
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS NODAĻAS 
ATSKAITE PAR 2020. GADU

1. Darbs pie Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam investīciju 
plāna 2019.-2022. gadam projekta idejas identifikators SOC-023 realizācijas. Saskaņā ar 
uzdevumu ir veikta “Sociālā atbalsta centra sociālo dzīvokļu izveide ēkas 3. stāvā”
(Lielā  iela 43, Kalupē, Kalupes pagastā) būvdarbu līguma, būvuzraudzības līguma un 
autoruzraudzības līguma saistību izpildes kontrole. Būvdarbus veica SIA “BORG, 
būvuzraudzību SIA “Fortum”, autoruzraudzību SIA “EIROPRO”. 
Projekta realizācijas ietvaros izveidots: seši atsevišķi dzīvokļi ar guļamistabu, viesistabu, 
virtuvi un vannas istabu; koplietošanas atpūtas telpa, sešas istabas, koplietošanas virtuve, 
divas tualetes istabas ar dušu, WC kabīnēm un aprīkojumu cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Visas virtuves aprīkotas ar mēbelēm un iebūvētām indukcijas plītīm. 
Ierīkoti aukstā un karstā ūdensvada tīkli ar elektriskiem ūdens sildītājiem, sadzīves 
kanalizācija, elektroinstalācijas darbi, videonovērošanas sistēma.                       
Projekta īstenošanai būvdarbu kopēja līguma summa sastādīja EUR 276 852,77 ar PVN, 
būvuzraudzība – EUR 10043,00 ar PVN, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – EUR 
5769,39 ar PVN, kadastrālā uzmērīšanas lieta – EUR 907,48. 
Objekts nodots ekspluatācijā novembrī 2020.gadā. Garantijas laiks objektam ir pieci gadi.

2. Darbs pie ERAF 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" projekta 
„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 
Daugavpils novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037 realizācijas:

2.1. Saskaņā ar uzdevumu ir veikta “Teritorijas labiekārtošanas un 
apgaismojuma atjaunošanas būvdarbi Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes 
pagastā, Daugavpils novadā” būvdarbu līguma, būvuzraudzības līguma un 
autoruzraudzības līguma saistību izpildes kontrole. Būvdarbus veica SIA “DM 
Buvex”, būvprojekta projekta autors SIA “Cerva”, būvuzraudzību nodrošināja SIA 
“Meliors Krauja”.
Projekta realizācijas ietvaros izpildīts: novecojušā un bojātā žoga, kā arī bērnu 
laukuma aprīkojuma demontāža un utilizācija, caurtekas uzstādīšana grāvī, betona 
laukuma kurināmā glabāšanai izbūve, bruģa seguma izbūve, komunikāciju aku vāku 
nomaiņa, esošā asfalta seguma atjaunošana remonta zonās, bērnu laukuma 
aprīkojuma bojāto elementu nomaiņa, krāsošana un uzstādīšana, nobrauktuves 
atjaunošana ar grants segumu, teritorijas planēšana un apzaļumošana, atkritumu 
urnas uzstādīšana, soliņu uzstādīšana, ārējā apgaismojuma atjaunošana ar 
moderniem parka gaismekļiem, uzstādīts panduss vides pieejamības nodrošināšanai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram bērniem ar funkcionālajiem 
traucējumiem. 
Kopējās izmaksas būvniecības darbiem sastādīja EUR 90 926,30 ar PVN. Objekts 
nodots ekspluatācijā novembrī 2020. gadā. Garantijas laiks objektam ir pieci gadi.



2.2. Saskaņā ar uzdevumu  ir veikta “Dienas aprūpes centra vides pieejamības 
nodrošināšana daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena”, Miera ielā 12, 
Skrudalienā, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, būvdarbu līguma, 
būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma saistību izpildes kontrole. 
Būvdarbus veica SIA “EM būve”, būvprojekta autors arhitekts A. Melderis, 
būvuzraudzību nodrošināja SIA “Neoform”.
Projekta realizācijas ietvaros izpildīts: vides pieejamības nodrošināšanai tika 
uzstādīti trīs platformas pacēlāji, tualetes pielāgošana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, ārējo ieejas kāpnes mezgla atjaunošana, t.sk. koka durvju nomaiņa, 
iekšējas kāpnes mezgla atjaunošana, t.sk. koka durvju nomaiņa, elektromontāžas 
darbi. 
Kopējās izmaksas būvniecības darbiem sastādīja EUR 71 209,71 ar PVN. Objekts 
nodots ekspluatācijā janvārī 2021. gadā. Garantijas laiks objektam ir pieci gadi.

