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DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS

Novada pašvaldības struktūra un uzdevumi
• 2011.gadā notika 29 sēdes, t.sk. ārkārtas 

sēdes un 90 pastāvīgo komiteju sēdes. Pieņemti 
1603 lēmumi un izdoti 26 saistošie noteikumi.

• 2011.gadā novada domes izpildinstitūcija, 
kura iekļauj sevī 52 iestādes ar 1608 nodarbinātiem 
cilvēkiem, strādāja pie domes noteiktās politikas 
realizācijas un izpildīja novada domes pieņemtos 
lēmumus. 

• Laba pieredze gūta no martā- aprīlī 
organizētajām tikšanām ar iedzīvotājiem katrā 
pagastā , kur piedaloties  pašvaldības deputātiem, 
izpildvara atskaitījās par padarīto. Organizētas 
24 tikšanās, apkopoti visi priekšlikumi, daļa no 
tiem iestrādāta 2012.gada budžetā. Tikšanās ar 
iedzīvotājiem turpināsies arī šogad.

• Sagatavoti 102 ziņu sižeti Daugavpils no-
vada domes portālam, 90 ziņas un 8 tematiskie 
raidījumi pārraidīšanai Latgales Reģionālās 
televīzijas ēterā. 

• Tika uzlabota Daugavpils novada domes 
portāla informatīvā un vizuālā bāze, ievi-
esta jauna sadaļa „Jautājums pašvaldībai”, 
kur ikviens interesents var rakstiski uzdot 
jautājumu un saņemt atbildi. Notika 12 pre-
ses konferences.

• 1.martā tika reģistrēta Daugavpils 
novada pašvaldības avīze „Daugavpils No-
vada Vēstis” un izdoti 12 avīzes numuri. 
Tirāža sastāda 9810 eksemplāri.  

• Tika apzināti un novērtēti novada 
pašvaldībā sniegtie publiskie pakalpojumi 
un konstatēts, ka novadā ir pieejami 173 
pakalpojumi, kas sastāda 33,6% no valstī 
kopējā apzināto pakalpojumu skaita, ar ku-
riem var iepazīties portālā www.latvija.lv.

 Finanses
• Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2011.

gadā sastādīja 14,748 milj. Ls, izdevumi – 
17,955 milj. Ls. Budžeta izdevumi tika segti no 
ieņēmumiem, kā arī no atlikuma gada sākumā 
un tika ņemti aizdevumi 1,7 milj. Ls apmērā pro-
jektu realizācijai.

• Pašvaldības ieņēmumu struktūra: 
59%-transferti, 26%- iedzīvotāju ienākumu no-
doklis, 10%- maksas pakalpojumi, 4 %-īpašuma 
nodoklis, 1% - nenodokļu ieņēmumi.

•  2011.gadā plānotie 18 miljoni latu izde-

vumi ir izlietoti tikai 89% apmērā  un sastāda 16 
miljonus latu. Līdzekļu atlikums uz 2012.gadu 
sastādīja 2,1 milj Ls.

• Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām ir sadalījušies sekojoši : 28% 
izglītībai, 23 % pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai, 18% vispārējiem valdības 
dienestiem, 15 % sociālās aizsardzības funk-
ciju veikšanai, 9% kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumiem, 7% ekonomiskai darbībai un vides 
aizsardzībai.  

Novada attīstība
• Apstiprināta Daugavpils novada 

attīstības programmas  1.redakcija, turpinās 
uzsāktais darbs pie Daugavpils novada teritorijas 
plānojuma izstrādes.

• Veikts darbs pie  apstiprināto  52 projektu 
ieviešanas uz  kopējo summu 6,26 milj. Ls, t.sk. 
3,65 milj. Ls-pabeigti projekti 2011.gadā, 2,62 
milj. Ls – darbi turpināsies 2012.gadā.

• 2011.gadā projekta līdzekļi ieguldīti: 
- infrastruktūras sakārtošanai – Ls 

1049154 apmērā;
- ūdenssaimniecības rekonstrukcijai - Ls 

1581330; 
- izglītības iestāžu materiālās bāzes 

uzlabošanai – Ls 601106;
- kultūras un sporta materiālās bāzes 

uzlabošanai – Ls 390811;

- citi - Ls 24522. 
• 2012.gadā turpināsies darbs pie iesāktiem 

projektiem:
- infrastruktūras sakārtošanai - Ls 556837 

apmērā;
- ūdenssaimniecības rekonstrukcijai – Ls 

677480;
- kultūras un sporta materiālās bāzes 

uzlabošanai – Ls 896741;
- izglītības iestāžu materiālās bāzes 

uzlabošanai – Ls 111003;
- veselības jomā - Ls 351037;
- citi – Ls 23000.
• 2010. gadā tika uzsākts darbs, lai dabas 

parks „Daugavas loki” tiktu iekļauts UNESCO 
Pasaules  mantojuma Latvijas nacionālajā  
sarakstā. 

• Izstrādāts dabas parka  „Daugavas loki” 
tūrisma attīstības  rīcības plāns 2011-2018. gad-
am. 

