
KALUPES   PAGASTA   PĀRVALDE





Pašvaldības administratīvajā teritorijā uz 2016.gada 1.jūliju bija 
deklarējušies 1350 iedzīvotāji 

• no tiem bērni līdz 6 gadu vecumam – 42
• bērni no 7 līdz 18 gadiem  – 112
• līdz darbaspējas vecumam  – 121
• darbaspējas vecumā – 916
• vecāki par darbaspējas vecumu – 313

2016.gadā reģistrētas

• 3 dzimšanas
• 32  miršanas ( 11 aprūpes centros)
• 4 laulības
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Teritorijā atrodas 
• Kalupes pamatskola

• Špoģu mūzikas un mākslas skolas Kalupes mācību punkts 

• Divi sociālās aprūpes centri:

- Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle “Kalupe”

204 iemītnieki, 92 darba vietas

- SPC „Pīlādzis” 70 iemītnieki, 32 darba vieta

- Pansija «Atvasara»

• Pasta nodaļa „Kalupe”

• Policijas iecirknis 

• Trīs tirdzniecības vietas

Pagastā veselības aprūpi veic
• ģimenes ārsta privātprakse

• zobārsta prakse (G. Grunšteine saņēmusi Latvijas mediķu augstāko 
apbalvojumu «Gada balva medicīnā 2016»

• IK „Aptieka Kalupe”



Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

2016.gadā mūsu pagasta iedzīvotāji  tika iesaistīti  ESF (Eiropas Sociālā fonda) 
projektā: „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās ‘’

• Vidēji – 10.25 cilvēki mēnesī

• 41 neattaisnots kavējums, kas ir 2X vairāk nekā 2015.gadā (t.sk. jūnijā 18)  

• 2 atbrīvoti par neattaisnotiem kavējumiem

• 31 darba līgumi

Paveiktie darbi:   

• ceļmalu krūmu izciršana   

• pašvaldības kapsētu un piemiņas vietu teritorijas sakopšanas darbi

• CKM malkas garināšāna, skaldīšana un sakraušana noliktavā

• ikdienā veikta ciemata teritorijas uzkopšana



• tīrītas un atbrīvotas no aizaugušajiem krūmiem un bebru aizsprostiem 
caurtekas uz pašvaldības autoceļiem

• nodarbināti  SPC ,,Pīlādzis” un ,,Kalupe”, Kalupes pamatskolā, Špoģu 
mūzikas un mākslas skolā teritoriju un telpu sakopšanas darbos

Problēmas:

• Pasliktinās darba disciplīna, biežāk neattaisnoti darba kavējumi, darba 
laika neievērošana, nav  saudzīga attieksme pret darba inventāru 



Apstiprinātais Kalupes pagasta pārvaldes pamatbudžets 
2016.gadam EUR

Ieņēmumos EUR – 759937
Faktiskā Izpilde EUR – 737271 (97%)

Izdevumos EUR - 785646
Faktiskā izpilde EUR- 699929 (89%)



2016.gada ieņēmumi salīdzinājumā ar faktisko izpildi 

Ieņēmumi 2016.gads EUR 

(Plānots)

2016.gads EUR 

(Izpilde)

Nekustāmā īpašuma nodoklis 70972 76813

Valsts un pašvaldības nodevas 620 805

Maksas pakalpojumi 144720 133252

Valsts budžeta transferti 1987 1987

Pašvaldības budžeta transferti 541441 517886

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 197 6528

KOPĀ 759937 737271
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Nenodokļu faktiskie ieņēmumi 2016.gadā
EUR 7333

Valsts nodevas EUR 700

Pašvaldību nodevas EUR 29

Ieņēmumi no pašvaldības 
kustamā īpašuma un mantas 
realizācijas EUR 6390

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 
EUR 436
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2016.gada budžeta izdevumu izpilde pēc 
funkcionālajām kategorijām (EUR 699 929) 

Vispārējie vadības dienesti
EUR 153 452

Vides aizsardzība EUR 21 923

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana EUR 143 260

Atpūta, kultūra un reliģija EUR
69 756

Izglītība EUR 269 622

Sociālā aizsardzība EUR 41 386

Ekonomiskā EUR 530



Neparedzētie izdevumi

• Garāžas remontdarbi - EUR 5380.00

• Malkas katla UKC – 1H remonts - EUR 1299.71



Plānotie un izpildītie kapitālie izdevumi 2016.gadā

Izdevumi EUR 
plānotie

Izdevumi EUR 
izpilde

Grāmatas 1177 1177

Ambulances ēkas pārbūve 
par daudzfunkcionālo centru 
(topogrāfiskā uzmērīšana)

315 315

Ambulances ēkas pārbūve 
par daudzfunkcionālo centru 
(tehniskā projekta izstrāde)

14943 14943

Nojume 399 399

KOPĀ 16834 16834





Ceļu uzturēšanas darbi

• Ceļu klātnes planēšana    EUR 1800.26

• Sniega tīrīšana   EUR  259.79

• Ceļmalu un grāvju pļaušana  EUR 2052.72

• Grants iegāde  EUR 17273



Mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai 2016.gadā (EUR)

