
DAUGAVPILS  NOVADA

VĒSTIS
P I E L I K U M S

D A U G A V P I L S  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A S  B E Z M A K S A S  A V Ī Z E S  Nr. 38                                                                           

 Cienījamie novada iedzīvotāji! Katru gadu, pirms izstrādāt un pie-
ņemt kārtējā gada budžetu, Daugavpils novada pašvaldības izpilddi-
rektore sniedz Domei pārskatu par pašvaldības funkciju izpildi un 
piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu. 

IZVILKUMS NO DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILD-
DIREKTORES VANDAS KEZIKAS ATSKAITES PAR PAVEIKTO 2013.
GADĀ (ar pilno atskaites tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.dnd.lv, sadaļā „Publiskie dokumenti”)

●	 2013.gadā	notika	32	novada	domes	sēdes,	t.sk.	7	ārkārtas	sēdes	un	94	
pastāvīgo	komiteju	sēdes.	Pieņemti	1372	lēmumi,	izdoti	48	saistošie	noteikumi.	
●	 2013.gadā	novada	domes	izpildinstitūcija,	kura	iekļauj	sevī	54	iestādes	

ar	1545	nodarbinātajiem,	strādāja	pie	domes	noteiktās	politikas	realizācijas	un	
pildīja	novada	domes	pieņemtos	lēmumus.	
●	 Laba	pieredze	gūta	no	martā	organizētajām	tikšanām	ar	pagastu	iedzī-

votājiem,	kurās,	piedaloties	pašvaldības	deputātiem,	izpildvara	atskaitījās	par	
padarīto.	Organizētas	19	tikšanās,	apkopoti	visi	priekšlikumi,	daļa	no	tiem	ie-
strādāta	2014.gada	budžetā.	Tikšanās	ar	iedzīvotājiem	turpināsies	arī	šogad.	
●	 Informācijas	 un	 sabiedrisko	 attiecību	 daļā	 sagatavots	 71	 ziņu	 sižets	

Daugavpils	novada	domes	portālam,	55	sižeti	un	4	tematiskie	raidījumi	pārrai-
dīšanai	Latgales	Reģionālās	televīzijas	ēterā.	Kopējais	sižetu	skatījumu	skaits	
-	12	444	reizes.	Vidēji	karu	sižetu	noskatījās	163	lietotāji.	

Novada attīstība
●	 Pašvaldības	budžetā	plānotie	ieņēmumi	faktiski	tika	izpildīti	105.28 %	

apmērā,	kas	nodrošināja	stabilu	un	vienmērīgu	ieņēmumu	bāzi.	
●	 Nodokļu	ieņēmumu	daļa	izpildījās	par	108,2%,	no	tiem	iedzīvotāju	ienā-

kuma	nodoklis	saņemts	par	394	tūkst.	latu	vairāk	nekā	plānots	(109,2%)	un	ne-
kustamā	īpašuma	nodoklis	izpildīts	par	108,2%.	Ievērojami	pārpildīts	nenodokļu	
ieņēmumu	plāns,	tā	izpilde	sastāda	128%.	Savukārt,	maksas	pakalpojumu	un	
citu	pašu	ieņēmumu	izpilde	sastādīja	tikai	90%	no	plānotā.
●	 2013.gadā	plānotie	19.4	miljoni	latu	izdevumi	ir	izlietoti	tikai	88%	apmē-

rā	un	sastāda	17	miljonus	latu.	Izdevumi	atbilstoši	funkcionālajām	kategorijām	
ir	sadalījušies	sekojoši:	29	%	izglītībai,	20%	pašvaldības	teritoriju	un	mājokļu	
apsaimniekošanai,	18	%	vispārējiem	valdības	dienestiem,	13	%	veselības	un	so-
ciālās	aizsardzības	funkciju	veikšanai,	9%	kultūras,	atpūtas	un	sporta	pasāku-
miem,	11%	ekonomiskai	darbībai	un	vides	aizsardzībai.
●	 2013.gadā	sociālajiem	pabalstiem	izlietoti	>	750	tūkst.	latu,	kas	ir	4,4%	

no	visiem	budžeta	izdevumiem,	448	tūkst.	latu	novirzīti	citām	pašvaldībām	par	
izglītības	funkciju	veikšanu.
●	 2013.gadā	pašvaldības	budžeta	izdevumi	tika	segti	no	2013.gada	ieņē-

mumiem,	kā	arī	no	naudas	līdzekļu	atlikuma	gada	sākumā,	kā	arī	tika	ņemti	
aizņēmumi.	2013.gadu	esam	pabeiguši	ar	naudas	līdzekļu	atlikumu	3,6	miljoni	
latu.	
●	 2013.gadā	tika	precizēta	un	apstiprināta	Daugavpils	novada	attīstības	

programma	2012.-2018.gadam,	turpinājās	darbs	pie	novada	ilgtspējīgas	attīstī-
bas	stratēģijas	izstrādāšanas.
●	 Novada	dome	kā	prioritāro	mērķi	uzstādīja	novada	ekonomisko	izaugs-

mi	veicinošu	projektu	sagatavošanu	un	realizēšanu,	kā	arī	saimnieciskās	darbī-
bas	attīstības	sekmēšanu	novada	teritorijā.
●	 Kopā	2013.	gadā	sadarbībā	ar	pagastu	pārvaldēm	un	novada	domes	no-

daļām	novadā	realizēti	projekti	ar	ES	fondu	līdzekļu	piesaisti	uz	kopējo	summu	
LVL 1 803 504,	t.sk.,	ES	fi	nansējums	sastāda	57%,	pašvaldības	līdzfi	nansējums	
8,6%,	valsts	fi	nansējums	0,23 %	neattiecināmās	izmaksas	33,9%.
●	 Realizējot	pārrobežu	sadarbības	programmu	projektus,	novads	kopā	ar	

partneriem	apguva	vai	turpina	apgūt	uz	kopējo	summu	LVL 1,790.856.	
●	 Realizācijas	procesā	ir	arī	ERAF	projekts	„Atbalsts novadu komplek-

sai attīstībai”	uz	kopējo	summu	LVL 6.078.363,	t.sk.,	8	skolu	renovācija	-	LVL 
4.036.647	un	pašvaldības	ceļu	un	ielu	rekonstrukcija	-	LVL 2.041.716.	
●	 Par	novada	budžeta	100%	līdzekļiem	uzsākta	Naujenes	pirmsskolas	iz-

glītības	iestādes	ēkas	rekonstrukcija	uz	kopējo	summu	LVL	1.124.110	un	Višķu	
tehnikuma	ciema	katlu	mājas	izbūve	uz	LVL 684.691.	
●	 Pašvaldības	ceļu	uzturēšanai	un	remontdarbiem	2013.gadā	apgūti	LVL 