2.3. Uzsākta būvprojekta izstrāde Grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei 
Skolas ielā 15, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā. Iepirkuma 
dokumentu izstrādei tika sagatavotas tehniskās specifikācijas (projektēšanas 
uzdevums). Darbs ar projektētāju SIA “AMB Design” un UAB “Tiksli forma” -
projekta risinājumu pārbaude un saskaņošana, būvniecības dokumentu kārtošana 
Būvniecības informācijas sistēmā. Bijušajā skolas ēkā tiks izveidoti “grupu 
dzīvokļi” (2. stāvā) 16 cilvēku izmitināšanai. 1. stāvā izveidotās specializētās 
darbnīcās. Vides pieejamības nodrošināšanai paredzēti vertikālie pacēlāji. Projekta
2. kārtā tiks veikta jumta seguma atjaunošana (3. stāvu korpusam) un 
zibensaizsardzības ierīkošana.    

3. Darbs pie ERAF 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” projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/097 “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas:  

Saskaņā ar uzdevumu tiek veikta “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanai. 1. daļa”, Lielā ielā 43, Kalupē, Kalupes pagastā, 
Daugavpils novadā, būvdarbu līguma, būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma 
saistību izpildes kontrole. Būvdarbus veic Pilnsabiedrība “VANPRO un 
NORDSERVISS”, būvuzraudzību  SIA “Fortum”, autoruzraudzību Pilnsabiedrība 
“GRANDEIROPRO”. Būvdarbu kopēja līguma summa sastāda EUR 1 614 012,72 ar 
PVN. Saskaņā ar līgumu būvdarbu pabeigšana “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 
daļai” paredzēta līdz 03.03.2021. un “Ēkas pārbūves daļai” līdz 13.05.2021. 

4. 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" “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” Nr.5.5.1.0/17/I/007 projekta
īstenošanas:

Projekta aktivitātes “Lauku sētas “Slutišķi 2” atjaunošana (restaurācija) 
Vecticībnieku kultūras mantojuma centra un radošās darbnīcas izveide Slutišķi, 
Naujenes pagastā, Daugavpils novadā” ietvaros veikta būvdarbu un būvuzraudzības 



līgumu izpildes kontrole. Sagatavoti dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. 
Būvdarbus veic SIA “Warss+”, būvuzraudzību AS “Būvuzņēmums restaurators”, 
autoruzraudzību SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 
2021. gada 30. jūnijam. 

Lauku sētas “Slutišķi 2” teritorijas sagatavošanai restaurācijas darbiem ir paveikta
elektrolīnijas 0,4 GVL pārvietošana. Elektrolīnijas pārvietošanai būvprojektu izstrādāja
SIA “Baltic elektromontāža”. Elektrolīnijas pārvietošanu veica AS “Sadales tīkls”.  
Elektrolīnijas pārvietošanas kopējas izmaksas EUR 1609,66 (ar PVN).

5. Darbs pie Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību  instrumenta  2014.–2020. gadam projekta  Nr. LV-RU-018 “Amatniecība 
bez robežām” īstenošana. Projekta aktivitātes “Raiņa mājas Berķenelē klēts (šķūņa) 
ēkas vienkāršotā atjaunošana ar funkcijas maiņu uz Raiņa mājas Berķenelē amatu 
darbnīcu “Klēts” aktivitātes ietvaros veikta būvdarbu, būvuzraudzības un 
autoruzraudzības līgumu kontrole. Būvdarbus veica SIA “Defass D”, būvuzraudzību 
nodrošināja AS “Būvuzņēmums Restaurators”,  autoruzraudzību  - SIA “Vertti”.  

Projekta realizācijas ietvaros izpildīts: pamatu pastiprināšana un hidroizolācija, sienu 
bojāto virsmu remonts un apmetuma atjaunošana, sienu virsmu atputekļošana, fasādes 
krāsošana, jumta skārda remonts un virsmas krāsošana, ierīkota lietusūdens novadīšanas 
sistēma un zibensaizsardzība. Radošo darbnīcu vajadzībām pielāgots telpu plānojums - 2.
stāvā izbūvēta silta palīgtelpa nodarbībām, 1. stāvā – radošo darbnīcu telpa un atremontēta 
pasākumu telpa, izbūvētas jaunas kāpnes un restaurētas esošās kāpnes. Vides pieejamības 
nodrošināšanai tika uzbūvētas koka uzbrauktuves. Ierīkoti iekšējie apgaismojuma un spēka 
tīkli. Divu telpu apkurei uzstādīti gaiss-gaiss tipa siltumsūkņi. Būvobjekts pieņemts 
ekspluatācijā 23.10.2020. Būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās 
izmaksas ir EUR 77871 (ar PVN).

