
SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES

ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2016.GADĀ



Skrudalienas pagasta iedzīvotāju 
skaits pēc vecuma grupām

0 – 17 gadi -148 – 12 %

18 – 62.gadi - 800 – 63 % 

63 un vairāk- 315 – 25 %

Demogrāfiskie rādītāji

Piedzima - + 7 bērni

Nomira - 26 personas

0 - 17.gadi

12%

18 – 62.gadi 

63%

63 un vairāk

25%

Kopā pēc stāvokļa uz 01.01.2017.pagastā ir 1263

iedzīvotāji



Skrudalienas 
pagasta 
pārvalde

Komunālā 

nodaļa
8,003 slodzes

Izglītība Kanceleja
4,35 slodzes

Grāmatvedība
3,633 slodzes

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija

Bāriņtiesa
5,25 slodzes

Silenes pamatskola
17,82 slodzes skolotāji

15,05 slodzes tehn.personāls

Skolēnu 

pārvadājumi
1,5 slodzes

Silenes 

kultūras nams
2,107 slodzes

Bibliotēkas
Sports un 

jaunatne
0,9 slodzes

Silenes 

bibliotēka
1,2 slodzes

Skrudalienas 

bibliotēka
0,75 slodzes

Daudzfunkcionālais 

centrs «Skrudaliena»
5,0 slodzes



Strādājošo skaits

Skrudalienas pagasta pārvalde – 32 darbinieki

t.sk. ar augstāko izglītību – 6

ar vidējo speciālo – 19

ar vidējo - 7

Silenes pamatskola – 32 darbinieki

tai skaitā tehn.personāls 14 darbinieki

 Bāriņtiesa – 6 darbinieki

Kopā: 70 cilvēki 

Uz 01.01.2016.gada – strādāja 85 cilvēki



Bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā, pēc NVA datiem

Uz 01.01.2015 - 14,3  %

Uz 01.01.2016 - 14.7 %

Uz 01.01.2017 - 15.8 % ( no darbaspējīgo iedzīvotāju kopskaita)

Bezdarbnieku skaits, kuri sastāvēja uzskaitē NVA

01.01.2015    - 126 cilv.

01.01.2016 - 118 cilv.

01.01.2017 - 126 cilv.



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

2015.g 2016.g %

Kopā   EUR 1046502 944 572 90

Transferti EUR 959775 849 926 89

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi

( PVN atgriešana)

39707 38 341 97

Nenodokļu ieņēmumi

(Pamatlīdzekļu pārdošana)

2362 5501 233

Nodokļu ieņēmumi 44658 50 804 114



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

2015.g 2016.g %

Atlīdzība

(darba alga + nodokļi)

574 925 551 391 96

Sociālie pabalsti 48 262 57 839 120

Komandējumi un dienesta 

braucieni
802 991 124

Pakalpojumi 97 518 93 685 96

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces un inventārs
105 965 91 901 87

Kapitālie izdevumi 195 704 122 367 63

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi
4050 5761 142

Kopā: 1 027 226 923 933 90



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2016.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām kopā 

EUR ( 923 933: 1263 iedz. = EUR 731.54 /1 iedz.) 2015.g.- EUR 790.0

Izglītība; 43 32 97; 47%

Skrudalienas 

bāriņtiesa; 5 19 70; 6%

Atpūta, kultūra un 

reliģija; 12 73 34; 14%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana; 

11 43 58; 12%

Vispārējie valdības 

dienesti; 12 73 75; 14%

Sociālā aizsardzība; 5 

87 84; 6%
Vides aizsardzība; 1 08 15; 



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2016.GADA SPECIĀLĀ BUDŽETA (AUTOCEĻU UZTURĒŠANA)

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZPILDE SALĪDZINĀJUMĀ

AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU

2015.g. 2016.g. %

KOPĀ ieņēmumi  EUR 39 273 52 712 134

t.sk.  transferti EUR 39 273 52 712

KOPĀ izdevumi, EUR 36 278 49 491 136

t.sk. kap.remonts 25 470 36 548 143



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
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Kapitālieguldījumi

2016.gadā



Kapitālieguldījumi   2016.gadā

Ir paveikti remonta darbi telpu pielāgošanai Skrudalienas bibliotēkas vajadzībām-EUR 52130.02

 Signalizācijas ierīkošana Skrudalienas bibliotēkas telpās - EUR 872,73

 mājas Bruņene 24 dūmvadu un bēniņu logu atjaunošana, kas izmaksāja EUR 8025.0 

 Ir veikti remontdarbi Silenes pamatskolā – EUR 4206,0

 Ir ieliktas 2 jaunas durvis tehniskajās telpās – EUR 1150,0

 Veikti remontdarbi dzīvoklī Skaista iela 12/8 – EUR 2048,0

 Renovēta rezerves izejas kāpņu telpa pārvaldes ēkā – EUR 2511,0

 Atjaunots siltummezgla aprīkojums Brīva laika centrā – EUR 1448,0

 Atjaunota rezerves izejas telpa Silenes kultūras namā – EUR 624,00

 Ielikti 2 logi daudzfunkcionālā centrā «Skrudaliena» – EUR 915,0

 Ielikti 2 logi Silenes bibliotēkā- EUR 880.00

 Silenes ciema ūdens apgādes grunts akas automātiskās vadības bloka 
izgatavošanu, montāžu un pieslēgšanu – EUR 303,0

 Un citi nelieli remonta un ēku uzturēšanas darbi



Telpu pielāgošana Skrudalienas bibliotēkas vajadzībām-EUR 52130.02

pirms remonta



Telpu pielāgošana Skrudalienas bibliotēkas vajadzībām-EUR 52130.02

pēc remonta



Mājas Bruņene 24 dūmvadu un bēniņu logu atjaunošana EUR 8025.0 



Silenes pamatskolas telpas- EUR 4206,00

Griestu pārseguma atbalsta ierīkošana un margu uzstādīšana



Ir ieliktas 2 jaunas durvis tehniskajās telpās – EUR 1150,0



Veikti remontdarbi dzīvoklī Skaista iela 12/8 – EUR 2048,0



Renovēta rezerves izejas kāpņu telpa pārvaldes ēkā – EUR 2511,0



Atjaunots siltummezgla aprīkojums Brīva laika centrā – EUR 1448,0



Ielikti 2 logi Silenes bibliotēkā- EUR 880.00



Pamatlīdzekļu iegāde 2016.gadā

Skrudalienas pagasta pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai ir iegādāti:

Mazlietots, komfortabls autobuss par EUR 65 219.00

 Iegādāta traktoram piekabināma mauriņpļaujmašīna - EUR 810,0

 Kompressors – Eur 544,0

 Autopiekabe – EUR 750,0

 Stacionārais dators personāla speciālistes vajadzībām EUR 650,0

 Kases aparāts- EUR  290,00 

Motorzāģis – EUR 524,00

 Portatīvais dators – EUR 605,00



Skolēnu autobuss – EUR 65 219,0



Pamatlīdzekļu iegāde 2016.gadā

Skrudalienas pagasta pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai ir iegādāti:

