALĪDZĪBA DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ 

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

Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas 

palīdzības reģistrā uz 31.12.2019. iekļautas 72 personas. 2019.gadā 13 personas ir izslēgtas no 

pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistra. 
 

 
Dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistra dinamika 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem personu skaits, kuras ir reģistrētas dzīvokļu jautājumu 

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

palīdzības reģistriem, ir uz apmaiņu, tās ir 28 personas. Personas vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu 

pret lielāko dzīvojamo telpu vai veikt apmaiņu pret dzīvojamo telpu ar lētākiem komunāliem 

pakalpojumiem. 
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 2019.gadā pašvaldība kopumā izīrēja 26 dzīvokļus personām, kuras reģistrētas dzīvokļu 

jautājumu reģistrā, t.sk. 16 personām tika izīrētas dzīvojamās telpas, 4 personām apmainītas 

dzīvojamās telpas un 6 personām piešķirts sociālais dzīvoklis vai istaba. 

VIENREIZĒJIE PABALSTI MAZNODROŠINĀTĀM PERSONĀM DZĪVOJAMĀS 

TELPAS UN LOKĀLĀS APKURES REMONTAM 

 
Vienreizējie pabalsti 

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

Nr.3. “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 2019.gadā tika piešķirti vienreizējie pabalsti 

3208 euro apmērā - lokālās apkures remontam 10 personām un dzīvojamās telpas remontam            1 

personai. Salīdzinājumā ar 2018.gadu piešķirto vienreizējo pabalstu apmērs pieaudzis lokālās apkures 

remontam, jo krāns un mūri ir fiziski nolietojušies. 

IZGLĪTĪBA 

2019.gada Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs strādāja 330 pedagogi. No valsts 

mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai tika saņemts              2 031 

583 euro, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 228 886 

euro un interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 113 676 

euro. Mācību procesa kvalitatīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta tika apmaksāta 41,1 

pedagogu likme, t.sk. 25,8 likmes skolās. 

2019.gadā Daugavpils novadā tika noorganizētas 19 mācību priekšmetu olimpiādes. Skolēni 

ieguva 71 naudas balvu par kopējo summu 2 260 euro. 2019.gadā ir vērojama pozitīva tendence 

iegūto vietu skaita ziņā. Latgales reģionā skolēni zinātniskās pētniecības darbu konferencē viens 

skolēns ieguva 2.vietu un četri skolēni ieguva 3.vietu.  

2019.gadā tika organizēti 6 konkursi, t.sk. 8.-9. klases skolēniem tika organizēts “Valodu jomas 

konkurss”, kurš sekmēja Daugavpils novada skolēnu un skolotāju izpratnes veicināšanu par 

kompetenču pieeju mācību procesā. 

2018./2019.mācību gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas Daugavpils novada piešķirtās 

naudas balvas novada izglītības iestādēm par sasniegumiem novada un valsts mēroga mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Pamatskolu grupā 1.vietu atkārtoti ieguva Kalupes pamatskola, 2.vietā 

ierindojās Naujenes pamatskola, 3.vietu ieguva Silenes pamatskola. Vidusskolu grupā 1.vietu 

nemainīgi saglabāja Špoģu vidusskola un 2.vietu - Sventes vidusskola, bet 3.vietu ieguva Zemgales 

vidusskola. Daļa skolu saglabā stabilu tendenci, uzrādot atkārtoti augstus skolēnu rezultātus. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kompetenču pieejas ieviešanu Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem tika nodrošināta iespēja 
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apmeklēt Izglītības un zinātnes ministrijas organizētos mācību jomu koordinatoru kursus. Ar 

iegūtajām zināšanām metodisko apvienību vadītāji iepazīstināja mācību priekšmetu skolotājus 

novada izglītības iestāžu organizētajos semināros.  

Novada skolotāji aktīvi organizēja pieredzes apmaiņas seminārus, demonstrējot savas labās 

prakses piemērus, pārējo novadu izglītības iestāžu kolēģiem. 

2019.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem 18 pirmsskolas pedagogiem tika organizēti kursi 

kvalitatīvas kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā, 19 novada pedagogi piedalījās kursos par 

mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanas iespējām mācību procesā, kā arī izglītības iestāžu vadītāji 

semināros papildināja savas zināšanas par likumdošanas un izglītības iestāžu drošības jautājumiem. 

Skolotāju dienas pasākumā naudas balvas 14 617 euro apmērā par ieguldīto darbu Daugavpils 

novada pašvaldības izglītības jomā izvirzīto uzdevumu īstenošanā un par sasniegumiem darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamo zināšanu izaugsmes sekmēšanu saņēma 47 pedagogi. 

 
Skolotāju dienai veltīts pasākums 

2019.gadā uzsākts darbs metodiskās bāzes pilnveidošanai un telpu pielāgošanai profesionālās 

izglītības programmas ”pavāra palīgs” īstenošanas nodrošināšanai Medumu speciālajā pamatskolā, 

kā arī uzsākti pārbūves un telpu labiekārtošanas darbi Medumu pamatskolā pirmsskolas vecuma 

bērnu ar speciālajām vajadzībām mācību procesa organizēšanai. 

Tika organizētas mediatoru apmācības skolu jauniešiem un pedagogiem, kā arī mācību 

seminārs vecākiem, lai nodrošinātu saskarsmes, konfliktu risināšanas un emociju kontroles prasmju 

apguvi skolās. 

Novada septiņās izglītības iestādēs uzsākta projekta “PUMPURS” īstenošana, sniedzot 

konsultatīvo atbalstu 50 izglītojamajiem ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. 

Turpinoties ilgstošajai sadarbībai ar Vāciju un Baltkrieviju 2019.gada jūlijā divdesmit pieciem 

Vācijas, Baltkrievijas un Daugavpils novada jauniešiem Silenes pamatskolā tika īstenota 

starptautiskās apmaiņas programma. 
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Radošās darbnīcas Ilgās kopā ar Daugavpils Universitātes pasniedzējiem 

Lai sniegtu atbalstu maznodrošināto ģimeņu bērniem sagatavoties mācībām skolā, sadarbībā ar 

uzņēmumu SIA “Centrum International”, bērniem tika nodrošināts atbalsts kancelejas preču veidā 

par kopējo summu 1 614 euro vērtībā. 

Bāriņtiesu resursu efektīvākai izmantošanai, veicinot vienotas darba kvalitātes un kompetences 

uzlabošanos, ir veikta bāriņtiesu reorganizācija. Piecu Daugavpils novada bāriņtiesu vietā no 

2019.gada 1.oktobra strādā divas Daugavpils novada bāriņtiesas – Daugavpils novada Skrudalienas 

bāriņtiesa un Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa. Optimizējot  bāriņtiesu darbu tika ņemtas vērā 

iedzīvotāju vajadzības, nodrošinot iedzīvotāju pieņemšanu katras pagasta pārvaldes teritorijā. 

Daugavpils novada bāriņtiesas sadarbībā ar citām institūcijām veic pasākumus, lai  pēc iespējas 

lielākam bērnu skaitam nodrošinātu iespēju augt ģimeniskā vidē. Pakāpeniski samazinās to bērnu 

skaits, kuri atrodas institūcijās.  

2019.gadā Daugavpils novada bāriņtiesas pieņēmušas 252 lēmumus, no kuriem 10 lēmumi 

pieņemti vienpersoniski. Tiesā netika pārsūdzēts neviens lēmums. Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu 

kopējais skaits - 1258. Pārskata gadā ierosinātas 94 lietas. Bērnu aizgādības tiesības pārtrauktas    28 

personām. Bāriņtiesas pieņēmušas lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību 

atņemšanu 18 personām. Ar bāriņtiesas lēmumu 2019.gadā piešķirts audžuģimenes statuss              5 

audžuģimenēm (kopā novadā 20 audžuģimenes). 

 
Informācija par Daugavpils novada bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 
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Interešu izglītība 2019.gadā 

2019.gadā notika 22 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalījās aptuveni 1279 skolēni un 

skolotāji. Gada laikā pasākumi aptvēra visus interešu izglītības žanrus: kultūrizglītību, vides izglītību. 

Skolās darbojas 130 interešu izglītības pulciņi. 

Lielākie sasniegumi: 

Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” augstākās pakāpes diploms novadā tika 

piešķirts Vaboles vidusskolas folkloras kopai “Kaņči” (skolotāja E.Kursiša), 1.pakāpes diploms 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālajam ansamblim “Bulta” (skolotājs 

V.Ļeonovičs), Medumu pamatskolas instrumentālajam ansamblim “Con Brio” (skolotāja 

N.Ogurcova), Silenes pamatskolas popgrupai “Liesmiņa” (skolotāja R.Almakajeva) un Naujenes 

pamatskolas popgrupai “Spurgaliņas” (skolotāja L.Koroļkova), kuri visi pārstāvēja novadu Latgales 

reģiona skatē Rēzeknē un guva labus panākumus. 

Piecu skolēnu darbi no Vaboles vidusskolas, Sventes vidusskolas un Randenes pamatskolas 

tika izvirzīti izstādei “Lidice 2019” Rīgā. 

Vokālo ansambļu “Balsis” Latgales reģiona kārtā Lāču pamatskolas 1.-4.klašu vokālais 

ansamblis ieguva 1.pakāpes diplomu. 

Daugavpils novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkursā “Lūk tā!” 1.vietu ieguva 

Sventes vidusskolas komanda. 

Raiņa mājā “Berķenele” notika Daugavpils novada skolu folkloras kopu vakarēšana, kuras laikā 

tika papildināts folkloras kopu dziesmu un deju materiāls. 

Daugavpils novada skolu deju kolektīvu skatē piedalījās 9 tautas deju kolektīvi, tādējādi 

apliecinot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Daugavpils apriņķa koru skatē Špoģu vidusskolas un apvienotais Silenes pamatskolas un 

Sventes vidusskolas koris ieguva 1.pakāpes diplomus. 

Trīs skolu tautas deju kolektīvi piedalījās Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda” 

Alūksnē. 

 
Kalupes pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs tautas deju festivālā 

- Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” piedalījās Vislatvijas folkloras kopu salidojumā 

“Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā. 
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Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” folkloras kopu salidojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā 

- Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris ieguva 1.pakāpi Latvijas izglītības iestāžu 

pūtēju orķestru ikgadējā skatē.  

- Vidusskolu skolēniem bija iespēja piedalīties teātra sporta spēlēs “ImproTelpa”, veicinot 

komunikācijas un sadarbības prasmju pilnveidošanu, popularizējot teātra sportu kā vienu no 

improvizācijas teātra specifiskiem novirzieniem, kurā tiek metodiski organizēta sacensība starp 

divām vai vairākām komandām. Pirmo vietu šajās sporta spēlēs ieguva Sventes vidusskolas 

komanda. 

 
Sventes vidusskolas komanda teātra sporta spēlēs “ImproTelpa” 

2019.gadā turpinājās vidusskolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas cikls Daugavpils 

novada ietvaros. Gatavojoties Latvijas 100-gadei, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros notika 

erudītu konkurss vidusskolu pašpārvalžu komandām “Trāpi simtniekā”. Konkursā uzvarēja Vaboles 

vidusskolas komanda.  

Sagaidot Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu, novadā turpinājās 2018.gadā aizsāktā tradīcija 

“Goda diena” – godināt Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un 

teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un 

pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. 

Pasākumā godināja 29 skolēnus no 16 Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm. Pateicības 

veltes tika pasniegtas arī labāko eseju autoriem par tēmu “Baltijas ceļam – 30”. 
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Goda dienas pasākums 

Sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 2019./2020.mācību gada 

1.semestrī tika īstenots projekts “Paspied roku kaimiņam”. Tā ietvaros notika trīs meistarklases 

novada deju kolektīviem un folkloras kopām, projekta noslēgumā notika koncerts. Projekta 

aktivitātes veicināja skolēnu ieinteresētību kultūras saglabāšanā, jaunu iemaņu apgūšanā un 

pielietošanā ikdienā. 

Daugavpils novada skolu audzēkņi no 2019.gada septembra turpina iesaistīties Latvijas valsts 

simtgades programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs, kuras ietvaros vairāk nekā 1400 

Daugavpils novada skolēni devās izzinošās un informācijas bagātās ekskursijās pa Latgales, 

Zemgales un Vidzemes reģionu, kā arī uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Skolēni apmeklēja muzejus, 

koncertus, teātra izrādes, mākslas un amatniecības centrus, piedalījās meistardarbnīcās gan skolā, gan 

izbraukumos. 

Darbs ar jaunatni 

Lielākie 2019.gada pasākumi: 

- Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu cikls, 

- Jaunatnes salidojums, 

- Pieredzes apmaiņas brauciens Daugavpils novada jaunatnes lietu atbildīgām personām uz 

Ventspili, 

- Dalība konkursā “Jaunatnes galvaspilsēta 2020”, 

- Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. 

2019.gadā tika saņemti 10 projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu ikdienu!”. 

Vērtēšanas rezultātā finansējumu 700 euro apmērā katram projektam ieguva biedrība “Silenes 

stariņi” (Skrudaliena) – “Meklējot zaļo PET”, biedrība “Jāņoga” (Kalkūni) – “No idejas līdz darbībai” 

un biedrība “Medumu cerība” ( Medumi) – “Mācies, dari, atpūties”. 

Nometņu projektu konkursā tika atbalstītas šādas projektu idejas: Kalkūnes pagasta pārvaldes 

projekts “Veselīgā dzīvesveida skola”, Līksnas jauniešu biedrības “Līksnas pagasta jaunieši” projekts 

“Teātra skola”, Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” projekts “Manas dzimtenes pūra lāde 

2”. 
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Nometņu projektu konkurss 

2019.gadā Daugavpils novada jaunatne realizēja Valsts programmas projektu “DNJ StartUp”, 

kura mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības līmeņa celšanu, izstrādājot rīcības 

plānu jauniešu līdzdalības veicināšanai, kā arī piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā 

Eiropas Sociālā fonda projektā, kura mērķis ir  mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi 

pārtrauc mācības. 

2019.gadā Daugavpils novada jauniešu iniciētais solidaritātes projekts ReUnion ir iekļuvis       

11 atbalstīto projektu sarakstā, kas tiks īstenoti programmas Eiropas solidaritātes korpuss ietvaros. 