6. Pamatojoties uz ieceres dokumentācijas izstrādāšanu, veikta būvdarbu apjomu 
noteikšana un tirgus cenu izpēte “Celiņa izbūve pie pirmskolas izglītības iestādes un 
ciema centra teritorijas labiekārtošana. Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Daugavpils 
novadā”. Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Defass-D” par kopējo summu EUR 19 856,78 
ar PVN. Veikta būvdarbu līguma saistību izpildes kontrole. Būvdarbi pabeigti novembrī 
2020. gadā.

7. Darbs pie Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam investīciju 
plāna 2019.-2022. gadam projektu idejas identifikators CIT-014 "Bijušā mazuta 
pārsūknēšanas stacija" atbrīvošana no naftas produktu atkritumiem” projekta realizācijas. 
Sastādīts projektēšanas uzdevums un veikta tirgus cenu izpēte līgumam “Būvprojekta 
izstrāde divu mazuta sūkņu stacijās ēku nojaukšanai Ķieģeļu ielā 13, Kalkūnes 
pagastā, Daugavpils novadā un būvdarbi”. Saskaņā ar līgumu būvdarbus un 
būvprojektēšanu veica SIA “Borg”. Projekta realizācijas ietvaros izpildīts: nojauktas  
sūkņu stacijas ēku virszemes daļas, sakopta teritorija, izvesti būvatkritumi. Izsniegta 
būvvaldes izziņa par būves neesamību. Projekta realizācijas izmaksas ir EUR 7209,37 (ar 
PVN).

8. Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 191.
punkta prasību izpildei un lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu publisāas ēkas atbilstību 



Būvniecības likuma 9. panta noteiktajām būtiskajām prasībām, tika organizēta pašvaldības 
otrās vai trešās grupas publisko ēku tehniskā apsekošana. Paveikta ēku tehniskā 
apsekošana Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Naujenes, Medumu,  
Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles un Višķu pagastā, Kultūras 
pārvaldē un Medumu speciālajā pamatskolā. Kopā apsekoti un izstrādāti atzinumi par 39 
ēku tehnisko stāvokli. Ēku tehniskās apsekošanas kopējās izmaksas ir EUR 37769.   

9. Saskaņā ar 2019. gada 8. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 39 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā”
uzsākta  decentralizēto  kanalizācijas sistēmu reģistrācija un asenizatoru reģistrācija. Tika 
reģistrētas fizisko personu 123 decentralizētas kanalizācijas Skrudalienas, Līksnas, 
Demenes, salienas un Vecsalienas pagastā. Reģistrācija turpināsies 2021. gadā.  
Asenizatoru reģistrā reģistrēti divi komersanti SIA “Dubiki” un SIA “Green Clean”, 
kuriem ir tiesības sniegt asenizatora pakalpojumus novada teritorijā. Informācija par 
asenizatoriem publicētā novada domes mājas lapā 
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/komunala-saimnieciba/asenizatoru-
registracija/ . 

10. Darbs pašvaldības ceļu uzturēšanai un attīstībai 
2020. gadā Daugavpils novada pašvaldībai saņemtā mērķdotācija pašvaldības 

autoceļiem 1 086 922,00 euro apmērā tika izlietota pēc Daugavpils novada domes 
apstiprinātā plāna un pieņemtajiem lēmumiem.

Tika apkopoti un izvērtēti, izbraucot dabā, pagastu pārvalžu pieteikumi ceļu 
remontiem 2020. gadam. Gada griezumā  apsekoti un izvērtēti avārijas stāvoklī esošie ceļu 
posmi, caurtekas un risināti jautājumi par avārijas remontdarbu finansējumu un izpildes 
kontroli.  

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem izlietots 256 992,00 euro - 24 % no 2020.
gada izlietotajiem līdzekļiem t.sk. investīciju projektu līdzfinansējumam: Naujenes 
pagasta Vecpils ielas melnā seguma pārbūvei 79 417,00 euro, 18.Novembra ielas pārbūvei 
41 289,72 euro un Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višku tehnikums“ pārbūvei 39 120,00 
euro .

Visi ieplānotie mērķdotācijas ikdienas uzturēšanas līdzekļi pēc domes apstiprinātā 
plāna katru mēnesi 1/12  pārskaitīti pagasta pārvaldēm.

Ceļu un ielu atjaunošanai un remontdarbiem izlietots 822 368,22 euro –76 % no 
2020. gada izlietotajiem līdzekļiem.

Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Maļinovas, Medumu, Naujenes, 
Salienas, Skrudalienas, Vaboles, pagastos tika atjaunots pa vienam grants ceļam. 