Mazlietots, komfortabls autobuss par EUR 65 219.00

 Iegādāta traktoram piekabināma mauriņpļaujmašīna - EUR 810,0

 Kompressors – Eur 544,0

 Autopiekabe – EUR 750,0

Motorzāģis – EUR 524,00

 Stacionārais dators personāla speciālistes vajadzībām EUR 650,0

 Kases aparāts- EUR  290,00 

 Portatīvais dators kultūras nama vadītājai – EUR 605,00



Ceļu uzturēšana

2016.gadā



Bija uzsākti ceļa Adami –Skrīveri remonta darbi, kurus finansē

Daugavpils novada dome – to izmaksas sastādīs EUR 141 936.0 



Ceļu remonti 2016.gadā

 Iegādāts krūmgriezis – EUR 719,00

Veikti ceļu Vitaņiški –Mikitiški(150 m3) , Baltiņi-Viļķeļi( 170 m3), 

Zvirbuļi-Cēnsoņi (50 m3), Ķiploķi-Jonišķi(93 m3), Salinieki – Viļķeļi –

Červonka (20 m3), Raguliški-Raunas(39 m3), Staņuki-Bruņeno(39 m3), 

Ezerne-Saulkalni ( 89 m3) Aizupes iela ( 30 m3)  grants uzberšanas 

darbi

Veikti ceļu posmu Adami – Skrīveri, Baltiņi –Viļķeļi, Salinieki-Viļķeļi-

Červonka, Vārpene-Biķernieki, Vārpene-Ezerne-Šengeida, 

Salmonovka-Vitaniški krūmu un apaugumu izciršanas darbi;

ceļa  Nr.12 “Skrudaliena – Vārpene” 150 m2 asfaltētā posmā  bedrīšu 

remonts – EUR 2631,00

Sadarbībā ar Demenes pagasta pārvaldi veikta ceļu greiderēšana un 

profilēšana;



Ceļa Vitaņiški –Mikitiški grants uzberšanas darbi 



Ceļu remonti 2016.gadā

 Iegādāts krūmgriezis – EUR 719,00

Veikti ceļu Vitaņiški –Mikitiški(150 m3) , Baltiņi-Viļķeļi( 170 m3), 

Zvirbuļi-Cēnsoņi (50 m3), Ķiploķi-Jonišķi(93 m3), Salinieki – Viļķeļi –

Červonka (20 m3), Raguliški-Raunas(39 m3), Staņuki-Bruņeno(39 m3), 

Ezerne-Saulkalni ( 89 m3) Aizupes iela ( 30 m3)  grants uzberšanas 

darbi

Veikti ceļu posmu Adami – Skrīveri, Baltiņi –Viļķeļi, Salinieki-Viļķeļi-

Červonka, Vārpene-Biķernieki, Vārpene-Ezerne-Šengeida, 

Salmonovka-Vitaniški krūmu un apaugumu izciršanas darbi;

ceļa  Nr.12 “Skrudaliena – Vārpene” 150 m2 asfaltētā posmā  bedrīšu 

remonts – EUR 2631,00

Sadarbībā ar Demenes pagasta pārvaldi veikta ceļu greiderēšana un 

profilēšana;



Uzņēmējdarbība: nodarbināti 90 cilvēki- 29 uzņēmumos              

Lauksaimniecība 43

Tirdzniecība 14

Ražošana 15 

Pakalpojumi 18

Lauksaimniecība; 

43; 48%

Tirdzniecība; 

14; 15%

Ražošana; 

15; 17%

Pakalpojumi; 

18; 20%



Jauniešu vasaras  nodarbinātība

Vasaras periodā bija nodarbināti 16 pagasta jaunieši: 
visi 16 strādāja  uzņēmumos:

SIA «JUMS S = 2

Z/S «GAIŠA» = 1

IU» MARIANNA» =1 

SIA «ANTARIS» veikals Silenē = 3

Atpūtas parks «Silene» = 6

Z/S EGLES = 1

SIA « Avan Garden» = 2



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

Skrudalienas pagasta pārvalde apsaimniekoja 3 daudzdzīvokļu mājas: uz

01.01.2017.gada uzkrājums remontiem:  

Bruņene 24 - EUR 1937.34

Ezerne - EUR 596.55

Skrudaliena, Miera ielā 35 - EUR 647.74

Fizisko personu apsaimniekošanā joprojām atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas 
Silenes ciemā

 SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko - 5 daudzdzīvokļu mājas

2016.gada reģistrēti Zemesgrāmatā:

6 zemes gabali

Nekustamā īpašuma atsavināšana

2 zemes vienības – par EUR 4327,00



2016.gada laikā Silenes ciema iedzīvotāji turpināja uzstādīt ūdens skaitītājus 

daudzdzīvokļu un privātajās mājās. Pēc stāvokļa uz 01.01.2017. ir uzstādīti 132 

ūdens skaitītāji dzīvokļos, tas ir 85 % pret dzīvokļu kopskaitu Silenes 

ciemā(154), no kuriem 22 dzīvokļi ir tukši, tai skaitā 22 dzīvokļi- atslēgti no 

komunāliem pakalpojumiem;

 2016.gada laikā pieslēdzās ūdensvadam 1 māja un kanalizācijai 2 mājas.

 Tika izbūvēta jauna sausa tualete mājai Miera ielā 35, ierīkots apgaismojums gaitenī mājā 

Bruņene24.

 46 privātās mājās ir uzstādīti ūdens skaitītāji, kas sastāda 94% no ūdensvadam pieslēgtam 

mājām(49),tai skaitā divas mājas ir atslēgtas un vienā mājā nav uzstādīts ūdens skaitītājs.

 Pēc tiesas lēmuma no pašvaldības dzīvokļa Silenes ciemā izlikta viena persona. 

 Bija iesniegta prasība zvērinātam notāram par viena privāta dzīvokļa atzīšanu par 

bezsaimnieka īpašumu un nodošanu valsts īpašumā. Mūsu prasība ir apmierināta.



Pavisam - 861,8270 ha     

t.sk. Zemesgrāmatā- 166.11 ha
t.sk.brīvas zemes – 27,26 ha  

( 2015.gadā 36,98 ha)

 LIZ – 502,1058 - 58%

 Meži - 28,44 – 3%  

t.sk Zemesgrāmatā 22,89 

 Ēku uzturēšana- 26.9 – 3%

Zeme zem ceļiem – 85,5105-10% 

Ūdeņi            - 119,8 -14%

Pārējās zemes - 99,0707- 12%

2016.gada ir noslēgti 9 jauni zemes nomas līgumi par 9,72 ha

58%

3%
3%

10%

14%

12%
Lauksaimnicībā izmantojamā

zeme

Meži

Ēku uzturēšana

Zeme zem ceļiem

Ūdeņi

Pārējās zemes



Teritorijas apsaimniekošana: Komunālas nodaļas darbība
 2016.gadā iegūts 13 500 m3 ūdens

 ( 2015.g.- 13099 m3)

 2016.Gadā palika nemainīgs ūdens tarifs: EUR 1,14 /m3

Notekūdeņu tarifs: EUR 1,38/ m3

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz noslēgta līguma,  turpināja 

veikt SIA „Eko-Latgale” . Pašlaik šo pakalpojumu izmantoja  77 % pagasta 

iedzīvotāju. Sakarā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu 2017.gadā palielināsies 

atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 10,65/m3 ar PVN uz 13,09/m3 ar PVN.

 Atjaunots žogs ap notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām Silenes ciemā.

Turpinājām veikt klaiņojošo kaķu sterilizāciju, trīs suņi, 2 kucēni un 2 kaķi bija nodoti 

dzīvnieku patversmē , izdevumi sastādīja EUR 478,00. Aicinām pagasta iedzīvotājus 

sterilizēt savus mājdzīvniekus, pārvalde organizēs transportu un ārsta pakalpojumus. 

Atgādinām, ka ir nepieciešams čipēt savus suņus, kā to prasa likuma normas. 