• Veikta aptauja par Nacionālā parka 
izveidošanu dabas parkā „Daugavas loki”. 
Saņemtas 1352 anketas, no tām 51% atbalstīja 
ideju par Nacionālā parka izveidošanu, 49% 
- pret. Daugavpils novada iedzīvotāji nobal-
soja: 85% - par, 15% - pret. Krāslavas novada 
iedzīvotāji nobalsoja: 8% -par; 92% - pret. 

Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana
• Daugavpils novada teritorijā atrodas  296 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, no tiem 75 
% -  privatizētie dzīvokļi un 25 % - pašvaldībai 
piederošie dzīvokļi.  Gada laikā īpatsvars 
privatizēto dzīvokļu palielinājās par 2 %.

• 2011.gadā 30 dzīvojamās mājas ir nodotas 
apsaimniekošanā fi ziskām personām un 10 
dzīvojamās mājas juridiskām personām (SIA 
„NPS” – 8 dzīvojamās mājas, biedrībai „SOS 
Latgale” – 1, pašvaldības aģentūrai „Višķi” – 
1).

• Visaktīvākie pagastu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju īpašnieki, kas nodeva 
pārvaldīšanas tiesības pilnvarotai personai 
bija Demenes, Naujenes un Maļinovas pagastā. 
Tomēr Kalkūnes, Vecsalienas, Kalupes, Vabo-
les pagastos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
īpašnieki neizrādīja interesi pārņemt dzīvojamo 
māju pārvaldīšanu no pagasta pārvaldēm. 

• 2011.gadā dzīvojamās mājās Vecpils 

Janīna Jalinska 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja 

Daugavpils novadu veido 19 atšķi-
rīgi pagasti, kurus vieno kopīgs mēr-
ķis – novada iedzīvotāju labklājība 
un vēlme šeit dzīvot.  2011.gadā tika 
realizēti vairāki projekti, kas vērsti 
uz vides un infrastruktūras sakār-
tošanu, lai pašvaldība turpinātu at-
tīstīties un veidot iedzīvotājiem pēc 
iespējas labvēlīgāku dzīves vidi.  

Cilvēkus var vienot radniecība, in-
terešu un uzskatu kopība, draudzība 
un mīlestība, bet vienojošs spēks ir 
arī pašvaldībai. Lielākais lepnums 
un stiprums ir tie cilvēki, kuri ar 
saknēm šeit ir ieauguši – te dzīvo un 
strādā, ar savu pašaizliedzīgo darbu 
pašvaldību darot pievilcīgu  un re-

dzamu citu vidū. Paldies Jums, cienījamie novadnieki,  par uztu-
rēto saikni, par priekšlikumiem, par dialogu!

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2011.GADĀ
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 Daugavpils novada domes un pagasta pārvalžu projekti 2009.-2012.gadā  

Analizējot 2011.gadā paveikto, es 
secinu, ka gads ir sniedzis daudz iespēju 
vienmērīgai pagastu attīstībai. Tika 
strādāts pie infrastruktūras, izglītības 
iestāžu, kultūras un sporta objektu 
materiālās bāzes uzlabošanas; daudz 
ieguldīts, lai katrai daudzdzīvokļu mājai 
būtu savs pārvaldītājs, iespēju robežās 
tika uzturēti ceļi. Spēkā esošo likumu iet-
varos, atbalstījām uzņēmējus, aptverot 
visas uzņēmējdarbības sfēras.  Tika 
uzsākts nopietns darbs jaunatnes jomā. 

Esmu pateicīga visiem par 
priekšlikumiem un kritiku, kas izskanēja 
2011.gada martā un aprīlī rīkotajās 
sapulcēs ar iedzīvotājiem. Tikšanās 
turpināsies arī šogad.

Galvenais uzdevums 2012.gadam – maksimāla pašvaldības pakalpo-
jumu pieejamība, fi nanšu līdzekļu racionāla izmantošana un Eiropas 
fondu apgūšana novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Vanda Kezika 
Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektore



iela 3, Naujene, dzīvokļu īpašnieki kopā ar 
dzīvojamās mājas pārvaldnieku SIA „Naujenes 
pakalpojuma servisu” īstenoja energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektu, ar mērķi samazināt 
siltumenerģijas patēriņu par 44,5 %. Projekta 
faktiskie izdevumi sastādīja 39931 Ls, t.sk. ERAF   
līdzfi nansējums – 38%, dzīvokļu īpašnieku daļa 
- 62%. Dzīvokļu īpašniekiem par savu dzīvokli 
saņemtais aizdevums jāatmaksā 7 gadu laikā, 
maksājot ik mēnesi 0,27 Ls/kv.m.  Īstenojot 
projektu, 2012. gada janvāra un februāra mēnesī, 
tika ietaupīts 30% siltumenerģijas.

• No pašvaldības īpašumā esošiem 1148 
dzīvokļiem, 117 ir neizīrēti dzīvokļi.  No tiem 
ar krāsns apkuri - 62 dzīvokļi, labiekārtoti ar 
centralizēto apkuri – 42, bez apkures – 13. 32 
dzīvokļiem piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, no 
tiem 8 neizīrētie.

• 34 personām sniegta palīdzība dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, uzskaitē ir 29 personas, 
kurām ir jāsniedz palīdzība.