Mērķdotācijas atlikums uz 2016.gada 1.janvāri 997

Saņemta mērķdotācija atskaites periodā 67071

Izlietota mērķdotācija atskaites periodā 59748

Mērķdotācijas atlikums uz atskaites perioda beigām 8320
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NĪN faktiskie ieņēmumi 2016.gadā 
EUR 76 813

NĪN par zemi kārtējā
saimnieciskajā gadā EUR 54 464

NĪN par zemi iepriekšējā gada
parādi EUR 4 518

NĪN par ēkām kārtējā
saimnieciskajā gadā EUR 14 948

NĪN par ēkām iepriekšējā gada
parādi EUR 602

NĪN par mājokļiem EUR 1 762

Parādi EUR 519



2016.gads NĪN

2016.gadā NĪN aprēķināts EUR 73872,94  no tā

• EUR 55799,10 par zemi, 

• EUR 2284,63 par mājokļiem,

• EUR 15789,21 par ēkām un būvēm

2016.gadā samaksāts NĪN EUR 76812,61 no tā

• EUR 74398,05 pamatnodoklis

• EUR 2019,01 soda nauda

Parāds uz 01.01.2017.   

• EUR 15455,70 par zemi

• EUR 341,30 par mājokli

• EUR 876,43 par ēkām un būvēm

NLIZ par 2016.gadu, ko maksā 2017.gadā EUR 2003,10



NĪN piedziņas  analīze

• 2016.gadā turpinājās parādu dzēšana mirušajām personām, kurām zeme
bija piešķirta lietošanā (nevis īpašumā). Tika dzēsti parādi 11 personām
par kopējo summu EUR 1756,72.

• Turpinājās arī NĪN parādu piespiedu piedziņa ar tiesu izpildītāju 
palīdzību. Tika sagatavoti un tiesu izpildītājiem iesniegti 15 novada 
domes lēmumi par piespiedu parādu piedziņu. 

• Piespiedu parādu piedziņas procesā  plānotā atgūstamā summa ir EUR 
4051,96. 

• Parādu piespiedu piedziņu var uzsākt, ja parāda summa kaut par vienu 
ceturksni pārsniedz EUR 15,00.

• Ja gadījumā esat saņēmuši administratīvo brīdinājumu, tad ņemiet 
vērā, ka, ja parādu nesamaksāsiet labprātīgi, sekos tiesu izpildītāja 
darbības, kas nav lēts «prieks».

• 2016.gadā piespiedu piedziņas procesā tika “atgūta” EUR 246,76 liela 
summa.



NOMA

• Aktīvi 173 nomas līgumi

• Iznomāti  848 ha zemes

• Nomas maksas likmes 0,5% un 1,5% no zemes kadastrālās vērtības

• 2016.gadā aprēķināts EUR 5144,03
par zemi EUR 4900,53

• 2016.gadā samaksāts EUR 4421,01 

par zemi EUR 4169,13

Parāds uz 01.01.2017. EUR 1617,20



Parāds «rūk» lēnām. Tas nekur nepazudīs, ja nemaksāsiet labprātīgi, arī par 
nomas parādiem drīzumā tiks ierosināta piespiedu piedziņas procedūra.

Lūgums visiem zemes nomniekiem sekot līdzi nomas līgumu termiņiem, 
savlaicīgi tos pagarināt un neaizmirst par nomas maksājumiem.

Par nomas zemi jāmaksā gan nekustamā īpašuma nodoklis, gan nomas maksa.



Realizētie projekti 2016.gadā

Projekts «Kalupes pagasta kultūras zīmes Latvijas stāstā» 

(01.06.2016. – 01.08.2016.) EUR 1987

- Informatīvo plākšņu izgatavošana ar epitāfiju tekstiem

- I. Znotiņa fotogrāfiju izgatavošana un ierāmēšana



Jaunie zemnieki

• Guntars Vingris – SIA “Jaunie Vecozoli” 

(gaļas liellopu audzēšana, kanepes)

• Oskars Stūriška – SIA “Čiploki” 

(ķiploku audzēšana)

• Emīls Sālītis – SIA “EKO RABBIT” 

(graudkopība)

• Juris Skrinda – SIA “KADAKI” 

(graudkopība)

• Auto remontdarbnīca 

Jevģēnijs Kizilovs



Dabas objekti

Grancovas liepu aleja
• Īpaši aizsargājams dabas objekts, kas stādīta Katrīnas II laikā, savdabīgs dabas 

piemineklis
• Vairāk kā 10 liepu atbilst valsts nozīmes dižkoku statusam
Kalupes parks ( 7,2 ha )
• Kalupes muižas parks ir vietējās nozīmes aizsargājams dabas objekts

Kultūras pieminekļi

• Kalupes katoļu baznīca
• Krivānu vecticībnieku lūgšanas nams

Uzņēmēji 
• z/s „Liepukalns”- gaļas liellopi, graudkopība
• z/s „Egles” – piensaimniecība, gaļas lopi, tūrisms(senlietu privātkolekcija)
• z/s „Eglītes”- graudkopība
• z/s„Dravas”- biškopība
• z/s „Lazdiņi”-gaļas liellopi, graudkopība
• z/s „Ošusala”- graudkopība
• z/s «Pļaviņas»- gaļas liellopi