Teritorijas apsaimniekošana
 Sākot no pavasara veikti tīrīšanas darbi abos ciemos un  kapos, regulāri notika zāles 

pļaušana. 

 Turpināta peldvietas uzturēšana Sila, Bruņu ezeru krastos, pie Dzirnavu dīķa un Skrudalienas 

ciemā;

 Uzturēti bērnu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un Skrudalienas ciemā ;

 Izbūvēta jauna veļas nojume Riču ielā 2, Silenes ciema centrā;

 Veikts asfaltēta ielas posma bedrīšu remonts Mazā ielā 2 pie pirts;

 Pašu spēkiem izgatavotas stiprās latvju zīmes un objektu norādes;

 Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 11 bīstamie koki Silenes, Viļķeļu un 

Raguļišku kapos par EUR 1355,20;

 Raguļišku un Šengeidas brāļu kapos uzstādītas speciālas informatīvas zīmes; 

 Veikta ielu apgaismojuma bojāto gaismekļu nomaiņa Silenes un Skrudalienas ciemos. Ielu 

apgaismojuma uzturēšanai izlietots EUR 3806,00

 Paveikti daudzi nelieli remontu un uzturēšanas darbi, veicot teritorijas labiekārtošanas, ēku 

uzturēšanas darbus;



Turpināta peldvietas uzturēšana Dzirnavu dīķa krastā Silenē



Veikts asfaltēta ielas posma bedrīšu remonts Mazā ielā 2 pie pirts



Izgatavotās stiprās latvju zīmes un objektu norādes



Nozāģēti 11 bīstamie koki Silenes, Viļķeļu un Raguļišku kapos par EUR 1355,20;





Izdevumi komunālās nodaļas darbībai

2016.g. izdevumi EUR 125 171.0   

kas ir  94,3% no 2015.gada

2015.g. izdevumi EUR 132 765.0  



IZGLĪTĪBA



uz 1.09.2016.-skolā mācījās 73 bērni, tai skaitā 

55 skolēni un 18-pirmsskolā;

Pamatizglītības programma (49 skolēni), Programmas kods  21011111

Pamatizglītības mazākumtautību programma ( 6 skolēni), 21011121 

(3.modelis)

 Pirmsskolas izglītības programma (18 audzēkņi), Programmas kods  

01011111

Skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagoģiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, 13 no tiem ir maģistra grāds.



2015./2016. mācību gada skolas absolventu tālākie ceļi:

Nr.p.

k.

Uzvārds, vārds Mācību iestāde Izglītības programma

1. Belousovs Deniss Daugavpils

tehnikums

Autotransports

2. Bogatenko Adriana Daugavpils

tehnikums

Komerczinības

3. Fjodorovs Imants Daugavpils

tehnikums

Datorsistēmas

4. Kozlovskis Igors Daugavpils

tehnikums

Autotransports

5. Madžuls Vadims Daugavpils

tehnikums

Dzelzceļa transports

6. Matuļs Valērijs Daugavpils

tehnikums

Datorsistēmas



Mācību darbs

2015./2016.m.g. skolēni piedalījās Daugavpils novada rīkotajās olimpiādēs un 

pētniecisko darbu skatēs ar šādiem  sasniegumiem: 

 

Olimpiāde Sasnieg

ums 

Dalībnieki Skolotājs 

Latviešu valoda 

un literatūra 

Dalība Karina Maskaļonoka 8.klase E.Griškjāne 

Matemātika 1.vieta Ēriks Lapkovskis 6.klase T.Bojaruneca 

 

Vēsture 3.vieta Valerijs Matuļs    9.klase S.Mole 

 

Vizuālā māksla Dalība Karina Maskaļonoka 8.klase 

Daniils Sizovs 5.klase 

O.Andrule 

ZPD angļu 

valodā 

3.vieta Ņikita Virbals 8.klase A.Mihailova 

 

          



11.04.2016. novadā notika novada zinātniski-pētniecisko darbu skate 

angļu valodā. 8.klases skolēns Nikita Virbals ar darbu ieguva 3.vietu.

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/04/2015.2016.-073.jpg


Dalība konkursos un skatēs
Mūsu sasniegumi:

Pasākums Dalībnieki Skolotājs Sasniegums

Daugavpils novada sākumskolas 3.klašu 

skolēnu pašsacerēto radošo darbu konkurss 

“Mēs – paši par sevi”

Edite Stare 3.klase I. Miezite-

Pučinska

Dalība

Daugavpils novada sākumskolas skolēnu 

pētījumu darbu konkurss “Vēro! Domā! 

Raksti! Dalies ar citiem!” par tēmu 

“Tūrisma maršruts mana pagastā”

Eduards Gasperovičs

4.klase

T.Bojaruneca Dalība

Daugavpils novada sākumskolas 1.-2.klašu 

skolēnu radošo darbu konkurss “Ziemas 

vārtos”

Anastasija Madžule D. Grigorjeva 1.vieta

Daugavpils novada krievu valodas konkurss 

“Mans mīļākais dzejolis”

Eriks Lapkovskis,

Iļja Ivanovs

S.Mole Dalība

Mūsdienu deju kolektīvu skatē A.Mihailova Deju grupa 

“Tornado”

1.pakāpes 

diploms

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss

„Rakstu darbi”

O. Andrule Jelizaveta

Pavlova 7.klase,

Nikolajs Ivanovs

3.pakāpes 

diploms

3.pakāpes 



Dalība konkursos un skatēs

Popgrupu un instrumentālo ansambļu koncerts- konkurss R.Almakajeva Veronika Boldaveško 2.klase,

Gabrijela Hrapāne 1.klase,

Jelizavete Stolbova 3.klase

1.pakāpes diploms

Vokālās mūzikas konkurss 

“No baroka līdz rokam”

R. Almakajeva Veronika Boldaveško 2.klase,

Gabrijela Hrapāne 1.klase,

Jelizavete Stolbova 3.klase

2. pakāpes diploms

Mūsdienu deju radošs konkurss A.Mihailova Deju grupa “Tornado”junior Pateicība

Konkurss “ Senas lietas stāsts» S. Mole Agnesa Ščaja- Zubrova 6.klase Pateicība

Skolēnu skatuves runas konkurss T.Klopova Aleksandrs Poļakovs 6.klase 3.pakāpe

Vizuālās mākslas konkurss

“Mani Dziesmu svētki”

O. Andrule Gabrijela Hrapāne 1.klase,

Valērija Glotova 2.klase,

Karina Maskaļonoka 8.klase,

Kristine Leine 8.klase,

Nataļja Poļakova 4.klase

Daniils Sizovs 5.klase

2.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

3.vieta

Skatuves runas konkurss

“Zelta sietiņš”

I.Miezite -

Pučinska
Eriks Lapkovskis 6.klase,

Edite  Stare 3.klase

Pateicība

Pateicība

Pasākums pirmsskolas audzēkņiem 

“ Balts no abiem galiem”

R.Almakajieva Pirmsskolas audzēkņi Dalība



Dalība konkursos un skatēs

Pasākums Skolotājs Dalībnieki Sasniegumi

Valsts policijas bērnu zīmējumu 

konkurss «Esmu redzams-

esmu drošs»

O. Andrule Artjoms Andruļs 2.klase, 

Jelizavete Stolbova 3.klase, 

Kristine Poļakova 4.klase

1.vieta

Atzinības raksts 

Atzinības raksts

43. starptautiskajā bērnu 

mākslas izstādē –konkurss 

„LIDICE ”

O. Andrule Veronika Boldaveško 2.klase, 

Artjoms Andruļs 2.klase, 

Kristine Poļakova 4.klase, 

Karina Maskaļonoka 8.klase, 

Kristine Leine 8.klase, 

GabrielaHrapane 1.klase

3.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

Bērnu žūrijas konkurss L.Voitkeviča,I.Miezīte –

Pučinska,D. Grigorjeva,

E.Griškjāne,T. 

