
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS NODAĻAS ATSKAITE par 2019.gadu 

 

1. Darbs pie darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 

un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. 

pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"   projektu 

īstenošanā:   

 

Saskaņā ar uzdevumu  ir veikta Naujenes bērnu nama  ēkas pārbūves  par bērnu aprūpes centru un 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu līguma, būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības 

līguma saistību izpildes kontrole. Būvdarbus  veica SIA “Vanpro”, būvuzraudzību  SIA “Rem Pro”, 

autoruzraudzību PS “GrandEiroPro”. Saskaņā ar līgumu būvdarbi pabeigti 08.08.2019.  Sagatavoti  

dokumenti būves nodošanai ekspluatācijā (atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, kadastrālās 

uzmērīšanas lieta, izpildmerījumu plāni, būvniecības procesa izpilddokumentācija). Būvobjekts 

pieņemts ekspluatācijā 07.10.2019.  Rezultātā paveikta  Naujenes bērnu nama ēkas pārbūve, kur 

izveidotas telpas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē  un telpas “jauniešu mājai”, 1.stāvā izveidota  telpu 

grupa  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem 

vajadzībām. Vides pieejamības nodrošināšanai piebūvēts   vertikālais pacēlājs.  Paveikti ēkas fasāžu un 

jumta siltināšanas darbi, pārbūvēta apkures sistēma  un siltummezgls.  Ēkas kopējā platība , kur veikti 

darbi  920,90 m2.  

 

Šī projekta realizācijas ietvaros ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija “Teritorijas 

labiekārtošanas (ceļu, transportlīdzekļu novietņu laukumu, celiņu) un apgaismojuma atjaunošanai 

Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasta Daugavpils novada”. Pēc paveiktās tirgus cenu izpētes 

rezultātiem dokumentāciju izstrādāja SIA “Cerva”. Teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma 

atjaunošanas  darbi  paredzēti 2020.gadā.   

 

  

2. ERAF projekta ”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/036 īstenošanai ir veikta “Pārtikas produktu ražošanas 

ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība Sventes degradētās teritorijas 

revitālizācijai “Puncuļi”, Sventes pagasts”. 

Projekta realizācijas ietvaros izpildīts: ražošanas un noliktavas ēkas izbūve: monolītas dzelzsbetona 

pamati, karkass – metālkonstrukcijas, sienas un jumts -  sendvičpaneli, grīda – neslīdošās grīdas sistēma 

industriālajām grīdām. Izbūvētas ārējās inženiersistēmas: elektrotīkli,  zibensaizsardzības un zemējuma 

kontūra sistēmas, gāzes apgādes sistēma, ārējais ūdensvads ar artēzisko urbumu,   kanalizācija ar 

attīrīšanas iekārtām, ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām. Ierīkotas konteinera tipa divas 

saldētavas. Izbūvētas ēku iekšējās sistēmas: elektroinstalācija ar apgaismojumu, apkures sistēma un 

karstā ūdens sagatavošanas sistēma, ūdensapgāde un kanalizācija. Veikta teritorijas labiekārtošana: 

asfaltbetona laukums, bruģa seguma laukumi, apzaļumošana, žoga un ceļa zīmes uzstādīšana. 

Būvdarbus veica  ar SIA “Borg” ,  būvuzraudzību   nodrošināja  SIA “Tranzit ASK” . Būvdarbi pabeigti 

un nodoti ekspluatācijā 09.01.2020. Kopējās izmaksas būvniecības darbiem sastādīja EUR 

1 141 499,25. Garantijas laiks objektam ir pieci gadi. 

 



 
 

 
 



  

     

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Darbs pie Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un 

resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “RĪTEIROPAS 

VĒRTĪBAS” Nr.5.5.1.0/17/I/007  projektu īstenošanā:   

 

3.1.projekta aktivitātes  “Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana”  Slutišķi, Naujenes pag., 

ietvaros veikta Daugavpils novads  būvdarbu un būvuzraudzības līgumu izpildes kontrole. 

Sagatavoti dokumenti būvdarbu uzsākšanai un  būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbus  veica 

SIA “Latalus”, būvuzraudzību SIA “Neoform”, autoruzraudzību arhitekte Ģ.Rasnače. Būvdarbi 

pabeigti un nodoti ekspluatācijā 18.12.2019.  Rezultātā Daugavas krastā labiekārtota atpūtas 

vieta, kur ir uzbūvēti  dekoratīvie vārti, dejotāju laukums, eko taka, nojume muzikantiem, 

tualete, bērnu rotaļu laukums, soliņi un galdi, aprīkota ugunskura vieta.  