606.324. 
●	 2013.gadā	juridiskām	personām	izsniegto	būvatļauju	skaits	palielinājies	

par	38 %.	Ceļu	būvniecībā	pieaudzis	par	90 %.	Fiziskām	personām	izsniegto	būv-
atļauju	skaits	sarucis	par	2,5 %.
●	 Juridisko	personu	objektu	pieņemšana	ekspluatācijā,	ieskaitot	ceļu	no-

došanu,	salīdzinoši	ar	2012.gadu,	sarukusi	par	17 %.	
●	 Jauno	dzīvojamo	māju	nodošana	ekspluatācijā,	salīdzinoši	ar	2012.gadu,	

saglabājusies	iepriekšējā	līmenī.
●	 Privātpersonu	saimniecības	ēku	pieņemšanas	ekspluatācijā	rādītāji	no-

rāda	par	pieaugumu	68	%	apmērā,	salīdzinot	ar	iepriekšējo	gadu.	
●	 Samazinājies	laiks	no	būvniecības	ieceres	brīža,	saņemot	arhitektūras	

plānošanas	uzdevumu,	līdz	brīdim,	kad	pasūtītājs	uzsāk	objekta	būvniecību.	
●	 Turpinās	process,	kad	personas,	kas	dzīvo	un	strādā	citās	ES	valstīs,	

iegulda	savus	līdzekļus	individuālo	māju	un	ražošanas	objektu	būvniecībā	Dau-
gavpils	novadā.	

Uzņēmējdarbības vide Daugavpils novadā
●	 2013.	gadu	novada	uzņēmējdarbības	vidē	varētu	nodēvēt	par	stabilitātes	

gadu.	Kopumā	2013.	gadā	reģistrēti	tika	53	jauni	uzņēmumi,	likvidēts	31.	Reģis-
trēto	uzņēmumu	skaits	lēnām	turpina	pieaugt.	
●	 Uzņēmumu	reģistra	dati	rāda,	ka	novadā	pašlaik	ir	1458	aktīvie	uzņē-

mumi,	saimnieciskā	darbība	notiek	apmēram	45%	uzņēmumu.	
●	 Ievērojams	progress	 ir	novērojams	mājražošanas	attīstībā	Daugavpils	

novadā.	Salīdzinot	ar	5	ofi	ciāli	reģistrētajiem	mājražotājiem	2013.	gada	janvārī,	
uz	2014.	gada	sākumu	PVD	reģistrēti	jau	13	mājražotāji.	Pārstāvētās	jomas	ir	
augļu	un	dārzeņu	pārstrāde,	piena	izstrādājumu	ražošana	un	gaļas	izstrādāju-
mu	ražošana	mājas	apstākļos.
●	 2013.	 gadā	 tika	uzsākta	 skolēnu	vasaras	nodarbinātības	programma.	

Programmas	īstenošanai	tika	atvēlēti	10	000	LVL	no	pašvaldības	budžeta	un	va-
rēja	nodarbināt	110	jauniešus.	Skolēnu	interese	bija	pārsteidzoši	liela.	No	visiem	
uzņēmējiem	kā	jauniešiem	draudzīgāko	var	izcelt	Z/S	„Ainava”.	

Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana 
●	 Sadarbībā	ar	pagasta	pārvaldēm,	īpaša	uzmanība	tika	veltīta	pašvaldī-

bas	piederošo	zemju,	telpu	nomas	datu	sakārtošanā	un	sabiedrības	informēšanai	
par	pašvaldībai	piederošo	brīvo	zemju	platībām	un	ēkām.	Tika	apkopoti	dati	par	
zemes	un	telpas	nomas	līgumiem	visa	novadā.
●	 Vislielākās	zemes	platības	iznomā	Kalupe	(1001ha),	Biķernieki	(955	ha),	

Demene	(799	ha),	Višķi	(740	ha).
●	 Visvairāk	tika	atsavināta	lauksaimniecībā	izmantojamā	zeme	(33	zemes	

vienības).	Salīdzinot	ar	2012.gadu	par	28	objektiem	vairāk.	

●				Nekustamie	īpašumi	tika	pārdoti	zemes	nomniekiem,	dzīvokļu	īrniekiem,	
zemes	īpašniekam,	izmantojot	pirmpirkuma	tiesības.
●	 Lauksaimniecībā	izmantojamās	zemes	tirgus	vērtības	visaugstākā	cena	

ir	Višķu	pagastā	(770	Ls/ha),	Kalkūnes	pagastā	(	700	Ls/ha),	Nīcgales	pagastā	
(690	Ls/ha),	Laucesas	pagastā	(670	Ls/ha);Kalupes		pagastā	(600	Ls/ha),	visze-
mākā	ir	Salienas	pagastā	(500	Ls/ha),	bet	apbūvēto	zemes	gabalu	tirgus	vērtības		
Kalkūnes	un	Naujenes	pagastos	(1.0	Ls/m2),	Līksnas	un	Sventes	pagastos	(0.70	
Ls/m2),	Laucesas	pagastā	(0.65	Ls/m2).
●	 Strādājot	pie	programmas	“Dzīvojamā fonda ilgtspēju un energore-