•   Novada dome izskatīja 110 ierosinājumus 
par pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, t.sk.: 

-  69 ierosinājumi par zemes atsavināšanu zemes 
nomniekiem, izmantojot pirmpirkuma tiesības;

- 16 ierosinājumi par dzīvokļu atsavināšanu 
dzīvokļu īrniekiem, izmantojot pirmpirkuma 
tiesības.

• 2011. gadā pašvaldībā tika atsavināti 32 
nekustamie īpašumi par summu Ls 43 018.91, 
t.sk. 24 zemes vienības, 6 dzīvokļi, 2 nekusta-
mie īpašumi. Organizētas 12 izsoles, kurās tika 
izsolīti 2 zemes vienības, 1 nekustamais īpašums 
un 6 dzīvokļi. Visvairāk nekustamo īpašumu tika 
atsavināti Naujenes, Skrudalienas un Tabores 
pagastā.

pieņemti  35 objekti, t.sk. 7 ceļi;  no fi ziskām 
personām 93 objekti, t.sk. 16 dzīvojamās mājas.

• Salīdzinot ar 2010.gadu, pieaudzis 
fi ziskām personām izsniegto būvatļauju skaits 
par 29,4%, un par 77,7% pieauga jauno dzīvojamo 
māju nodošana ekspluatācijā.

Izglītība
• Neskatoties uz to, ka novadā samazinājies 

skolēnu skaits, izglītības iestāžu tīkls netika 
reorganizēts. Tieši otrādi, Lāču pamatskolā, Sa-
lienas vidusskolā atvērtas grupas bērniem no trīs 
gadu vecuma. 

• Ir nodibināta novada Bērnu un 
jauniešu sporta skola ar izglītības programmām  
vieglatlētikā, brīvajā cīņā un basketbolā. Skolā 
trenējās 127 audzēkņi, strādā 7 treneri. 

• 7 novada skolās tika uzstādīts bezvadu 
datortīkls, kā arī 4 skolās lokālais datortīkls. 2 
novada skolās ierīkota videonovērošanas sistēma.

• Veikti pasākumi, lai nodrošinātu no-
vada bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem  
integrēšanas procesu sabiedrībā:

- Uz SAC „Latgale” fi liāles „Kalkūni” bāzes 
izveidota Medumu speciālās internātpamatskolas 
struktūrvienība, kuras  telpās mācās 49 
izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības  un 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, no 
kuriem 7 bērni apgūst pirmsskolas programmu. 
Mācību procesa īstenošanu nodrošina 13 peda-
gogi;

- Kalupes pamatskola ir uzsākusi 
aktīvu līdzdalību projekta „Izglītojamo ar 
funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide”  īstenošanā;

- Špoģu vidusskolas materiālā bāze 
pielāgota darbam ar bērniem ar funkcionālajiem 

traucējumiem.
• Novada skolas ir nodrošinātas ar mācību 

metodisko bāzi izglītības standartu realizācijai 
mācību priekšmetos, skolās ir iespējas apgūt ka-
tram jaunietim vismaz 2 svešvalodas, iegādātas 
mācību grāmatas angļu valodas mācīšanai 
1.klasēs. Sakarā ar paredzamo pāreju bērnu 
mācīšanai 1. klasē no 6 gadu vecuma, ir iegādāti 
mācību metodiskie materiāli šo audzēkņu 
mācīšanai.

• Skolu darba galvenais rādītājs ir skolēnu 
sasniegumi centralizētajos valsts pārbaudes 

darbos. Visi novada skolu 9. un 12. klašu skolēni 
sekmīgi  nokārtoja valsts pārbaudes darbus un 
saņēma valsts sertifi kātus.

bērniem un jauniešiem no novada un Vitebskas 
rajona.

- 29  pasākumi, aptverot visas interešu izglītības 
jomas un skolēnu vecumposmus. Gada laikā 
pasākumos piedalījās  2 271  Daugavpils novada 
skolēns un skolotāji. 

• No marta mēneša uzsāka darbu jau-
natnes lietu speciālists un projektu koordina-
tors jaunatnes jomā. Izstrādāta un apstiprināta 
Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 
2011. - 2017. gadam. Tika īstenoti divi Jaunatnes 
iniciatīvu fondā iesniegtie projekti. Novada 
jaunieši strādāja pie biedrību dibināšanas.

Kultūra
• Kultūras pārvalde vada un organizē 

kultūras darbu, īsteno interešu izglītības un 
tālākizglītības programmas Daugavpils novadā. 
Aktīvi piesaistīti fi nanšu līdzekļi no ES un cit-
iem fondiem kultūras programmu realizācijai. 
2009.-2011.g.piesaistīti Ls 52 700, t.sk. Ls 44 006 
2011.gadā. 

• Galvenās aktivitātes:
- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

projekta „Vasara laukos” ietvaros ar Zarasu 
pašvaldības kultūras centru notika 8 pasākumi 
Lietuvā, kur piedalījās amatiermākslas 
kolektīvi no Daugavpils novada. Zarasu rajona 
Kultūras centrā notika sešu Daugavpils novada 
mākslinieku darbu izstāde. Novada kultūras 
pārvalde organizēja 4 pasākumus:tautas muzi-
kantu saiets Vaboles pagastā, tautas mākslas 
festivāls „Augšdaugava 2011”, jaunās mūzikas 
festivāls „Muzykys skrituļs” un adaptētās modes 
festivāla „Mode H” uzvedums Francijā. 