Tā mērķis ir veicināt savstarpējo iecietību un solidaritāti. Projekta ietvaros tika sniegta palīdzība 

vientuļajiem pensionāriem, kas dzīvo novadā, apzinot viņu problēmas un vajadzības, palīdzot viņiem 

ikdienas darbos. Projekta aktivitātes palīdzēja jauniešiem kļūt vērīgākiem un atsaukties uz citu 

palīdzības lūgumiem. 

2019.gadā Daugavpils novada jaunieši pārstāvēja Latvijas delegāciju projektā “Let life go!”, 

kas norisinājās Turcijā, piedalījās mācību vizītē Lietuvā. Kopā ar kolēģiem no Horvātijas tika iepazīts 

jaunatnes darbs Lietuvas galvaspilsētā, tās apkaimē esošajos lauku apvidos, kā arī mazajā pilsētā – 

Ukmerģē.  

 
Projekts "Let life go!" 
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

1. SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA 

1.1. Sociālajā dienestā darbojas vadītāja, 3 daļu vadītāji, 30 sociālie darbinieki, 2 psihologi 

(viens uz 0,5 slodzi), lietvede, 10 aprūpētāji, 18 palīdzētājprofesijas darbinieki, kas nodrošina sociālo 

palīdzību un sociālos pakalpojumus novadā. 
Pieņemtie lēmumi un konsultatīvais atbalsts 

Pieņemtie lēmumi 2016 2017 2018 2019 

Par trūcīgas ģimenes vai personas statusa 

piešķiršanu 

3168 2946 2135 1893 

Par maznodrošinātas ģimenes vai personas 

statusa piešķiršanu 

 76 138 370 

Par aprūpi mājas apstākļos 36 34 33  

Par sociālās palīdzības piešķiršanu 3577 3222 2860 2664 

Par atteikumu trūcīgas ģimenes vai 

personas statusa piešķiršanā 

11 31 40 33 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

piešķiršanu pieaugušām personām 

35 27 24 32 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

piešķiršanu bērniem 

23 18 38 19 

Par ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumu 

 30 27 24 

Konsultatīvais atbalsts     

Pieņemti klienti Sociālajā  

dienestā dažādos jautājumos 

465 429 409 373 

Izbraukumi uz pagasta pārvaldēm 25 21 18 19 

Izbraukumu laikā pieņemto iedzīvotāju 

skaits 

53 54 56 62 

Sociālo aprūpes iestāžu apmeklēšana 12 13 12 12 

 

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

finansē valsts. Sociālajā dienestā pieņemti darbā 72 asistenti. 

1.3. 2019.gadā tika organizēta pieņemšana mammogrāfam, lai veikt sievietēm krūšu vēža 

skrīningu. Šajā profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 124 sievietes, no kurām 33 sievietēm ir 

nepieciešama papildus izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko vai profilaktisko ārstēšanu, un 3 

sievietes jau ar onkoloģisko saslimšanu.  

1.4. Novada Sociālā dienesta uzskaitē ir 69 augsta riska ģimenes un sociālā riska 119 

ģimenes, sociālais darbinieks ar ģimenēm ir izveidojis ģimenēm rehabilitācijas lietas un sadarbībā ar 

pagasta bāriņtiesas locekļiem, sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem, veiktas apsekošanas visās 

ģimenēs.  

• 7 ģimenēm atjaunotas vecākiem aprūpes tiesības, kurās ir 9 bērni. 

• 1 bērnam nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā „Rasas pērle” un        1 

pilngadīgai personai, 4 bērniem - Kandavas novadā „Zantē”. 

• 14 bērni un 2 pieaugušie ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā ar Sociālā dienesta darbinieku 

palīdzību. 

• Atjaunotas aizgādības tiesības 7 ģimenēs un pārtrauktas aizgādības tiesības 15 ģimenēs. 

1.5. Vasarā Kumbuļos tika organizēta nometne „Cerību dzirkstelīte” bērniem no trūcīgām 

ģimenēm 2 maiņās. Kopumā nometnē bija 60 bērni, tika izlietots 9 900 euro. 
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Bērni nometnē “Cerību dzirkstele” 

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

savu ilgdzīvotāja dzīves recepti un tas bija 1 jubilārs. (Medumi) 

 
Marija Pukinska (arhīvs) 

1.7. Katru gadu sociālie darbinieki piedalās kopā ar novada invalīdiem sporta svētkos 

Ilūkstes stadionā un invalīdu Jaungada pasākumā Ilūkstes kultūras namā. 

1.8. Katru gadu Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības dienas centrs sagādā 

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

līdzcilvēkiem un lietderīgi aizpildīt brīvo laiku ne tikai novada iestādēs, bet arī ārpus novada. 
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Naujenes senioru kopa 

1.9. Novadā 2019.gadā Sarkanajā Krustā divas reizes (V, X) ir saņemta humānā krava no 

Dānijas, kur bija iespēja iedzīvotājiem saņemt apģērbu, apavus, traukus, gultas veļu, mēbeles uz 

summu 1488,26 euro. 

1.10. 2019.gadā sociālie darbinieki ir izdalījuši Eiropas pārtikas programmas pakas, 

higiēnas komplektus, kancelejas preču komplektus, skolas piederumus. Kopumā izdalītas           9975 

pārtikas pakas, 3736 higiēnas preču komplekti, 226 skolas piederumu un 82 bērnu pārtikas preču 

komplekti, 70 bērnu higiēnas preces. Kopumā pārtikas programmā tiek iekļauta summa      169 013 

euro. 

1.11. Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana iedzīvotājiem, kas vecāki par              54 

gadiem, projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

ietvaros ar mērķi „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 

jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”. 

 
Līksnas senioru pasākums 
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Kalkūnes pagasta jauniešu veselīga dzīvesveida skola 

1.12. Daugavpils novada pašvaldība veic piemaksu donoriem asins nodošanas reizē gan 

stacionārā punktā Daugavpilī, gan izbraukumu reizēs novada teritorijā. 2019.gadā asinis ir nodevuši 

1112 donori, izmaksāti no pašvaldības budžeta 6676 euro. 

1.13. Pašvaldība ir iesaistījusies projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā”, pēc izvērtēšanas personām ar garīga rakstura traucējumiem, tika organizēti 

pakalpojumi:  

1) reiterterapiju saņēma 8 bērni ar invaliditāti; 

2) ”atelpas brīža pakalpojumu” saņēma 3 bērni ar smagu invaliditātes pakāpi, ko sniedza 

Aleksandrovas internātpamatskolā; 

3) decembrī ir iesāktas 7 psihologa konsultācijas pieaugušām personām ar garīgas attīstības 

traucējumiem, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās un dzīvo 

mājās un potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā; 

4) tika nodrošināti 14 bērni kopā ar vecākiem ar canisterapijas pakalpojumu; 

 
Canisterapijas pakalpojumi 

https://www.daugavpilsnovads.lv/foto/kalkunes-pagasta-jauniesu-veseliga-dzivesveida-skola/
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5) ar 2019.gada novembri uzsāka darbību Dienas aprūpes centrs Višķos personām ar invaliditāti 

un pensijas vecuma personām, kurā lielāko daļu saņem pakalpojumu 9 personas ar garīga 

rakstura traucējumiem; 

 
Višķu dienas aprūpes centrs 

6) 27.12.2019. tika mainīts Naujenes bērnu nama nosaukums uz “Sociālā atbalsta un aprūpes 

centrs “Avots””. 

2. SOCIĀLO APRŪPES IESTĀŽU, NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU UN CITU 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN PASĀKUMU FINANSĒJUMS NO NOVADA BUDŽETA 

2019.GADĀ UN BUDŽETA PROJEKTS 2020.GADAM 

Sociālo aprūpes iestāžu finansējums 

 Sociālās aprūpes iestāde, 

 sociālais pakalpojums 

Izpilde 

2019.gadā 

2020.gada 

pieprasījums 

1. Naujenes bērnu nams - Mātes un bērna atbalsta centrs 

„Avotiņi” 

383 873 443 524 

2. Višķu sociālās aprūpes centrs - Dienas centrs personām 

garīga rakstura traucējumiem 

495 046 528 146 

3. Sociālo pakalpojumu aprūpes  

centrs „Pīlādzis” (tikai novada) 

479 736  504 201 

Sociālo pakalpojumu finansējums 

 Sociālais pakalpojums  Izpilde 

2019.gadā 

2020.gada  

pieprasījums 

1. Subates Romas katoļu draudzes „Miera nams” 

atbalstam 

1899 2047 

2. Bērni palikuši bez vecāku gādības transporta 

apmaksai autobusam, tramvajam 

750 1000 

3. Pacienta iemaksa 3 gultas dienām Stacionārā 

Daugavpils reģionālajā slimnīcā 

28214 30000 

4. Detoksikācijas, nakts patversmes 

pakalpojuma apmaksa 

14 379 17000 

5. Donoru izdevumi 6676 7000 
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2019.gadā ir sniegts atbalsts pacientu iemaksas apmaksai Daugavpils reģionālajā slimnīcā     28 

214 euro par 837 pacientiem. 

2019.gadā ir apmaksāts detoksikācijas pakalpojums 428 personām – 14 379 euro, bet saņemta 

valsts atmaksa par 2018.gadu – 7 155 euro. 

Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju pasākumu finansējums 

 Pasākums Izpilde 

2019.gadā 

2020.gada  

pieprasījums 

1. Ziemassvētku pasākumi sociālo aprūpes iestāžu 

klientiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem 

bāreņiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem un citi 

sociālie pasākumi 

4942 5600 

 

Atskaite par sniegtajiem psiholoģiskās palīdzības pakalpojumiem 2019.gadā  

Daugavpils novadā 

2019.gada laikā Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologi ir snieguši psiholoģiskās 

palīdzības pakalpojumus 222 klientiem (119 – Daugavpils novada iedzīvotāji, 4 - citu pašvaldību 

iedzīvotāji). 

Pakalpojuma saņēmēji: 

vīrieši no 18 gadiem un vecāki – 41, 

sievietes no 18 gadiem un vecākas – 79, 

bērni līdz 18 gadiem – 102 (diagramma Nr.1) 

 
Klientu skaits 2019.gadā, atkarībā no vecuma un dzimuma 

2019.gadā tika sniegtas 565 konsultācijas. 

 
Konsultāciju skaits 2019.gadā 

Nosūtījumi uz psiholoģiskās palīdzības sniegšanu: 

• novada bāriņtiesas – 207 konsultācijas;  

• pagastu sociālie darbinieki – 59 konsultācijas; 
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• pēc Ģimenes ar bērniem atbalsta daļas vadītājas R.Beļskas pieprasījuma (augsta riska 

ģimenes) – 41 konsultācijas; 

• psiholoģiskā palīdzība tika sniegta pēc klientu pieprasījuma - 126 konsultācijas; 

• konsultācijas pēc rehabilitācijas centru ieteikuma – 8 konsultācijas; 

• Naujenes bērnu nama – 17 konsultācijas; 

• skolas (mācību jautājumi, vardarbība, uzvedības problēmas utt.) –4 konsultācijas; 

• Valsts policija – 12 konsultācijas; 

• Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros – 91 konsultācijas. 

 

Tika sagatavoti 60 atzinumi un sadarbības pārskati bāriņtiesām, policijas pārvaldei, 

rehabilitācijas centriem, skolām, pedagoģiski medicīniskajām komisijām, speciālistiem, klientiem.  

Psihologi piedalījās 23 starpprofesionāļu sēdēs un starpdisciplinārajās sanāksmēs, 3 tiesas sēdēs 

Daugavpilī un Rēzeknē, 4 starpinstitucionālajās sēdēs, pratināšana Valsts policijā - 1.  

3. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA NOVADA TRŪCĪGAJIEM UN MAZNODROŠINĀTAJIEM 

IEDZĪVOTĀJIEM  

3.1.  Novadā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai kā obligātie izmaksāti: 

 pabalsti garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (GMI), kas novadā ir 56,91 euro un dzīvokļa 

pabalsti. 

 
Pabalstu salīdzinājums četru gadu griezumā. 

Galvenais iemesls GMI un dzīvokļa pabalstu samazināšanai ir: 

1) iedzīvotāju skaita samazinājums; 

2) sociālo darbinieku veiktā kontrole par pabalstu lietderīgu izmantošanu, 

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

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

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

6) plašāk tiek izmantota iespēja pagaidu sabiedriskajos darbos, jo ar katru gadu iespēja strādāt 

algotajos darbos ir lielāka; 

7) sociālie darbinieki SOPA programmā redz kontu skaitu bankās. 

Veicot GMI pabalsta izmaksu un lietderīgumu, var secināt, ka no 2019.gada: 

1) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas lielums 1 personai gadā ir 269,59 euro; 

2) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas lielums 1 personai mēnesī ir 43,34 euro; 

3) vidēji GMI pabalsta nodrošināšanas saņemšanas ilgums 1 personai ir 6,22 mēneši. 

3.2. Pārējo pabalstu izmaksas 2016.-2019.gada griezumā: 
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Pārējo pabalstu izmaksas 2016- 2019.gadu griezumā 

 2016. 2017. 2018. 2019. 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 16.790 12.307 9.581 8.297 

Sociālo garantiju pabalsts 87.610 82.888 124.669 131.132 

Veselības aprūpes pabalsts 1.089 1.043 694 893 

Pārējie pabalsti 7.898 7.172 5.566 4.180 

Iniciatīvas pabalsts 51.329 48.590 55.019 54.566 

3.3. Trūcīgas ģimenes vai personas statuss tiek piešķirts, ja personai ienākums ir līdz 

128,06 euro. 

 
Trūcīgā statusa salīdzinājums četru gadu griezumā. 

Iemesli statusa skaita samazināšanai: 

1) Iedzīvotāju skaita samazināšanās; 

2) Iesaistīšanās algotos pagaidu sabiedriskajos darbos; 

3) Iesaistīšanās sezonas gadījuma darbos; 

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

trūcīgas personas vai ģimenes izziņu); 

5) Lauku atbalsta dienesta maksājumi tiek uzrādīti; 

6) Citas valsts pensijas; 

7) Ārzemēs dzīvojošo bērnu atbalsts vecākiem; 

8) Informācijas pieeja pie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, Uzturlīdzekļu 

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

direkcijas transportlīdzekļu uzskaite, Zemesgrāmatas informācija. 

