
DAUGAVPILS NOVADA DOMES  

LIETU PĀRVALDES INFORMĀCIJAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻAS  

ATSKAITE PAR 2020. GADĀ PAVEIKTO DARBU 

 

 PAVEIKTAIS 2020. GADĀ:  

• Regulāri un operatīvi atjaunota novada tīmekļvietne. Pašvaldības tīmekļvietnes 

lietotāju skaits ir palielinājies par 38%, salīdzinot ar 2019. gadu.  

 

• Regulāri gatavotas preses relīzes, informatīvie publicitātes materiāli un fotogrāfijas 

sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu. Informācija tika sniegta vietējiem un 

nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. 

• Organizētas 9 žurnālistu tikšanās un intervijas.  

• Tika sniegtas atbildes uz jautājumiem, kuri tika uzdoti elektroniski caur e-pastu, ar 

tīmekļvietnes un sociālo tīklu rīku palīdzību (e-pasts - 44; Facebook sociālajā tīklā - 

29; tika sniegtas atbildes uz jautājumiem komentāros pie publikācijām Facebook 

sociālajā tīklā). 

• Nodrošināta regulāra komunikācija ar pašvaldības ārvalstu sadarbības partneriem. 



• Apkopota informācija ievietošanai mājas lapā www.augsdaugava.lv. 

 

• Par godu Augšdaugavai tapuši videostāsti, kuros tika ietverti muzikālie sveicieni no 

dziedātāja Jura Ostrovska un Naujenes pagasta folkloras kopas “Rūžeņa”. 

 

 

• Organizēts bērnu zīmējumu Ziemassvētku atklātņu konkurss. Trīs uzvarētāju darbi 

tika izmantoti novada domes apsveikumu veidošanai – mājas lapā, avīzē un iespiesta 

http://www.augsdaugava.lv/


atklātne sūtīšanai pa pastu. 

 

• Izveidots novada pašvaldības kalendārs 2021. gadam.        

• Sagatavoti Daugavpils novada domes reprezentatīvie suvenīri. 

• Sadarbībā ar domes nodaļām un pašvaldības iestādēm tika organizēti pasākumi.    

 

Ebreju piemiņas brīdis Višķos 

 



• Sagatavoti un nosūtīti svētku un dzimšanas dienu apsveikumi, sagatavotas video un 

foto prezentācijas.  

 

SOCIĀLIE TĪKLI  

Regulāri tiek veikta Daugavpils novada pašvaldības lapas informācijas aktualizācija sociālā 

tīkla vietnē Facebook un Instagram kontā. Facebook Daugavpils novada lapai ir 3779 sekotāji 

(28.12.2020), kas ir par 550 sekotājiem vairāk nekā 2020. gada sākumā (08.01.2020), kad 

pastāvīgo sekotāju skaits bija 3229. 

 

Sekotāju skaits gada laikā stabili un vienmērīgi pieauga. Facebook statistika liecina, ka no 

regulārajiem sekotājiem 77% ir sievietes, 23% ir vīrieši. No tiem sekotāji vecumā no 18 līdz 

24 gadiem ir 9%, 25 - 34 gadiem 25%, 35 – 44 gadiem 25%, 45 – 54 gadiem 17%, 55-64 

gadiem (14%) un vecumā virs 65 gadiem (5%).  

2020. gadā 20 populārāko Facebook tīklā izvietoto ierakstu auditorija sasniedza 145,8 tūkst. 

skatījumu.  

Populārākās publikācijas Facebook tīklā 

1. Tēvs Jānis Kolns: ”Dievs piepilda mūsu sapņus” (intervija) - 25 tūkst. 

2. Lieliskākajai skolotājai jāprot viss  (intervija) - 9,7 tūkst. 

3. Apbalvoti labākie Latvijas sociālie darbinieki – 9 tūkst. 

4. Našķu gatavošanas vieta Kalkūnē – 8,6 tūkst. 

5. Vakance – medmāsa Špoģu vidusskolā – 8,1 tūkst. 



6. Biruta Ondzule: “Grāfi Plāteri mūs ir pieņēmuši” (intervija) - 7,9 tūkst. 

7. Akcijas ietvaros katrs pirmklasnieks saņem medu – 7,7 tūkst. 

8. Sieviešu vok. ans. “Anima Corde” jubilejas koncerts (afiša) - 6,8 tūkst. 

9. Vīragnas ezeru papildina ar zivju resursiem – 6,3 tūkst. 

10.  Skolēni iesoļo jaunajā mācību gadā - 6 tūkst. 

11.  Vakance – Zemgales vsk., pirmssk. izgl. skol. – 5,6 tūkst. 

12.  “Ambeļu skreine” – vieta, kur atgriezties bērnībā – 5,4 tūkst. 