 



Kalupes pagasts aizņem administratīvo teritoriju 118.9 km2 ar kopējo
zemes platību 11 889.5 ha

• pašvaldībai piederošā un piekritīgā zeme 1145 ha
• meži aizņem 92.14 ha
• satiksmes infrastruktūras objekti aizņem 124.43 ha
• nomas zemes platība 848.10 ha

Īpašumā 241.49 ha zemes

• meža zeme 70.92 ha
• parks ar kopējo platību 7.2 ha
• zem ēkām sabiedriskās nozīmes objektiem 9.8818 ha
• zem sešām kapsētām 6.3771 ha
• zeme 100.8223 ha



• 2016.gadā uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrētas 11 zemes 
vienības ar kopējo platību 43.94 ha

• Zemes kadastrālā uzmērīšana 2016.gadā tika veikta uz 3175,00 EUR

• 2016.gadā atsavināšanai 10 zemes vienības ar kopējo platību 43,59 ha

• Nomas zemes platība 848,10 ha

• 2016.gadā noslēgti 34 zemes nomas līgumi ar kopējo platību 89,0718
ha, tai skaitā arī pārslēgtie zemes nomas līgumi
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Zeme zem
ēkām,
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Zeme zem
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Pārējās
zemes

Kopā 1145 747,55 92,14 38,84 23,96 44,28 35,88 124,43 35,94

Piekritīgā 903,51 646,73 21,22 20,16 16,91 37,68 26 122,75 18,71

Īpašumā 241,49 100,82 70,92 18,68 7,05 6,61 9,88 1,68 17,23
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Pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes 
pārskats Kalupes pagastā



Ezeri

• Kalupes pagasta administratīvajā teritorijā atrodas 4 ezeri ar kopējo 
platību 165,3 ha  no tiem: 

- 2 ezeri ir Valsts tiesiskajā valdījumā

- 2 ezeri ir pašvaldībai piekritīgie

• 2016.gadā Mazajā Kalupes ezerā ir iznomātas zvejas nomas tiesības 10 
personām ar kopējo un maksimāli pieļaujamo rīku limitu 445 m



• Īpašumā 12 dzīvojamās mājas, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas 
zemesgrāmatā

• Kopā 113 dzīvokļi, kuru kopējā platība 6185,83  m2, no tiem:

- 69 pašvaldības dzīvokļi, no tiem 60 reģistrēti Zemesgrāmatā

- 44 privatizētie dzīvokļi, no tiem 22 reģistrēti Zemesgrāmatā

Dzīvokļi



Mājokļu apsaimniekošana

o Apsaimniekošanā 12 dzīvojamās mājas
• 6 kurās, nav siltumapgādes, ūdensvada, kanalizācijas 

o Organizētas daudzdzīvokļu māju  īrnieku un īpašnieku sapulces par 
apsaimniekošanu 

• neizrāda interesi pārņemt pārvaldīšanā

o Apzināts obligāti veicamo darbu apjoms 
• 2016. gadā veikta

- Lielā iela 21 – Kanalizācijas guļvada skalošana – EUR 207.09
- Jaunā iela 5 – Kāpņu telpu remonts – EUR 1661.15
- Jaunā iela 3 – Kāpņu telpu remonts – EUR 1569.30
- Ezeru iela 9 – Kanalizācijas guļvada skalošana – EUR 103.15

Kanalizācijas guļvada nomaiņa – EUR 1807.23

o Brīvi 11 dzīvokļi 
• 2 ar centrālo apkuri (izdevumus sedz pārvalde)



Dzīvokļu sk. Privatizētie Pašvaldības Brīvie

Lielā iela 17 18 17 1 -

Lielā iela 21 18 9 9 2 + pansija

Jaunā iela 3 12 4 8 -

Jaunā iela 5 8 6 2 -

Ezeru iela 7 18 1 17 3

Ezeru iela 9 18 6 12 -

Ezeru iela 8 8 - 8 3

Pārējie 13 1 12 3

113 44 ( 39%) 69 ( 61%) 11



Komunālais dienests

• Pašvaldības iestāžu, citu sabiedriskas nozīmes objektu un iestāžu, pagasta 
centra dzīvojamā fonda apgādei ar ūdeni, notekūdeņu attīrīšanai, 
siltumapgādei, ir izveidots pašvaldības komunālais dienests



Ūdensapgāde

Piegādāts patērētājiem ūdens - 8408 m3

• gada laikā veikta divas reizes ūdens apgādes sistēmas dezinfekcijas

• veikti tekošie  ūdensvadu remontdarbi

Uzturēšanas izdevumi  EUR 17328

Problēma – starpība starp mājas ūdensskaitītāju rādījumiem un kopējo dzīvokļu 
ūdensskaitītāju rādījumu summu

• Savlaicīgi sniegt ūdensskaitījumu rādījumus

• Informāciju par verifikāciju var saņemt komunālajā dienestā

Tarifs

no 01.10.2015. – 1.34 EUR/m3 bez PVN



Ūdenstornis



Notekūdeņu  attīrīšana

Saņemti un attīrīti notekūdeņi  – 16642 m3 (t.sk. Aprūpes centrs 10651 m3)