3.4. Maznodrošināto iedzīvotāju statuss ir līdz 258,00 euro. 

Maznodrošināto iedzīvotāju skaits 

 2016 2017 2018 2019 

Maznodrošinātā ģimene 32 55 97 258 

Maznodrošinātā persona 62 98 188 435 

Palielinās maznodrošināto iedzīvotāju skaits: 

1) Ir iespējamība saņemt Eiropas pārtikas programmas piedāvājumu; 

2) Atvieglojumi nodokļu sistēmā par īpašumiem; 

3) Latvenergo atvieglojumi. 
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4. BĒRNU BĀREŅU UN BEZ VECĀKU GADĪBAS PALIKUŠO BĒRNU APRŪPE 

NOVADĀ 

Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits 

N.p.k. Grupas raksturojums 2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Bērni līdz 18 gadiem 96 128 112 119 

2. Bērni no 18-24 gadiem 28 43 55 69 

3. Bērnu nama bērni 40 27 39 23 

 KOPĀ 164 198 206 211 

Ir palielinājums bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaitā vairāku iemeslu dēļ: 

1) Mazefektīva vecāku izglītojošā programma, jo vairāk ir gadījumi vecāku pienākumu 

nepildīšanas dēļ; 

2) Palielinās atkarību personu skaits un personu ar garīgas attīstības traucējumiem; 

3) Tiek veikta stingrāka kontrole darbā ar sociālā riska ģimenēm no Sociālā dienesta puses; 

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

5) Starpprofesionāļu komandas darbā ir tikai daļēji izmantota sistēmiskā pieeja un izmantots 

secības princips; 

6) Starppinstitucionālā informācijas apritē daļēji izmantota NPAIS programma. 

5. SOCIĀLĀS APRŪPES ORGANIZĒŠANA 

5.1. Ilgstošas aprūpes pakalpojuma izmantošana Daugavpils novada iedzīvotājiem 

Ilgstošas aprūpes pakalpojuma izmantošana 

N.p.k. Institūcija 2016 2017 2018 2019 

1. Višķu sociālās aprūpes centrs 74 74 74 74 

2. Valsts sociālās aprūpes centrs 

personām ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem 

6 8 7 6 

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

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

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

veikt ģimenes locekļi; 

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

3) Personas ir vientuļas; 

4) Pašas personas vēlme dzīvot institūcijā. 

5.2. Sociālās aprūpes organizēšana mājās apstākļos 

Sociālās aprūpes organizēšana mājās apstākļos 

N.p.k. Pakalpojums 2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Aprūpē mājās sociālo aprūpētāju skaits 7 8 8 8 

2. Aprūpē mājās aprūpējamo skaits 36 34 33 27 

Pakalpojuma pieprasītāju skaits dinamikā nemainās, tas izskaidrojams ar to, ka: 

1) Personas nevēlas dzīvot institūcijā; 

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

5.3. Ieviests jauns pakalpojums “Mobilās aprūpes vienība”, darbība uzsākta ar 2019.gada 

septembri. Apkalpoti par 2019.gadu 14 klienti. 
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Mobilās aprūpes pakalpojuma sniedzēji. 

6. NODARBINĀTĪBAS JAUTĀJUMU RISINĀŠANA  

6.1. Bezdarbnieku skaits novadā uz 01.01.2020. bija 1200 bezdarbnieku. 

 
Bezdarbnieku skaits novadā: uz 01.01.2020 

6.2. 2019.gadā tika realizēts Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākums, kas 

bezdarbniekiem bija kā iespēja būt nodarbinātiem un gūt ienākumus. Finansēts pasākums no valsts 

speciālā budžeta. 

 
Bezdarbnieku nodarbinātības vietas 

Ambeļi; 38
Biķernieki; 45

Demene; 88

Dubna; 28

Kalkūni; 67

Kalupe; 63
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Medumi; 57

Naujene; 
199

Nīcgale; 40
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6.3. No 2016.–2019.gadam NVA pasākums, tika nodarbināti bezdarbnieki. 

 
Nodarbināto bezdarbnieku skaits 

7. SOCIĀLĀ DIENESTA DALĪBA PROJEKTOS  

7.1. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr.9.2.1.1./15/I/001 “Metodikas sociālajam 

darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana” no 01.10.2018.- 29.03.2019., 

kopējā summa 5 552,00 euro. 

7.2. ESF projekts Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 

no 01.08.2019. – 30.11.2020., kopējā summa 155 605,56 euro. 

8. Risināmās sociālās problēmas novadā 

8.1. Pašvaldībā tiek realizēts projekts deinstitucionalizācijai personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, ir nepieciešama renovācija grupu dzīvokļiem 

un specializētajām darbnīcām.  

Risināt jautājumu, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu projekta „Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, par grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidi Nīcgales 

pagastā, Skolas iela 15 (bijusī skolas ēka) piesaistot ERAF finansējumu. 

8.2. Novadā ir diezgan liels skaits personu, kas atgriežas no ieslodzījuma vietām, personu 

ar nenoteiktu dzīves vietu, personu ar deviantu uzvedību, augsta sociālās ģimenes, trūcīgas personas, 

kam ir nepieciešama dzīvojamā platība, bet arī ir nepieciešams sociālais darbs, lai integrētu 

sabiedrībā. Piešķirtās dzīvojamās platības pagastos daudzdzīvokļu mājās, dažreiz neapmierina 

kaimiņus, personas nav spējīgas apmaksāt komunālos pakalpojumus, veidojas parādi. 

Nepieciešams risināt jautājumu par sociālās mājas vai sociālo dzīvokļu izveidi Daugavpils 

novada teritorijā Kalupes pagastā, aktualizēt izstrādāto tehnisko projektu, izveidot darba grupu tālākai 

darbībai. 

8.3. Ieviest novadā ģimenes asistentu kā pakalpojumu, kas uzlabos situāciju riska ģimenēs 

un pazeminās iespēju izņemt bērnus no ģimenes. 

Risinājumu rast piesaistot projektu finansējumu. 

8.4. Izveidot, Skrudalienas skolas telpās, dienas centru personām ar invaliditāti. 

Nepieciešama uzbrauktuve un pacēlājs, lai sniegt kvalitatīvu pakalpojumu personām DI projekta 

ietvaros un nevērtētām GRT personām, un arī noreģistrēt sociālo pakalpojumu reģistrā. 

8.5. Sociālā atbalsta un aprūpes centrā “Avots” uzsākt pakalpojumus DI projekta ietvaros: 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVPP), “Jauniešu māja”, Sociālo pakalpojumu centrs 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

5
 8

0

9
0

2

9
1

0

8
6

0

0

2 00

4 00

6 00

8 00

10 00

Nodarbināto bezdarbnieku skaits

2016 2017 2018 2019



39 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Gada garumā periodiski tika veikta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju plāna 

aktualizēšana, papildinot to ar aktuālajām projektu idejām, kā arī tika vērtēta investīciju plāna un 

rīcības plāna izpilde un uzkrāti priekšlikumi rīcības plāna aktualizācijai. 

2019.gadā pēc Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra iniciatīvas tika uzsākta 

lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, izstrādi 

plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai. 

2018.-2019.gadā turpinājās darbs pie Daugavpils novada Statistikas moduļa matricas 

izveidošanas. Statistikas moduļa matrica tiks izmantota statistikas sadaļas attīstībai Daugavpils 

novada Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūkā. 2018.-2019.gadā turpinājās darbs pie novada 

statistikas datu uzkrāšanas un platformas izveidošanas Daugavpils novada Statistikas modulim. 

Izveidota kopumā matrica sastāv no 22 datu grupām (Demogrāfija, Nodarbinātība, Uzņēmējdarbība, 

Tirdzniecība, Lauksaimniecība, Mežsaimniecība, Zivsaimniecība, Sociālā aizsardzība, Veselības 

aprūpe, Būvniecība, Nekustamais īpašums, Transports, Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas 

parādības, Tūrisms un atpūta, Publiskie, komunālie pakalpojumi, Izglītība, Kultūra, Informācijas 

sabiedrības procesi, Daba, Vides aizsardzība, Sabiedrības aktivitāte, Vispārēja informācija). 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagasta pārvaldēm izveidota ģeotelpiskā informācija par 

skolēnu pārvadājumu maršrutiem 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadam. Kopā Daugavpils 

novadā izveidoti 40 skolēnu pārvadājumu maršruti. 

Pašvaldības augstas topogrāfiskās informācijas datu bāzē 2019.gadā tika reģistrēti 305 augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbi, savukārt 2018.gadā - 251 augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas darbi. Vidēji mēnesī reģistrēti 25 augstas detalizācija topogrāfiskie darbi. 

 
Reģistrēto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaita salīdzinājums. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE DAUGAVPILS NOVADĀ 

Mājražošana Daugavpils novadā 

Mājražotāju skaits 2019.gadā salīdzinot ar 2018.gadu ir saglabājies nemainīgs, Daugavpils 

novadā ir 18 reģistrēti mājražotāji, kas pārsvarā pārstrādā augu valsts produkciju. Pārstāvētās jomas 

ir augļu un dārzeņu pārstrāde, piena izstrādājumu ražošana un gaļas izstrādājumu ražošana mājas 

apstākļos. Darbojas 3 mazās vīna darītavas un 1 mājas alus brūvētava. 

Uzņēmējdarbības veicināšana 

Daugavpils novada domes Attīstības pārvalde sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības 

un Rūpniecības kamera”, ALTUM, Daugavpils biznesa inkubatoru, Latgales uzņēmējdarbības centru, 

kā arī citām biznesa atbalsta institūcijām 2018. un 2019.gadā organizēja šādus seminārus 

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

• Izglītojošs seminārs "Tirdzniecības vietas un kopienas preču zīmola izveides iespējas". 

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

Google reklāmu”. 

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

• Informatīvs seminārs par LEADER programmu. 

• Izglītojošs seminārs “Pārdošanas restarts”. 

• Izglītojošs seminārs “Nodokļu reforma, SEZ iespējas”. 

• E-komercijas iespējas un uzņēmuma profila izveides iespēja pašvaldības portālā 

www.razotsdaugavpilsnovada.lv;. 

• Finansējuma piesaistes iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Zemnieku vakara tirdziņš 

 Kopš 2019.gada Zemnieku vakara tirdziņš darbojas visu gadu, piedāvājot sezonālos augļus 

dārzeņus, mājražotāju produktus, bioloģiski audzētus dārzeņus un amatniecības izstrādājumus. 

2019.gadā arvien piesaistot jaunus Daugavpils novada zemniekus un mājražotājus un paplašinot 

sortimentu paplašināšanas. Šis tirdziņš atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un to 

kopš 2014.gada gadatirgu organizē Daugavpils novada dome. 

Kopš 2018.gada sākuma līdz 2019.gada nogalei Zemnieku vakara tirdziņā iesaistījušies         37 

dalībnieki. Ar Zemnieku vakara tirdziņu Daugavpils novada dome sniedz iespēju mazajām 

saimniecībām un bioloģiskām saimniecībām un mājražotājiem iegūt jaunus pircējus, kas nav tirgus 

klienti.  

Ielu tirdzniecība Daugavpils novada teritorijā 

Kopš 2018.gada ir palielinājusies vietējo un citu novadu tirgotāju aktivitāte. 2019.gadā tika 

izsniegtas 165 atļaujas, kas ir par 91 atļauju vairāk nekā 2018.gadā. Daugavpils novada dome atļaujas 

izsniedz tikai tirdzniecībai novada nozīmes pasākumos, kā arī autoveikaliem, savukārt īslaicīgās 

tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pagastu pārvaldē.  

Negatīva tendence iezīmējas mobilo tirdzniecības punktu (autoveikalu) segmentā. Kopš 

2018.gada Daugavpils novadā to skaits ir sarucis par 2 un 2019.gadā Daugavpils novada dome 

izsniegusi tikai 4 atļaujas autoveikaliem. Pašvaldība uztur dialogu ar palikušajiem autoveikaliem un 

veic maršrutu korekcijas, lai arī attālos ciemos iedzīvotājiem būtu iespējas iegādāties pārtiku un 

pirmās nepieciešamības preces.  
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Vietējo ražotāju portāls “Ražots Daugavpils novadā” 

Kopš 2018.gada nogalē tika izveidots Daugavpils novada uzņēmēju ražoto produktu un sniegto 

pakalpojumu portāls www.razotsdaugavpilsnovada.lv, gada laikā, līdz 2019. gada nogalei tajā bija 

reģistrējušies 87 uzņēmēji. Tas ir Daugavpils novada pašvaldības izveidots un atbalstīts Daugavpils 

novada uzņēmumu, amatnieku, mājražotāju, pašnodarbināto, pašvaldības un iedzīvotāju ražoto 

produktu, sniegto pakalpojumu un piedāvāto preču portāls. Daugavpils novada portāls ir savienots ar 

Latvijas portālu https://www.on.lv un globālo portālu https://bestlocal.market, kuros automātiski tiek 

parādīti Daugavpils novada portālā ievietotie produkti un pakalpojumi. 

 

Daugavpils novada portāls ir izveidots ar mērķi atbalstīt vietējos ražotājus, veicināt 

uzņēmējdarbību mūsu novadā un palīdzēt novada iedzīvotājiem ne tikai ievietot produktus un saņemt 

pasūtījumus Internetā, bet arī vienā vietā atrast un nopirkt sava novada produktus un pakalpojumus. 

Esam pārliecināti, ka tas veicinās mūsu novada attīstību un dos iespēju vietējiem cilvēkiem ar saviem 

ražojumiem un pakalpojumiem iziet ne tikai Latvijas, bet arī pasaules tirgos. 

Pašvaldības grantu fonds jaunajiem uzņēmumiem un start – up atbalstam 

2019.gadā pašvaldība izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu topošo un jauno 

uzņēmēju projektiem (Grantu konkurss). Lai gan vadošā loma ir Daugavpils novada domei, tomēr šis 

konkurss ir kopprodukts ciešai sadarbībai starp domi un Daugavpils biznesa inkubatoru, Latgales 

uzņēmējdarbības centru, ALTUM, biedrību „Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera”, SIA 

“Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” un Daugavpils novada uzņēmēju padomi. Visus 

vienoja apņēmība atbalstīt jaunos uzņēmumus.  