Bojaruneca

1.-9.klases skolēni, skolotāji, 

vecāki

Diploms

Instrumentālo ansambļu un 

popgrupu festivālā – konkurss 

“No baroka līdz rokam”

Latgalē

R. Almakajeva 1.-4.klašu vokālajs ansamblis Diploms 

LVM starptautiskās vides 

izglītības programmas konkurss 

"Izzini mežu!

L. Voitkeviča 5.-9.klašu skolēni Diploms



Maija mēnesī Silenes pamatskolā notika dabaszinātņu nedēļa. 

Nedēļas  organizēšanas mērķi – veicināt interesi par mācību 

priekšmetiem, sekmēt pētniecisko un radošo darbību, attīstīt zinātkāri, 

loģisko un radošo domāšanu.

Visas nedēļas garumā skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs. 1.-3.klašu 

skolēniem bija organizēts pasākums „Putnu daudzveidība”(skolotāja 

Inga Elste), sākumskolas skolēni piedalījās ekskursijā pa ciematu 

„Atklāj Sileni no jauna”, kuras gids bija 4.klases skolēns Eduards 

Gasperovičs (skolotāja T.Bojaruneca).

5.-9.klašu skolēni piedalījās eksperimentu darbnīcā „Brīnumainas 

pārvērtības”. A.Sizovs prezentēja savu pētījumu par elektrību 

(skolotāja Eleonora Griškjāne).



10 maijā  6.klases skolniece

Agnese Ščaja-Zubrova

(vēstures skolotāja Sofija Mole)

veiksmīgi piedalījās 

Daugavpils novada Izglītības

pārvaldes konkursā “Lietas stāsts”.

Šāda veida konkurss tika organizēts

pirmo reizi ar mērķi ieinteresēt 

skolēnus savas dzimtenes vēstures 

pētīšanā, iemācīties prezentēt savu 

darbu un paradīt, cik svarīgi 

saglabāt mūsu senču mantojumu.

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/05/2015.2016.-014.jpg


Interešu izglītība
 1.-4. kl. vokālas ansamblis  (R.Almakajeva)

 5.-9.kl. koris ( R.Almakajeva)

 Vizuālās mākslas pulciņš ( O.Andrule)

 Floristikas pulciņš (O.Andrule)

 Leļļu teātris ( D. Krasiļņikova)

 Sporta spēļu pulciņš  (A.Puzirevskis)

 Deju pulciņš (A. Mihailova)



Augstus sasniegumus uzrādījuši skolas sportisti gan 

komandu, gan individuālajās sacensībās florbolā, 

futbolā, rudens krosā, sporta spēles «Tautas bumba»

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/10/IMG_2521.jpg


3. decembrī Silenes pamatskolā jau 2. reizi notika Daugavpils novada sporta skolas atklātās 

meistarsacīkstes brīvajā cīņā 2002. gadā un jaunākiem zēniem, kā arī 1999.-2003.g. dzimušām 

meitenēm. Sacensībās piedalījās 90 dalībnieku no Daugavpils novada, Daugavpils, Krāslavas, 

Cēsīm un Ķekavas novada. Kopumā novada sportisti šajās sacensībās izcīnīja 4 godalgas. 

Veiksmīgākā svara kategorija mums izrādījās līdz 47 kg, kur abas pirmās vietas izcīnīja 

Daugavpils novada sporta skolas audzēkņi – 1.vieta naujenietim Andrim Trofimovam, otrā 

silenietim Ņikitam Andruļam.

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/12/image.1jpg.jpg


Notikušas 28 ārpusklases aktivitātes
Barikāžu atcerei veltīts pasākums” 1991. gada barikāžu 

aizstāvju atceres diena”

1.-9.klašu  

skolēniem

Valodu nedēļā  skolā 1.-9.klašu  

skolēniem

Skolas skolēnu skatuves runas  konkurss 1.-9.klašu  

skolēniem

Sākumskolas nedēļa skolā 1.-4.klašu skolēniem

Lieldienu pasākumi:

Bērnurīts pirmskolai „Lieldienas”

Pasākums „Lieldienas klāt!”,

Skolēnu konkurss „ Lieldienu zaķi”

1.-9.klašu  

skolēniem

Karjeras nedēļa

Mācību ekskursija Latgales Transporta un sakaru tehniska 

skolā un Celtnieku profesionālā vidusskolā

8.-9.klašu skolēniem

Meža un dārza dienas

Koku stādīšana, skolas teritorijas sakopšana. Bērni iestādīja 

1300 priežu stādu Sventes meža iecirknī

1.-9.klašu  

skolēniem

Skolas skolēnu putnu būrīšu izgatavošanas konkurss 1.-9.klašu  

skolēniem

Pasākums skolēniem „Putni – mūsu draugi” 1.-9.klašu  

skolēniem

Pasākums, veltīts LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 

dienai

1.-9.klašu  

skolēniem

Pasākums „Māmiņai mīļākai” 1.-9.klašu  

skolēniem

9.klases pēdējā zvana svētki 1.-9.klašu  

skolēniem

Pasākums pirmsskolas grupas ”Tikšanās vasara!:” Pirmsskolas 

audzekņiem



Ārpusklases aktivitātes
Mācību gada noslēguma pasākums Labāko skolēnus 

apbalvošana, skolēnu 

uzstāšanās

1.septembris –Zinību diena Skolas pasākums kopā ar 

vecākiem

Tikšanās

ar dzejniecēm L. Kilevicu, F.Osipovu, J. Vitkeviču

1.-9.klašu  skolēniem

Sporta diena 

„Sportot ir prieks”

Sporta spēles 1.-

9. klašu skolēniem skolas

stadionā

Drošības nedēļā 

„Drošība uz ceļiem”

Tikšanās ar Latgales reģiona 

pašvaldības 

Daugavpils iecirkņa 

policijas inspektoriem

Bērnu žūrijas konkurss 1.-9.klašu  skolēniem

Izstāde „Rudens dāvanas” 1.-9. klašu skolēniem

Skolotāju dienai veltīts pasākums “ Paldies 

skolotajiem”

1.-9. klašu skolēniem

Akcija 

“Labo darbu nedēļa 2016”

1.-9.klašu skolēniem

Cirka festivāla „Parad ALLE” apmeklēšana 

Daugavpils kultūras pilī

5.-9. klašu skolēniem

Pirmsskolas grupas pasākums 

“Draudzīgā ģimene”

Ģimeņu sporta svētki



Patriotu nedēļas sākumā Silenes pamatskolas 5.-9.klašu skolēni devās 

mācību ekskursijā uz 34. artilērijas bataljonu Daugavpilī. Pasākuma 

mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras iespējām Nacionālajos 

bruņotajos spēkos un akcentēt patriotisko audzināšanu

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/11/2015.2016.-039-1.jpg


Ārpusklases aktivitātes

Latvijas 

Republikas proklamēšanas 

gadadienas pasākumi skolā:

 foto izstāde “Mans tētis vislabākais”

 Sporta sacensības „Lāčplēša spēks”, veltītas 

Lāčplēša dienai.

 Konkurss „Kas ir kas?, Kas tas ir?” 

 Ekskursija uz 34. artilērijas bataljonu.