sursu efektīva izmantošana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlaboša-
na”,	novadā	apgūts	fi	nansējums	apm. 280.000 Ls	apmērā,	no	tiem	28.2%	paš-
valdības	fi	nansējums,	25.9%	-	ERAF	līdzekļi	un	45.9%	pašu	dzīvokļu	īpašnieku	
līdzekļi.		
●	 Tika	turpināts	darbs	pie	privatizēto	dzīvojamo	māju	pārvaldīšanas	tiesī-

bu	nodošanas	dzīvokļu	īpašniekiem.
Izglītība

●	 Uz	2013.	gada	1.septembri	novada	vispārējās	izglītības	iestādēs	skolē-
nu	skaits	bija	1674,	kas	mazāk	par	iepriekšējo	gadu	par	74	bērniem.	Nīcgales	
un	Naujenes	pirmsskolas	iestādēs	uzturas	179	audzēkņi,	pirmsskolas	grupās	pie	
vispārizglītojošām	skolām	uzturas	384	audzēkņi.
●	 18	mācību	priekšmetu	olimpiādes	piedalījās	138	skolēni.
●	 Visi	novada	skolu	9.-12.	klašu	absolventi	sekmīgi	nokārtoja	valsts	pār-

baudes	darbus	un	saņēma	valsts	sertifi	kātus.	



●	 Labākos	 sniegumus	 uzrādīja	 Tabores,	 Lāču,	Naujenes	 pamatskolas,	
vidusskolu	grupā	labākās	-	Sventes,	Vaboles,	Zemgales	vidusskolas.	Zemgales	
vidusskolas	un	Tabores	pamatskolas	 skolēni	godalgotās	vietas	 ieguva	valsts	
vides	projektu	olimpiādē.
●	 Novada	skolēni	valsts	centralizētajos	eksāmenos	ieguva	pārsvarā	C	lī-

meni.	Labus	rezultātus	uzrādīja	Špoģu,	Vaboles	vidusskolas,	vājus	vērtējumus	
ieguva	Salienas	vidusskolas	absolventi.	Pēc	centralizēto	eksāmenu	rezultātiem	
Špoģu	vidusskola	ir	atzīta	par	otru	labāko	skolu	valstī	nominācijā	“Lauku	vi-
dusskolas”	un	ieņem	12.	vietu	starp	visām	Latvijas	skolām	2013.	gada	skolu	
reitingā.
●	 257	pedagogi	ir	iesaistījušies	pedagogu	profesionālās	darbības	kvalitā-

tes	novērtēšanas	sistēmas	ieviešanā,	no	tiem	16-	ieguvuši	4.kvalitātes	pakāpi,	
viens	-	5.
●	 9	 novadā	 vispārizglītojošās	 iestādēs	 tiek	 integrēti	 68	 izglītojamie	 ar	

speciālajām	vajadzībām.	Naujenes	pirmsskolas	izglītības	iestādē	tiek	īstenota	
speciālās	izglītības	programma	bērniem	ar	valodas	traucējumiem.
●	 Īstenojot	Leonardo	da	Vinci	projektu	„Zināšanu	pilnveidošana	Vācijā	

par	iestāžu,	organizāciju	līdzdarbību	sociālo	kompetenču	un	prasmju	apgūša-
nas	 iespēju	nodrošināšanā	 riska	grupas	bērniem	un	 jauniešiem”,	novada	 iz-
glītības	iestāžu	vadītāji,	novada	jaunatnes	lietu	speciālists	praktizējās	Vācijas	
iestādēs.
●	 Izvērtējot	skolu	aktivitāti	un	kvalitatīvos	rādītājus	 interešu	 izglītībā	

2012./13.	mācību	gadā,	labākās	vidusskolu	grupā	ir	Vaboles	un	Sventes	vidus-
skola;	pamatskolu	grupā	vislabākie	rādītāji	ir	Medumu	un	Kalupes	pamatsko-
lai,	tai	seko	Silenes	un	Nīcgales	pamatskola.
●	 Šogad	pirmo	reizi	izsludināts	jauniešu	brīvā	laika	organizēšanas	pro-

jektu	konkurss,	kura	rezultātā	nometnēs	tika	iesaistīti	82	Daugavpils	novada	
jaunieši.	Tika	saņemti	10	pieteikumi,	bet	pēc	projektu	pieteikumu	izvērtēšanas	
maijā	tika	atbalstīti	5	projekti.
●	 Uz	2013.gada	31.decembri	sporta	skolā	10	treneru	vadībā	11	dažādās	

vecuma	un	meistarības	grupās	nodarbojās	170	izglītojamie.	Gada	laikā	Kalkū-
nes	pagastā	ar	novada	domes	atbalstu	tika	atvērta	boksa	nodaļa.	Galvenais	
Skolas	uzdevums	2013.gadā	bija	 sekmīgi	 sagatavoties	un	nostartēt	Latvijas	
Jaunatnes	Olimpiādē,	kas	arī	veiksmīgi	tika	izpildīts.

Sociālā aizsardzība
●	 Sociālā	dienesta	galvenais	uzdevums	2013.gadā	-	sniegt	sociālo	palīdzī-

bu	un	sociālos	pakalpojumus	atbilstoši	normatīvajiem	aktiem	un	Daugavpils	
novada	domes	pieņemtajiem	lēmumiem.
●	 Vasarā	tika	organizēti	sociālās	rehabilitācijas	pasākumi	10	bērniem	ar	

īpašām	vajadzībām	Riebiņu	novadā,	kuras	rezultātā	ir	uzlabojusies	bērnu	vese-
lība,	uzvedība,	komunikatīvās	prasmes,	savstarpējā	atbildība	vienam	par	otru	
un	izpratne	par	bērnu	invaliditāti.	
●	 Novadā	ieviests	asistenta	pavadoņa	pakalpojums	17	personām.	
●	 Demenes	pagastā	izveidota	alternatīva	aprūpes	forma	pansijas	veidā,	

kurā	gada	laikā	saņēma	aprūpes	pakalpojumu	16	personas.
●	 Rudenī	uz	laukiem	izbrauca	mammogrāfs,	lai	veiktu	sievietēm	krūšu	

vēža	skrīningu.	Profilaktiskajā	apskatē	tika	izmeklētas	1008	sievietes,	no	ku-
rām	9%	sievietēm	ir	nepieciešama	papildus	izmeklēšana,	lai	nozīmētu	medicī-
nisko	ārstēšanu,	tas	ir	90	sievietēm.
●	 Novadā	ir	izdalītas	168	Latvenergo	dāvanu	kartes	Ls	9	021.60	vērtībā.	