• Iegūta Eiropas pieredze sadarbības tīklu 
veidošanā starp muzejiem, kultūras mantoju-
ma objektiem un vietējiem uzņēmējiem, lauku 
produktu ražotājiem. 

• Svarīgākais uzdevums Novada Kultūras 
centram bija līdzdalība Vispārējo latviešu dziesmu 
un deju svētku sagatavošanas procesā. Novada 
Kultūras namos darbojas 6 tautas deju kolektīvi, 
2 jauktie kori, 15 novada vokālie ansambļi, 6 folk-
loras kolektīvi.  

• Kultūras  centrā darbojas 7 amatier-
mākslas kolektīvi ar 170 dalībniekiem, tika 
organizēts 21 pasākums ar kopējo apmeklētāju 
skaitu – 3240.

• Pabeigta visu Daugavpils novada pagas-
tu bibliotēku akreditācija. Bibliotēku krājuma 
komplektēšana 2011.gadā  pirmo reizi tika veik-

ta ar centralizētu iepirkumu, paredzot 0,42 
santīmus uz vienu iedzīvotāju grāmatu iegādei. 
Tika iepirkti 2799 eksemplāri grāmatu par 11 
849 latiem. 

• Aktīvi darbojas novada muzeji.

Sociālā aizsardzība
• Sociālā dienesta  galvenais uzdevums 

2011. gadā bija sniegt sociālo palīdzību un 
sociālos pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem 
aktiem un  Daugavpils novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem. Sociālais dienests 

gada laikā ir pieņēmis 7631 lēmumu. 
• Vasarā tika organizēti sociālās 

rehabilitācijas pasākumi 15 bērniem ar speciālām 
vajadzībām, kuru rezultātā ir uzlabojusies bērnu 
veselība.

• Projekta MODE-H ietvaros tika 
iesaistītas Līksnas, Vaboles, Demenes, Medumu, 
Skrudalienas personas ar īpašām vajadzībām.

• Sociālā dienesta uzskaitē ir 119 augsta ris-
ka ģimenes, 72 ģimenēm izveidotas rehabilitācijas 
lietas un sadarbībā ar pagasta sociālo darbinieku 
veiktas apsekošanas. 

• Naujenes pagastā tika izveidota tehni-
sko palīglīdzekļu noliktava un tiek izmantotas 
telpas pārtikas, humānā apģērba un mēbeļu 
novietošanai. Naujenes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra transportlīdzeklim ir 
uzstādīts invalīdu pacēlājs.

• Uzsākts Latvijas-Šveices sadarbības pro-
grammas apakšprojekts „Mūža atvasara”, kas 
dos iespēju paaudžu sadarbībai un pensionāru 
aktivitātēm.

• Novadā, atbilstoši Latvijas Republikas 
likumdošanai, kā obligātie izmaksāti: pabalsti 
garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai un 
dzīvokļa pabalsti.

• Līksnas FVP tika veikta telpu renovācija 
un ieguldīti Ls 28.995, kas uzlaboja ģimenes ārsta 
darba apstākļus un pakalpojuma sniegšanu paci-
entiem.
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• Izvērtējot iesniegtos pirkuma līgumus, 
tika konstatēts, ka 2011. gadā vidējās cenas 
Daugavpils novada pašvaldības teritorijā ir:

− Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 450-
500 Ls/ha;

-  Zeme  apbūves teritorijā – 0.50  Ls/ m2;
-  Meža zeme – 750- 1000 Ls/ha.
• Veikti darbi, lai, izmantojot ERAF un 

novada budžeta līdzekļus,  uzturētu novada 
īpašumus:  

- Pabeigti būvdarbi ”Špoģu vidusskolas 
pielāgošanai izglītojamiem ar kustību 
traucējumiem”;

-    Atjaunota Maļinovas pagasta pārvaldes ēka;
- Nodoti ekspluatācijā Medumu speciālas 

internātpamatskolas infrastruktūras objekti: 
arējās siltumtrases tīkli un  siltummezgls;

-   Izpildīti  jumta seguma remonta darbi Vabo-
les vidusskolas ēkā;

-  Izstrādāta tehniskā dokumentācija ”Sventes 
pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu 
rekonstrukcija”;

-  Sagatavota tehniskā dokumentācija „Naujen-
es Novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” 
u.c. 

• Autoceļu un ielu ikdienas  uzturēšanas 
darbiem izlietots Ls 213227 jeb 45%  no 
visiem autoceļu fonda līdzekļiem. Periodiskās 
uzturēšanas darbiem izlietots Ls 260653.

• Pieņemti ekspluatācijā 5 pašvaldības ceļi, 
kuri tika rekonstruēti par ES „Lauku attīstības 
programmas” līdzekļiem uz kopējo summu 
663274 Ls un 15 ceļi, uz kuriem darbi tika veikti 
par novada domes autoceļu fonda līdzekļiem uz 
kopējo summu Ls 228701. 

