
Lietu pārvades Personāla daļas atskaite  

par darbību 2019.gadā  

 

 

Darbinieku skaits Daugavpils novada pašvaldības iestādēs uz 01.01.2020. 

 

Darbinieku skaits Daugavpils novada pašvaldības iestādēs uz 

01.01.2020. 
 

Nr.p.k. Izglītības iestādes Darbinieku skaits 

579 

1.  Biķernieku pamatskola 25 (t.sk.11 tehniskie) 

2.  Kalupes pamatskola 28 (t.sk.14 tehniskie) 

3.  Lāču pamatskola 33 (t.sk.13 tehniskie) 

4.  Naujenes pamatskola 30 (t.sk.14 tehniskie) 

5.  Randenes pamatskola 22 (t.sk.9 tehniskie) 

6.  Silenes pamatskola 27 (t.sk.13 tehniskie) 

7.  Laucesas pamatskola 26 (t.sk.12 tehniskie)  

8.  Medumu pamatskola 23 (t.sk.13 tehniskie)  

9.  Salienas vidusskola 40  (t.sk.13 tehniskie) 

10.  Sventes vidusskola 42 (t.sk.14 tehniskie) 

11.  Špoģu vidusskola 61 (t.sk.24 tehniskie)   

12.  Vaboles vidusskola 41 (t.sk.16 tehniskie) 

13.  Zemgales vidusskola 40 (t.sk.15 tehniskie)  

14.  Medumu internātpamatskola 77 (t.sk.30 tehniskie) 

15.  Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde 40 (t.sk.21 tehniskie) 

16.  Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde 10 (t.sk.5 tehniskie) 

17.  Daugavpils novada sporta skola 14 (t.sk.2 tehniskie) 

 Pagastu pārvaldes 460 

18.  Ambeļu pagasta pārvalde 18 

19.  Biķernieku pagasta pārvalde 20 

20.  Demenes pagasta pārvalde 33  

21.  Dubnas pagasta pārvalde 19 

22.  Kalkūnes pagasta pārvalde 25 

23.  Kalupes pagasta pārvalde 30 

24.  Laucesas pagasta pārvalde 23 

25.  Līksnas pagasta pārvalde 24 

26.  Maļinovas pagasta pārvalde 19 

27.  Medumu pagasta pārvalde 20 

28.  Naujenes pagasta pārvalde 46 

29.  Nīcgales pagasta pārvalde 21 

30.  Salienas pagasta pārvalde 35  

31.  Skrudalienas pagasta pārvalde 32  

32.  Sventes pagasta pārvalde 30 

33.  Tabores pagasta pārvalde 17 

34.  Vaboles pagasta pārvalde 21 

35.  Višķu pagasta pārvalde 27 

 Kultūras iestādes 102 



36.  Daugavpils novada Kultūras pārvalde  44 

37.  Naujenes mūzikas un mākslas skola 25 (t.sk.3 tehniskie) 

38.  Špoģu mūzikas un mākslas skola 28 (t.sk.8 tehniskie) 

39.  Pašvaldības aģentūra „TAKA” 5 

 Sociālās aprūpes iestādes 169 

40.  Daugavpils novada Sociālais dienests 65 

41.  Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”  36 

42.  Višķu sociālās aprūpes centrs  37 

43.  Naujenes bērnu nams 31 

   

44.  Pašvaldības aģentūra „Višķi” 35 

 Bāriņtiesas 13 

45.  Skrudalienas bāriņtiesa 6 

46.  Višķu bāriņtiesa 7 

47.  Daugavpils novada dome 102  

(neieskaitot 63 pedagogus 

kuri pieņemti darbā 

projektu ietvaros un 

kuriem darba vietas ir 

skolās ) 

 KOPĀ: 1460 

(01.01.2019. – 1513 t.sk 
(t.sk. 25 pedagoģi projektos, kuriem 

darba vietas ir skolās )  
(01.01.2018.gadā 1548) 

(01.01.2017.gadā 1556) 

(01.01.2016.gadā 1638) 

(01.01.2015.gadā 1620) 

 
Iestāžu skaits 2019.gada laikā samazinājies par 4: 

- Reorganizācijas rezultātā likvidēta Vecsalienas pagasta pārvalde un izveidota viena 

Salienas pagasta pārvalde; 

Bāriņtiesu reorganizācijas rezultātā izveidotas 2 bāriņtiesas Skrudalienas un Višķu. 

Uz 2019.gada 1.janvāri Daugavpils novada domes Lietu pārvades Personāla 

daļas uzskaitē bija 174 darbinieki (123 DND darbinieki un 51 iestāžu vadītājs) uz 

2019.gada 31.decembri 212 darbinieki (165 DND darbinieki un 47 iestāžu vadītāji). 

 

Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas rezultāti:  

- Daugavpils novada domes darbinieki (izņemot pedagoģiskos darbiniekus un 

ilgstoši slimojošos darbiniekus) 

Teicami 8,08 %  (83 darbinieki) 

Ļoti labi 46,46%  (46 darbinieki)  

Labi  42,42% (42 darbinieki)  

Jāpilnveido  3,03%  (3 darbinieki) 



- Daugavpils novada pašvaldības iestāžu vadītāji (izņemot skolu direktorus) 

Ļoti labi 66,67%  (18 darbinieki)  

Labi  33,33% (9 darbinieki) 

 

Kvalifikācijas paaugstināšana 

Mācību kursā “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” 

ietvaros tika apmācīti 85 darbinieki no dažādām Daugavpils novada pašvaldības 

iestādēm.  

Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru organizēti semināri: 

• Dokumentu pārvaldības organizēšana pašvaldībā un tās iestādēs (36 dalībnieki) 

• Personas datu aizsardzība, tās praktiskā piemērošana pašvaldībā (19 dalībnieki) 

 

Citas aktivitātes 

- novada domes amatu saraksta un tā grozījumu projektu sagatavošanā; 

- darbs Daugavpils novada domes personāla jautājumu izskatīšanas komisijā; 

- darbs Daugavpils novada domes apbalvošanas komisijā; 

- lēmumu projektu sagatavošana domes sēdēm; 

- iestāžu vadītāju un darbinieku konsultēšana darba tiesisko attiecību 

jautājumos;  

- dalība novada domes pasākumu organizēšanā. 

 

 

20.01.2020. 

 

Lietu pārvades Personāla daļas vadītāja    Jolita Zubcova 

 

 

 

 

 

 

 