2013.gadā	sociālie	darbinieki	 ir	 izdalījuši	trūcīgām	ģimenēm	25	682	Eiropas	
pārtikas	pakas.
●	 Lietišķo	sieviešu	klubs	„Olivia”	sadarbībā	ar	Sociālo	dienestu,	Daugav-

pils	novada	domi	 organizēja	 labdarības	pasākumu	 „Ziemassvētku	brīnums”,	
kurā	tika	8	tirdzniecības	vietās	savākti	saldumi,	augļi,	kancelejas	piederumi,	
rotaļlietas	un	izdalītas	Ziemassvētku	priekšvakarā	121	trūcīgai	ģimenei,	kurā	
aug	315	bērni.
●	 Vasarā	Kumbuļos	 tika	organizēta	nometne	 „Cerību	dzirkstele”.	Bēr-

niem	no	trūcīgām	ģimenēm	2	maiņas,	1	maiņa	bērniem	no	audžuģimenēm.	Ko-
pumā	nometnē	bija	90	bērni,	tika	izlietots	Ls	9000.
●	 Novadā,	atbilstoši	Latvijas	Republikas	likumdošanai,	kā	obligātie	iz-

maksāti:	pabalsti	garantētā	minimālā	līmeņa	nodrošināšanai	(GMI)	un	dzīvok-
ļa	pabalsti.	

●	 2013.	gadā	tika	realizēta	tautas	tērpu	programma,	kuras	rezultātā	tika	
iegādāti	tautas	tērpi	par	kopējo	summu	Ls	7045.
●	 Pārrobežu	 sadarbības	 projekts	 „Cilvēku ar īpašām vajadzībām 

integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade mana cerība.” 
(Daugavpils novads un Zarasu rajons).	Tika	pabeigta	10	mēnešu	radošo	
nodarbību	īstenošana.	Nodarbībās	kopā	piedalījās	60	Daugavpils	novada	iedzī-
votāju,	no	kuriem	trešā	daļa	ir	cilvēki	ar	īpašām	vajadzībām.
●	 Pārrobežu	 sadarbības	 projekts	 „Sociāli kulturālā tīkla uzlaboša-

na Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot 
jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā.”	 Tika	
organizētas	divas	mākslas	nometnes,	sarīkoti	6	koncerti.	Tika	stiprināta	cil-
vēkresursu	kapacitāte	kultūras	sektorā	un	sāktas	jaunas	ilgtermiņa	kultūras	
sadarbības	attiecības.
●	 ES	programmas	"Jaunatne	darbībā"	projekts	“Eiropas valoda - kul-

tūra un sports.” (Daugavpils novads, Zarasu rajons, Malta, Itālija). Pro-
jekta	ietvaros	jaunieši	guva	plašu	ieskatu	un	padziļināja	zināšanas	par	ES	vēr-
tībām,	tās	piedāvātajām	iespējām	jauniešiem,	visu	četri	projekta	dalībvalstu	
materiālo	un	nemateriālo	kultūras	mantojumu,	tradīcijām,	sporta	un	kultūras	
paradumiem.
●	 ES	programmas	"Eiropa	pilsoņiem"	projekts „Pilsētu un vecpilsētu 

tēla atjaunošana.” (Daugavpils novads, Zarasu rajons, Malta, Itālija).
●	 Aktīva	darbība	gada	laikā	notika	novada	muzejos.	
●	 Tika	 pabeigta	Naujenes	 novadpētniecības	muzeja	 galvenās	 ēkas	 re-

konstrukcija.	Muzeja	rekonstruētajās	telpās	izveidota	pastāvīgā	tēlnieces	Va-
lentīnas	Zeiles	mākslas	ekspozīcija	un	atvērtais	mākslas	priekšmetu	krājums	
„Valentīnas	Zeiles	darbnīca”.

●	 Līdz	2013.	gada	aprīlim	Daugavpils	novada	Kultūras	centrā	darbu	tur-
pināja	teātra	radošā	grupa	„Mode	H”.	Tika	iestudēts	uzvedums	pēc	A.de	Sent-	
Ekziperī	stāsta	„Mazais	princis”	motīviem.	Projekta	ietvaros	bija	teātru	festivā-
la	„Cerību	pilna	skatuve”	dalībnieki.	Uzvedums	„Mazais	princis”	tika	rādīts	arī	
Zarasu	Kultūras	Centrā	projekta	noslēguma	sarīkojumā.

Sports 
●	 2013.	gadā	novada	19	pagastu	pārvaldēs	ar	sportu	15	sporta	veidu	sek-

cijās	nodarbojās	898	novada	iedzīvotāji	un	pagastos	strādā	ar	dažādu	darba	lai-
ka	slodzi	18	pagastu	sporta	darba	organizatori.	Novadā	aizvadītajā	gadā	aktīvi	
darbojās	5	biedrības	-	sporta	klubi,	kuros	9	sporta	veidos	regulāri	nodarbojas	
219	biedri.	Sarīkoti	6	kompleksie	sporta	pasākumi	un	katra	pasākuma	sacensī-
bu	programmā	bija	iekļautas	sacensības	vairāk	nekā	10	veidos.	
●	 No	novada	sporta	spēļu	komandām	aizvadītajā	gadā	lielākos	panāku-

mu	guva:	Daugavpils	novada	futbola	izlases	futbola	komanda	„Kalupe”,	Deme-
nes	pagasta	telpu	futbola	komanda,	Naujenes	pagasta	minifutbola	komanda,	
Kalupes	 pagasta	 sieviešu	 basketbola	 komanda,	Kalupes	 pagasta	 hokeja	 ko-
manda	“Aisbergs”.
●	 2013.	gadā	novada	sportisti	iepriecināja	savus	līdzjutējus	ar	augstiem	

rezultātiem	Pasaules	un	Eiropas	čempionātos	svarbumbu	sportā	un	airēšanā	
(Aleksejs	Vasiļjevs,	Guntars	Teniss,	Ksenija	Kislova,	Sandris	Lociks,	Iļja	Jako-
vļevs,	Andrejs	Matvejevs,	Kristīne	un	Edgars	Pavlovski).	
●	 Individuālajos	sporta	veidos	lielākie	panākumi	ir	novada	svarbumbu	

cēlājiem.
●	 Nozīmīgi	bija	arī	novada	sporta	veterānu	sasniegumi.