• Novada būvvalde 2011. gadā izsniedza 
50 būvatļaujas juridiskām personām, 10 ceļu 
būvniecībai un 68 fi ziskām personām.

• Ekspluatācijā no juridiskām personām 
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Centralizēto eksāmenu rezultāti 2010./11.m.g. 

• Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 
Špoģu vidusskola ir atzīta par valsts labāko skolu 
nominācijā “Lauku vidusskolas” un ieņem 12. 
vietu starp visām Latvijas skolām 2011. gada 
skolu reitingā.

• Absolventi labus rezultātus  uzrāda 
matemātikas, krievu valodas, ķīmijas, fi zikas 
valsts pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi 
jāuzlabo angļu valodā.

• Novadā tika organizētas 16 mācību 
priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 150 
skolēni. Labākos sniegumus uzrādīja Randenes, 
Nīcgales, Naujenes, Kalupes pamatskola, Sven-
tes, Salienas, Špoģu vidusskola. Zemgales un 
Sventes vidusskolu skolēni ieguva godalgotas vie-
tas valsts olimpiādēs.

• Novadā tika īstenots konkurss  skolu 
padomēm „Kopā būt”, kura ietvaros tika atbalstīta  
projekta īstenošana Špoģu vidusskolā, Silenes, 
Naujenes , Kalupes, Birznieku  pamatskolās.

• Sadarbības nodomu protokola ietvaros 
starp Daugavpils novada domi un  Vācijas Repub-
likas Internacionālās Savienības  e.V  Ziemeļu 
nodaļu tika īstenoti sekojoši pasākumi:

- organizēta jauniešu vasaras  apmaiņa, kurā 
piedalījās Daugavpils novada talantīgie bērni;

- tika īstenots projekts par darbu ar sociālā 
riska grupas bērniem un jauniešiem, kuras iet-
varos prakses laikā divu nedēļu garumā pieciem 
novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem tika dota 
iespēja paaugstināt savu profesionālās kompe-
tences līmeni Vācijā;

- vasaras laikā uz Silenes pamatskolas no-
metnes bāzes tika organizētas radošās dienas 25 



GMI un dzīvokļa pabalstu izmaksas 2010., 2011.g ● Uz 01.12.2011. novadā bija 2333 bezdarbnie-
ki, nodarbināti 1314.

vecuma  grupās  svarbumbu  sportā  un  airēšanā.
• Lauceses  pagasta  svarbumbu  cēlāji  

Kristīne  un Edgars  Pavlovski 2011.  gadā  Pas-
aules čempionātā   svarbumbu  sportā  ,  kurš  no-
tika  septembra  mēnesī Ņujorkā (ASV), izcīnīja  
7   godalgas. 

• Naujenes  pagasta seniors  Jurijs Ko-
pasovs vecuma  grupā  65 +  gadi   izcīnīja  8 
medaļas  Pasaules  čempionātos. Svarbumbu  
cēlājs  Vladislavs  Petrovs  no Naujenes  pagasta  
70+  gadi izcīnīja  2  zelta  medaļas Pasaules  
čempionātā Tallinā un  2  zelta  medaļas  Vispas-
aules  svarbumbu  meistaru  spēlēs  Arhangeļskā, 
labojot arī  2 Pasaules  rekordus.

• Sporta  skolas  audzēkņi  Romans Gro-
movojs no  Naujenes  pagasta  un Jurijs Nez-
jamovs no  Līksnas  pagasta  izcīnīja  1.  vietas 
Latvijas  kadetu-jauniešu  čempionātā un sekmīgi  
pārstāvēja  novadu  un  Republikas izlases kom-
andu   Eiropas čempionātā brīvajā  cīņā  kadetiem  
Varšavā  Polijā. 

• Novada  svarbumbu  cēlāju  vīriešu  kom-
anda  izcīnīja  2.  vietu     Republikas  čempionātā 
svarbumbu  sportā  un  jauniešu  komanda  3.  
komandu  vietu, izcīnot kopā 17 godalgas, no  tām 
9  zelta , 7 sudraba un 1  bronzas.  

• Aktīvi darbojās  7 biedrības – sporta klu-
bi, kuros regulāri 9 sporta veidos nodarbojas 231 
novada sporta klubu biedrs. Novadā sarīkoti 6 
sporta kompleksie pasākumi. 

•  No novada  sporta spēļu komandām 
aizvadītajā gadā lielākos panākumus guva Ka-
lupes pagasta  futbola  komanda „Kalupe ”, 
Demenes  pagasta  telpu futbola komanda, no-
vada vīriešu basketbola izlase un Kalupes pa-
gasta  hokeja komanda „Aisbergs „.

• Ir uzcelti un  nodoti  ekspluatācijā  2 
daudzfunkcionālie  sporta  spēļu  laukumi  ar  
sintētisko  segumu   Maļinovas un  Tabores  
pagastā.

•  Sarīkots Daugavpils novada   konkurss  
„Sporta  laureāts 2011”.
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• Pagastu pārvaldēs strādā 29 sociālie dar-
binieki, kuru uzdevums ir sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu sniegšana : 

- Tika sniegta sociālā aprūpe mājas 
apstākļos - tika aprūpēti 58 klienti, izlietojot 26 
801 latus;

- 9 bērniem-bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem tika piešķirta 
dzīvojamā platība, kuru sociālie darbinieki 
palīdzēja iekārtot.