• veikti  pašplūsmas cauruļvadu un kontrolaku tekošie remonti

• Veikta kanalizācijas guļvada nomaiņa 

Uzturēšanas izdevumi  EUR 21923

Problēmas:

• kanalizācijas lietotāji neievēro kanalizācijas sistēmas lietošanas noteikumus 
(kanalizācija nav atkritumu konteiners)

Tarifs

no 01.10.2015. – 1,34  EUR/m3 bez PVN



o 2016. gada apkures sezona

Saražots  - 1826.646  MWh

Malka - 483 m3   ( iepērk 17,48 EUR / m3)

Šķelda  - 2182 b.m3     ( iepērk 7,89 EUR /b.m3)

Tarifs

no 01.10.2015. – 62,38  EUR par 1 MWh bez PVN

Siltumapgāde





Apkures 1 m2 izmaksa  (bez PVN) - 2016.gada apkures sezonā 
daudzdzīvokļu mājās 

Periods
Lielā iela 

17
Ezeru iela 

9
Lielā iela 

21
Jaunā iela 

5
Jaunā iela 

3
Vidējās 

izmaksas 

Janvāris 2,7811 2,2665 2,3469 1,5021 1,1606 2,1002

Februāris 1,7574 1,3865 1,3439 1,0532 0,8113 1,3018

Marts 1,993 1,5209 1,4598 1,2101 0,9127 1,4453

Aprīlis 1,2529 0,9195 0,7238 0,9411 0,4592 0,852

Oktobris 0 0,9088 0,7923 0,8963 0,7098 0,6655

Novembris 1,7927 1,7397 1,5133 0,9825 0,7549 1,4439

Decembris 1,9794 1,6666 1,4669 1,0156 0,8242 1,4582

Vidējās 
izmaksas uz 

1m2 bez PVN
1,6509 1,4869 1,3781 1,0858 0,8047

Apkures tarifs  1MWh 62,38 EUR (bez PVN) 01.10.2015.



Daudzdzīvokļu māju maksājumu parādi uz 01.01.2017.

Jaunā 
iela 

5

Jaunā iela 
3

Ezeru iela 
7

Ezeru iela 
9

Lielā iela 
21

Lielā iela 
17

Kopā

Kopā 370,79 3951,65 3417,46 15041,6 12729,1 22321,16 57831,76

t. sk. 
notekūdeņu 
apsaimniek.

11,99 128,99 299,62 1080,56 1241,19 1950,88 4713,23

Dzīvojamā 
fonda izīrēto 
dzīvokļa  īre
apsaimniek.

48,74 477,52 2143,4 2196,22 2242,41 2991,41 10099,7

Ūdensapgāde 9,35 124,35 251,59 1088,3 1237,88 1936,35 4647,82

Siltumapgāde 291,42 3121,07 670,42 10507,93 7757,43 14894,02 37242,29

Atkritumu 
apsaimniek. - - 49,57 - 10,84 146,23 206,64

Elektrība 9,29 99,72 2,86 168,59 239,35 402,27 922,08



Parādu analīze

Kopējā parāda summa EUR 60322,45 t.sk.:

• 16  parādnieku kopējā parāda summa EUR  41888,56  (69%) 191 konts

• Tekošo maksājumu summa mēnesī EUR 8260,27  (13%)

• Iesniegtas 6 lietas par parādu piedziņu

• Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par 2016.g. izpilde- 87.64%



Komunālo  maksājumu  piedziņa

Parādnieks Summa piedziņai Atgūtā summa 
2013, 2014, 2015.g.

Kopējais parāds
Uz 01.02.2016.

1. Vārds Uzvārds 3738.50 2804.03 5708.02

2 .Vārds Uzvārds 2707.16 1787.56 2924.04

3. Vārds Uzvārds 1964.42 667.96 1296.46

4. Vārds Uzvārds 1818.26 220.59 4579.32

Kopā 10228.34 5480.14 (54%) 14507.84 (141%)



Teritorijas apsaimniekošana

2016. gadā veikti sakopšanas  darbi

o Pirmās baznīcas vietas sakopšanas darbi

• bojāto koku izzāģēšanu

• teritorijas izpļaušanu

o Baltezera krasta sakopšana,  niedru izpļaušana, novākšana, piegulošās 
teritorijas sakopšana

o Ciemata ceļmalu regulāra sakopšana, appļaušana

o Piemiņas vietu sakopšana

Problēmas

• Pērnās kūlas dedzināšanas gadījumi

• Par neapsaimniekoto īpašumu sakārtošanu, apdraud cilvēku, it sevišķi 
bērnu drošību. 





Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

• Atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā veic SIA ‘’Eko Latgale’’

Noslēgti līgumi:

• daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, izņemot ar tiem, kam notikusi dzīvokļu 
maiņa 119

• visām iestādēm, kas atrodas pagasta teritorijā un lielākajām zemnieku 
saimniecībām 14

• 44 līgumi ar individuālo māju īpašniekiem

2016. gadā savākti atkritumi 630 m3

Problēmas:

• netiek aktualizēta informācija par noslēgtajiem līgumiem

• nav iesaistītas visas mājsaimniecības

• SA šķirošanas laukums pie centrālās katlu mājas tiek izmantots daļēji



• Aicinām personas nekavējoties slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
Atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības noteiktajā kopējā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kas paredz ka ikvienai
mājsaimniecībai jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu savākšanu ar
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ko izvēlējusies pagasta pārvalde

• Sniegt informāciju par pārkāpējiem

Tarifs

• EUR 9,40 (bez PVN) par 1m3 no 16.06.2016.