Pašvaldības aģentūras “TAKA”
Galvenās	aktivitātes:

●	 2013.gadā	izveidotas	projekta	„Algoto	pagaidu	sabiedriskie	darbi	paš-
valdībās”	ietvaros	234	darba	vietas.	Nodarbināti	918	bezdarbnieki.
●	 Realizēts	 projekts	 „Alternatīvu	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpojumu	

programmu	izstrāde	un	pilnveidošana	-	VSAC	„Latgale”	filiālē	„Kalkūni””	ie-
tvaros	tiek	iesaistīti	16	novada	bērni	ar	īpašām	vajadzībām,	kuriem	ir	iespēja	
mācīties	dzīves	dažādas	prasmes,	saņemt	rehabilitācijas	pakalpojumus	un	mā-
cīties	veidot	dialogu.

Kultūra
Galvenās	aktivitātes,	darbs	projektos:	
●	 Viens	no	svarīgākajiem	Daugavpils	novada	Kultūras	centra	darbības	

uzdevumiem	 2013.	 gadā	 bija	 amatiermākslas	 kolektīvu	 dalība	 Dziesmu	 un	
Deju	svētkos.	Daugavpils	novadu	XXV	Vispārējos	latviešu	dziesmu	un	XV	deju	
svētkos	pārstāvēja	21	amatiermākslas	kolektīvs,	kopskaitā	456	dalībnieki.



2014.GADA BUDŽETS

Pašvaldības budžets 2014.gadam - 
piektais Daugavpils novada kopbudžets, pirmais eiro valūtā

dību	„Grīvas	poliklīnika”	kā	līdzdalība	radniecīgo	uzņēmumu	kapitālā.
•	 Daugavpils novada pašvaldības	pamatbudžeta ieņēmu-

mi 2014.gadam	tiek plānoti 22 384 533 euro, tas ir 832 euro uz vienu 
iedzīvotāju	(iedzīvotāju	skaits	uz	01.01.2013.	-	26913).	

tiek	plānots	par	ieņēmumiem	no	pašvaldības	īpašuma	pārdošanas,	kas	sa-
stāda	65746	euro	pieaugumu	pret	plānoto	2013.gadā.
•	 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2014.gadā	plānoti		

1	844	585	euro,	ar	samazinājumu	pret	2013.gada	plānu	par	30%.	Lielāko	
daļu	 no	 šiem	 ieņēmumiem	 sastāda	 ieņēmumi	 no	 budžeta	 iestāžu	 snieg-
tajiem	maksas	pakalpojumiem	1	758	903	euro	un	pārējie	pašu	 ieņēmumi	
85	 682	 euro.	Vislielākais	 samazinājums	par	 18%	 ir	 par	 ieņēmumiem	par	
īri,	jo	vairāku	māju	dzīvokļu	īpašnieki	ir	izvēlējušies	citu	apsaimniekotāju.	
Līdz	ar	to	tiek	mazāk	plānoti	arī	ieņēmumi	par	dzīvokļu	un	komunālajiem	
pakalpojumiem.	Šo	ieņēmumu		plānotais	apjoms		sastāda	tikai	76%	no	2013.
gadā	plānotā.
•	 Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	 ir	 plānoti	 297	 574	

euro,	kas	paredzēti	uzsākto	projektu		īstenošanai.
•	 Maksājumi no valsts budžeta	 2014.gadam	plānoti	11	990	143	

euro, t.sk.	dotācija	no	pašvaldību	finanšu	izlīdzināšanas	fonda	–	6	133	887	
euro.
•	 Ieņēmumi	 pašvaldības	 budžetā	 no	 citām	 pašvaldībām	 par	

sniegtajiem	pakalpojumiem,	galvenokārt	par	 izglītības,	2014.gadā	plānoti	
227	659	euro	un	pašvaldības	budžeta	iekšējie		transferti	no	speciālā	budžeta	
291	808	euro.
•	 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014.gadam tiek 

plānoti 29 566 469 euro, tas ir 1099 euro uz vienu iedzīvotāju.	

•	 Ar	2014.gada	1.janvāri	Latvija	pie-
vienojās	eirozonai,	līdz	ar	to	budžeta	projekts	ir	
sastādīts	 eiro	 un	 iepriekšējo	 gadu	 dati	 izteikti	
eiro.	
•	 Pašvaldības	 kopbudžeta	 (pamat-

budžets	un	speciālais	budžets)	kopējais	ieņēmu-
mu	 apjoms	 2014.gadā	 tiek	 plānots	 23	 731	 437	
euro	apmērā,	aizņēmumi	4	374	533	euro		un	nau-
das	līdzekļu	atlikums	uz	gada	sākumu	5	366	786	
euro.	
•	 Kopējie	 izdevumi	 pēc	 funkcionāla-

jām	 kategorijām	 tiek	 plānoti	 31	 086	 240	 euro,	
aizņēmumu	atmaksa	1	696	992	euro	un	14	229	
euro	finansējums	sabiedrībai	ar	ierobežotu	atbil-

•	 Pašvaldības	pamatbudžeta	galvenais	ieņēmumu	avots	ir	iedzī-
votāju ienākuma nodoklis,	 tas	 ir,	 29%	no	 pamatbudžeta	 ieņēmumiem	un	
2014.gadam	tiek	prognozēti		6	451	675	euro,	jeb	par	8,7%	vairāk	nekā	tika	
plānots	2013.gadā.
•	 Nekustamā īpašuma nodokļa	ieņēmumus	veido	nekustamā	īpa-