  

  

  

 

 

3.2. Projekta aktivitātes “Būvdarbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības 

nodrošināšanai”, ietvaros veikta būvdarbu un būvuzraudzības līgumu izpildes kontrole. 

Sagatavoti dokumenti būvdarbu uzsākšanai un  būves nodošanai ekspluatācijā.  Būvdarbus veica 

SIA “Smart Energy”, būvuzraudzību SIA “Neoform”. Būvdarbi pabeigti un nodoti ekspluatācijā 

04.11.2019.  Rezultātā Markovas pilskalnā ir atjaunots tiltiņš par Putānu strautu un mazais 

tiltiņš, atjaunoti grunts kāpņu pakāpieni un margas, uzbūvēta skatu platforma, uzstādīti 

informācijas stendi un virzienu  norādes, atpūtas soliņi un urnas, uzbūvēta tualete.    



    

      

  
 

 

4. Darbs pie Daugavpils novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Investīciju plāna  2019.-

2021.gadam projektu ideju ar identifikatoru IZG-043 projekta  īstenošanā. Ar mērķi nodrošināt  

profesionālās  izglītības  programmas ievešanu Medumu speciālajā pamatskolā uzsākti telpu remonta un 

pārbūves  darbus Medumu speciālās skolas darbnīcas ēkā, kur paredzēts izveidot profesionālās izglītības 

klase un Medumu pamatskolā, kur tiks izveidotas bērnu pirmsizglītības telpas.  Sagatavota  būvniecības 

ieceres dokumentācija  vienkāršotai atjaunošanai pirmskolas izglītības telpu izveidei Medumu pamatskolā 

Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagastā.  Paveikta tirgus cenu izpēte un noslēgts līgums Ar SIA “LD 

Būve” būvdarbu  veikšanai.  Būvuzraudzībai  piesaistīts SIA “Neoform”. Plānots pabeigt darbus līdz 

30.01.2020.  

 

5. Novada domes investīcijas projektu un ERAF projektu īstenošanai sagatavoti iepirkuma dokumenti  -

tehniskas specifikācijas un līgumu projekti šādu iepirkumu veikšanai: 

− Būvdarbi Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  

Lielā iela 43, Kalupē, Kalupes pagasts;  



− Būvdarbi Sociālā atbalsta centra sociālo dzīvokļu izveide ēkas 3.stāvā Lielā ielā 43, 

Kalupē, Kalupes pagasts;  

− Būvdarbi Autostāvvietu, celiņu un apgaismojuma atjaunošana Lielā ielā 43, Kalupē, 

Kalupes pagasts;  

− Būvdarbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai 

Naujenes pagastā Daugavpils novadā; 

− Būvprojekta izstrāde “Būvprojekta izstrāde Lauku sētas “Slutišķi 2” atjaunošanai 

(restaurācijai)”; 

− Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcas “Klēts” būvniecība; 

 

6. Paveikti būvdarbi pašvaldības izglītības iestāžu ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai un Būvniecības 

valsts kontroles biroja konstatēto trūkumu novēršanai: 

- Zemgales vidusskolā, kur izpildīts: patvaļīgas būvniecības novēršana, jumta konstrukciju 

mezgla pastiprināšana, ieejas kāpnes remonts, nojumes nojaukšana. Darbus veica SIA “Defass 

D”. Būvdarbu   izmaksa EUR 6 942,76.  

- Nīcgales pirmskolas izglītības iestādes ēka, kur izpildīts:  pagraba pārseguma balsta 

konstrukciju  armatūras pārklāšana ar pretkorozijas sastāvu, jumta seguma remonts, ieejas 

kāpnes bīstamo ķieģeļu sienas demontāža un norobežojošo margu uzstādīšana,  aizsargapmales 

posma atjaunošana. Darbus veica SIA “Defass-D”. Būvdarbu izmaksa EUR 11 340,46. 

- Salienas vidusskolā, kur izpildīts:  ārējas ventilācijas gaisa vadu nomaiņa ar siltināšanu, 

ieejas skārda jumtiņa  nomaiņa, dzegas ķieģeļu mūra remonts, jumta seguma skārda 

remontdarbi ar šuvju hermetizāciju. Darbus veica SIA “Vanpro”. Būvdarbu izmaksa EUR 

6 205,85. 