 Latvijas Republikas Proklamēšanas 

98.gadadienai veltīts svinīgais 

pasākums

 Zīmējumu konkurss” Mans apsveikums 

Latvijai”

 Konkurss “Mans dāvinājums Latvijai”

6.-9.klašu skolēniem

1.-9.klašu zēniem

6.-9.klašu skolēniem

5.-9.klašu skolēniem

1.-9.klašu skolēniem 

2.-3.klašu skolēniem

4.-5.klašu skolēniem

Mārtiņu dienai veltīts pasākums

“Rudens beigas, ziemas sākums”

1.-7. klašu skolēniem

Adventes

sveces aizdegšana

1.-9.klašu skolēniem

Ziemassvētku pasākumi „Vai tu dzirdi, vai tu jūti, 

Ziemassvētki nāk!”

Pirmsskolas grupas skolēniem

1.-9.klašu Skolēniem



Patriotu nedēļas pasākumus skolā noslēdza Latvijas Republikas 

proklamēšanas 98. gadadienai veltīts koncerts. 

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/12/20161111_165602.jpg


15.decembrī Daugavpils novada kultūras centru piepildīja vismazākie Daugavpils 

novada skolu audzēkņi, jo notika pasākums pirmsskolniekiem “Vāru, vāru 

dziesmu putru”.

19.decembrī Silenes pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi kopā ar 

Rūķi devās Ziemassvētku vecīša meklējumos.



Treniņu un apmaiņas programmas

1. Brīvās cīņas treniņu programma Daugavpils 

novada sporta skolas audzēkņiem  (01.06.-

10.06.2016.).

2. Boksa sekcijas  treniņu programma Daugavpils 

novada sporta skolas audzēkņiem  (13.06.-

19.06.2016.)



Izdevumi Silenes pamatskolas darbībai

2016.gads – EUR 224 346.0 - 57,5 % pret 2015.gadu

2015.gads – EUR 389 968,0 



Saskaņā ar 2016.gada 25.februāra Daugavpils novada domes lēmumu 

Skrudalienas pamatskola ar 31.08.2016.g.tika slēgta.

Līdz mācību gada beigām skolā notika mācības un dažādi pasākumi, bet 

vasaras laikā tika veikta materiālo vērtību inventarizācija.



 Skrudalienas pamatskolas telpās ar 01.07.2016. izveidots daudzfunkcionālais 
centrs «Skrudaliena», kurā jau notika būvdarbi telpu pielāgošanai Skrudalienas 

bibliotēkas vajadzībām.

 Turpmāk, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, centrā notiks remontdarbi, nodrošinot 
piekļuvi, tas ir pacēlāju uzstādīšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un dienas 

centra izvietošanai, kur tiks sniegti pakalpojumi dažādu grupu iedzīvotājiem.

 2016.gads – EUR 107 576,0 

 2015.gads – EUR 168 742.0

Izdevumi daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» darbībai

 2016.gads - EUR 64 337,0 



SOCIĀLAIS DARBS

Izmaksāto sociālo pabalstu sadalījums- EUR 

2015.g. 2016.g. %

Pabalsts GMI 32 553 28 470 87

Dzīvokļa pabalsts 3420 2730 80

Bērnu ēdināšana 723 348 48

Bērniem bāreņiem 6541 7654 117

Transporta izdevumi skolēniem 1123 908 81

Pārējie (apbedīšana, ugunsgrēki, 

ārkārtas gadījumi)
3902 3892 100

Pabalsti veselības aprūpei naudā - 91 100

KOPĀ 48 262 44 093 91

2016.gadā bija apsveiktās 10 personas ar 80-gadu jubileju un

1persona ar 90.gadu jubileju. 



2015.gads – EUR 56 012,0

t.sk stipendiju darbi – EUR   7750,0 - 21 cilv.

2016.gads – EUR 58 784,0- 104% pret 2015.gadu

 t.sk stipendiju darbi – EUR 13 746.0 - 32 cilv. – 152 %



KULTŪRA

Silenes kultūras nama darbība

Sākot ar janvāra mēnesi Silenes kultūras namā notiek dažādi pasākumi.

Nozīmīgākie no tiem  ir:



1.Cikls „Krievu tautas paražas”: Pasēdēsim pie patvāra

2. Sadarbībā ar Daugavpils novada domes kultūras 

pārvaldi rīkots mūsdienu deju festivāls „Snow dance” 

3. Masļenica

4. Mātes diena

5. Piedalījāmies pasākumā «Savij ap mani gadus», kur 

sumināja ģimeņu pārus, nodzīvojušo laulībā ilgāk par 50. 

gadiem: Radiševsku un Mihņonoku laulātie pāri

6. Ģimenes diena „Ģimenes tradīciju lāde” 

7. Dziesmu saiets «Šūpojamies dziesmās»- 8

8. Miķeļdiena

9.Jaungada pasākumi bērniem un pieaugušajiem



Cikls „Krievu tautas paražas”: Pasēdēsim pie patvāra 



Sadarbībā ar Daugavpils novada domes kultūras 

pārvaldi rīkots mūsdienu deju festivāls „Snow dance” 



Atvadas no ziemas



Silenē, 2.maijā, viesojās Nacionālo bruņoto spēku orķestris 

un Valsts robežsardzes koris 



Mātes diena



Piedalījāmies pasākumā «Savij ap mani gadus», kur sumināja 

ģimeņu pārus, nodzīvojušos laulībā ilgāk par 50. gadiem

Radiševsku laulātais pāris

un

Mihņonoku laulātais pāris



Ģimenes diena „Ģimenes tradīciju lāde” 



Ģimenes diena „Ģimenes tradīciju lāde”



Dziesmu saiets «Šūpojamies dziesmās»- 8,kur piedalījās kolektīvi no 
visa 

novada



Ekspedīcija «Tuteiši»
 Šogad vasarā mūsu pagastā viesojās ekspedīcija no Rīgas Universitātes un Daugavpils 

pedagoģiskās  universitātes, ko vadīja profesore Janīna Kursīte. Ar mūsu līdzdalību 

komanda apmeklēja vairākus vecāka gadu gājuma iedzīvotājus, pierakstīja to atmiņas. 

Ekspedīcija bija ļoti interesanta un bija iegūts daudz informācijas. Bija sagatavotas radio 

piezīmes no ekspedīcijas , kas izskanēja Latvijas Radio 1.



Miķeļdiena



Jaungada pasākumi bērniem…



Silenes kultūras nama darbība

 - Silenes kultūras nama kolektīvi: vokālais ansamblis  
«Līgaviņas» un deju  grupa «Tornado» bieži izbrauc ar savām 
koncertprogrammām uz citiem novada pagastiem(Demene, 
Medumi, Tabore, Vecsaliena, Nīcgale, Saliena);

Par saviem sasniegumiem uzskatam:

Vokāla ansambļa «Līgaviņas» iegūto Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes 1.pakāpes diplomu par dalību vokālo ansambļu  
konkursā «Pavasara dziesma 2016» 

Latvijas vokālo ansambļu 2016.gada konkurss (Rezeknes nov.)-2 
pakāpe (diploms)



Deju grupa «TORNADO»

1. Mūsdienu deju festivāls
„Snow dance”- 1. pakāpe
(diploms);

2.  Mūsdienu deju konkurss
(Daugavpils) -2. pakāpe
(diploms);

3. Mūsdienu deju radošais
konkurss Latgalē-

diploms par piedalīšanos;
4.Starptautiskais
konkurss-festivāls
“Aprīļa pilieni -2016” Bauska)
- diploms par piedalīšanos;



Starptautiskā sadarbība

Vokalais ansambļis “Līgaviņas”

Dalība pasākumā „Jabločnij Spas”-

Šarkovščina,Baltkrievija – 2016.gada augusts

Dalība Starptautiskajā festivālā- „Amberstar-2016”-
diploms 1. vieta – 2016.gada 22-24.augustā



Starptautiskā sadarbība

„Jabločnij Spas”

„Amberstar-2016”



Izdevumi Silenes kultūras nama darbībai

 2016.g.- EUR 27 321,0  - 99,5% pret 2015.gadu

 2015.g. – EUR 27 452,0



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

izveidota 1956.gada II.ceturksnī
Akreditēta 2016.gada 14.decembrī



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Iegādātas 82 grāmatas par 400,0 euro, 

66 grāmatas saņemtas no Skrudalienas pamatskolas 

2016. gadā bibliotēku apmeklēja 152 lasītāji

Izdotas 5682 grāmatas pieaugušiem un bērniem

Periodikas abonēšanai piešķirti 285 euro

2016.gadā beigās krājumos bija 3082 eksemplāru grāmatu un 
žurnālu.