- 52 personām tika sagatavoti dokumenti, 
lai nodrošinātu institucionālu vai aprūpi mājas 
apstākļos;

- sociālie darbinieki Dubnas, Biķernieku, 
Naujenes, Demenes, Sventes, Višķu pagastu 
pārvaldēs ir aktīvi iesaistījušās donoru kustības 
organizēšanu, kur asinis ir nodevuši 630 personas 
no Daugavpils novada un citi pasākumi.

• Sociālā dienesta darbinieki piedalījās:
- Latvenergo dāvinājuma karšu izsniegšanā 1. 

kampaņā, kurā tika izsniegtas 1655 kartes;
-  Eiropas pārtikas programmas realizēšanā, 

kurā ir izdalītas 2 659 pakas;
-  Sadarbībā ar „ziedot.lv” un Sarkanā Krusta 

komiteju ir realizēts pasākums, kurā 6 mēnešu 
garumā, 25 vecām vientuļām personām tika 
nogādātas pārtikas pakas, kurām pensija ir līdz 
Ls 100.

Ambeļi; 76 Biķernieki; 102 
Demene; 164 

Dubna; 84 

Kalkūni; 156 

Kalupe; 123 

Laucesa; 133 

Līksna; 128 

Maļinova; 137 

Medumi; 106 

Naujene; 362 
Nīcgale; 66 

Saliena; 78 

Skrudaliena; 149 

Svente; 109 
Tabore; 86 

Vabole; 77 
Vecsaliena; 91 Višķi; 106 

Iedzīvotāji un demogrāfi ja
● Novada dzimtsarakstu nodaļā 2011.gadā  

pavisam sastādīti 858 civilstāvokļa aktu reģistri:  
Dzimšanas reģistri 158
Laulības reģistri 239
Miršanas reģistri 460
● Dzimtsarakstu nodaļā ir trīs laulību 

reģistrācijas vietas : Červonkas pilī Vecsalienas 
pagastā (noslēgtas 103 laulības),  Naujenes 
laulību  zālē (53 laulības),  kā arī nodaļas telpās 
(67 laulības). 

● 2011.gadā  reģistrēti 158 bērni– 87 zēni 
un 71 meitenes, kas ir par 5 mazāk nekā pērn. 
62  māmiņām piedzimuši pirmie bērni,12 ģimenēs 
piektie un vairāk bērniņi, tai skaitā vecākus 
priecē desmitais bērniņš.

● 40 vecākiem tika atņemtas aizgādības 
tiesības pār viņu nepilngadīgajiem bērniem.

● Reģistrēti 460 miršanas gadījumi, t.sk. 
vīrieši – 231,sievietes – 229. Vairāk kā puse 
sieviešu mirušas vecumā no 71 līdz 90 , bet vīrieši 
– no 61 līdz 80 gadiem. 

Sports
• 2011 .gads – augstāko sporta sasniegumu 

gads. Novada  sportisti   ir  izcīnījuši  21  dažāda  
kaluma  medaļas  Pasaules  čempionātos dažādās  

2012.GADA BUDŽETS

Sagatavoja: Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore V.Kezika

Daugavpils novada domes deputāti 23.februāra sēdē vienbalsīgi pieņēma 
pašvaldības 2012.gada budžetu. Pirms tam komiteju sēdēs tika izanalizēts 
katras iestādes fi nanšu pieprasījums un izdevumu pamatotība, kā arī 
pašvaldības iespējas piešķirt fi nansējumu.

Daugavpils novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2012.gadā 
prognozēti Ls 14 042 876 apmērā, savukārt izdevumi Ls 15 788 848, kas 
tiks segti no naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un no aizņēmumiem, 
kopā Ls1704483  apmērā.

Daugavpils novada pašvaldības ieņēmumi
Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadam 

tiek plānoti 13,5 milj. latu, tas ir Ls 482 uz vienu iedzīvotāju (iedz. skaits uz 
01.01.2011.- 27995). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2012.gadam ir Ls 3,9 milj. 
latu. IIN valstī procentuālie sadalās starp valsts budžetu (20%) un pašvaldību 
budžetu (80%). Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumus veido 
NĪN par zemi, ēkām un inženierbūvēm, parādu maksājumi, kā arī papildus 
aprēķinātais nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 
2012.gadā NĪN ieņēmumi plānoti  0,6 milj. latu. 
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Daugavpils novada pagastu pārvalžu Īpašuma nodokļa ieņēmumi latos 
uz 1 iedz.

2012.gadā vidēji uz 1 iedz. novadā NĪN saņemsim Ls23 apmērā. Salienas 
pagastā visaugstākais rādītājs, jo šī pagasta teritorijā atrodas viens no 
lielākajiem novada nodokļu maksātājiem – SIA „Latrostrans”. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi prognozēti 1,7 milj. 
latu, ar pieaugumu pret 2011.gada plānu par 6,8%. Lielāko daļu no šiem 
pašvaldībā gūtajiem ieņēmumiem iekasē pagastu pārvaldes, t.i. 83%. Maksas 
pakalpojumi ir sekojoši: maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par 
dokumentu izsniegšanu, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par dzīvokļu 
un komunālajiem pakalpojumiem u.c. Pagastu pārvaldēs šo ieņēmumu 
īpatsvars sastāda 14,8 % no visiem pagasta ieņēmumiem.
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Daugavpils novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumu ieņēmumi  
latos uz 1 iedz.