- Naujenes pirmskolas izglītības iestādes ēkā ir veikta jumta nesošo konstrukciju elementu 

pārbūve. Būvniecības laikā tika veiktas: spāru statņu nomaiņa ar antiseptēšanu un pretuguns 

apstrādi, bēniņu tvaika izolācijas ieklāšana, bēniņu akmens vates siltumizolācija ar difūzijas 

membrānu ieklāšana, ventilācijas sistēmas ierīkošana ar gaisa restēm, ugunsdrošā lūka ar 

kāpnēm ierīkošana. Būvdarbus veica SIA “Borg”, būvdarbu izmaksa EUR 72 585,54. 

Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Tranzit ASK”. Būvprojektu izstrādāja SIA “Admira”. 

Objekts nodots ekspluatācijā 04.12.2019.  

 

 



 

 

7. Darbs pie Būvniecības valsts kontroles biroja iesniegtos lēmumus izpildi. 

Veikta uzraudzība projektam “Āra brīvdabas trenažieru konstrukciju montāža un uzstādīšana” 

projekta LLI -402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm" ietvaros”. 

Līgums tika noslēgts 18.06.2019. ar SIA “RUMORS” par kopējo summu EUR 23 897,50. 

Projekta realizācijas gaitā  tika uzstādītas āra brīvdabas trenažieru konstrukcijas piecos Daugavpils 

novada pagastos – Naujenes, Višķu, Kalupes, Sventes un Skrudalienas pagastā. Darbi pabeigti 

30.08.2019. Garantijas laiks ir divi gadi. 

 

8. Sniegta palīdzība Daugavpils novada pagastu pārvaldēm un iestādēm:   

Demenes pagasta pārvaldei – projektēšanas uzdevuma sagatavošanā  ēkas vienkāršotai atjaunošanai lai 

izveidotu Pansijas pakalpojumu centru pilngadīgām un pensijas vecumu sasniegušām personām Upes 

iela 4, Kumbuļu ciemā. 

Pašvaldības aģentūras “Višķi” -  projekta “Tehniskā projekta „Daugavpils novada, Pašvaldības 

aģentūras “Višķi”, Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas” izstrāde, 

autoruzraudzība un būvniecība” realizācijas pabeigšanai. Līguma ietvaros tika veikti sekojošie 

būvdarbi: pamatu izbūve, modula tipa jauno katlu mājas izbūve, dūmeņa ar pamatiem ierīkošana, 

ūdensvada sistēmas ierīkošana, elektroapgāde, ārējie siltumtīkli, zemējuma kontūrs, Jaunā katlu māja 

darbojas automātiskajā režīmā. Kurtuve aprīkota ar 800 kw jaudas apkures katlu, kas darbojas ar šķeldu, 

kā arī rezerves apkures katlu ar 300kw jaudu, kuru nepieciešamības gadījumā darbina dīzeļdegviela. 

Slēgtā šķeldas novietne ir aprīkota ar kustīgu un apsildāmu grīdu. Būvuzņēmējs SIA “Borg”, katlu māju 

ar katliem nodrošināja SIA “Komforts Group”, būvuzraudzību veica SIA “Varsla”. Katlu māja nodota 

ekspluatācijā 06.03.2019. Vecās katlu mājas un nojumes nojaukšana un laukumu ar mīksto segumu 

izbūve pabeigta 29.05.2019. Kopējās objekta izmaksas sastādīja  EUR 463 430,00. Garantijas laiks 

objektam ir divi gadi. 

 



 

        

 



 

 

9. Darbs pašvaldības ceļu uzturēšanai un attīstībai.   

          2019.gadā Daugavpils novada pašvaldībai saņemtā mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 

1 012 710,00 apmērā tika izlietota pēc Daugavpils novada domes apstiprinātā plāna un pieņemtajiem 

lēmumiem. 

         Tika apkopoti un izvērtēti, izbraucot dabā, pagastu pārvalžu pieteikumi ceļu remontiem 

2019.gadam. Gada griezumā  apsekoti un izvērtēti avārijas stāvoklī esošie ceļu posmi, caurtekas  un 

risināti jautājumi par avārijas darbu  remontu finansējumu un izpildes kontroli.   

         Ceļu un ielu ikdienas  uzturēšanas darbiem izlietots EUR – 222 633,00 - 22  %  no 2019.gada  

izlietotajiem līdzekļiem. 

         Visi ieplānotie mērķdotācijas ikdienas uzturēšanas līdzekļi pēc dome apstiprinātā plāna katru 

mēnesi 1/12  pārskaitīta pagasta pārvaldēm. 