Konkursam tika rīkotas 2 kārtas un saņemti tika 11 pieteikumi. Maksimālā granta summa bija 

noteikta 4 000 euro apmērā. Konkursā uzvarēja 4 biznesa projekti: ekstrudētā putuplasta dekoru 

izgatavošana Sventes pagastā, dzērienu ražošana Biķernieku pagastā, portatīvās vistu kūtis Naujenes 

pagastā un skaidu jumtu izgatavošana Ambeļu pagastā. No šiem uzvarētājiem 2 tika uzņemti biznesa 

inkubatorā un 1 jauno zemnieku programmā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā. 2 no 

konkursa uzvarētājiem ir jaunieši, 2 vecumā no 30 – 45 gadiem.  

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma 

Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, Skolēnu vasaras 

nodarbinātības programmu īsteno jau kopš 2013.gada. 2019.gadā iespēja strādāt un apgūt pirmās 

darba prasmes tika dotas 138 Daugavpils novadā deklarētajiem 14 līdz 19 gadus veciem skolēniem. 

Kopumā projektam tika izlietoti 32 000 euro. 

2019.gadā pieteicās 211 skolēni, vecumā no 14 līdz 19 gadiem, bet darba gaitas uzsāka       138 

jaunieši, no kuriem 7 skolēni dažādu iemeslu dalību programmā pārtrauca. 

Vietējo ražotāju portāls 

http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv/
https://www.on.lv/
https://bestlocal.market/
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Jauniešu intereses dinamika par vasaras nodarbinātības programmu 

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

darba vietas visos 19 Daugavpils novada pagastos, bet diemžēl arī 2019.gadā dažos pagastos nebija 

iespējams vakances aizpildīt. Jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums 2019.gadā bija SIA “ELLI V”, 

izveidojot 23 darba vietas veikalos “LATS” visā novada teritorijā. Ir izveidojusies ilggadēja sadarbība 

ar uzņēmējiem, kas gadu no gada iesaistās programmā un dod jauniešiem darba pieredzi un iespēju 

vasaras mēnešos piestrādāt. Uzņēmēji iegulda daudz laika un resursu jauniešu apmācībā un bieži vien 

vēlas arī nākamajos gados nodarbināt konkrētu jaunieti, cerot izaudzināt sev lojālu un kompetentu 

darbinieku, kas reizēm vainagojas panākumiem.  

Ik gadu notiek intensīvs pārliecināšanas darbs, lai pārliecinātu jaunus uzņēmumus iesaistīties 

programmā, radot interesantākas un daudzveidīgākas un jauniešu interesēm atbilstošākas vakances, 

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

izpratni par novadā dominējošajām nozarēm – tādējādi gatavojot nākotnei darbinieku. Šīs 

programmas dalībnieki bieži vien vēlāk atgriežas kā speciālisti vai strādnieki šajos uzņēmumos, kā 

arī iesaistās Daugavpils novada pašvaldības jauno speciālistu piesaistes programmā. Kā papildus 

motivators darba devējiem iesaistīties programmā ir iespēja vienkāršākos darbos aizvietot 

darbiniekus, kuri dodas atvaļinājumā. 

Salīdzinot ar 2018.gadu, skolēnu pieteikumu skaits būtiski nepieaug, tomēr vērojama tendence, 

ka skolēni labprātāk izvēlas darbus tūrisma un mazumtirdzniecības sektorā, tāpēc 2019.gadā 

piedāvājumā bija par 20 vakancēm tūrisma sektorā vairāk.  

Iesaistīšanās pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 

iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

Daugavpils novads sadarbojas ar NVA pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. 

2019.gadā izveidotas pašvaldības iestādēs tika 11 darba vietas jauniešiem. Pieteikties varēja 17 – 19 

gadus veci jaunieši, kuriem bija iespēja strādāt pilnu slodzi un saņemt atalgojumu 450 eiro mēnesī, 

kā arī darba vadītāju. Šī programma tika finansēta no projekta, līdzfinansēta no darba devēja 

personīgajiem līdzekļiem, kā arī Daugavpils novada domes Skolēnu vasaras nodarbinātības 

programmas budžeta. 2019.gadā viens programmas dalībnieks pārtrauca dalību.  

Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma 

2019.gadā Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programmas pašvaldības stipendiju 

fondam tika atvēlēti 10 000 euro saistību izpildei ar esošajiem stipendiātiem, kā arī 4 jaunu speciālistu 

piesaistei: 2 agronomu ar specializāciju laukkopībā (2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1. 
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kursa studenti), 2 inženieriem (ņemot vērā uzņēmēju aptauju rezultātos redzamo nepieciešamo 

inženierzinātņu speciālistu daudzveidīgumu), jo daudzi uzņēmēji norādīja nepieciešamību pēc 

inženiera būvniecībā, lauksaimniecībā, mehatronikā u.c. Prioritārās profesijas noteica aptaujājot 209 

uzņēmējus.  

Dalību programmā uzsāka 2 uzņēmējiem nepieciešamie speciālisti – inženieri: Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes 2. kursa students ar specializāciju lauksaimniecības inženierzinātnēs 

un otrs stipendiāts ir Rīgas Tehniskās universitātes 1. kursa mehatronikas inženierzinātņu students. 

Šī programma nav iedomājama bez novadam lojāliem uzņēmējiem, kuri ir gatavi sniegt savu 

ieguldījumu novada attīstībā, uzņemoties saistības nodrošināt jauno speciālistu ar prakses vietu un 

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

iegūšanai. Līdztekus stipendijai, ko viņi saņem, pašvaldība palīdz risināt mājokļa jautājumus. Tā kā 

stipendiju programmai nav vecuma ierobežojuma, interesi sāk izrādīt arī vidējās paaudzes cilvēki, 

kas apsver domu pārkvalificēties vai paaugstināt kvalifikāciju. 2019.gada nogalē jaunākajam 

stipendijas saņēmējam bija 19 gadu, bet vecākajam – 56 gadi.  

Latgales diena Rīgā 2019 

2019.gada 17.augustā Rīgas svētku ietvaros noritēja pasākums “Latgales diena Rīgā”, kurā 

Daugavpils novada mājražotājiem, amatniekiem un mazajiem ražotājiem tiek dāvāta iespēja ne tikai 

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

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

Ik gadu Daugavpils novada dome sniedz palīdzību ar aprīkojumu kopstendam un transportu preču un 

ekspozīcijas nogādāšanai pasākuma norises vietā. Dalībnieku skaits no Daugavpils novada gan 

2018.gadā gan 2019.gadā saglabājies nemainīgs – 5 uzņēmēji.  

Daugavpils novada svētki 

2019.gadā Daugavpils novads lauza tradīciju rīkot pasākumu “Daugavpils novada dienas” 

Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā, teritorijā no Daugavpils novada domes ēkas, un novada 

svētkus pirmoreiz rīkoja savā teritorijā – Juzefovas muižas parkā, Naujenes ciemā. Kopumā piedalījās 

17 Daugavpils novada tirgotāji un amatnieki. Visaktīvākie tirgotāji bija no Lauceses pagasta - 4 un 

Demenes pagasta – 2.  

Gadatirgū galvenokārt dominēja mājražotāju un amatnieku produkti - 16, biškopības produkti 

– 10. 

Dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē” 

2019.gada 10. – 11.maijā Daugavpils novads piedalās izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē”. Lai 

veicinātu Daugavpils novada uzņēmēju atpazīstamību Latgales reģionā, kā arī ciešāku sadarbību ar 

citiem Latgales reģiona uzņēmējiem, Daugavpils novada dome organizēja Daugavpils novada 

kopstendu, kurā tika pārstāvēta novada uzņēmējdarbība, kā arī tūrisma nozare. Izstādes ir 

apliecinājušas savu efektivitāti, jo izstāde ir platforma, kurā aci pret aci tiekas patērētājs/potenciālais 

sadarbības partneris ar ražotāju. Piedaloties iepriekšējās izstādēs Daugavpils novada uzņēmēji ir 

ieguvuši lielāku atpazīstamību, jaunus klientus un sadarbības partnerus tā rezultātā daudzos 

gadījumos arī apgrozījuma pieaugumu un peļņas rādītāju uzlabošanos. 
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Uzņēmēju konkurss “Saimnieks” 

 
Daugavpils novada konkursa “Saimnieks 2019” laureāti un vērtēšanas komisija 

Konkurss “Saimnieks” Daugavpils novadā tika rīkots otro reizi. Iepriekš tas bija rīkots 

2017.gadā. Nominācijas tika veidotas tādas, lai arī mazo saimniecību īpašnieki, radoši amatnieki un 

citi darbīgi saimnieciskās darbības veicēji varētu tikt popularizēti un godināti.  

Konkursantus varēja pieteikt sešās nominācijās. Konkursa gaitā izvērtēti 21 konkursam 

pieteiktie dalībnieki, to vidū zemnieku un piemājas saimniecības, amatnieki, biedrības, kā arī 

uzņēmumi. Vērtēšanas komisija lēma piešķirt, Daugavpils novada domes Pateicības, 6 uzvarētāju 

balvas un divas specbalvas. 

ES FONDU ATBALSTĪTO PROJEKTU ĪSTENOŠANA 

I. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā 

Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” 

projekti uz kopējo summu Daugavpils novada teritorijā      4 000 997,75 euro.  

1. Realizētā projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada teritorijās I kārta” Nr. 5.6.2.0/17/I/003 ietvaros uzbūvētajās ražošanas telpās 

652,70 m2 platībā un noliktavas telpās 345,40 m2 platībā darbojas šūšanas uzņēmums SIA “Lattex 

D”, kurš līdz 2022.gada 31.decembrim apņēmies izveidot ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un 

nodrošināt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 

30 000 euro apmērā. 

No nomas līguma noslēgšanas 2018.gada 18.jūnijā, pamatlīdzekļos SIA “Lattex D” ir ieguldījis 

25 504,00 euro, un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reģistrētajiem gada pārskatiem radītas 

17 jaunas darba vietas. 
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Uzbūvētā ražošanas teritorija, kurā savu saimniecisko darbību attīsta SIA “Lattex D”:  

Projekta kopējās izmaksas -  4 087 404,58 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN), no 

tiem: 

Daugavpils pilsētas domes projekta daļas izmaksas - 3 425 963,99 euro, ERAF finansējums - 

85,00%; Valsts budžeta dotācija - 4,5% un domes līdzfinansējums - 10,5% . 

Daugavpils novada domes projekta daļas izmaksas - 661 440,59 euro, t.sk. ERAF finansējums 

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

izmaksas - 30,75%. 

2. 2019.gadā turpinājās darbs pie Sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas domi 

”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 

paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/I/036. 
Projekta kopējās izmaksas 5 729 116,34 euro, no tiem: 

Daugavpils pilsētas domes daļa - 3 648 307,42 euro: ERAF finansējums 85% -     3 050 763,57 

euro, Valsts budžeta dotācija - 161 511,01 euro, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 

376 859,03 euro un neattiecināmās izmaksas - 59 173,81 euro. 

Daugavpils novada domes daļas izmaksas – 2 219 087,16 euro: ERAF finansējums 74.74% - 1 

554284,05 euro, Valsts budžeta dotācija 3.80% - 79107,09 euro, Daugavpils novada domes 

līdzfinansējums 8.88 % - 184 583,21 euro un privātās attiecināmās izmaksas 12.58% -         261713,69 

euro un neattiecināmās izmaksas – 1 120,88 euro. 

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

degradēto teritoriju.  

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

atbilstoša publiskā infrastruktūra un nepieciešamās ēkas saimnieciskās darbības attīstībai Sventes 

degradētajā teritorijā. 

Uzbūvētā ražošanas teritorija 
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Sventes degradētās teritorijas revitalizācija/Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads/: 

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

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

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

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

elektrolīnijas pārbūve. 

Luknas degradētā teritorija /Višķu pagasts/ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sventes degradētā teritorija /Sventes pagasts/ 

 
Pirms projekta 

Pirms projekta realizēšanas 

Realizējot projektu 
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Plānotie iznākuma rādītāji pēc projekta realizēšanas: revitalizēta degradētā teritorija 7.57 ha 

platībā, radītas 12 jaunas darbavietas, nodrošinātas nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos 

ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 1 539 104,00 tūkst. euro apmērā uzņēmumu darbības 

paplašināšanai. 

2020.gadā sadarbības projektam ar Daugavpils pilsētas domi ”Dienvidlatgales pašvaldību 

teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/I/036 

CFLA iesniegti Līguma grozījuma, iekļaujot papildus darbību Daugavpils novada pašvaldības ceļa 

(76-3) Vingri-Purvs pārbūvei, lai nodrošinātu kvalitatīvu publisko infrastruktūru SIA “Laflora” un 

SIA “Jaundīķi” saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Provizoriskās projekta izmaksas Daugavpils novada domes daļā varētu sastādīt ~ 394200,00 

euro, t.sk. ERAF finansējums nepārsniedzot 335 139,20 euro. Šobrīd tiek veikta Būvprojekta 

izstrāde, kā arī vēl jāveic būvdarbu iepirkums, un tad būs zināmas precīzas izmaksas.  

Plānotie iznākuma rādītāji pēc papildus darbību realizēšanas projekta ietvaros: revitalizēta 

degradētā teritorija 0.118 ha platībā, radītas 2 jaunas darbavietas, nodrošinātas nefinanšu investīcijas 

komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā                     653 791 tūkst. 

euro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. 

3. 2019.gadā turpinājās darbs pie Sadarbības projekta ar Krāslavas novada domi 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” 

Nr.5.6.2.0/17/I/034. 

Daugavpils novada domes daļa – 1 120 470 euro, t.sk. ERAF finansējums – 952 392,67 euro, 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 50 421,16 euro, Pašvaldības finansējums – 117 656,17 euro. 

Projekta ietvaros plānots, revitalizējot Tabores un Vecsalienas degradētās teritorijas, sakārtojot 

tajās publisko infrastruktūru – nodots ekspluatācijā pašvaldības ceļš ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), 

Budiški – Červonka ( 92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6), izveidojot divkārtu virsmas ceļa 

segumu. 

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

radīta 21 jauna darba vieta, nodrošinātas nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos 

ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 948 674 euro apmērā uzņēmumu darbības 

paplašināšanai. 