Līksnas pagastā atjaunota Liepziedu iela, Medumu pagastā atjaunots melnais 
segums Alejas ielā, Sventes pagastā atjaunots melnais segums Daugavpils un Alejas 
šķērsielās, Kalkūnē uzklāts melnais segums Randenes ciema ceļam “Dārza iela- Randene”.

Ceļu remontiem un atjaunošanai mērķdotācijas līdzekļi pārskaitīti pēc pieņemšanas 
nodošanas aktu parakstīšanas un izpildīto darbu pārbaudes dabā.

Pēc Daugavpils novada domes veiktā grants iepirkuma, pārbaudīti izpildītie darbi 
grants segumu piebēršanai Biķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Naujene, Višķu 
pagastā.

Apsekotas un nomainītas avārijas caurtekas uz Ambeļu, Naujenes, Vaboles, 
Skrudalienas, Višķu pagastu ceļiem.

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/komunala-saimnieciba/asenizatoru-registracija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/komunala-saimnieciba/asenizatoru-registracija/


2020. gadā 19 pagasta pārvaldēs veiktas tehniskās ceļu uzturēšanas revīzijas kopā 
ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Daugavpils nodaļas pārstāvjiem. Tika pārbaudīts ceļu 
uzturēšanai piešķirtās  mērķdotācijas līdzekļu izlietojums un pašvaldības ceļu apsekošana.
Revīzijas laikā tika izbraukts arī dabā un apsekoti avārijas stāvoklī esošie ceļu posmi un 
elementi. Kļūdas un pārkāpumi, kuri norādīti revīzijas aktā, tika novērsti uzrādītajā laika 
periodā.                                                                                                                     

Kopā ar Daugavpils Ceļu distanci tika apsekotas dzelzceļu pārbrauktuves, kuras 
atrodas uz Daugavpils novada pašvaldības ceļiem. Pēc apsekošanas akta saņemšanas, kurā 
tika uzrādīti trūkumi, kas apdraud drošību, tika veikta cenu izpēte un uzstādītas 
pietrūkstošās ceļa zīmes pie dzelzceļa pārbrauktuvēm, kā arī periodiski uzstādītas un 
nomainītas salauztās vai nozagtās ceļa zīmes uz pašvaldības ceļiem.

Veikta  cenu izpētes, sadarbības līgumu slēgšana un sarakste par finansējumu ar 
Latvijas Republika Aizsardzības ministriju par Vaboles pagasta ceļa “Stupiņi- Kucini-
Macķeviči”, kurš iet uz Valsts aizsardzības militāro objektu, projektēšanas un pārbūves 
dokumentu  sagatavošanu.                                                                                                     

Darbs ar investīciju plānu un tā izvērtēšanu Ceļu fonda komisijā. Sagatavoti 
dokumenti un informācija 31 autoceļu fonda komisijas sēdei, kurās tika izskatītas pagastu 
pārvalžu un pagastu iedzīvotāju iesniegumi. Izskatītas sūdzības pašvaldības ceļu jomā un 
sniegtas atbildes.
Novada domē lēmuma pieņemšanai sagatavoti un iesniegti 18 lēmumu projekti par 
līdzekļu sadali, līdzekļu sadales precizējumiem un līdzdalību Eiropas līdzekļu apgūšanā. 

Gada laikā vairākkārt apkopota un sniegta informācija ceļu jomā Latgales 
plānošanas reģionam, VARAM un  LPS gan par pašvaldības, gan valsts ceļiem.

Sniegtas apkopotās atskaites CF komisijai un Centrālajai statistikas pārvaldei par 
ceļu mērķdotācijas izlietojumu.

Aktualizēts Daugavpils pašvaldības ceļu un ielu reģistrs, pagastu pārvaldēm sniegta 
informācija par ceļu apsaimniekošanas likumdošanas izmaiņām un normatīviem aktiem.

Skolēnu pārvadājumi 
Noformēti un apkopoti Daugavpils novada  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 apkopota informācija par skolēnu 
pārvadājumiem Daugavpils novadā.

11. Citi paveiktie darbi:

Darbs pie Būvniecības valsts kontroles biroja iesniegto lēmumu izpildes.

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei apkopoti un sniegti pārskati 2-EK un 
1-eneģija par siltumenerģijas ražošanu un izmantošanu 2020. gadā. Savākta, apkopota un 
sniegta informācija Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei par iepirkto
siltumenerģiju 2020. gadā. 

Sagatavota informācija Centrālās statistikas pārvaldei par dzīvojamām ēkām Daugavpils 
novadā, kurām pieslēgts centralizētais ūdensvads, kanalizācija un siltumapgāde. 



12. 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.

13. 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.

14. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei sagatavoti un sniegti gada pārskati 
par ceļu mērķdotācijas izlietojumu. 

15. 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