2016 gadā  saņemtas 163 grāmatas un 173 žurnāli . 



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Skrudalienas pagasta 
bibliotēkas krājumos ir 
3082 grāmatu un   
žurnālu  eksemplāru



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Bibliotēkā veikti 44 pasākumi. 
Pieaugušajiem veikti 24 pasākumi, 

bērniem veikti 20 pasākumi: 

2013 2014 2015 2016

Izstādes 22 22 22 22

Tematiskie 
pasākumi

20 22 22 22

Kopā 42 44 44 44



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība:
pasākumi 2016.gadā

 Pasākumi: „Latvija laikmetu griežos” –Lāčplēša dienas un Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana. Pārrunas ar skolniekiem 

un  iedzīvotājiem, vēsturiskas literatūras lasījumi, rādošas darbnīcas, 

viktorīnas, Jaunā gada  loterija un Labākais gada lasītājs – 2016-

pieaugušiem;

 Radošā darbnīca: „Es Jānīti daudzināju”, Jāņa un Līgo dienas 

svinēšana. Pēcpusdienas tikšanās  ar iedzīvotājiem.”,

 „Izstādes: kas veltīta Sveču dienai, mīlas dzejoļu izstāde, kas veltīta 

Valentīna dienai, „Informācijas dienas Skrudalienas bibliotēkā”, 

,,Drošāka interneta diena 2016. gada 4. – 11. februārī, „ Lieldienas -

Saules svētki”;

 e-prasmes apgūšana:  iepazīties ar e-pakalpojumiem (vid.gov.lv; e-

csdd.lv; latvija.lv u.c.), 



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība:

2016. gadā 19.novembrī 

notika spēle «Kas, kur, 

kad?» pēc tēmas 

„Ko tu zini par Latviju?”



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība:

Gada beigās 17. 

decembrī bibliotēka 

apkopoja rezultātus 

starp bērniem-

lasītājiem:, “Labākais 

gada lasītājs” .

Visi tika apbalvoti



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība:

«Lieldienas –saules svētki», «Latviešu rakstnieki bērniem» 



Izdevumi Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēkas darbībai

2016.g. – EUR  11 363,0  - 104,3% pret 2015.gadu

2015.g.- EUR  10 894,0



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība
Akreditēta 

2016.gada 14.decembrī un 
bibliotēkai piešķirts vietējas 
nozīmes bibliotēkas statuss.



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība

Iegādātas 83 grāmatas par 400,0 euro, 

72 grāmatas saņemtas no Skrudalienas pamatskolas 

2016. gadā bibliotēku apmeklēja 196 lasītāji

Izdotas 6790 grāmatas pieaugušiem un bērniem

Periodikas abonēšanai piešķirti 286 euro

 2016.gadā beigās krājumos bija 3827 eksemplāru grāmatu un žurnālu.

Šajā gadā  saņemtas 398 vienības grāmatu un žurnālu . 

Finansējums Grāmatu skaits Summa

(eiro)

Pašvaldības budžets 83 400,20

Bērnu žūrija 14 101,65

Projekts “Augstvērtīga tulkotā un nozares

literatūra”

6 44,28

Dāvinājumi 12 106,84

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība 20 144,38

No Skrudalienas pamatskolas bibliotēkas 72 369,87

Lasītāju nozaudēto grāmatu aizvietojums 8 38,60

215 1205,82



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība

Īpaša uzmanība tika vērta lasīt veicināšanai. Bērniem noformētās daudz grāmatu 

izstādes : “Izzini pasauli”, “Uzvedība un kultūra”, “Grāmata – palīgs mācībās”, 

“Ģeogrāfija – tilts starp dabu un sabiedrību”.



KULTŪRA
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība

 Atskaites laikā tika noformētas  17 grāmatu un tematiskās 

izstādes un  19 tematiskie pasākumi ( bibliotekāras stundas, radošas 

darbnīcas, grāmatu apskati, informācijas dienas, priekšlasīšana, 

viktorīnas);

 Interesantākās izstādes “Latviskais 

rotājošais raksts”,

“Zaļa zeme Latvija”, ‘Melnbaltais albums”,

“Mācies latviešu valodu”, “Ārstniecības augi”

 Lasītāji varēja piedalīties radošā darbnīcā 

“Cimdu raksti”, kur iepazinās ar  latviskiem

ornamentiem, adīja cimdus. 



KULTŪRA
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība

Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem neatkarīgi 

no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. 

• Lai sekmētu senioru informācijas tehnoloģiju prasmju apguvi un 

uzlabošanu, bibliotēka regulāri sniedz konsultācijas un palīdzību 

bibliotēkas lietotājiem.  

• Bibliotēkā bezmaksas var izmantot datu bāzes  letonika.lv , 

laikrakstu bibliotēku  lursoft.lv, LNB Digitālo bibliotēku.

• Lietotāji piedalījās viktorīnā “Drošība un mobilais telefons”, 

situācijas spēlē “Cieni sevi un citus internetā”.

• 6.-8.klašu audzēkņi apmeklēja bibliotekāro stundu “Informācijas 

meklēšana  internetā un enciklopēdijās”

• Šogad datorapmācībā piedalījās tikai viena vecākās paaudzes 

sieviete.



KULTŪRA
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība: pasākumi

 Regulāri tika piedāvātas bibliotekāras stundas. Starp tiem “Elektroniskais katalogs 

– tas nav grūti”, “Kur dzīvo grāmata?”, “Uzziņu literatūra”, “Datu bāze LETONIKA”, 

“Grāmatas elementi”.

 Bērni piedalījās viktorīnas “Ko tu zini par grāmatu”, ‘Drošība un internets”

 Bērni piedalījās projektā  “Bērnu žūrija”. Pēc projekta bibliotēka saņēma 13 bērnu 

grāmatas.   Diemžēl, dalībnieku bija maz, tikai 11 bērni. 

 Vasaras laikā bērni varēja apmeklēt radošās darbnīcas  , klubiņā “Lasīsim kopā”

 6.un 8.klases skolēni  kopā ar skolotāju piedalījās bibliotēkas labiekārtošanā.

 7.klases skolēni apmeklēja literāro pēcpusdienu “Etiķete pusaudžiem”

 Bibliotēka aktīvi piedalījās Skrudalienas pagasta pasākumos : “Atvadas no 

ziemas”, “Sport-Party”, ‘Lieldieniņas braukšus brauca”,  “Zinību diena”, “Rudens 

velobrauciens”



Bērnu žūrija 



Bibliotēka aktīvi piedalījās Skrudalienas pagasta pasākumos : “Atvadas 

no ziemas”, “Sport-Party”, ‘Lieldieniņas braukšus brauca”, 

“Zinību diena”, “Rudens velobrauciens”



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS.