          Ceļu un ielu atjaunošanai un remontdarbiem  izlietots EUR – 790 580,00 -   78% no 2019.gada 

izlietotajiem līdzekļiem. 

           Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Medumu, 

Naujenes, Salienas, Skrudalienas,  Sventes, Vaboles,  Vecsalienas pagastos tika atjaunots pa vienam 

pašvaldības ceļam. Kalupes, Līksnas, Salienas, Vaboles pagastos tika apsekotas un nomainītas avārijas 

caurtekas. 

  

 Ceļu remontiem un atjaunošanai mērķdotācijas līdzekļi pārskaitīti pēc pieņemšanas nodošanas 

aktu parakstīšanas un izpildīto darbu pārbaudes dabā. 

             2019.gadā  19 pagasta pārvaldēs veiktas tehniskās revīzijas kopā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” 

Daugavpils nodaļas pārstāvjiem. Tika pārbaudīts ceļu uzturēšanai piešķirtās  mērķdotācijas līdzekļu 

izlietojums. Revīzijas laikā tika izbraukts arī dabā un apsekoti avārijas stāvoklī esošie ceļu posmi un 

elementi. Kļūdas un pārkāpumi, kuri norādīti revīzijas aktā, tika novērsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kopā ar Daugavpils Ceļu distanci tika apsekotas dzelzceļu pārbrauktuves, kuras atrodas uz Daugavpils 

novada pašvaldības ceļiem un pēc apsekošanas akta saņemšanas tika uzstādītas pietrūkstošās ceļa zīmes.                                                                                                                                                                                       

         Kopā ar pagasta pārvaldēm izstrādāta un apkopota vidējā termiņa autoceļu attīstības programma 

2019. – 2021. gadam, kura  iesniegta  domē apstiprināšanai. 

       Darbs ar investīcijas  plānu un tā izvērtēšanu Autoceļu fonda komisijā. Sagatavoti dokumenti un 

informācija 27 autoceļu fonda komisijas sēdēm, kurās tika izskatītas pagastu pārvalžu un pagastu  

iedzīvotāju iesniegumi. Izskatītas sūdzības pašvaldības ceļu jomā un sniegtas atbildes. 

         Novada domes sēdēm sagatavoti un iesniegti 15 lēmuma projekti par līdzekļu sadali, līdzekļu 

sadales precizējumiem un līdzdalību Eiropas līdzekļu apgūšanā.  

         Gada laikā vairāk kārt apkopota un sniegta informācija ceļu jomā Latgales plānošanas reģionam, 

VARAM un  LPS gan par pašvaldības, gan valsts ceļiem. 

Iesniegta atskaite Centrālai statistikas pārvaldei par ceļu mērķdotācijas izlietojumu. 

           Darbs pie Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā īstenoti 4 projekti Demenes, Naujenes, Maļinovas, 

Skrudalienas pagastu pārvaldēs.   

         Darbs ar Daugavpils pašvaldības ceļu  reģistru un tā  aktualizāciju. 

             



           

10. Skolēnu pārvadājumi.  

 

Noformēti un apkopoti  skolēnu maršruti  ( kursēšanas maršrutu saraksti ar skolēnu uzvārdiem, maršrutu 

apraksti un maršrutu kartes). Apkopota informācija par pagastu pārvalžu  skolēnu autobusiem. Darbs 

pie skolēnu pārvadājumu ieņēmumu un izdevumu tāmēm, budžeta sastādīšanas  un maršrutu 

saskaņošanas. Latgales plānošanas reģionam un VRAA sniegta apkopotā informācija par skolēnu 

pārvadājumiem Daugavpils novadā. 

 

11. Darbs ar sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem Daugavpils maršrutu tīklā, maršrutu izmaiņu 

izvērtēšanu, saskaņošanu un jaunu pieturu izveides apsekošanu. Izskatītas iedzīvotāju iesniegumi un 

sūdzības par sabiedrisko transportu un apsekojot sniegtas atbildes. 

 

12. Saskaņā ar 2019.gada 8.augustā saistošiem noteikumiem Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā” uzsākta   decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistru izveide. 

13. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei sagatavoti un sniegti gada pārskati par ceļu 

mērķdotācijas izlietojumu.  

 

14.  Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei apkopoti un sniegti pārskati 2-EK un 1-eneģija 

par siltumenerģijas ražošanu un izmantošanu 2018.gadā. Savākta, apkopota un sniegta informācija 

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei par iepirktu siltumenerģiju 2018.gadā.  

 

        

Sagatavoja: O.Sokolovska 