Kapu apsaimniekošana

• Baltaču kapsētā žoga atjaunošana un krāsošana

• Bīstamo koku izzāģēšana Baltaču un Baltmuižas kapos

• Iegādāti ūdens rezervuāri, lai nodrošinātu ūdens apgādi kapsētās

• Iegādāts žogs Ratnieku kapsētai

• Visās kapsētās tika veikta:

– regulāra  zāles pļaušana kapu teritorijās un kapu piegulošajās 
teritorijās

– atkritumu izvešana

– krūmu izzāģēšana



Plānotie darbi 2017.gadam

• Baltmuižas un Plonišku kapos tīkla žoga uzlikšana

• Baltaču kapsētas žoga krāsošana otreizējā krāsošana

• Augsnes apstrāde gar kapsētas žogu ar herbicīdiem nezāļu un krūmu 
iznīcināšanai

• Ūdens rezervuāra iegāde Ratnieku kapsētai

• Plonišķu kapsētas zemes virsmas planēšana (izlīdzināšana) 0,07 ha

• Zāles pļaušana kapsētās un to piegulošajās teritorijās

• Krūmu pļaušana un bīstamo koku griešana







Sasniegumi 

mācību un 
ārpusklases

darbā

3.vieta mācību olimpiāžu 
rezultātu kopvērtējumā 

Daugavpils novada   
pamatskolu grupā



PIEDALĪŠANĀS 

Eiropas Sporta nedēļā

Vislatvijas Olimpiskajā dienā 

ZZ Čempionātā

2. vieta nominācijā  

“ Novada labākā skola sporta darba organizācijā “

NOVADĀ
Florbols 2000.g.dz. un jaun. -1. vieta
Florbols 2002.g.dz. un jaun. -1. vieta
“ Jauno vieglatlētu kauss”  2000.g.dz. un jaun. 
zēni  -1. vieta
“ Jauno vieglatlētu kauss”  2000.g.dz. un jaun. 

meit. -1. vieta

Futbols 2003.g.dz. un jaun. -3. vieta 

Futbols 2005.g.dz. un jaun. -1. vieta

Futbols 2001.g.dz. un jaun. -2. vieta

v/a četrcīņa “Draudzība” 2002.g.dz. un jaun. 

zēni -2. vieta

v/a četrcīņa “Draudzība” 2002.g.dz. un 

jaun.meit. -2. vieta

Krosa stafetes -1. vieta

Volejbols 2001.g.dz. un jaun. meitenes -3. vieta

Volejbols 2001.g.dz. un jaun. zēni -3. vieta

Basketbols 2002.g.dz.un jaun. zēni -3.vieta

Basketbols 2002.g.dz. un jaun. meitenes -

3.vieta

LATGALES REĢIONĀ

Florbols 2002.dz. un jaun.-5.vieta

“ Jauno vieglatlētu kauss” 2000.g. dz. un 

jaun. zēni  -2.vieta

“ Jauno vieglatlētu kauss” 2000.g. dz. un 
jaun. meit.-6.vieta



Kalupes pagasta bibliotēkas atskaite 

par paveikto darbu

2016.gads



BIBLIOTĒKAS GALVENIE DARBA RĀDĪTĀJI

BIBLIOTĒKAS AKREDITĀCIJA

2016.g. Kalupes pagasta bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Republikas Kultūras
Ministrijas izsniegta bibliotēku akreditācijas apliecību, kurā Kalupes
pagasta bibliotēkai piešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

BIBLIOTĒKAS UZDEVUMS

Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos:
informācijas funkcija, izglītības funkcija, izklaides funkcija, sabiedrības
centra funkcija, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija, saglabāt un
reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un cīnīties par
kvalitatīvāku grāmatas krātuves papildinājumu

Saīsināti Bibliotēkas darbību var raksturot ar trīs burtiem

III - izglītot, informēt un izklaidēt

BIBLIOTĒKAS PIEDĀVĀJUMS

Kopējais grāmatu krājums uz 2017 .gada 1.janvāri  - 7253 eksemplāri,

21 nosaukumu periodisko izdevumu pieejamība.



•

BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Bibliotēkas galvenie rādītāji

2012 2013 2014 2015 2016

Kopējais budžets 13573 13404 13325 13794 13628

Pašvaldības finansējums 13095*+ 13044 13325 13794 13628

-no tā krāj. komplektēšanai 1543 1522 1819 1879 1395

- grāmatām 929 959 1243 1310 826

- periodiskajiem izd. 614 563 576 569 569

*Mērķdotācijas no valsts budž. 478

Fondu piešķīrumi - - - - -

Finansējums krājumam uz 1 

iedzīv. apkalpes zonā 

1,00 1,02 1,26 1,35 1,63

Iedzīvotāju skaits 1546 1486 1446 1397 1350

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Bibliotēkas krājuma
komplektēšanai uz vienu bibliotēkas apkalpes zonā deklarēto pašvaldības
iedzīvotāju katru gadu ir mainīgi, bet ar tendenci palielināties. Tas ir atkarīgs no
pašvaldības budžeta iespējām.