šuma	nodoklis	par	zemi,	ēkām	un	mājokļiem,	parādu	maksājumi,	kā	arī	pa-
pildus	aprēķinātais	nodoklis	par	neapstrādāto	lauksaimniecībā	izmantoja-
mo	zemi	par	2013.gadu.	2014.gadā	nekustamā	īpašuma		nodokļa	ieņēmumi	
plānoti		926	485	euro,	tas	ir,	par	6%	mazāk	kā	2013.gadā	plānots.
•	 Nenodokļu ieņēmumi	2014.gadam	plānoti	354	604	euro	apmērā,	

t.i.,	 par	 19%	vairāk	nekā	2013.gadā	 tika	plānots.	Vislielākais	 pieaugums	

●	 Organizēti	2	semināri	tūrisma	pakalpojumu	sniedzējiem,	notikušas	ap-
mācības	tūrisma	nozares	pārstāvjiem,	organizētas	izstādes	Augšdaugavas	un	
Daugavpils	novada	dienu	ietvaros,	kā	arī	pieredzes	braucieni	Latgales	tūrisma	
pakalpojumu	sniedzējiem	pa	tematiskajiem	ciemiem	Polijā,	Lietuvā	un	Latgalē	
un	Sankt-Pēterburgas	 tūroperatoru	un	žurnālistu	pieredzes	apmaiņas	brau-
ciens	pa	Latgali.	
●	 Izstrādāti	maršruti	novada	apceļošanai	un	izsūtīti	skolām.	
●	 Organizēts	konkurss	“Veiksmīgākais	jaunais	tūrisma	produkts	2013”	

un	apbalvoti	konkursa	uzvarētāji.

Iedzīvotāji un demogrāfija
●	 Uz	03.01.2014.g.	Daugavpils	novadā	dzīvesvietu	deklarējušas	26634	

personas.	
●	 2013.gadā	Daugavpils	novada	dzimtsarakstu	nodaļā	pavisam	sastādīti	

1112	civilstāvokļa	aktu	reģistri:	154	dzimšanas,	325	 laulības,	633	miršanas.	
Aktīvi	strādā	3	laulību	reģistrācijas	vietas:	Červonkas	pils,	Naujenes	laulību	
zāle	un	Raiņa	māja	Berķenelē.	Šogad	jaunais	„Civilstāvokļa	aktu	reģistrācijas	
likums”	paredz	arī	 laulību	 reģistrāciju	ārpus	pašvaldības	noteiktām	vietām.	
Šogad	reģistrētas	4	šādas	laulības	„Pie	vecā	kalēja”,	„Kalnu	pūpoli”	Šengeida,	
Silenes	atpūtas	parks,	viesu	mājā	„Sventes	muiža”.
●	 Laulības	nodaļā	noslēguši	39	ārzemju	pilsoņi.
●	 Kopā	2013.gadā	Daugavpils	novada	Dzimtsarakstu	nodaļā	reģistrēti	

154	bērniņi;	157	novada	ģimenēm	izmaksāti	bērna	piedzimšanas	pabalsti.

Novada dome pauž cerību, ka Daugavpils novadā dzims daudz bēr-
nu, veidosies stipras ģimenes, bet sirmgalvji dzīvos ilgu un skaistu 
mūžu.

Irēna	Timšāne 
Finanšu pārvaldes vadītāja   							



•	 Izglītības nozarei	2014.gadā	plānoti	līdzekļi	11	334	038	euro ap-
mērā,	kas	sastāda	38%	no	kopējiem	2014.gada	pašvaldības	izdevumiem.	2014.
gadā	pirmo	reizi	tiek	ieplānota	ēdināšanas	izdevumu	kompensācija	28	tūkst.	euro	
par	3.-	4.klašu	skolēniem	līdz	2013./2014.mācību	gada	beigām	un	no	2014./2015.
mācību	gada	sākuma	4.-	6.klašu	skolēniem.	
•	 2014.gadā	turpinās	uzsāktie	Naujenes	pirmsskolas	izglītības	iestā-

des	„Rūķītis”	rekonstrukcijas	darbi	1,7	milj.	euro	apmērā.
•	 2014.gadā	 ieplānoti	 1956	 euro jaunai	 aktivitātei	 -	 naudas	 balvas	

pasniegšanai	 bērniem	valsts	un	novada	 olimpiāžu	uzvarētājiem.	Tiek	plānots	
parūpēties	arī	par	skolēnu	sirds	un	asinsvadu	veselību,	paredzot	profilaktisko	
pārbaužu	apmaksai	3574	euro.
•	 Turpināsies	arī	2013.gadā	uzsāktā	iniciatīva	-	bērnu	vasaras	nodar-

binātība,	dodot	iespēju	gūt	pirmās	darba	iemaņas,	paredzot	šai	programmai	21	
tūkst.	euro.
•	 2014.gadā	tiks	turpināts	2013.gadā	uzsāktais		projekts	„Daugavpils	

novada	izglītības	iestāžu	konkurētspējas	uzlabošana	un	izglītības	pakalpojumu	
pieejamības	nodrošināšana”	ar	kopējo	projekta	vērtību	5744	tūkst.	euro,	kurā	ie-
kļautas	8	novada	skolas.
•	 Turpinās	 Pārrobežu	 programmas	 projekts	 „Izglītības	 kapacitātes	

stiprināšana,	izveidojot	divpusēju	sadarbības	tīklu	„Zemgale	-	Novka””	ar	kopējo	
projekta	vērtību	111	tūkst.	euro	.	
•	 Tiks	uzsākta	Klimata	pārmaiņu	finanšu	instrumentu	programmas	

projekta	„Kompleksi	risinājumi	energoefektivitātes	Špoģu	Mūzikas	un	mākslas	
skolas	energoefektivitātes	paaugstināšanai”	realizācija	ar	kopējo	projekta	vērtī-
bu	171	tūkst.	euro	un	projekta	„Kompleksi	risinājumi	Biķernieku	pamatskolas	
energoefektivitātes	paaugstināšanai”	ar	kopējo	projekta	vērtību	214	tūkst.	euro.	
•	 Novadā	 realizēs	 divus	 Comenius	 apakšprogrammas	 projektus	 –	

