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PĀRSKATĀ L)ETOT)E SAĪS)NĀJUM) 

BJC - Bērnu un jauniēšu cēntrs 

CSP - Cēntrālā statistikas pārvaldē 

DAP – Daugavpils attīstības programma 

DPIP – Daugavpils pilsētas )zglītības pārvaldē 

DzKSU – Dzīvokлu komunālās saimniēcības uzņēmums 

ESF – Ēiropas Sociālais fonds 

ERAF - Ēiropas Rēģionālās attīstības fonds 

ES - Ēiropas Saviēnība 

ESF – Ēiropas Sociālais fonds 

EUR - Ēiropas viēnotā val”ta ēiro  

LCB - Latgalēs Cēntrālā bibliotēka 

LED – Gaismu izstarojošā diodē 

LATVIJA - Latvijas Republika 

LK – Lokālā katlu māja 

LKC - Latviēšu kult”ras cēntrs 

KF - Kohēzijas fonds 

KKC – Kriēvu kult”ras cēntrs 

MK - Ministru kabinets 

KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instrumēnts 

NVA - Nodarbinātības Valsts Aģēnt”ra  

NVO - Nēvalstiskā organizācija  

PAS - Pašvaldības akciju sabiēdrība 

PKC – Poлu kult”ras cēntrs 

PMLP - Pilsonības un migrācijas liētu pārvaldē 

SC – Siltumcēntrālē  

VARAM – Vidēs aizsardzības un rēģionālās attīstības ministrija 

VAS - Valsts akciju sabiedrība 

VSAC  - Valsts sociālās apr”pēs cēntrs 
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Cienījamie pilsētnieki! 
 Daugavpils pilsē tas pas valdī bas . gada publiskaja  pa rskata  ir apkopota informa cija par aizvadī taja  gada  pas valdī bas pavēiktajiēm darbiēm pilsē tas saimniēcī ba  un labiēka rtos ana , sabiēdriska s ka rtī bas nodros ina s ana , socia laja  palī dzī ba  un vēsēlī bas apru pē , izglī tī ba , kultu ra  un sporta .  . gada  pas valdī bas kopbudz ēts sasta dī ja .  miljonus ēiro, kas ir par ,  miljoniēm ēiro liēla ks, salī dzinot ar iēpriēks ē jo pa rskata pēriodu. Pa rskata gada  turpina ja s pilsē tas publiska s infrastruktu ras modērniza cija. . gada  uzsa kta jauna tramvaju sliēz u cēl a izbu vē Stropos. Turpina ja s pirmskolas izglī tī bas iēsta z u rēnova cijas darbi, ka  arī  tika uzlabota sporta infrastruktu ra, uzsa kta futbola stadiona rēnova cija Ēsplana dē . Ja atzī mē , ka tika uzsa kti liēla ka s koncērtza lēs - Kultu ras pils rēnova cijas darbi, rēnovē ta Latgalēs zooda rza fasa dē, ka  arī  uzsa kti Smils u – Smiltēnēs transporta mēzgla bu vniēcī bas darbi.  Liēla vē rī ba tika piēvē rsta ēkolog ijai - saka rtoti pilsē tas ēzēru un upju krasti, rēgula ri papildina ti zivju rēsursi u dēnskra tuvē s. Daugavpils diva s pludmalē s plī voja Žiliē karogi. Pas valdī bas uzn ē mumi turpina ja sagatavot u dēnsapga dēs un kanaliza cijas sistē mu modērniza cijas projēktus. Tika vēikts aktī vs darbs ar iēdzī vota jiēm, lai mudina tu uzsa kt daudzdzī vokl u ma ju siltina s anas projēktus.  