Bibliotēkas galvenie darba rādītāji

Bibliotēkas pamatrādītāji (5 gadi)
Rādītāji 2012 2013 2014 2015 2016

Lietotāju kopskaits 284 287 260 242 230

t.sk. bērni/jaunieši 94 114 76 62 54

Fiziskais apmeklējums 7300 5273 5194 4352 4236

t.sk. bērni/jaunieši 4073 1926 1876 1182 1028

Izsniegums 6930 6344 6298 6022 5998

-grāmatas, audiovizuālie 4800 3124 3996 4481 4391

- periodiskie izdevumi 2130 1436 2302 1541 1502

-izsniegums bērni/jaunieši 1800 1784 1850 1247 1185

Bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits no 284 (2012.g.) uz 230 (2016.g.) - 54 , ir samazinājies, to
var pamatot ar diviem negatīviem faktoriem: gan dzimstības, gan kopējā iedzīvotāju skaita
samazinājums vietējā pašvaldībā, kas tieši ietekmē bibliotēkas skaitliskos rādītājus. Iedzīvotāju
nodarbinātības līmenis pagastā ir samērā zems. Galvenā uzņēmējdarbības forma ir saistīta ar
lauksaimniecību (graudkopība, piena un gaļas lopkopība). Visvairāk iedzīvotāju nodarbināti
pašvaldībai piederošajās iestādēs. Liela daļa iedzīvotāju ir izbraukuši strādāt gan uz lielākajām
pilsētām, gan arī uz ārzemēm. Līdz ar to pārceļoties uz dzīvi tuvāk darba vietām. Krities - bērnu
lasītāju skaits no 94 (2012.g.) uz 54 ( 2016. g.) - 40 , to var izskaidrot ar bērnu skaita
samazināšanos pagasta teritorijā, bērni aiziet mācīties uz citām mācību iestādēm, tādēļ viņiem ir
neizdevīgi apmeklēt pagasta bibliotēku. Apmeklējumu skaits samazinājies no 7300 (2012.g) uz
4236 (2016.g.) -3064. Attiecīgi krities arī izsniegums no 6930 (2012.g.) uz 5998 ( 2016.g.) - 932.
Pozitīvākais aspekts ir tas, ka nav novērojams liels kritums pie grāmatu 4800 (2012.g.) uz 4391(
2016.g.) - 409 un periodisko izdevumu izsniegšanas 2130(2012.g.) uz 1502( 2016.g.) – 628.



Bibliotēkas galvenie darba rādītāji

Jaunieguvumi 2012 2013 2014 2015 2016

Grāmatas 161 174 191 201 120

-t.sk. latv. daiļliteratūra (UDK 821.174) 23 15 44 20 32

-t.sk. bērniem/jauniešiem 13 19 33 36 26

Seriālizdevumi 540 334 17 20 22

Audiovizuālie un pārējie
Izslēgtie dokumenti 543 662 887 22 21

Krājuma kopskaits 7765 7613 6934 7133 7253

Bibliotēkas krājuma, informācijas resursu organizācija un attīstība

Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku 
darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības 
un pieprasījumu Bibliotēkas pamat krājums ir daiļliteratūra, nozaru literatūra pieaugušajiem un 
bērniem un periodiskie izdevumi.

SBA 2012 2013 2014 2015 2016

no citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits

146 79 78 88 82

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits

43 80 83 89 88

Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi



Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības centrs



Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

• 2016.gadā saistībā ar Kalupes pagasta iedzīvotājiem ir pieņemts 301 lēmums, 
kuru projektus sagatavoja sociālais darbinieks (sociālā palīdzība, sociālā 
rehabilitācija, sociālā aprūpe)

• 2016.gadā sociālo palīdzību saņēmušas 43 ģimenes 116 personas

• Kalupes pagasta pārvaldē, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā 
obligātie izmaksāti 2016.gadā:

- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 12 443 EUR
46 personām





2016.gadā dzīvokļa pabalsts izmaksāts 1935 EUR apmērā 
83 personām



Pārējie sociālās palīdzības pabalsti, kuri noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos
(bērnu ēdināšanai, bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, pabalsti ārkārtas situācijā,
audžuģimenēm, bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, bēru
pabalsti, pabalsti 80 un 90.gadu jubilejās) izmaksāti 2016.gadā: 10 914 euro - 87
personām.



• Konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam 57 ģimenēm personu skaits
tajās – 150

• 3 personas uzņemtas gaidīšanas rindā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanai „Vaivaros”

• Klientiem klātienē vai telefoniski sniegtas 256 konsultācijas par sociālo
palīdzību, sociālo rehabilitāciju un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī citos
jautājumos

• Apkopota un iesniegta nepieciešamā informācija AS „Latvenergo” par
trūcīgām ģimenēm atbalsta saņemšanai norēķiniem par elektrību

• 2016.gadā sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu tika izsniegtas:
- 675 pārtikas pakas,
- 81 higiēnas un saimniecības preču komplekti,
- 42 skolas piederumu komplekti,

• Organizētas 4 donoru dienas
• 3 bērni no trūcīgām ģimenēm piedalījās Daugavpils novada Sociālā dienesta

organizētajā vasaras nometnē
• Kopā ar jaunatnes lietu speciālistu nodrošināta viena bērna iesaiste skolēnu

nodarbinātības pasākumā vasarā
• Ziemassvētkos apsveikti vientuļie pensionāri, politiski represētas personas,

apmeklēti Ziemassvētku pasākumi novadā bērniem invalīdiem un bērniem
bāreņiem



Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils Ilūkstes novadu komitejas organizētajā pasākumā 
„Labā zvaigzne” Valērijs Nitišs saņēma apbalvojumu par aprūpes mājās pakalpojumu 

sniegšanu pensionāriem.



Vilciņu ģimene apmeklēja „Laimas namiņa” atklāšanu Rīgā un tikās ar Latvijas Valsts 
prezidenta kundzi Ivetu Vējoni.



Sociālais darbinieks piedalījās diskusijā Saeimā „Personu ar invaliditāti rehabilitācijas 
un nodarbinātības iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā”.



Sociālā darba speciālisti piedalījās Kalupei – 150 jubilejas pasākumu organizēšanā un 
startēja fotoorientēšanās sacensībās Kalupē.



Iedzīvotāju saņemtie sociālie pakalpojumi

• Sociālās aprūpes pakalpojumus saviem līdzekļiem saņēma 12 klienti

• Aktīvas ir 2 audžuģimenes

• Ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus saņēma 1 persona SAC 
Višķi un 2 personas ar psihoneiroloģiskām veselības problēmām 
saņēma pakalpojumu ārpus Daugavpils novada 

• Psihologa konsultācijas Sociālajā dienestā saņēmušas 24 personas



Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta jaunatni organizēti pasākumi dažādām sociālajām 
iedzīvotāju grupām.



Multifunkcionālā centra “Varavīksne” un 

jauniešu paveiktais



2016



REALIZĒTS PROJEKTS «KOPĀ VARAM UN DARAM»

Projekta ietvaros tika:

o Organizētas tikšanās ar ainavu arhitekti Kintiju Cirsi



o Izstrādāts MFC «Varavīksne» teritorijas apzaļumošanas projekts (7 kārtas)

Projektētājs: ainavu arhitekte Kintija Cirse

o Izrakti un pārstādīti teritorijā esošie košumkrūmi



o Iegādāti darba rīki, nepieciešamie stādi apzaļumošanai

o Pēc apzaļumošanas projekta, realizētas pirmās trīs kārtas: iestādīts dzīvžogs 

(1 kārta) un iestādīti košumkrūmi, kas papildina kopskatu apstādītajā 

teritorijā (2 un 3 kārta)



DALĪBA DAŽĀDOS PASĀKUMOS

o Sadraudzības vakars  Medumos



o Ziemas sporta spēles 2016

Vladislavs Niķitins izcīnīja 1.vietu šaušanā ar 

pneimatisko pistoli un 3.vietu loka šaušanā



o Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Daugavpils un Ilūkstes 

novadu skolēniem, Špoģos

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Daugavpils – Ilūkstes novadu nodaļas jaunieši no Kalupes 

pagasta, iejutās dažādu negadījumu cietušo lomās: cietušie autoavārijā, negadījums ar 

motociklu (lauzta roka), gūts ievainojums ar motorzāģi, ar naglu sadurta kāja, gūts rokas 

apdegums, svešķermenis acī, amputēts pirksts, pārkarsušais un kukaiņu sadzeltais mutē.





o apmeklētsVišķu pagasta jauniešu centra atklāšanas pasākums



o Burbuļfutbolā Maļinovā iegūta 3.vieta



o Piedalījāmies orientēšanās sacensībās Vecstropos



o piedalījāmies Daugavpils novada jauniešu salidojumā



o Vasaras puķu sēšana

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES MFC «VARAVĪKSNE»



o Novadīta lekcija par pirmās palīdzības sniegšanu



o Organizēta fotoorientēšanās Kalupē



o Apmeklēta dzīvnieku patversme «Otrā māja» Demenē



o Dalība Miķeļdienas gadatirgū ar sejas apgleznošanu un rokassprādžu 

izgatavošanu no koka un stikla pērlītēm



o Starptautiskajā veco ļaužu dienā ar radošo darbnīcu ciemojāmies pie 

senioriem



o Izgatavojām atstarotājus



o Griezām dūjas un veidojām Latvijas kontūru no svecītēm



o Piedalījāmies intelektuālajā spēlē, Demenē



o Ziemassvētku apsveikuma izgatavošana valsts Prezidenta ģimenei



o Gatavošanās Ziemassvētkiem



JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS

o apmeklējis Latgales reģiona neformālās izglītības apmācības par mentoringu 

«Solis kopā»

o Piedalījies Izglītības un Zinātnes ministrijas rīkotajā izbraukuma seminārā 

uz jauniešu centriem Valmierā, Rencēnos, Burtniekos un Madonā



MFC «VARAVĪKSNE» 

o Nomainīts linolejs o Iegādāts jauns novusa galds un 

mini biljards 



PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2017.GADĀ

• DALĪBA NOVADA UN CITU PAGASTU RĪKOTAJOS PASĀKUMOS

• DALĪBA NOVADA RĪKOTAJĀ PROJEKTU KONKURSĀ «UZLABOSIM SAVU 

IKDIENU»