Noformēta mape “Baronu fon Engelhartu dzimta”

Sakārtota novadpētniecības kartotēka.

Papildināta mape “Raksti par Skrudalienas 

pagastu”

Rīkoti pasākumi, kuri paplašina  zināšanas par 

latviešu sadzīves tradīcijām, vēsturi, dabu.



 2016.g.- EUR 11 554,0 – 97,7% pret 2015.gadu

 2015.g. – EUR 11 823,0        





Jaunatne: Pateicoties Daugavpils novada domes izsludinātā projektu konkursa “ Uzlabosim savu 

ikdienu” atbalstam (699.25 EURO), jaunieši īstenoja projektu “Radoši jaunieši Dzimtajai Latvijai”. Iegādājās 

darba galdus, darba rīkus, materiālus un apgūta meistarību darbā ar koku. Un tagad pateicoties jauniešiem 

Skrudalienas pagasta godalgotiem iedzīvotājiem tika pasniegtas īpašas piemiņas dāvaniņas- skaisti koka 

suvenīri ar iniciāļiem, pagasta erudītu komandai arī uzdāvinātas īpašas izgrieztās pūces no koka.



Jaunatne: Daugavpils novada jaunatnes salidojums ar saukli “ Lepns būt novadā”. 

Kopvērtējums – II. vieta.



Jaunatne: Dalība Daugavpils novada jaunatnes intelektuālajā spēlē. Gada laikā tika 

veiktas četras spēles un vienā spēlē  mūsu jaunieši  bija pirmie.



Jaunatne
1.Skrudalienas pagasta jauniešu dalība Daugavpils novada dienās.

2. Daugavpils novada jaunatnes akcija “ Augsim Latvijai”. stādījām ozolus par 

godu Latvijas simtgadei.

3. Jauniešu komanda piedalījās Naujenes pagasta orientēšanās sacensībās - I.vieta.

4. Palīdzēja “Miķeļdienas”, “Meteņos”,  “Ģimenes svētku”, “ Mātes diena” organizācijā, 

piedalījās “Lielajā Talkā”.



Jaunatne: Organizēja ģimenēm  Ziemassvētku atklātņu izgatavošanas 

darbnīcu.



Jaunatne: Dalība Daugavpils novada jauniešu pasākumos un kaimiņpagastos pasākumos: 

„Draudzības vakars” Medumos ; “ Laba garastāvokļa vakars” Sventē ; “ 

Lielformāta spēļu festivāls”  Locikos ( II.vieta) izdomāja, izgatavoja un demonstrēja savu 

spēli ;  “Jautrs un atjautīgs” Biķerniekos ( I.vieta) un ka dāvanu saņēma biļetes un

apmeklēja Eiropas čempionātu brīvajā cīņā Rīgā ; “ Lāpu gājiens”;   piedalījās strukturētā dialoga diskusijā 

“ Kafija ar politiķiem” .



SPORTS: Janvāris-marts. Silenes pamatskolas sporta zālē norisinājās Daugavpils novada  1. līgas 

čempionāts telpu futbolā. Piedalījās 5 komandas. Rezultātā – III. vieta.



SPORTS: 24.janvārī tika organizēta Skrudalienas pagasta kausa 

izcīņa telpu futbolā. Rezultāts – III.vieta. 



SPORTS: Daugavpils novada  čempionāts telpu futbolā. 

Piedalījās 10 komandas. Mūsu komanda ierindojās IV. vietā.



SPORTS: 1. Maijs-jūlijs. Daugavpils novada čempionāts minifutbolā (7*7). Piedalījās 9 

komandas. Rezultātā – III. vieta.

2. Jūlijs- septembris. Daugavpils novada 1. līgas čempionāts minifutbolā (7*7). 

Mūsu komanda ieņēma II. vietu.

3. Jūlijs-augusts. Futbola komanda piedalījās “Tradicionālā Kalupes kausa izcīņā”. 

Ieņēmām V. vietu ( no 10. komandām)



SPORTS :Daugavpils novada volejbolā turnīrs pagastu 

komandām. Rezultātā – II. vieta.



SPORTS 1. Volejbola komanda piedalījās “ Sventes pagasta 

volejbola turnīrā”. –II. vieta, 

2. Piedalījāmies Daugavpils novada atklātajā 

čempionātā volejbolā (III. vieta) un Daugavpils novada      

pludmales volejbola čempionātā.



SPORTS : Martā sadarbībā ar kultūras namu un biedrību sieviešu 

klubs «Silenīte» tika organizēta “ SPORTA PARTY”(sporta ballīte).



SPORTS: 29.maijā Ģimenes dienas ietvaros notika ĢIMENES SPORTA 

SVĒTKI. Piedalījās 7. komandas.



SPORTS : Daugavpils novada pagastu 4. vasaras sporta spēles.

Kopvērtējums: IV. vieta.



SPORTS :Septembrī, sadarbībā ar Silenes kultūras namu un Silenes bibliotēku tika organizēts Skrudalienas pagasta 

tradicionālais velobrauciens, kas paredzēja braucienu pa meža ceļiem 10 km garumā, plenēru dabā 

“Mūsu dabas krāsas”, viktorīnu “Mūsu meža augi”, pastaigu pa mežu ar fotoaparātu dzimtas puses izzināšanai.



SPORTS

1.Organizētas sporta aktivitātes pagasta 

svētkos, pasākumā “ Atvadas no ziemas” laikā.

2. Palīdzība organizācijā  “Pavasara sporta 

svētki” Silenes pamatskolā ( fotoorientēšanās) 

un sporta aktivitātes biedrības «Silenes stariņi» 

organizētajā nometnē 

“ Atklāsim sevī uzņēmējdarbības garu.



Jaunatne un Sports

Izdevumi sporta un jaunatnes pasākumiem

2016.g. - EUR 10 746.0 - 94,9% pret 2015.gadu

2015.g. - EUR 11 325,0



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
1. Šogad Skrudalienas pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Silenes 

stariņi”  iesniedza projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma iekārtošana  
Silenes ciemā”,  iecere tika atbalstīta un nākamgad mēs īstenosim 
projektu     ar izmaksām EUR 24000.0.

Tas būs liels, mūsdienīgām prasībām atbilstošs objekts, kurā varēs 
izklaidēties visu vecumu bērni un jaunieši.

 Rotaļu laukuma iekārtošanas vieta



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

Jauniešu dienas nometne “Atklāsim sevī uzņēmējdarbības garu” Silenē.

No 20.08.- 27.08.2016.Silenes pamatskolā Daugavpils novada 

jaunatnes projektu konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros norisinājās biedrības 

“Silenes stariņi” sešu dienu nometne “Atklāsim sevī uzņēmējdarbības 

garu”, kurā piedalījās 15 jaunieši no Skrudalienas un Demenes pagastiem. 