Arī  aizvadī taja  gada  pas valdī ba l oti daudz stra da ja, lai pilsē ta  bu tu uzn ē mē jdarbī bas attī stī bai labvē lī ga vidē, ī pas a uzmanī ba tika piēvē rsta industria lo tēritoriju dēgradē ta s vidēs saka rtos anai. S iēm mē rk iēm tika iēguldī ti vaira ki miljoni ēiro. Sa kot ar . gadu, uzn ē mumi, kuri pla no attī stī t savu saimniēcisko darbī bu Latgalēs rēg iona , var iēsniēgt dokumēntus dalī bai Latgalēs spēcia laja  ēkonomiskaja  zona  un san ēmt nodokl u atlaidēs. Arī  ēsos a s ru pnī cas, ja ta s atjauno raz otni un apgu st mu sdiēnu tēhnolog ijas, var piēviēnotiēs spēcia lajai ēkonomiskajai zonai.  Turpina ja s pas valdī bas grantu programma )mpulss , kas palī dz uzsa kt biznēsu jauniēm uzn ē mē jiēm. Pas valdī bas rī kotaja  konkursa  tika notēikts vidēi draudzī ga kais uzn ē mums. Socia laja  joma  par priorita ti tika dēfinē ta socia lo pakalpojumu piēējamī bas un kvalita tēs uzlabos ana viētē jiēm iēdzī vota jiēm. Mē rk a sasniēgs anai tika atvē rts Socia la  
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diēnēsta kliēntu apkalpos anas cēntrs La c plē s a iēla . Pa rskata gada  sta ja s spē ka  izmain as vaira kos saistos ajos notēikumos, kas ska ra socia lo sfē ru. Tika paliēlina ts pabalstu apmē rs un paplas ina ts to san ē mē ju loks. . gada  Daugavpils pas valdī ba san ē ma balvu G imēnēi draudzī ga ka  pas valdī ba . Nēbēidz priēcē t Daugavpils pēdagogu un skolē nu sasniēgumi. Latvijas skolu rēitinga  starp pirmaja m  skola m ir Daugavpils Kriēvu vidusskola - licējs un Daugavpils Valsts g imna zija.  Daugavpils ir svarī gs rēg iona la s nozī mēs tu risma attī stī bas cēntrs. Daugavpils pilsē tas pas valdī bas tu risma attī stī bas un informa cijas ag ēntu ras apkoptiē dati liēcina, ka pilsē tas tu risma objēktus, kultu ras un aktī va s atpu tas iēsta dēs . gada  apmēklē jus i   intērēsēnti. Pa rskata gada  Daugavpilī  paplas ina jiēs tu risma un aktī va s atpu tas piēda va jumu kla sts, ko piēda va  uzn ē mē ji.  . gads izskanē ja ar daudzvēidī gu kultu ras dzī vi - ar rados iēm pasa kumiēm tika svinē ta Latgalēs cēntra la s bibliotē kas un Viēnī bas nama  gadu jubilēja. Nēviēns mē nēsis, nēviēna nēdē l as nogalē nēiztika bēz kultu ras notikumiēm. Ar Tautu forumu, kas pulcē ja maza kumtautī bu pa rsta vjus no visas Latvijas, Daugavpilī  uzsa ka s Latvijas simtgadēs svinī bas.  Daugavpils sportisti ar saviēm sasniēgumiēm . gada  popularizē ja pilsē tas va rdu, san ēmot visdaz a da ka  kaluma mēdal as daz a dos sporta vēidos.  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas darbs arī  turpma k bu s vē rsts mu su pilsē tas iēdzī vota ju intērēsē s, nodros inot apsta kl us vin u ēkonomisko, socia lo un kultu ras iēspē ju ī stēnos anai. 
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. PAMAT)NFORMĀC)JA 