13. Miķeļdienas dižošanās Kalupē (afiša) - 5,3 tūkst. 

14. Aiz katra no mums ir skolotājs (intervija) - 5,3 tūkst. 

15. Špoģu vidusskola aicina darbā medmāsu – 5,1 tūkst. 

16. Vakance – lietvedis Sociālajā dienestā – 5 tūkst. 

17. Pasākumu cikls – “Pūti, pūti Ziemelīti” – 4,6 tūkst. 

18.  18. novembris. Juzefovas parks – 4,8 tūkst. 

19. V. Petaško – putuplasta biznesa ideja – 4,8 tūkst. 

20. Dziedātājas un dejotāji pieskandināja pagalmus, kā arī ezera pludmali Višķu pagastā – 

4,8 tūkst. 

Instagram tīklā Daugavpils novada pašvaldības lapai 2020.gada izskaņā ir 262 ieraksti, un 

kopumā 579 sekotāji. Instagram tīklā var popularizēt Daugavpils novadu caur fotogrāfijām un 

īsiem aprakstiem. Tīkls sāka aktīvi darboties 2019.gadā. 2020.gada beigās sekotāju skaits 

palielinājās divas reizes.  

 

 



Izdevums “Daugavpils Novada Vēstis” 

Izdevuma 12 izdevuma numuros, kas tika izdoti laika posmā no 2020. gada janvāra līdz 

decembrim, iekļautas 358 fotogrāfijas (2019. gadā – 350, 2018. gadā - 344). 

Mēnesis Fotogrāfijas Raksti (kopā) Lielās 

intervijas 

Janvāris 22 55 4  

Februāris 26 59 2 

Marts 24 39 2  

Aprīlis 15 48 5  

Maijs 39 30 3  

Jūnijs 31 31 10  

Jūlijs 31 35 9  

Augusts 31 31 8  

Septembris 28 25 4  

Oktobris 29 30 2  

Novembris 34 31 3  

Decembris 48 25 4  

Kopā 358 (+5, 

salīdzinot ar 

2019. gadu) 

439 (+89, 

salīdzinot ar 

2019. gadu) 

56 (+26 

salīdzinot ar 

2019. gadu) 

 

 



 

 

 

VIDEO  

Laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tika sagatavoti 95 ziņu sižeti, un to 

kopējais skatījumu skaits sasniedza 28 010 (2019.gadā - 26 358). Video skaits samazinājies 

par 8 (2019. gadā – 103 video), bet jāņem vērā būtisks aspekts, ka pandēmijas dēļ nenotika 

virkne pasākumu, par kuriem tiktu veidoti sižeti. Tādēļ šī gada sniegumu var novērtēt ļoti 



pozitīvi, jo speciālisti atrada jaunus risinājumus, par kādam tēmām informēt iedzīvotājus. 

 

 

 2019.gadā 2020.gadā 

Kopējais video skatījumu 

skaits Youtube kanālā 

26358 28010 (+6,3%, salīdzinot ar 

2019. gadu) 

Kopējais sagatavoto video  

laiks 

13h:18min:38sek 14h:32min:30sek 

(+9,2%, salīdzinot ar 2019. 

gadu) 

 

 



VIDEO – TOP 20: 

1. Apsveikums Līgo svētkos – 1790 skatījumi 

2. Ikdiena z/s “Agraris”– 1262 skatījumi 

3. Kūdras ražotne Nīcgalē – 923 skatījumi 

4. Z/S “Smilgas” jaunais saimnieks Juris Grustāns – 859 skatījumi 

5. Ivdru saime- 845 skatījumi 

6. Ilga Šuplinska tikās ar novada vadību un direktoriem – 843 skatījumi 

7. Dvinskas muzikanti “Daugaveņa” – 705 skatījumi 

8. Ražens gads Špoģu vidusskolā – 643 skatījumi 

9. “Zemeņu ielejas” darbīgā saime – 641 skatījumi 

10. Attālinātā mācību procesa īstenošana Vaboles vidusskolā – 640 skatījumi 

11. Sporta un deju diena “Ziemas prieki” – 530 skatījumi 

12. Konkurss “Ziemassvētku rota” Vaboles pagastā – 502 skatījumi 

13. Gada balva sportā – 472 skatījumi 

14. Randenes šūšanas cehs – 449 skatījumi 

15. Lattex D pielāgo produkciju ārkārtējais situācijai – 434 skatījumi 

16. Kempings Daugavas lokos – 424 skatījumi 

17. Špoģu vidusskola gatavojas eksāmeniem – 418 skatījumi 

18. Netradicionālā modes skate – 388 skatījumi 

19. Apiņeits gudrs veirs – 386 skatījumi 

20. Pārtikas paku sadale ģimenēm – 385 skatījumi. 

 

Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja     K. Isate 