   
Realizējot projektu 

II. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskais atbalsta mērķis 

„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” ar kopējo projekta summu Daugavpils novada teritorijā           500 000 

euro. 

1. 2018.gadā tika uzsākta un 2019.gadā turpināta sadarbības projekta “Rīteiropas vērtības” 

īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, kuras sadarbības partneri 
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projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu 

novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. 

ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000 euro, savukārt nacionālais publiskais 

finansējums 1 134 411,76 euro, no kura 245 073,53 euro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 

kā arī sešu pašvaldību finansējums 584 338,23 euro. 

Daugavpils novada domes daļa - 500 000 euro, t.sk. ERAF finansējums - 399 075 euro, valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām – 22 500 euro, pašvaldības finansējums – 52 500 euro. 

Projekta mērķis: Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu 

simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. 

Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atrodas 

populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanas laikā 

Daugavpils novadā paredzēti atjaunošanas darbi Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, 

saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam 

raksturīgi akmens pamati un kaļķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot 

vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas.  

Pabeigta 2018.gadā uzsāktā atpūtas vietas "Latgales sēta" labiekārtošana - objektā tika izveidota 

nepieciešamā infrastruktūra, lai aktīvajā atpūtas sezonā šeit varētu atpūsties gan vietējie iedzīvotāji, 

gan tūristi. 

2019.gadā ir veikta Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības 

nodrošināšana - atjaunota 1,6 km garās Markovas izziņas takas atjaunošana, nomainot vecos, un, 

piedaloties arheologiem, izveidojot jaunus pakāpienus, uzstādīta skatu platforma, 2 gājēju tiltiņi, 

tualete, informatīvais stends, norādes. 

2019.gadā uzsākta arī būvprojekta izstrāde lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošanai. 

   

   
Būvprojekta izstrāde 
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III. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.2. specifiskais atbalsta mērķis 

„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ar kopējo projektu summu Daugavpils 

novada teritorijā 2 562 825,70 euro. 

1. 2019.gadā turpinājās darbs pie projekta “Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/17/I/098 - kopējā projekta summa 775 676,27 euro: t.sk., ERAF 

finansējums - 50.50% jeb 169 714,00 euro, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 14.85 % jeb       49 

902,11 euro, Pašvaldības finansējums - 34.65 % jeb 116 438,27 euro, publiskās neattiecināmās 

izmaksas - 439 621,89 euro. 

 
Pirms projekta 

Projekts realizēts un 07.10.2019. Daugavpils novada būvvaldes objektu pieņēma ekspluatācijā. 

Objektā ieguldītos līdzekļus 439 621,89 euro novada dome plāno attiecināt 

deinstitucionalizācijas projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/037 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, kā vienu no veicamajām aktivitātēm. 

    
Realizējot projektu 

2. 2019.gadā turpinājās darbs pie projekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai” pieteikuma precizēšanas atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras (CFLA) nosacījumiem, kā arī darbs pie projekta finansējuma avotu un naudas plūsmas 

saskaņošanas gan CFLA, gan novada domē. 

2018.gada novembrī projekta pieteikums apstiprināts CFLA. Kopējā projekta summa 

1787149,56 euro: t.sk. ERAF finansējums - 56.53% jeb 466 171 euro, Valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām - 13.04% jeb 107 542,95 euro, Pašvaldības finansējums - 30.43% jeb 250938,71 euro, 

publiskās neattiecināmās izmaksas - 962 496,90 euro. 
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Lai nodrošinātu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un radītu atbilstošus sadzīves 

apstākļus iestādes iemītniekiem, dome plāno ieguldīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē. 

 

IV. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskais atbalsta mērķis 

„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ar kopējo projekta 

summu Daugavpils novada teritorijā 308 790 euro. 

1. 2019.gadā tika turpināta projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei Daugavpils novadā”, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/070, ieviešana. Līgumsumma  

308 790 euro, ko 100% sedz no ESF līdzekļiem. 

2019.gadā, tāpat kā 2018. gadā projekta ietvaros Daugavpils novada pagastos ir organizēti 54 

pasākumi, tostarp 9 slimību profilakses pasākumi un 45 veselības veicināšanas pasākumi, kas 

motivējis cilvēkus sekot veselīga dzīvesveida paradumiem, rosinājis aktīvāk apmeklēt profilaktiskās 

apskates un pievērsties fiziskās un garīgās veselības stiprināšanai.  

2019.gadā slimību un profilakses pasākumu saturs tika vērsts uz četrām prioritārajām veselības 

nozares jomām: sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā 

perioda veselība un onkoloģija, to organizēšanā iesaistot kvalificētus speciālistus. 

Veselības veicināšanas pasākumu bērniem un jauniešiem ietvaros tika organizētas 4 nometnes 

– nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērniem ar īpašām 

vajadzībām, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, nometne jauniešiem, kā arī tika organizētas veselības 

dienas 9 Daugavpils novada izglītības iestādēs, pieaicinot uztura speciālistu, fizioterapeitu, psihologu, 

nodrošinot ielu vingrotāju, Latvija pazīstamu sportistu paraugdemonstrējumus.  

Tika īstenoti 3 pasākumi iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem – Senioru veselības ābecīte, 

Veco ļaužu diena un Aktīvas novecošanas diena. Šajos pasākumos tika aktualizētas šādas tēmas: 

aktīva novecošana senioru garīgās veselības veicināšanai, fiziskās aktivitātes ikdienā, sirds un 

asinsvadu saslimšanu ietekmējošie faktori un to profilaktiskie pasākumi, izpratne par onkoloģijas 

saslimšanām, veselīgs uzturs.  

2019.gadā notikušas 13 izglītības un informācijas dienas pagastos “Fiziski un garīgi vesels 

cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”, kurās iedzīvotāji tikās ar fizioterapeitu, uztura speciālistu un 

veselības vadības ārstu, noskaidrojot, kāpēc ir vērts sportot, par onkoloģijas profilaksi sievietēm un 

vīriešiem, veselīga uztura ieguvumiem un pamatprincipiem, 21.gs. uztura slēptajiem riskiem, 

piedaloties nūjošanas paraugdemonstrējumos. 

Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt 5 dažādus fiziskās un garīgās veselības veicināšanas 

nodarbību ciklus, tika organizēti 6 sporta pasākumi iedzīvotājiem gan iekštelpās, gan ārtelpās – 

paaudžu sapratnes un sadarbības sporta spēles, pašvaldības iedzīvotāju ziemas sporta spēles, 

Pirms projekta 
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pašvaldības iedzīvotāju vasaras sporta spēles, ģimeņu sporta spēles, jauniešu sporta spēles, personu 

ar ierobežotām vajadzībām sporta spēles, aptverot dažāda vecuma novadnieku grupas.  

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi sekmē dažādu vecuma iedzīvotāju kopīgu pievēršanos 

fiziskajām aktivitātēm, saliedē un popularizē veselīgu dzīvesveidu kopumā, motivē aizdomāties par 

individuālo emocionālo labsajūtu. Pasākumos skartās tēmas ir aktuālas konkrētam iedzīvotāju lokam, 

tādējādi viņi tiek uzrunāti personiskāk, ļaujot rast atbalstu tādu problēmu risināšanā kā alkohola, 

smēķēšanas atkarība, svara problēmas, depresija, rehabilitācija pēc nopietnām saslimšanām, 

onkoloģijas saslimšanas un tml.. Vairāku pasākumu izskaņā projekta ietvaros piesaistītie speciālisti 

sniedz privātas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem, dažiem no viņiem tā ir vienīgā iespēja 

aprunāties par savām fiziskās un garīgās veselības problēmām, kas skārušas vai pašu, vai kādu 

tuvinieku. 

       
 

   

   
Veselības veicināšanas pasākumi 
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V. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" . DI plānā apstiprinātā projekta summa 1 346 

004, 38 euro. 
1. Veikts darbs pie projekta sagatavošanas "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada teritorijā".  

Projekta ietvaros, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona izstrādāto un apstiprināto DI plānu, 

Daugavpils novada teritorijā plānots attīstīt plašu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu.  

DI plāna ietvaros piesaistot ERAF finansējumu tiks veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar 

funkcionālajiem traucējumiem (FT) un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem 

(GRT). 

 
Pakalpojumu sniegšana 

Nr.p. 

k. 
PAKALPOJUMS 

Klientu 

skaits 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 

1.  
Pieaugušie ar GRT: Grupu 

dzīvokļi 
16 

Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads /nodrošinot atsevišķu ieeju/  

2.  
Pieaugušie ar GRT: Dienas 

aprūpes centrs 
35 

1) “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads 

2) Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”, 

Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

3.  
Pieaugušie ar GRT: 

Specializētās darbnīcas 
20 

Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads /nodrošinot atsevišķu ieeju/  

4. 

Bērni ar FT: Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

centrs 

24 
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads /nodrošinot atsevišķu ieeju/  

5.  ĢVPP 8 
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

6.  Jauniešu māja 8 
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/037 galvenās darbības: 

1. Pieaugušās personas ar GRT: Grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveide: Projekta 

rezultātā tiks izstrādāts būvprojekts /Nīcgales pamatskolas telpu pārbūve - 1.stāvs un 2.stāvs/ grupu 

dzīvokļu 16 pieaugušām personām ar GRT un specializēto darbnīcu 20 pieaugušām personām ar GRT 

izveidei. Tiks veikti nepieciešamie būvdarbi , kā arī tiks nodrošināta autoruzraudzība un 

būvuzraudzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projekta ietvaros tiks iegādās iekārtas un 

aprīkojums , lai atbilstoši aprīkotu ar mēbelēm un nepieciešamo sadzīves aprīkojumu grupu 

dzīvokļus. Specializētās darbnīcas tiks aprīkotas ar iekārtām, lai iemītnieki varētu nodarboties ar 

kokapstārdi, ziepju liešanu un šūšanu.  
2. Pieaugušās personas ar GRT: Divu dienas aprūpes centru izveide:  
1.centrs “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts - tiks iegādāts aprīkojums šūšanas un ziepju 

liešanas nodarbībām, paralēli varēs arī nodarboties ar floristiku;  

2.centrs “Skrudaliena” Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads - tiks 

veikti būvdarbi ieejas mezgla vides pieejamības nodrošināšanai, sanitāro mezglu pārbūvei ar mērķi 

nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, kā arī nodrošināt pacēlāju uz trešo 

stāvu, kur jau šobrīd ir izremontētas telpas, lai varētu nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojumu. 
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Tiks iegādāts arī aprīkojums keramikas darbnīcu, šūšanas un filcēšanas darbnīcu nodrošināšanai. Arī 

šim objektam tiks nodrošināta būvuzraudzība, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar FT; ĢVPP izveide 1x8 un 

Jauniešu mājas izveide Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts. Pamatojoties uz veikto iepirkuma 

procedūru „Būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”, id. Nr.DND 

2018/27, un 09.10.2018. noslēgto būvdarbu līgumu Nr.2.4-467/1 ar SIA “VANPRO”, summa 

399 133,99 euro iekļauta budžeta projektā. Plānota teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana . 

Izveidotās infrastruktūras darbības nodrošināšanai projekta ietvaros plānots iegādāties aprīkojumu 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram bērniem ar FT - multisensorās istabas aprīkojumu, 

fizioterapijas pakalpojuma aprīkojumu un atbilstošās telpas, smilšu terapijas aprīkojumu. 

Nepieciešamās mēbeles un aprīkojumu 1x8 un Jauniešu mājas pakalpojuma nodrošināšanai, tiks 

izmantotas Naujenes bērnu nama rīcībā esošās un arī iegādātas jaunas , tam izmantojot savāktos 

ziedojumu līdzekļus.  

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas - 1346004,38 euro, t.sk. ERAF finansējums -          910 

188,50 euro jeb 67,62%, Valsts budžeta finansējums - 48 186,45 euro jeb 3,58%, pašvaldības 

finansējums - 387 629,43 euro jeb 28,80%.  

 

VI. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 

2020.gadam: 

1. 2018.gadā uzsākts un 2019.gadā tika realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekts Nr.LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana”, 

akronīms “Aging in Comfort”. 

Projekta mērķis: Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, 

sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpi mājās un medicīnisko palīdzību. 

Projekta partneri: biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” (vadošais partneris), Rēzeknes pilsētas 

dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, 

Utenas rajona pašvaldības administrācija, Moletu rajona pašvaldības administrācija.  

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 euro, projekta līdzfinansējums no ERAF:                381 

674,80 euro, Daugavpils novada domes daļa – 101 237,97 euro, no kurām ERAF finansējums - 82 

048,13 euro jeb 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valsts budžeta dotācija -      4 562,55 

euro, pašvaldības līdzfinansējums - 9 916,53 euro, ar projektu saistītās izmaksas -             4 710,76 

euro. 

Projekta īstenošanas laikā ir uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un 

infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju aprūpē mājās un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi spējot 

nodrošināt senioriem komfortablas vecumdienas. 2018.gadā partnerpašvaldību sociālie darbinieki, 

projektu koordinatori kopā ar vadošā partnera – biedrības “Eiroreģions „Ezeru zeme”” projekta 

pārstāvjiem bija mācību vizītē Borlänge, Zviedrijā, kuras mērķis bija gūt Zviedrijas pašvaldību 

pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību pievēršot vecāka 

gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei. 2018.gadā tika noslēgts 

līgums ar piegādātāju par mobilās brigādes specializētā transportlīdzekļa iegādi. 2019.gadā projekta 

ietvaros organizētas teorētiskās mācības Latvijā un Lietuvā, sadarbība un pieredzes apmaiņa          40 

mobilo brigāžu speciālistiem, aktualizējot tādas tēmas kā geriatrijas pamati, gados vecāku cilvēku 

veselības problēmas un pašpalīdzības pasākumi, aprūpes procesa jēdziens, būtība un daudzveidība, 

nāve un miršana, profesionālā ētika. Ir izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un 

iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie 

transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Ar mobilo brigāžu palīdzību pierobežas teritorijā mājas 

aprūpe tiks nodrošināta līdz 1300 senioriem, no tiem vairāk nekā        100 klienti ir Daugavpils novada 

teritorijā dzīvojošie vecie, vientuļie un slimie seniori. 