 Zemākie rādītāji ir pagastu pārvaldēs, kur nesniedz vai daļēji sniedz 
komunālos pakalpojumus, kā arī pagastā nav izglītības iestādes. Šie 
ieņēmumi tiek novirzīti sniedzamā pakalpojuma nodrošināšanai. 

Nenodokļu ieņēmumi prognozēti 0,1 milj. latu apmērā. Pagastu 
pārvaldēs no šī ieņēmumu veida tiks iekasēti 48 % no pašvaldībā 2012.
gadam prognozētā.  Ieņēmumi no ārvalstu fi nanšu palīdzības ir 
plānoti 0,4 milj. latu, kas paredzēti projektu  realizēšanai. Maksājumi no 
valsts budžeta prognozēti 6,5 milj. latu, lielākie no tiem ir mērķdotācija 
izglītības funkciju veikšanai 1,5 milj. latu, sociālajai jomai 0,6 milj. latu, 
ES struktūrfondu projektiem 0,7 milj. latu, dotācija no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda 3,7 milj. latu. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no 
citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
plānoti 0,1milj. latu.

Budžets - tas ir stāsts 
par pašvaldību un tās iedzīvotājiem



     Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
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*2012.g. pedagogu atlīdzība 8 mēnešiem
Daugavpils novada pašvaldības izdevumu pieaugums funkciju griezumā 

ietekmē nozarē veicamo ES struktūrfondu atbalstīto projektu apjoms. 2012.
gadā novadā uz budžeta sastādīšanas brīdi plānoti izdevumi visu nozaru 
projektu realizācijai 2,2 milj. latu, kas sastāda 15% no izdevumiem. 
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2012.gada budžeta  izdevumu struktūra funkciju griezumā
Izglītība      Izglītības nozarei plānoti līdzekļi 4,1 milj. latu apmērā, kas sa-

stāda 27% no kopējiem izdevumiem. 2012.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi  
2 jaunām  pirmsskolas grupām Špoģu vidusskolā un Birznieku pamatskolā. 
Paredzēts skolās ieviest 2,9 medicīnisko darbinieku štata vienības.  Sporta 
skolas fi nansēšanai ir ieplānoti Ls 55440, mūzikas skolām - Ls252696. Pašu 
ieņēmumus plānots saņemt Špoģu mūzikas un mākslas skolā Ls7450 un 
Naujenes mūzikas un mākslas skolā Ls6320. Skolu mācību bāzes attīstību 
sekmēs arī ESF projektu īstenošana 139 tūkst. latu apmērā. 

Kultūra, atpūta, sports un reliģija     Nozarei plānoti līdzekļi 1, 9 milj.  
latu apmērā.Kultūras pārvalde plāno  vienotu  grāmatu  iepirkumu  21 nova-
da bibliotēkai,  paredzot šim mērķim  Ls 0,42 uz  vienu novada  iedzīvotāju. 
2012. gadā turpināsies gatavošanās  XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētkiem.  Kultūras pārvalde realizēs  tautas  tērpu programmu,  
kā rezultātā 7 novada deju kolektīvi atjaunos un papildinās tautas tērpu 
komplektus. Visas pagastu  pārvaldes  ir  ieplānojušas  līdzekļus kultūras 
un sporta  pasākumu  sarīkošanai, kas kopsummā ieplānoti 769 tūkst. latu.   

Izdevumu apjoms atkarīgs no kultūras namu, sporta laukumu apsaimnie-
košanas izdevumiem, no dažāda veida pulciņu un pasākumu daudzuma, no 
iedzīvotāju aktivitātes. Šajā nozarē 2012.gadā ir plānoti projekti 765 tūkst. 
latu apmērā.

Sociālā aizsardzība un veselība    Nozarei plānoti līdzekļi 2,3 milj. 
latu. Novada budžetā ieplānoti līdzekļi 35 tūkst. latu apmērā pacientu ie-
maksas kompensācijai par novada nestrādājošo pensionāru pirmo 3 dienu 
uzturēšanos Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Pašvaldības sociālie pabalsti 
plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu pabalstu garantētā iztikas minimumu 
un dzīvokļa pabalstus. 2011.gada laikā trūcīgās ģimenes statusu saņēma 
1554 ģimenes (2010.gadā-1452), t.i. 3932 personas (2010.g.-3013). Pieaug 
arī bezdarbnieku skaits novadā, uz 2011.gada beigām to bija 2333, bezdarba 
līmenis 12,6%. 2012.gadā ieplānoti sociālie pabalsti 0,6 milj. latu apmērā, 
bezdarbnieku stipendijām 0,3 milj. latu, paredzot iesaistīt 456 bezdarbnie-
kus. Izdevumi samazināti, jo ir beidzies „100 latnieku” projekts, kurā tika 
nodarbināts ievērojams skaits iedzīvotāju.
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Daugavpils novada pagastu pārvalžu izdevumi sociālajai aizsardzībai, latos 
uz 1 iedz.