Špoģu	vidusskolas	projekts	„Misija	Nākotnē		-		ilgtspējas	meklējumos”	un	Nauje-
nes	pirmsskolas	izglītības	iestādes	projekts	„Es	zinu	–	es	varu”.
•	 Atpūtai, kultūrai, jaunatnes darbībai, sportam  un reliģijai	

plānoti	līdzekļi	2	016	565	euro	apmērā,	kas	sastāda	7%	no	pašvaldības	budžeta	
izdevumiem.	Budžetā	paredzēti	143	tūkst.	euro	dažāda	veida	pasākumiem	un	
konkursiem,		kas	notiks	novadā	2014.gadā.	
•	 2014.gadā	tiks	uzsākts	ELFLA	„Lauku	ekonomikas	dažādošana	un	

dzīves	kvalitātes	veicināšana	vietējo	attīstību	stratēģiju	 īstenošanas	teritorijā”	
programmas	projekti	-	„Ambeļu	kultūras	nama	skatuves	aprīkojuma	un	kulišu	
iegāde”	–	14	tūkst.	euro	apmērā	un	„Estrādes	celtniecība	un	teritorijas	labiekār-
tošana	Tabores	pagasta	Tabores	ciema	parka	teritorijā”	28	tūkst.	euro	apmērā;	
•	 ELFLA	„Lauku	mantojuma	saglabāšana	un	atjaunošana”	program-

mas	projekts	„Vecticībnieku	vēsturiskās	apbūves	atjaunošana	un	lauksaimnie-
cības	kulturvēsturiskā	mantojuma	saglabāšana	Slutišķu	sādžā”	241	tūkst.	euro	
apmērā;
•	 Pārrobežu	programmas	projekts	„Enchancement	of	education	hea-

lth	and	social	development	for	joint	community	terget	groupsin	cross	border	re-
gion	of	Latvia,	Lithuania	and	Belarus”	akronims	„Health	is	Wealth”	–	projekta	
kopējā	vērtība	115	tūkst.	euro;
•	 Projekts	„Emplo	Youth:	Youth	unemployment	in	Europe	-	challen-

ges,	opportnities	and	solutions“	–	16	tūkst.	euro	vērtībā	un	programmas	„Eiropa	
pilsoņiem”	projekts	„The	Revival	of	Old	Towns	and	Cities”	–	28	tūkst.	euro	vēr-
tībā.
•	 Sociālai aizsardzībai	2014.gadam	plānoti	līdzekļi	3	333	216	euro,	

kas	ir	par	90	387	euro	mazāk	kā	pērn	un	sastāda	11%	no	pašvaldības	izdevu-
miem.	Sociālajiem	pabalstiem	plānoti	līdzekļi	647	987	euro	apmērā.	Visi	pabalsti	
tika	saglabāti	 iepriekšējā	gada	apmērā,	 izņemot	dzīvokļa	pabalstu	vientuļiem	
pensionāriem,	kas	no	2014.gada	tiks	piešķirts	tiem,	kuru	pensija	ir	līdz	230	euro, 
bija	213,43	euro.	Audžuģimenēm	uzturēšanas	pabalsts	palielināts	līdz	145	euro,	
bija	 128	 euro.	 Ieviests	 jauns	 pabalsts	 personām	 ar	 onkoloģiskās	 saslimšanas	
diagnozi	70	euro	gadā.	
•	 Turpinās	ERAF	atbalsta	projekts	„Algotie	pagaidu	sabiedriskie	dar-

bi”	357	tūkst.	euro	apmērā.
•	 Veselības nozarei	izdevumi	sastāda	2%	no	pašvaldības	budžeta	

izdevumiem,	kas	ieplānoti	575	916	euro	apmērā.	Veselības	nozarē	plānoti	izde-
vumi	donoru	kustībai	7314	euro	un	ambulatoro	ārstniecības	iestāžu	darbībai	pa-
gastos	575	916	euro,	t.sk.,	projekta	„Apstākļu	nodrošināšana	pārrobežu	primāro	
medicīnisko	pakalpojumu	pieejamībai	Daugavpils	novada	un	Braslavas	rajona	
teritorijā”	izdevumi	511	tūkst.euro.
•	 Vispārējo valdības dienestu	 uzturēšanai	 plānoti	 izdevumi	

4	607	471	euro	apmērā,	no	tiem	100	000	euro	ieplānoti	līdzekļi	neparedzētiem	
gadījumiem.	Vispārējo	valdības	dienestu	izdevumi	sastāda	16%	no	kopējiem	paš-
valdības	pamatbudžeta	izdevumiem.	No	šiem	izdevumiem	tiek	finansēti	norēķi-
ni	ar	citām	pašvaldībām	par	izglītības	iestāžu	sniegtajiem	pakalpojumiem,	kas	
2014.gadā	plānoti	640	293	euro.
•	 Ekonomiskās darbības	nozarē	plānoti	izdevumi	2	237	621	euro	

apmērā,	kas	sastāda	8%	no	pašvaldības	izdevumiem.	Lielāko	izdevumu	daļu	sa-
stāda	ERAF	aktivitātes	„Atbalsts	novadu	kompleksai	attīstībai”	projekta	„Dau-
gavpils	novada	pašvaldības	ceļu	un	ielu	rekonstrukcija	saimnieciskās	darbības	
attīstības	sekmēšanai”	ar	kopējo	vērtību	2905	tūkst.	euro izdevumi.
•	 Vides aizsardzības	nozarē	plānotais	finansējums		ir	316	432	euro	