Projekta ietvaros Daugavpils novadā ir izveidota mobila brigāde, kuras bāze atrodas 

daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” un kas pie senioriem dodas ar specializēto transportlīdzekli, 
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kurā ir pieejama dušas kabīne, veļas mazgājamā mašīna, podoloģijas krēsls un medicīniskais 

aprīkojums, kas ļauj izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni un svaru, tādējādi uzlabojot sociālo 

pakalpojumu kvalitāti un sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem kvalitatīvu aprūpi mājās. 

 

   

   
Mobilā brigāde 

2. 2019.gadā ir pabeigta āra trenažieru laukumu izveide piecos Daugavpils novada pagastos – 

Naujenes, Višķu, Kalupes, Sventes un Skrudalienas pagastā – Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr.LLI-402 “Sports riska pusaudžu 

sociālajai integrācijai”, akronīms RISK FREE, ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – 

Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, 

uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību. Āra trenažieru laukumi ir 

tapuši, Daugavpils novada pašvaldībai sadarbojoties ar projekta partneriem – Latgales plānošanas 

reģionu un Latgales reģiona attīstības aģentūru. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 euro, 

projekta līdzfinansējums no ERAF ir 638 327,88 euro. Daugavpils novada domes daļa – 41 850,33 

euro. 
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Āra trenažieri 

VII. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam: 

1. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas 

Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2019.gada 1.jūnijā tika uzsākta septiņu partneru sadarbības 

projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-023) īstenošana.  

Starp Gulbenes novada pašvaldību kā vadošo projekta partneri un Preiļu, Daugavpils novadiem 

no Latvijas puses un Krievijas puses Pleskavas apgabalu, Porhovas rajona administrāciju, Veļikije 

Luki pilsētas administrāciju un Kuņas rajona administrāciju tika noslēgts partnerības līgums par 

kopīga projekta īstenošanu Latvija-Krievija pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. 

Projekts “Parki bez robežām” tika iesniegts tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata 

izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” 2.1. prioritātē “Efektīva dabas resursu pārvaldība”. Projekta 

laikā sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, 

ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes 

apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem, ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde 

tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika piesaistīti 2 

asociētie partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un Bērnu un jauniešu attīstības 

un radošuma centrs (Pleskavas apgabals). 

Daugavpils novads projektā darbosies kā projekta partneris, un aktivitātes tiks veiktas 

Juzefovas parka (Naujenes pagasts) teritorijā. Projekta ietvaros tiks veikta Juzefovas parka pārbūves 

1. kārta, organizēti 3 semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mācību pieredzes apmaiņas 

braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem, kā arī parka festivāls.  

Daugavpils novada kā partnera finansējums projektā sastāda 91 000 euro (Daugavpils 

pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 9100 euro). Projekta “Parki bez robežām” ilgums ir 24 

mēneši, kopējās izmaksas - 700 000 euro, programmas finansējums – 630 000 euro. 

 
Juzefovas parks 
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VIII. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER + programma. 

Kopējā projektu summa - 110 883,19 euro. 

1. 2018.gadā pabeigta projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000032 “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores, Lauceses pagastos” realizēšana. Kopējās 

projekta izmaksas ir 50 504,19 euro, attiecināmas izmaksas -  50 000 euro, t.sk. publiskais 

finansējums -  90% jeb 45 000 euro. 

Projekta ietvaros uzstādīti bērnu rotaļu laukumi Ambeļu, Randenes, Sventes, Tabores, Lauceses 

ciemā.  

 

   
 

   
Bērnu rotaļu laukumi 

2019.gadā sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Nr.19-03-AL28-A019.2201-000009 

“Daugavpils novada kapsētu digitalizācija”. Kopējās projekta izmaksas ir 60 379 euro, attiecināmas 

izmaksas - 50 000 euro, t.sk. publiskais finansējums - 90%  jeb 45 000 euro. 

Projekta rezultātā tiks digitalizētas 46 pašvaldības lielākās kapsētas 62.0877 ha platībā Ambeļu, 

Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, 

Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastu teritorijās.  

Projekta rezultātā iedzīvotājiem būs: 

- pieejams portāls, kurā iespējams meklēt/apskatīt informāciju par apbedītajiem radiniekiem; 

- iespēja papildināt datus (piemēram, atpazīt nezināmās apbedījuma vietas, sniegt detalizētāku 

informāciju par apbedītajām personām, nepieciešamības gadījumā precizēt un papildināt 

datus); 

- pieejama detalizēta karte, kurā iespējams redzēt precīzas apbedījuma vietas (kas ir būtiski 

kapsētās, kuras lielākas par 1ha, kad nav iespējams izstaigāt visu kapsētu un pārbaudīt katru 

apbedījuma vietu); 

- iespēja apskatīt interesējošo apbedījuma vietu fotogrāfijas.  

Ieguvumi pašvaldībai: 
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- dati tiek digitalizēti un ir pieejami elektroniski. Līdz ar to, piemēram, ja mainās kapsētu 

pārvaldnieki, tad jaunajam pārvaldniekam uzreiz ir pieejama pilnīgi visa informācija par 

kapsētas apbedījumiem. Kā arī, ja tiek nozaudētas kapsētu grāmatas - informācija ir 

atjaunojama no elektroniskajiem pierakstiem; 

- Kapsētu pārvaldnieki sistēmā ērti var reģistrēt visus jaunos apbedījumus, tādā veidā 

nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību iedzīvotājiem; 

- Sistēma nodrošina informācijas uzturēšanu ne tikai par apbedītājām personām, bet arī par 

līgumiem (kapa vietu īpašniekiem), rēķiniem, aktēšanu (nekopto kapa vietu uzskaiti), 

statistiku (apbedījumu skaits, brīvās vietas u.c.), kapsētas notikumiem (piemēram, kapu 

svētkiem), kapsētas infrastruktūru (soliņi, atkritumu vietas, ūdens ņemšanas vietas u.c.). t.i.: 

visa kapsētā pieejamā informācija ir apkopota vienā sistēmā. 

 

IX. Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

2018.gadā turpinājās darbs pie pašvaldības grants ceļu iesniegšanas Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu konkursam un apstiprināto projektu 

ieviešanas.  

Tika pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve:  

„Palabiški-Buras” Kalkūnes pagastā: kopējās pārbūves izmaksas - 177332,82 euro, ES 

līdzfinansējums - 159 742,15 euro. 

„Liepnieki-Atvari” Medumu pagastā: kopējās pārbūves izmaksas - 418 426,81 euro, ES 

līdzfinansējums - 348 102,91 euro. 

„Saliena-Sergijevka, Stenderi-Ormaņi-Adamovo-Šlapaki”, “Šlapaki (darbnīca)” Salienas 

pagastā: kopējās pārbūves izmaksas – 375 872,59 euro, ES līdzfinansējums - 323 608,84 euro. 

„Kudeiki-Ķirupe”, „Streikāni-Ķirupe” Līksnas pagastā: kopējās pārbūves izmaksas -             538 

392,71 euro, ES līdzfinansējums - 485 216,87 euro. 

,„Mežniecība - Dukurieši” Nīcgales pagastā: kopējās pārbūves izmaksas - 317078,90 euro, ES 

līdzfinansējums - 105 984,98 euro. 

2019.gadā turpinājās darbs pie pašvaldības grants ceļu iesniegšanas Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu konkursam un apstiprināto projektu 

ieviešanas.  

Tika pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve: 

- “Butiški - Židina” pārbūve Naujenes pagastā: kopējās pārbūves izmaksas - 1 382 240 euro. ES 

līdzfinansējums - 1 145 402 euro. 

- “Vitaniški - Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā: kopējās pārbūves izmaksas – 368 108 

euro. ES līdzfinansējums 312 289 euro. 

- “Valsts ceļš - Kurpeņiški – Janciški” pārbūve Maļinovas pagastā: kopējās pārbūves izmaksas - 

399 892 euro. ES līdzfinansējums - 345 142 euro. 

2020.gadā tiks pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve: “Bērzkalni-Razvilka” pārbūve, 

Demenes pagastā, pārbūves izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu - 375 220 euro. “Zeitiški –Tartaks” 

pārbūve, Vecsalienas pagastā, pārbūves izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu -                178 870 

euro. 

 

X. Piesaistot Valsts budžeta dotācijas līdzekļus Višķu pagasta Špoģu ciemā izveidots Valsts 

un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs /VPVKAC/, kurā privātpersonas un 

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

 Ik gadu tiek gatavots pieprasījums Valsts mērķdotācijas saņemšanai VPVKAC darbības 

nodrošināšanai. Gadā piešķirtā mērķdotācija sastāda 13 800 euro apmērā un pašvaldības 

līdzfinansējums 1 200 euro apmērā. 



59 

 

VPVKAC ir pieejami 12 valsts iestāžu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Lauksaimniecības datu centra 

(LDC), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

(PMLP), Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes 

dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts 

komisijas (VDEĀVK), Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), pakalpojumi (klātienes 

pakalpojumi un/vai konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā. 

VPVKAC piedāvā arī praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, eID viedkartes lasītāju, 

oficiālas elektroniskās (e-adrese) izveidošanā un izmantošanā. 

Sniegto pakalpojumu apkopojums gadu griezumā:  

2018.gadā  

- Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas: 793 

- Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas (latvija.lv): 129 

- Klientu apkalpošanas centrs - sūdzības: 0 

- Valsts ieņēmumu dienests: 85 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: 3 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (e-asistents): 0 

Pavisam kopā: 1010 

2019. gadā 

- Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas: 807 

- Klientu apkalpošanas centrs - konsultācijas (latvija.lv): 2 

- Klientu apkalpošanas centrs - sūdzības: 0 

- Valsts ieņēmumu dienests: 52 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: 17 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (e-asistents): 2 

Pavisam kopā: 880       

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

DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 Daugavpils novadā (pēc stāvokļa uz 01.01.2020. pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZDats 

programmā DZIMTS) dzīvesvietu deklarējušas 22226 personas, par 715 iedzīvotājiem mazāk nekā 

gadu iepriekš. 2019.gadā dzimuši 118 novada iedzīvotāji, miruši - 408. 

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 

Vecums Skaits 

0-6 989 

7-15 1485 

16-18 545 

19-25 1441 

26-40 4584 

41-60 7242 

61-70 3055 

71-80 1804 

81-90 964 

>91 117 

Vecumā 100 gadi un vairāk - 5 personas.  

  

http://www.viski.lv/kac/
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Iedzīvotāju skaits pa pagastiem (pēc stāvokļa uz 01.01.2020.) 

Pagasts 
Uz 

06.01.2015. 

Uz 

01.01.2016. 

Uz 

02.01.2017. 

Uz 

01.01.2018. 

Uz 

01.01. 2019. 

Uz 

01.01.2020. 

Ambeļu 635 607 584 567 550 525 

Biķernieku 657 631 611 576 544 513 

Demenes 1583 1532 1476 1426 1387 1323 

Dubnas 820 821 787 764 735 722 

Kalkūnes 2208 2143 2089 2048 2031 1969 

Kalupes 1337 1311 1267 1276 1256 1186 

Laucesas 1421 1384 1343 1322 1283 1262 

Līksnas 1163 1133 1108 1099 1084 1073 

Maļinovas 975 941 923 902 857 853 

Medumu 979 958 938 895 869 837 

Naujenes 5604 5473 5313 5176 5165 5016 

Nīcgales 730 720 671 633 616 615 

Salienas 695 674 664 657 637 610 

Skrudalienas 1329 1310 1264 1232 1187 1141 

Sventes 1214 1184 1232 1092 1058 1010 

Tabores 911 908 877 856 828 797 

Vaboles 781 766 728 705 700 679 

Vecsalienas 688 667 642 612 576 558 

Višķu 1773 1731 1664 1616 1578 1537 

 
Dzimuši, mirušie 2019.gadā pagastu griezumā 

Pagasts dzimuši miruši t.sk. SAC 

Ambeļu 1 14  

Biķernieku 1 12  

Demenes 3 25  

Dubnas 2 6  

Kalkūnes 9 40 3 

Kalupes 5 34 14 

Laucesas 3 18  

Līksnas 13 23  

Maļinovas 6 12  

Medumu 3 14  

Naujenes 33 84  

Nīcgales 3 13  

Salienas 3 10  

Skrudalienas 5 21  

Sventes 7 19  

Tabores 4 16  

Vaboles 3 13  

Vecsalienas 4 7  

Višķu 10 27 2 

novadā 118 408  
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2019.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pavisam sastādīts 1321 civilstāvokļa aktu 

reģistrs (par 100 vairāk nekā 2018.gadā), tai skaitā pa reģistru veidiem:  
Civilstāvokļa akti 

Reģistru veidi 2018.g. 2019.g. 

Dzimšanas 143 136 

Laulības 343 367 

Miršanas 735 818 

Kopā 1221 1321 

 
Sastādītie reģistri pa veidiem 

Laulība 

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā reģistrētas 367 laulības. 

Diagrammā var redzēt noslēgto laulību skaitu pa laulības reģistrācijas vietām. 

 
Noslēgto laulību skaits 

Červonkas pilī noslēgtas 146 laulības, novadītas arī 2 zelta un 2sudraba kāzu ceremonijas. 

Naujenes laulību zālē reģistrētas 38 laulības. 

Nodaļas telpās reģistrētas 134 laulības. 

Raiņa mājā Berķenelē šogad reģistrētas 4 laulības.  
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2019.gadā reģistrētas 22 laulības ārpus pašvaldības noteiktām vietām: 8 - Silenes atpūtas parkā, 

7 - viesu mājā „Sventes muiža”, 2 - viesu māja “Enkuri”, 1 - Virognā Višķu pagastā, 1 - viesu mājā 

“Saulesstari” Medumu pagastā, 2 laulības Sventes pagastā citās vietās. 

23 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās, no tiem 12 - Līksnas draudzē - prāvests 

Andžejs Lapinskis, 4 - Višķu draudzē, 1 - Augškalnes draudzē - prāvests Andrejs Aglonietis, 2 - 

Elernes draudzē - prāvests Janušs Bulašs, 1 - Lauceses draudzē un 1 - Sventes draudzē - prāvests 

Rolands Šakals, 2 - Demenes draudzē - prāvests Jans Trizna.  