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

Biedrības «Silenes stariņi» projekts 

„Daugavpils jauniešu intereses veicināšana par apkārtējo vidi”

Biedrība „Silenes stariņi” jau trešo gadu, veiksmīgi sadarbojoties ar Zemkopības ministrijas Meža 

attīstības fondu, turpināja pilnveidot Silenes pamatskolas dabas pētīšanas bāzi. Pa šiem gadiem 

Meža attīstības fonda piešķirtais finansējums sasniedza 3500 eiro. Lai ieinteresēt skolēnus 

dendroloģiskās takas pētīšanā, projekta gaitā, sadarbībā ar biedrību „Daugavpils Universitātes Dabas 

izpētes un vides izglītības centrs”, tiks izveidota A5 formāta darba burtnīca 1.-4.klašu skolēniem.

http://skrudaliena.lv/wp-content/uploads/2016/10/Logo.png


SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

 Biedrība „ Silenes stariņi” Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) īstenotās darbības ietvaros jau trešo 
gadu piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā 
„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā 
sektorā”. Pasākuma laikā jaunieši iegūst darba pieredzi, 
kas dod iespēju pārvarēt šķēršļus, kas traucē viņiem 
iekārtoties darbā. Sadarbībā ar Skrudalienas pagasta 
pārvaldi līdz šim laikam vairāki Skrudalienas pagasta 
jaunieši pasākuma ietvaros apguvuši jaunatnes lietu 
speciālista amata iemaņas un prasmes. Viņi organizē un 
piedalās Skrudalienas pagasta jauniešu pasākumos, 
izstrādā priekšlikumus darbam ar jaunatni, piedalās 
jauniešu brīvprātīgo darbā.



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” aktīvi piedalās Skrudalienas 

pagasta kultūras dzīvē, līdzdarbojoties tādu pārvaldes pasākumu 

rīkošanā kā Masļeņicas svētki, Miķeļdienas svinības. Savukārt sporta 

ballīte, kas Silenes kultūras namā noritēs jau piekto gadu, ir veiksmīga 

biedrības ideja, kas pulcē visus aktīva dzīves veida cienītājus. Jau 

otro gadu Silenes kultūras namā noritēja ģimenes dienai veltīts 

koncerts, kas tika aizsākts ar Sieviešu klubs “Silenīte” īstenotā 

Latgales kultūras  programmas projekta “Skrudalienas pagasta 

mazākumtautību kultūras tradīcijas ģimenes dzīvē” starpniecību.

Biedrība «Sieviešu klubs «Silenīte» turpināja dažādos pasākumos 

vākt līdzekļus, lai palīdzētu pamestajiem dzīvniekiem.  





SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

Ar savām aktivitātēm pagasta dzīvē piedalās arī 

biedrība “Dzidra straume”, dažādos pasākumos 

piedāvājot meistarklases sveču liešanā, tauriņu 

darināšanā, pērlīšu pīšanā, dabīgas kosmētikas 

izgatavošanā. 

Silenes kultūras namā rīkotajām sporta ballītēm sagatavo 

un izklāsta vērtīgu informāciju par cilvēka organismu un 

veselīgu dzīves veidu. Biedrības aktivitātes notiek ne tikai 

kultūras pasākumu ietvaros, bet arī ikdienā un tiek 

organizētas daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” 

telpās.



DAUGAVPILS NOVADA DOMES

apbalvojumi 2016.gadā

Daugavpils novada domes

Atzinības rakstu par nopelniem
un ieguldījumu

novada attīstībā un

uzņēmējdarbībā  saņēma 

zemnieku saimniecības

«GAIŠA» īpašnieks VIKTORS  HRAPĀNS



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI
Skrudalienas pagasta pasākumā, kurš bija veltīts Latvijas Republikas 

proklamēšanas 98.gadadienai

ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu tika apbalvoti 

Skrudalienas pagasta pārvaldes darbinieki:

Larisa Širina – Silenes pamatskolas apkopēja: par godprātīgu un 

kvalitatīvu darba pienākumu izpildi.

Marina Belousova – Silenes pamatskolas apkopēja: par godprātīgu 

un kvalitatīvu darba pienākumu izpildi. 

Valentīns Bizņa – daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» 
remontstrādnieks : par godprātīgu darbu un aktīvu līdzdalību 
pagasta sabiedriskajā dzīvē



Apbalvoto ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu 

kopbilde



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI 


KONKURSS “Saimnieks 2016”

SIA «Alexxx» īpašniekam

Olegam Griškjānam

ir pasniegta 

Daugavpils novada domes

Pateicība

par dalību konkursā



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI

 Par godu Skolotāju dienai

Silenes pamatskolas skolotājām

Allai Mihailovai un Tatjanai Bojaruņecai

ir piešķirts Daugavpils novada domes

materiālais pabalsts par sasniegumiem 

darbā ar talantīgiem izglītojamiem un

izglītojamo zināšanu izaugsmes

sekmēšanu, kā ari mērķtiecīgu

profesionālas

kvalifikācijas paaugstināšanu,

Alevtīnai Mihailovai – Pateicības raksts



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI
Silenes pamatskola 

2015./2016.mācību gadā

apbalvota ar Daugavpils novada 

domes pateicības rakstu Par radošu un

atbildīgu pieeju skolēnu

mācīšanas un audzināšanas

procesa organizēšanā un par

iegūto 3.vietu interešu izglītības

darbā 2015./2016. mācību gadā

Daugavpils novada pamatskolu grupā.



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI
 Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes komitejas labdarības 

akcija “Labā zvaigzne” 

Nominācijā  «Labākais kaimiņš» tika sveikta GAĻINA VASIĻJEVA



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI       
Jaunatnes darbības rezultāti

Apbalvojums par pašaizliedzīgo

un profesionālo darbu nominācijā

“Gada jaunatnes darbinieks” 

tika pasniegts mūsu jaunatnes

lietu speciālistei 

Inārai Lapkovskai



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI          
Jaunatnes darbības rezultāti

Balva nominācijā “Gada izrāviens” tika pasniegta Skrudalienas pagasta jauniešiem.



SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES APBALVOJUMI
Pagasta svētkos tika godināti pagasta iedzīvotāji, snieguši ievērojamo 

ieguldījumu mūsu pagasta dzīvē, un nominēti kā “Skrudalienas pagasta lepnums”

Nominācijās:

Lauksaimniecība: Vitolds Hrapans - Zemnieku saimniecības «Graši» 
īpašnieks

Lauksaimniecība: Olegs Griškjāns- SIA «Alexxx» īpašnieks

Sociālais darbs: Faina Sigņejeva - sociālais darbinieks

Jubilāri:  Vladimirs Sergejevs – IU «Marianna» īpašnieks

Jubilāri: SIA «AD Biogāzes stacija» - balva pasniegta uzņēmuma 
direktoram Renāram Laksam

Uzņēmējdarbība: Anastasija Skorodihina – viesu mājas «Kalnu 
pūpoli» īpašniece

Kultūra: Lūcija Geiko – Vokāla ansambļa «Līgaviņas» dalībniece



«Skrudalienas pagasta lepnums » nominanti



Plāni 2017.gadam

1.

1. Dzīvokļa Nr.8, Skaista iela 12, Silenes ciems remonts – EUR 5835,0 

2. Notekūdeņu attīrīšanas ēkas remonts Silenes ciemā – EUR  5713,0 

3. Signalizācijas projekta izstrāde daudzfunkcionāla centra Skrudaliena ēkai, Miera 12, 
Skrudalienas ciems – EUR 2320,0 

4. Projekta «Rotaļu laukuma iekārtošana Silenes ciemā» īstenošana

5. Ceļa Adami-Skriveri būvdarbu turpināšana

6. Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un grants uzbēršanu

7. Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu apsaimniekošana

8. Pagasta teritorijas un kapsētu labiekārtošana

9. Saimniecības ēku uzturēšanas darbu veikšana

10.Mājokļu apsaimniekošana

11.Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzturēšana



Paldies visiem pārvaldes iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem par labi padarītu darbu. 

Pilns atskaites teksts 

novada mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv

Paldies visiem pārvaldes iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem par labi padarītu darbu. 