apmērā,	kas	sastāda	1%	no	kopējiem	pašvaldības	pamatbudžeta	izdevumiem.	Ie-
plānoti	Pārrobežu	programmas	projekti	„Pārrobežu	aizsargājamās	dabas	terito-
rijas	„Augšdaugava	–	Braslavas	ezeri”	izveide	un	priekšnoteikumu	radīšana	tās	
līdzsvarotai	attīstībai”	–	52	tūkst.	euro	vērtībā	un	„Ūdens	vides	aizsardzība	un	
zaļā	dzīvesveida	pasākumu	attīstība	Latvijas	un	Krievijas	pierobežas	reģionos”	
(„Aqua	Life”)	46	tūkst.	euro	vērtībā.
•	 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas	nozarei	

plānotais	finansējums	ir	5	248	591	euro,	kas	sastāda	17%	no	visiem	novada	izde-
vumiem.
2014.	gadā	izdevumi	mājokļu	attīstībai	plānoti	520	985	euro,	kas	ir	par	140%	

vairāk	kā	pērn.	Savukārt	teritoriju	attīstībai	novirzīti	līdzekļi	tikai	33%	no	ie-
priekšējā	gadā	plānotā	un	sastāda	132	871	euro.	Ūdensapgādes	nodrošināšanai	
1	512	597	euro,	 ielu	apgaismošanai	63	904	euro	un	pārējai	apsaimniekošanas	
darbībai,	kas	ietver	komunālo	pakalpojumu	sniegšanas	izdevumus		3	018	235	
euro,	kas	ir	par	110%	vairāk	kā	pērn.	
•	 2014.gadā	turpinās	pērn	uzsāktā	Višķu	tehnikuma	ciema	jaunas	

katlu	mājas	izbūve	1,1	milj.	euro	vērtībā,	ar	100%	izdevumu	segumu	no	pašvaldī-
bas	budžeta	līdzekļiem,	izmantojot	aizņēmumu	Valsts	kasē.									
•	 2014.gadā	tiek	plānoti	ERAF	aktivitātes	„Ūdenssaimniecības	infra-

struktūras	attīstība	apdzīvotās	vietās	ar	iedzīvotāju	skaitu	līdz	2000”	ūdenssaim-
niecības	attīstības	projekti	sekojošos	pagastos	un	sekojošā	vērtībā:

-	Biķernieku	pagastā	–	599	tūkst.	euro;
-	Maļinovas	pagastā	–	756	tūkst.	euro;
-	Ambeļu	pagastā	III	kārta	–	92	tūkst.	euro;
-	Medumu	pagastā	III	kārta	–	572	tūkst.	euro;
-	Sventes	pagastā	–	477		tūkst.	euro;
-	Tabores	pagastā	–	684		tūkst.	euro;
-	Vecsalienas	pagastā	–	700	tūkst.	euro.

Līdzekļi	šiem	projektiem	gada	laikā	tiks	segti	no		ERAF	avansa	finansējuma,	
kā	arī	ņemot	aizņēmumu	Valsts	kasē.
•	 2014.gada	budžetā	dzīvojamo	māju	energoefektivitātes	pasākumu	

veikšanai	no	pamatbudžeta	plānots	piešķirt	99601	euro, kas	ir	tuvu	2013.gadā	
faktiski	apgūtajiem	līdzekļiem.
•	 Daugavpils novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistī-

bas	ar	aizņēmuma	bankas	noteiktajiem	procentiem	sastāda	12	287	670	euro,	no	
tiem	2014.gadā	jāatmaksā		1	937	410	euro.	Saistību	apjoms	procentos	no	pamat-
budžeta	ieņēmumiem	bez	mērķdotācijām	sastāda	9,70%.	Saņemt	aizņēmumus	
2014.gadā	plānots		4	374	533	euro,	kas		ir	paredzēti	uzsākto	projektu	realizācijai	
un	pašvaldības	funkciju	pildīšanai	nepieciešamo	remontdarbu	un	transporta	ie-
gādes	izmaksu	segšanai.	
•	 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 1 346 904 

euro, savukārt izdevumi, kuri tiks segti arī no līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu, tiek plānoti 1 519 771 euro apmērā.	
•	 Speciālā	budžeta	autoceļa	fonda	līdzekļi	sastāda	868	538	euro,	kas	ir	

par	129%	vairāk	kā	2013.gadā	plānots.	Savukārt	dabas	resursu	nodoklis	plānots	
452	754	euro,	kas	ir	par	122%	vairāk	kā	pērn.
•	 Speciālā	 budžeta	 līdzekļi	 tiks	 izlietoti	 atbilstoši	 funkcionālajām	

kategorijām	 sekojošā	 apmērā–986	 798	 euro paredzēti	 ekonomiskai	 darbībai,	
460	243	euro	vides	aizsardzībai,	63	503	euro	pašvaldības	teritoriju	un	mājokļu	
apsaimniekošanai.	No	dabas	resursu	nodokļa	ieņēmumiem	292	tūkst.	euro	tiks	
novirzīti	uz	pamatbudžetu	ūdenssaimniecības	un	notekūdeņu	apsaimniekošanas	
ar	projektu	īstenošanu	saistīto	aizņēmumu	dzēšanai.	
•	 Speciālajā	budžeta	plānoti	arī	ieņēmumi	no	ziedojumiem	un	dāvi-

nājumiem.	Prognozētie	ieņēmumi	ir	1423	euro,	bet	izdevumi,	kas	tiks	segti	no	
līdzekļu		atlikuma	uz	gada	sākumu		ir	16	332	euro,	kas	tiks	izlietoti	dāvinājumu	
līgumos	norādītajiem	mērķiem.	
•	 2014.gada	 budžets	 ir	 vērtējams	kā	 2013.gadā	uzsākto	 aktivitāšu	

turpināšanu	nodrošinošs	un	ar	tā	palīdzību	tiek	veiktas	iestrādes	tālākai	Dau-
gavpils	novada		ekonomiskajai	attīstībai	un	iedzīvotāju	dzīves	kvalitātes	uzlabo-
jumiem,	īpaši	gatavojoties	Eiropas	Savienības	fondu	apguves	nākamajam	perio-
dam.