Pirmo reizi laulībā stājušies 243 vīrieši un 236 sievietes. 

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

Laulāto vecums 

Vecums  
2018. 2019. 

vīrieši sievietes vīrieši sievietes 

līdz 18  - 1 - - 

18-20 3 14 2 11 

21-25 51 89 43 79 

26-30 103 93 109 104 

31-35 73 44 73 59 

36-40 31 34 44 32 

41-50 33 26 49 45 

51-60 30 26 25 20 

61- 19 18 22 17 

visvecākais 80 74 83 81 

Laulības nodaļā noslēguši 44 ārzemju pilsoņi (12 - Lietuvas, 11 - Krievijas, 6 - Baltkrievijas, 5 

- Ukrainas, 2 - Igaunijas, 1 - Lielbritānijas, 1 - Brazīlijas, 2 - Vācijas, 1 - Īrijas, 1 - Dānijas, 1 - Indijas, 

1 - Armēnijas pilsonis). 

2019.gadā izsniegtas 20 izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās un citās 

dzimtsarakstu nodaļās. 

2019.gadā novadītas 2 zelta un 2 sudraba kāzu jubileju ceremonijas. 

2019.gadā Daugavpils novadā izdarītas 76 atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu. 

Dzimšana  

Kopā 2019.gadā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 136 bērniņi - 73 zēni un 63 

meitenes. 

Novada ģimenēs dzimuši 2 dvīņu pāri: Demenes pagastā - meitiņas Alisa un Angelina, Līksnas 

pagastā – dēliņi Gustavs un Everts. 

58 māmiņām piedzimuši pirmie bērni, 41 - otrie, 20 - trešie, 8 - ceturtie, 3 - piektie, seši un 

vairāk bērniņi piedzimuši 6 ģimenēs. 

2019.gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem         200 

euro apmērā, 145 novada ģimenēm izmaksāti bērna piedzimšanas pabalsti. Reģistrējot bērna 

dzimšanu, vecākiem tika pasniegta grāmata ”Mans bērns”. 

Miršana 

Nodaļā reģistrēti 818 miršanas gadījumi, tai skaitā vīrieši – 434, sievietes – 384, mirušie līdz 

gadam – 1, tai skaitā sastādīts viens īpašais miršanas reģistrs. 

Visvairāk sieviešu mirušas vecumā no 81 līdz 90 gadiem - 151, no 71 līdz 80 gadiem - 98, bet 

vīrieši – no 61 līdz 70 gadiem - 112, no 71 līdz 80 gadiem - 98.  
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Mirušo vecums 

vecums 
2019. 

vīrieši sievietes 

0-10 1 0 

11-20 1 2 

21-30 9 3 

31-40 10 4 

41-50 30 6 

51-60 80 25 

61-70 112 50 

71-80 98 98 

81-90 82 151 

91- 11 47 

visvecākais 96 102 

Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā: 

-        izdotas 106 atkārtotas apliecības, tai skaitā dzimšanas apliecības - 66, laulības apliecības - 31, 

miršanas apliecības - 9; 

- izsniegtas 1078 izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

- veikti 105 papildinājumi un labojumi reģistru ierakstos; 

- sagatavotas 6 vārda, uzvārda, 1 - tautības maiņas lieta. 

2019.gadā tika organizēts pasākums “Jauno ģimeņu svētki”. Ģimenes svētku mērķis ir 

apliecināt Daugavpils novada iedzīvotājiem, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē 

un mūsu tautas spēka un nākotnes pamats, popularizēt ģimeniskas vērtības. 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVALDE 
Izsniegtas būvatļaujas 

Izsniegtas būvatļaujas 
Skaits pa gadiem 

2017. 2018. 2019. 

Juridisko personu ēku un būvju būvniecībai  38 23 26 

Juridisko personu ceļu, ielu būvniecībai 7 4 9 

Fiziskām personām   73 84 115 

Kopā 115 111 150 

Ekspluatācija pieņemti objekti 

Ekspluatācijā pieņemti objekti*: 
Skaits pa gadiem 

2017. 2018. 2019. 

- juridiskām personām 49* 51* 28* 

tai skaitā ceļi, ielas 7 5 2 

- fiziskām personām 86* 115* 131* 

tai skaitā jaunas un pārbūvētas dzīvojamās mājas, vasaras 

mājas, dārza mājiņas 
28 43 26 

*tai skaitā tiek pieņemti ekspluatācijā objekti apliecinājuma kartes un paskaidrojuma rakstu procedūras ietvaros  
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DABAS RESURSU NODAĻA 

I. PAMATFUNKCIJU VEIKŠANA 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas koordinēšana 

Sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm, kuru teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 

koordinēta aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un “Augšzeme” apsaimniekošana, kā arī 

dendroloģisko stādījumu apsaimniekošana. 

Lielā talka 

Koordinēta Lielā talka novada teritorijā 22.aprīlī. Organizēta maisu saņemšana, pagastu 

pārvaldes informētas par talkas norisi un atkritumu šķirošanu, organizēta atkritumu izvešana. Talkā 

piedalījās 694 cilvēki, tika savākti 925 šķirojamo atkritumu maisi un 725 pārējo atkritumu maisi. 

Piedalījās visas novada pagastu pārvaldes, kā arī divas privāti pieteiktas teritorijas – Lielbornes muiža 

un Ambeļu pagasta Galvānu ceļš. Tika veikti arī labiekārtošanas darbi, ziedu, koku un krūmu 

stādīšana. Centrālā talkas norises vieta bija Jaunsventes parks, kurā tika organizēta koku un krūmu 

stādu iegāde, izvēle un piegādāšana, darbu vadīšana un koordinēšana saskaņā ar stādījumu plānu. 

Parkā notika 4 talkas – novada domes darbinieki (stādīšana), Valsts meža dienesta Dienvidlatgales 

virsmežniecības darbinieki (krūmu ciršana), Dabas aizsardzības pārvalde (stādīšana) un Daugavpils 

Latviešu biedrība (stādīšana). 

Talka Jaunsventes parkā – Daugavpils novada domes 

darbinieki stāda košumkrūmus 

 
Talka Naujenes pagastā – atkritumu vākšana 

Vides SOS ziņojumu izskatīšana 

Saņemti 23 ziņojumi par atkritumiem Daugavpils novada teritorijā (21 Vides SOS aplikācijā, 

viens pārsūtīts no Valsts vides dienesta, viens ziņojums no personas), informācija pārsūtīta pagasta 

pārvaldēm (Naujenes, Laucesas, Demenes, Višķu, Tabores) vai pēc piekritības AS “Latvijas valsts 

meži”, 6 gadījumi apsekoti dabā. 

Darbs biedrībā “Daugavas Savienība” 

2019.gadā ieviests biedrības “Daugavas Savienība” mērķdotāciju projekts “Vides pieejamības 

uzlabošana diviem nozīmīgiem tūrisma objektiem aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava””, 

izveidojot kāpnes uz Daugavas krasta nogāzes līdz ūdenstūristu atpūtas vietai. Sagatavots projekts 

“Vides pieejamības uzlabošana diviem nozīmīgiem tūrisma objektiem aizsargājamo ainavu apvidū 

“Augšdaugava” 2019.gadam – kāpnīšu un stendu izvietošana pie Poguļankas upes. 
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Kāpnītes un stendi pie Poguļankas upes, biedrības “Daugavas savienība” mērķdotāciju projekts 

Invazīvo sugu apkarošanas koordinēšana 

Tiek īstenots Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 

Daugavpils novadā 2018.-2022.gadam – apsekotas latvāņu invadētās platības pašvaldības īpašumos, 

novērtēti apjomi, veikta sākotnējā tirgus izpēte. 

Koku ciršana ārpus meža zemes 

Sniegtas konsultācijas un veikti apsekojumi pagastu pārvaldēm (Vecsalienas, Naujenes 

pagasts) un projektu ieviesējiem (Juzefovas un Jaunsventes parks). 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu licenču izsniegšana 

Pārskata periodā izsniegtas trīs bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas:               SIA 

Mežvidi”, SIA “ROLS” un SIA “Latvijas autoceļu uzturētājs”. 

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas koordinēšana 

Uzsākta apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada publiskajiem ezeriem – Sventes 

ezers, Lielais Ilgu ezers, Mazais Ilgu ezers, Dervanišķu ezers, Škirsteņu ezers. 

Apzināti makšķernieki, apsekoti ezeri Daugavpils novadā: 

- uzskaitīts makšķernieku noslogojums; 

- ievāktas ziņas par lomiem; 

- u.c. par maluzvejniecību; 

Uzsākta Daugavas upes posma apsaimniekošanas plāna izstrāde, to pabeigt plānots 2020.gadā. 

Koordinēta Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma sagatavošana un pilnvarojuma 

līguma sagatavošana par ezera izmantošanu. 

Sadarbojoties ar brīvprātīgajiem un Valsts vides dienesta un pašvaldības policijas darbiniekiem, 

novērstas darbības, kuras saistītas ar maluzvejniecību, atsavinot vairākus nelegālos rīkus, 

bezsaimnieku (murdus, tīklus un ūdas), kā rezultātā sastādītas divas administratīvās lietas. 
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II. PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANA UN PROJEKTU IEVIEŠANA 

2019.gadā kopā tika izstrādāti un iesniegti 2 projektu pieteikumi Zivju fondā, no kuriem viens 

ticis noraidīts, otrs ir ticis īstenots – stendu izvietošana pie Vīragnas ezera. Apstiprināts un tiek 

īstenots 2018.gadā iesniegtais Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Daugavas upes posma 

apsaimniekošanas plāna izstrāde”. 

 
 Daugavas upes posma apsaimniekošanas plāna izstrāde 

SPORTS 

2019.gadā Daugavpils novadā tika sarīkoti šādi kompleksie sporta pasākumi:  

1. Novada pagastu komandu Ziemas sporta spēles, kurās piedalījās 260 dalībnieki no 19 novada 

pagastiem.  

2. Starpnovadu sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ilūkstē.  

3. Novada pasākums “Sporta laureāts 2018”. 

4. Pašvaldības darbinieku sporta spēles Višķos. 

 
Pašvaldības darbinieku sporta spēles 
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Gada balva sportā 2018 

Novada sportisti piedalījās dažādās Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās un tika 

sasniegti teicami mūsu novada treneru darba rezultāti (Jāņa Petrovska, Andreja Andrijanova, Sergeja 

Petrakova, Janas un Dmitrija Hadakovu, Ivana Gaļaša). Visaugstāk jāvērtē vieglatlētu Edvīna 

Hadakova uzvara un Olgas Ignatjevas 3.vieta skolēnu Pasaules čempionātā. Šie sportisti piedalījās 

arī Eiropas jauniešu čempionātā, kur Edvīns izcīnīja 6.vietu un Olga - 12.vietu. 

 

Novada iedzīvotāju Ziemas sporta spēles Kalupē 



68 

 

 
Edvīns Hadakovs 

 
E. Hadakovs un O.Ignatjeva Pasaules skolēnu cempionātā 

Brīvajā cīņā Latvijas čempionātos junioriem un pieaugušajiem iegūtas vairākas otrās un trešās 

vietas. 
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Svarbumbu celšanā Daugavpils novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma apvienotā 

komanda jauniešu un junioru konkurencē Latvijas kausa izcīņas 3.posmu kopvērtējumā ieguva 

1.vietu. Novada trenera Ivana Gaļaša audzēkņi iekļauti Latvijas izlasē, startē Eiropas un Pasaules 

čempionātos.  

Novada basketbola komanda piedalījās LBL3 (Latvijas basketbola līgas 3.divīzijā, iegūstot 

13.vietu, starp 19.Latvijas  komandām, izcīnīja 4.vietu LSVS sporta spēlēs.  

Brīvās cīņas sportisti 

Novada svarbumbu celšanas komanda 
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Daugavpils novada basketbola komanda 

Novada čempionāta minifutbolā (7x7) uzvarētājkomanda “Kalupe/Daugavpils novads”, 

uzvarot novada čempionātā, automātiski ieguva tiesības piedalīties Latvijas futbola federācijas 

amatieru kausa izcīņas sacensībās, kurās izcīnīja 4.vietu, Latvijas futbola čempionāta 2.līgā Latgales 

grupā izcīnīja 4.vietu. 

 
Novada futbola komanda “Kalupe/Daugavpils novads” 

Novada hokeja komanda ”Kalupe/Daugavpils novads” Daugavpils pilsētas atklātajā 

čempionātā hokejā izcīnīja otro vietu. 

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

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

svarbumbu celšana), Romualds Saušs (vieglatlētika), Ivars Veliks (svarbumbu celšana), Vera 

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

Amosova (vieglatlētika).  
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Novada sporta veterāni 

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

volejbolā,  volejbolā vīriešu komandām, florbolā, dambretē, basketbolā, ielu basketbolā, galda tenisā, 

novusā, vieglatlētikā, rudens krosā,  komandu kausa izcīņa  dambretē.  Sventē sarīkots IV novada 

čempionāts MTB (Kalnu divriteņu) maratonā, Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā, Višķos VI 

Latgales čempionāts vieglatlētikā veterāniem.  

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

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

aktivitātēs.  

Kopumā novada sportistu sniegums ir labs, 2019.gadā uzstādījuši vairākus personīgos rekordus 

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

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

meistarības klase salīdzinājumā ar 2018.gadu ir piedzīvojusi ievērojamu dinamiku.  

 2019.gadā tika izveidota novada volejbola komanda “Daugavpils novads”, kura piedalījās 

Latvijas volejbola Nacionālās līgas 2. divīzijas čempionātā. Debijas sezonā tika izcīnīta 5. vieta. 

 
Volejbola komanda “Daugavpils novads” 
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KULTŪRA 

Lielākie kultūras pasākumi Daugavpils novadā 2019.gadā: 

- Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”, kas notika 

Daugavpils novada Višķu estrādē 16.jūnijā. Festivāls pulcēja ap 1100 dalībnieku no 22 Latgales 

pašvaldībām.  

- Daugavpils novada amatierteātru saiets “Spēlējam kopā” notika Višķu un Ambeļu pagastā 

31.maijā  

- Daugavpils novada svētki “Gadsimtu gaismā” norisinājās 23.augustā Naujenes pagasta        

Juzefovas parkā.  

- Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums “Kopīgs ceļš” notika 

15.novembrī, kura tēma bija Baltijas ceļš.  

 

 
 Operetes teātris Daugavpils novada svētki “Gadsimtu 

gaismā” 

 
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinīgais 

sarīkojums “Kopīgs ceļš” 

Kultūras pārvaldes  projekti 

2019.gadā Daugavpils novada Kultūras pārvalde realizēja piecus dažādu Latvijas programmu 

un fondu atbalstītus projektus par kopējo summu 5 742 euro.  

2019.gadā pabeigts darbs pie Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam projekta LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju 

radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, 

lai paliktu)”. Projekta lielākais ieguldījums ir Vaboles vidusskolas darbnīcu renovācija un Kulinārā 

mantojuma telpas izveide pie Skrindu dzimtas muzeja. Bez tam, ar projekta atbalstu uzlabota 

Naujenes Novadpētniecības muzeja un Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” materiāli 

tehniskā bāze. Projekta laikā norisinājās labās prakses apmaiņa ar profesionālu ekspertu iesaistīšanu, 

veicinot ciešāku sadarbību ar Zarasu rajona lauku iedzīvotājiem. Kopumā projekta darbnīcās un 

pasākumos piedalījās ap 720 Daugavpils novada iedzīvotāju. 
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Slutišķu sādžā norisinājās meistardarbnīcas kokapstrādē un 

logu rāmju restaurācijā, 18.05.2019. 

 
 Kulinārā mantojuma telpa Skrindu dzimtas muzejā 

2019.gadā tika iesākts darbs pie Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības 

programmas projekta ENI LLB-1-216 “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei", kurā sadarbojas Daugavpils 

novada Kultūras pārvalde, Nacionālais Polockas vēstures un kultūras muzejs – rezervāts un Zinātniski 

pētnieciskā kultūras institūcija “Braslavas rajona muzeju apvienība” (Baltkrievija).  

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” darbība 

2019.gadā Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa” organizēja trīs lielus pasākumus: jauktā 

kora “Latgale” 55 jubilejas koncertu „Kas var dziesmas izdziedāt? Kas valodas izrunāt?” 16.februārī, 

Daugavpils novada talantu konkursu jauniešiem “Zibsnis” 6.aprīlī un Deju ansambļa “Līksme” 50 

gadu jubilejas koncertu „Dejot ir prieks” 27.aprīlī.    

 Tika organizēta Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskate „Pavasara dziesma”, kurā 

piedalījās 14 Daugavpils novada vokālie ansambļi, no kuriem novada Kultūras centra „Vārpa” 

vokālais ansamblis „Stage On” un Višķu pagasta Sabiedriskā centra sieviešu vokālais ansamblis 

„Anima Corde” tika izvirzīti dalībai II Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtai, kas notika 

Sīļukalna kultūras namā.  

 

Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” 

Daugavpils novada skatē 

 

Višķu pagasta jauniešu koris Daugavpils novada talantu 

konkursā “Zibsnis” 

Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi:  

- Jauktais koris „Latgale” piedalījās 8 pasākumos, t.sk. Latgales dienā Rīgā, Mūzikas svētkos 

“Mirklis Balvos”, Latgales novada dziesmu un deju festivālā “Saulei pretī mūžu ejot”, Terēzijas 

Brokas piemiņas koncertā Daugavpilī, Dienvidlatgales koru apriņķa skatē un kopmēģinājumos. 
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No 11. līdz 16.jūlijam koris koncertēja Dejas un mūzikas festivālā “Vasara Budapeštā” 

Ungārijā.  

- Deju ansamblis „Līksme” piedalījās 13 pasākumos, no tiem īpaši jāizceļ dalība XV pasaules 

latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā, kā arī Daugavpils apriņķa deju kolektīvu Sandancī 

Ilūkstē, Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas sarīkojumā novada Kultūras centrā 

“Vārpa” u.c.   

- Teātra trupa „Trešais variants” iestudēto Annas Brigaderes lugu “Maija un Paija” (lielformāta 

iestudējums) rādīja 2 reizes: Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” un Ilūkstes Kultūras 

centrā. Teātra trupa piedalījās Daugavpils novada amatierteātru saietā “Spēlējam kopā” Višķu 

un Ambeļu pagastā, kur rādīja izrādi E.Hafere “Viens, viens, divi”.  

- Vokālajam ansamblim „Stage On” bijušas 13 uzstāšanās un koncerti, no tiem īpaši jāizceļ 

ansambļa (sieviešu un jaukto ansambļu kategorijā) dalība Daugavpils novada vokālo ansambļu 

skatē, kur tika izvirzīts dalībai II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā Sīļukalna kultūras 

namā. Tāpat ansamblis piedalījās koncertā – konkursā “Atnāc ar savu dziesmu” Zasas kultūras 

namā, kur ieguva žūrijas atzinību.  

- Folkloras kopa „Dyrbyni” piedalījās 21 pasākumā, no kuriem nozīmīgākie ir festivāla 

“Sudraba kaija” konkurss, kurā saņemta balva – ieraksts profesionālā skaņu studijā, brauciens 

un Latviešu kultūras dienām Baškortostānā. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar novada deju 

kolektīviem “Līksme” un “Dveina”, nodrošinot tiem dzīvās mūzikas pavadījumus koncertos. 

Aizvadītā gada sasniegums ir divu reģionālu danču vakaru organizēšana Višķos. Danču vakaru 

tradīcija tika turpināta, organizējot pavisam 6 danču vakarus novada Kultūras centrā “Vārpa”. 

- Projekta „Mode H” radošā grupa 

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

iestudēja teatralizētu uzvedumu pēc Gabriela Garsijas Markesa darba „Pēdējā vēstule pasaulei”, 

kam pirmizrāde notika martā. 

 

Folkloras kopa “Dyrbyni” Daugavpils novada svētkos 

“Gadsimtu gaismā” 

 

Vokālais ansamblis “Stage On” Daugavpils novada konkursā 

“Saimnieks 2019” 

Mācību un informācijas centrā 2019.gadā sagatavotas un realizētas septiņas profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības programmas (kopā 44 stundas). Četri mācību semināri kultūras 

darbiniekiem un amatniekiem notikuši Latgales kultūras programmas atbalstītā projekta ietvaros.  

Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra darbība 

Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājuma komplektēšana 2019.gadā tika veikta ar 

centralizētu iepirkumu, paredzot 0,88 euro uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei no pašvaldības 

budžeta. Tika iepirkti 2731 grāmatu eksemplāri par 20 000 euro, kas ir par 169 eks. mazāk nekā pērn, 

jo grāmatu cena katru gadu pieaug, taču piešķirto līdzekļu apjoms palicis 2017.gada līmenī. 
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Skaļās lasīšanas sacensību Daugavpils novada fināls 

 
Novada bibliotekāri izbraukuma seminārā 

Raiņa mājas Berķenelē darbība 

2019.gadā Raiņa māju Berķenelē apmeklēja 3950 cilvēki, tika organizētas 78 ekskursijas,         7 

izstādes un 9 tematiskie pasākumi un muzeja stundas ”Vai atmini mani? Rainis” novada mācību 

iestādēs.  

Organizēti pasākumi: Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” pasākums “Nav nosapņots, bet 

izdzīvots”, pasākums „Ielīgošana pie Jāņa 2”, Bērnu un jauniešu teātra studijas “Berķeneles 

kamolītis” radošā nometne no 26. līdz 29.augustam, Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”.  

 
Skatuves runas konkursa“Zelta sietiņš” laureāti 

 
 “Berķeneles kamolīts” 

Skrindu dzimtas muzeja darbība 

2019.gadā notika muzeja akreditācija. Kultūras ministrija izskatīja muzeja vidējā termiņa 

darbības stratēģiju pieciem gadiem un ar Kultūras ministrijas lēmumu Skrindu dzimtas muzejs tika 

akreditēts līdz 2024.gadam. 

2019.gadā Skrindu dzimtas muzeju apmeklēja 1438 cilvēki, organizēta 41 ekskursija,              4 

izstādes un 3 tematiskie pasākumi, organizētas 12 muzejpedagoģiskās programmas pieaugušajiem un 

bērniem.  
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Kulinārā mantojuma telpas atklāšanas pasākums 

 
Kūku un toršu pagatavošanas meistardarbnīca 

Naujenes Novadpētniecības muzeja darbība 

2019.gadā Naujenes Novadpētniecības muzeju apmeklēja 6032 cilvēki, tika organizētas      180 

ekskursijas. Muzeja apmeklētājiem bija pieejamas 8 pastāvīgās ekspozīcijas.    

Muzeja krājums 2019.gadā papildināts ar 990 priekšmetiem. Kopumā muzeja krājumā uz 

2019.gada 31.decembri uzskaitītas 22440 krājuma vienības.  

   
 Izstāde “Naujenes pagasta vēsture” 

Kultūras mantojuma daļas darbība 

Daugavpils novada kultūras mantojuma datubāze papildināta par vairāk kā 120 atsevišķiem 

objektiem, kā arī papildināta/labota informācija iepriekš ievadītajos objektos.  

Organizēti pasākumi: 18.05.2019. meistarklase: Vēsturisko koka logu atjaunošana un 

saglabāšana Slutišķos: 

   
18.05.2019. Meistarklase: “Vēsturisko koka logu atjaunošana un saglabāšana”, Slutišķos 
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15.09.2019. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums Raiņa mājā Berķenelē: “Vēsturisko 

būvgaldniecības izstrādājumu vērtība” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas 

atbalstu. 

Daugavpils novada domes budžeta programmā “Subsīdijas reliģiskām organizācijām” 

2019.gadā saņemti pieteikumi no 18 draudzēm ar kopējo piešķirto atbalsta summu 20 350 euro.  

2019.gadā pirmo reizi tika izsludināts Daugavpils novada domes līdzfinansējuma konkurss 

“Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” ar kopējo atbalsta summu 7 500 euro.   

2019.gadā ar Daugavpils novada Kultūras mantojuma uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu 

atbalstu līdzfinansēta Līksnas pagasta Patmaļu kapličas jumta atjaunošana. 

Līdzfinasējuma apmērs 4 000 euro. 

Ar Krievijas ģenerālkonsulāta atbalstu Daugavpilī sakārtoti Kalupes brāļu kapi. Sadarbībā ar 

Latvijas Kara muzeja speciālistu J.Tomaševski sagatavots teksts informatīvajai plāksnei pie brāļu 

kapiem. 

Kultūrizglītība Daugavpils novadā 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā 2019.gadā mācījās 180 skolēni. Skola savu darbību organizē 

Špoģos un mācību punktos Kalupē, Vabolē un Kalkūnē. 2019.gadā skolu absolvēja 12 audzēkņi     (3 

mākslā, 3 klavierspēlē, 3 akordeona spēlē, 1 vokālā mūzikā un 2 kokles spēlē). 

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 2019.mācību gadā mācījās 146 audzēkņi, t.sk. 112 - 

mūzika, 34 - māksla. 2019.mācību gadā skolu absolvēja 6 audzēkņi, t.sk. 5 - mūzikā, 1 - mākslā. 

VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI UN 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI 

Regulāri atjaunota novada tīmekļvietne www.daugavpilsnovads.lv, t.sk. katru mēnesi tika 

ievietots mēneša darba plāns, deputātu pieņemšanas laiki. Apkopota informācija ievietošanai mājas 

lapā www.novadadienas.lv un pašvaldības bezmaksas izdevumam “Daugavpils Novada Vēstis”. 

Regulāri gatavotas preses relīzes, informatīvie publicitātes materiāli un fotogrāfijas sabiedrības 

informēšanai par pašvaldības darbu. Informāciju tika sniegta vietējiem un nacionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem. 

Organizētas žurnālistu tikšanās un intervijas. Uzturēta sadarbība ar sociālajiem žurnālistiem 

(informāciju pašvaldības izdevumam un portālam iesūta skolas, pagastu pārvaldes, bibliotēkas, 

pagastu jaunieši, biedrības u.c.). 

No 2019.gada 11.februāra līdz 11.martam Daugavpils novada iedzīvotāji uzdeva jautājumus 

pašvaldībai, adresējot tās gan elektroniski, gan iemetot vēstules speciāli tam paredzētajās kastēs. 

Kopumā tika saņemtas 83 iedzīvotāju vēstules, uz kurām tika sagatavotas atbildes. 

Regulāri tiek veikta Daugavpils novada pašvaldības lapas informācijas aktualizācija sociālā 

tīkla vietnē Facebook un Instagram kontā. Facebook Daugavpils novada lapai ir 3290 sekotāji, kas ir 

par 697 sekotājiem vairāk nekā 2019.gada sākumā, kad pastāvīgo sekotāju skaits bija 2593.  

Devīto gadu pēc kārtas tiek izdots pašvaldības bezmaksas izdevums „Daugavpils Novada 

Vēstis”, kurā tiek publicēta aktuālākā informācija par Daugavpils novadu. Izdevuma tirāža - 7069 

eksemplāri. Visi avīžu numuri gada garumā ievietoti novada pašvaldības mājas lapā 

daugavpilsnovads.lv un sociālajā tīklā facebook.com. 

Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim tika sagatavoti 103 video, no tiem ir 3 

pilni pasākumu ieraksti. Kopējais skatījumu skaits videomateriāliem 2019.gadā salīdzinot ar 2018. 

gadu palielinājies par 142 tūkstošiem jeb par 78%. Youtube skatījumu skaits šajā laika posmā pieauga 

par 13 tūkstošiem jeb 111%, savukārt Facebook tīklā videomateriālu skatījumu skaits pieauga par 

128 tūkstošiem jeb 76%. Vidēji katru video 2019.gadā noskatījās par 757 cilvēkiem jeb 31% vairāk 

nekā 2018.gadā. Kopējais uzņemto video sižetu garums ir par 3h:59min:38sek lielāks nekā 

iepriekšējā gadā.  

http://www.novadadienas.lv/
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2019.gadā tika izstrādāts Daugavpils novada pašvaldības vispārējais IT drošības novērtējums, 

kuru rezultāti neatklāja nekādas būtiskas iespējamas ievainojamības. Aktīvi esam iesaistīti ERAF 

projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”, drīzumā būs pieejama produkciju 

vide, kuru ieviesīsim pašvaldības IT sistēmās. 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietniece      I.Natarova  