Veselība    Plānotie izdevumi veselības nozarei ir Ls44552 apmērā un 
tie ir izdevumi donoru kustībai Ls 5140 un ambulatoro ārstniecības iestāžu 
darbībai pagastos Ls39412.

Vispārējie valdības dienesti     Šajā nozarē plānoti izdevumi 3,0 milj. 
latu apmērā, no tiem Ls156515 ieplānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 
Pārējo valdības dienestu izdevumi  pret 2011.gadu plānu ir samazināti par 
90 tūkst. latu. No vispārējās valdības dienestu izdevumiem tiek fi nansēti 
norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem, kas 2012.gadā plānoti  420 tūkst. latu (2011.gadā - 438 tūkst. latu).

Ekonomiskā darbība     Nozarē plānoti izdevumi 0,8 milj. latu apmē-
rā, kas ir uz pusi mazāk kā 2011.gadā. Samazinājums ir, jo 2011.gadā tika 
realizēti vairāki LAD atbalstītie ceļu remontu projekti.2012.gada budžetā ir 
plānoti izdevumi projektu pabeigšanai 576 tūkst. latu apmērā.

Vides aizsardzība     Plānotais fi nansējums  ir 0,2 milj. latu apmērā, 
kas ir par 28,2% mazāk kā pērn. 2012.gadā ieplānoti šīs nozares projekti 11 
tūkst. latu apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Nozarei plāno-
tais fi nansējums ir 2,7 milj. latu, kas ir par 36,7% mazāk kā 2011.gadā. Līdz 
gada beigām fi nansējums pieaugs, jo tiks realizēti ūdenssaimniecības pro-
jekti, kas uz šo brīdi ieplānoti 657 tūkst. latu apmērā, bet līdzekļi šiem pro-
jektiem tiks palielināti saņemot ERAF avansa fi nansējumu, kā arī ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē. Teritoriju attīstībai paredzēti izdevumi 107tūkst. 
lati, un tas ir 14% pieaugums pret plānoto 2011.gadā. Ūdensapgādes nodro-
šināšanas izdevumi sastāda 187 tūkst. latu, kas ir par 8% vairāk kā 2011.
gadā. Ievērojami pieauga izdevumi ielu apgaismošanai, un tie ieplānoti 41 
tūkst. latu, kas ir 42% vairāk kā pērn.  Par 16% pieaug pārējie izdevumi 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbībai un tie sastāda 1,4 milj. 
latu, tie ir izdevumi pagastu siltumapgādes nodrošināšanai, izdevumi kapu 
teritorijas apsaimniekošanai, pagastu komunālo dienestu uzturēšanas izde-
vumi u.c. Šajā nozarē izdevumu pieaugums ir gandrīz visās pagastu pārval-
dēs, īpaši tajās, kuras sniedz siltumapgādes pakalpojumus.
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Daugavpils novada pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai, latos uz 1 iedz.
* Bez ūdenssaimniecības projektu izdevumiem
Kredītu un procentu nomaksa, rezerves fonds. Daugavpils novada 
pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistības sastāda 6,7 milj. latu, no tiem  
2012.gadā  jāatmaksā  1,1 milj. latu. Saistību apjoms % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem sastāda 8,97%. Saņemt aizņēmumus 2012.gadā prognozēts 
1 milj. latu apmērā, tie visi ir paredzēti uzsākto projektu realizācijai un 
pašvaldības funkciju pildīšanai nepieciešamā  autotransporta iegādei. 

Daugavpils novada pašvaldības speciālais budžets
2012.gada  speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi kopā ar atlikumu uz 

gada sākumu tiek plānoti Ls 670899 apmērā. Pašvaldību speciālā budžeta 
ieņēmumu daļu veido autoceļa fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa ieņē-
mumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi sastāda 0,3 milj. latu, dabas re-
sursu nodoklis prognozēts 0,2 milj. latu.

 Līdzekļi tiks izlietoti 671 tūkst. latu apmērā, no tiem 385 tūkst. latu pa-
redzēti ekonomiskai darbībai, 187 tūkst. latu vides aizsardzībai, 99 tūkst. 
latu pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. No dabas resursu 
nodokļa ieņēmumiem 91 tūkst. latu novirzīti ūdensapgādes projektu reali-
zācijai Demenes un Līksnas pagastos. 

Speciālajā budžetā plānoti arī ieņēmumi no ziedojumiem un dāvināju-
miem. Prognozētie izdevumi, ieskaitot atlikumu uz gada sākumu, ir Ls 
28833. Ievērojamākais no ziedojumiem ir Ls 10580 Naujenes bērnu namam, 
kuri tiks izlietoti telpu remontam un mikroautobusa iegādei.

Daugavpils novada pašvaldības 2012.gada budžets ir sastādīts ar cerību 
uz nākotni, tā lai novada iedzīvotājiem būtu maksimāli pieejami visi nepie-
ciešamie pakalpojumi.

Sagatavoja: Finanšu pārvaldes vadītāja I.Timšāne