• ORGANIZĒSIM FOTOORIENTĒŠANOS KALUPĒ



Kalupes pagasta

kultūras darba atskaite

2016.gads



2016.gada
Plāns

2016.gada
Izpilde

IENĀKUMI
Pašvaldības budžets (EUR) 19897 18829

IZDEVUMI
Kopā (EUR)
Kārtējie izdevumi kopā (EUR)

19897
19897

18829
18829

t.sk. bruto darba samaksa (EUR) 10027 9280

darba devēja VSAOI, pabalsti, 
Kompensācijas (EUR)

2910 2657

pārējie kārtējie izdevumi (EUR) 6960 6892

Kapitālie izdevumi ____ ____

Kultūras darba pārskats
Finansiālie rādītāji



Darba organizācija

• Turpina strādāt Eiropas deju kolektīva

«Balance» darbs

• Turpina strādāt vīriešu vokāli instrumentālais ansamblis

• Izveidota un darbojas darba grupa pagasta vēstures izpētei 
un apkopošanai



Organizētie pasākumi

• Barikāžu atceres diena





Talka









Senioru atpūtas pēcpusdiena









Ielīgošana









Novadnieku saiets «Kalupes pagastam 150»













Miķeļdiena











Lāčplēša diena













Latvijas Republikas proklamēšanas diena















Bērnu eglīte









Masku balle









Pasākumi 2017. gadam

• Janvāris

• *Barikāžu atceres diena

• Februāris

• *Metenis-aizgavēnis

• Aprīlis

• Pavasara saulgrieži

• Maijs

• *Izstāde ,,Baltā galdauta svētki»

• *Ģimeņu svētki

• *Senioru večerinka

• Jūnijs

• *Ielīgošana

• Jūlijs

• * Izstāde- Ziedu svētki

• Augusts

• * Bērnības svētki

• Septembris

• Ekskursija Dzejas dienas 
Tadenavā

• *Novada dienas

• *Miķeļdienas gadatirgus

• Novembris

• *Lāčplēša diena

• *Latvijas dzimšanas diena

• Decembris

• Ziemassvētku egles aizdegšana

• *Masku balle



SPORTS

2016.gads



Kalupes pagasta sporta komandas 
2016.gads

• Futbola

• Hokeja (pieaugušie)

• Hokeja (bērnu)

• Hokeja (jauniešu)

• Basketbola  (sievietes)

• Basketbola (vīriešu)



Daugavpils novada čempionāts futbolā zālē  
2.vieta



Daugavpils novada čempionāts basketbolā vīriešiem
4.vieta



Preiļu kauss basketbolā 
1.vieta



Latgales reģiona amatieru komandu čempionāts basketbolā sievietēm 
2.vieta 



Ziemeļaustrumu basketbola čempionāts meitenēm
4.vieta



Kalupes kauss basketbolā 
2.vieta 



Daugavpils atklātais čempionāts hokejā 
2.vieta



Latgales zonā hokejā
1.vieta 



Starptautiskais hokeja turnīrs Sanktpēterburgā 
3.vieta



Starptautiskais hokeja turnīrs Sanktpēterburgā 
3.vieta



Veterānu turnīrs



Zelta ripa 
2.vieta



Lazdukalna Kauss 2016 
1.vieta



Latgales kauss 
1.vieta



Starptautiskais hokeja turnīrs Daugavpilī 
3.vieta



Austrumlatvijas čempionāts futbolā (Latvijas čempionāta 2.līga) 

4.vieta 



Daugavpils novada čempionāts futbolā
2.vieta



Veterānu turnīrs futbolā 
Kalupe - 150



Veterānu turnīrs futbolā 
Kalupe - 150



Kalupes kauss futbolā 2.vieta



Kalupes kauss futbolā



Daugavpils novada 3.sporta spēles 
4.vieta



„Daugavpils novada Sporta laureāts 2016”

• labākā sieviešu basketbola komanda - Kalupes pagasta 
sieviešu basketbola komanda

• labākā hokeja komanda – Kalupes pagasta hokeja komanda 

• labākais hokeja treneris - Kalupes pagasta hokeja komandas 
un jauniešu komandas „Kalupe” sabiedriskais treneris 
Aleksandrs Vabiščevičs

• Nominācijā «Par ieguldījumu Daugavpils novada veterānu 
sportā» - Staņislavs Stašulāns

• Nominācijā «Novada labāka pagasta pārvalde sporta darba 
organizācijā» - Kalupes pagasta pārvalde, 3.vieta





Nevalstiskās organizācijas

• 132.Kalupes mazpulks

• Biedrība sieviešu klubs  “Astras”

• Biedrība “Kalupes kopienu atbalsta centrs ”Vitrāža”’’

• Mednieku biedrība ’’Kalupe’’

• Biedrība ”Lauku meija” 



PALDIES PAR UZMANĪBU!