1.1.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PR)OR)TĀTES  Daugavpils pilsē tas ilgtērmin a attī stī bas rēdzē jums saskan a  ar Daugavpils pilsē tas ilgtspē jī gas attī stī bas stratē g iju . - . gadam „Daugavpils ir Austrumbaltijas zina s anu ēkonomikas lokomotī vē un labsaju tas galvaspilsē ta . Daugavpils pilsē tas attī stī bas stratē g iskais mē rk is – piēvilcī ga ka  viēta dzī vēi un uzn ē mē jdarbī bai Austrumbaltija . Daugavpils pilsē tas pas valdī bas vidē ja  tērmin a priorita tēs saskan a  ar Daugavpils pilsē tas attī stī bas programmu . - . gadam Mana pils – Daugavpils  ir trī s: 
.prioritāte – Sabiedrība S  - Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli 

iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu. Priorita tē tiēk ī stēnota trī s rī cī bas virziēnos: 
 S  - Aktī va pilsoniska  lī dzdarbī ba sadarbī ba un pas iniciatī va ; 
 S  - Atbalsts jauniēs iēm, g imēnē m ar bē rniēm, sēnioriēm; 
 S  - )lgtērmin a tirgus prasī ba m atbilstos a daudzvēidī ga, visu lī mēn u izglī tī ba;  

.prioritāte – Ekonomika E  - Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu 

pievienoto vērtību. Priorita tē tiēk ī stēnota trī s rī cī bas virziēnos:  
 Ē  - )zglī tī bas, zina tnēs un uzn ē mē jdarbī bas komplēksa sadarbī ba;  
 Ē  - Saka rtota un aktī va uzn ē mē jdarbī bas atbalsta vidē; 
 Ē  - Atpazī stams un attī stī bu vēicinos s pilsē tas tē ls; 

.prioritāte – Vide V  - Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide. Priorita tē tiēk ī stēnota c ētros rī cī bu virziēnos:  
 V  - )lgtspē jī gs transports un infrastruktu ra; 
 V  - Kvalitatī va, vidēi draudzī ga socia la  un tēhniska  infrastruktu ra; 
 V  - Kultu rvē sturiska  mantojuma apzina s ana, saglaba s ana un attī stī s ana;  
 V  - Vēsēlī ga un ēkolog iski tī ra dzī vēs vidē.  )zvirzī to priorita ro virziēnu mē rk u sasniēgs anai tika ī stēnotas vaira kas aktivita tēs, rēalizē ti un uzsa kti pilsē tas attī stī bai nozī mī gi projēkti. 
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Daugavpils pilsētas pašvaldības strukt”ra Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēdzī vota ju pa rsta vī bu nodros ina to iēvē lē ts pas valdī bas lē mē jorga ns – Daugavpils pilsē tas domē turpma k – Domē . Domē atbilstos i savai kompētēncēi ir atbildī ga par ta s institu ciju tiēsisku darbī bu un finans u lī dzēkl u atbilstī gu izliētojumu. Domē, atbilstos i Latvijas Rēpublikas pilsē tas domēs un novada domēs vē lē s anu likumam, sasta v no  dēputa tiēm: 
Vārds, uzvārds Amats Partija 

Rihards Eigims Domēs priēks sē dē ta js Politiska  partija „Mu su Partija  

)gors Prelatovs Domēs priēks sē dē ta ja .viētniēks Politiska  partija „Mu su Partija  

Aivars Zdanovskis Domēs priēks sē dē ta ja viētniēks Politiska  partija „Mu su Partija  

Aivars Broks Domēs dēputa ts Politiska  partija Latgalēs Partija  

Jānis Dukšinskis Domēs dēputa ts Politiska  partija Latgalēs Partija  

Andrejs Elksniņš Domēs dēputa ts Saskan a  socia ldēmokra tiska  partija  
Anatolijs Gržibovskis Domēs dēputa ts Saskan a  socia ldēmokra tiska  partija 

Marjana )vanova-Jevsejeva Domēs dēputa tē Saskan a  socia ldēmokra tiska  partija 

Līvija Jankovska Domēs dēputa tē Politiska  partija „Mu su Partija  

Reinis Joksts Domēs dēputa ts  Politiska  partija Latgalēs Partija  

Valērijs Kononovs Domēs dēputa ts Saskan a  socia ldēmokra tiska  partija 

)nguna Kokina Domēs dēputa tē Politiska  partija Latgalēs Partija  

Jānis Lāčplēsis Domēs dēputa ts Politiska  partija Latgalēs Partija  

Mihails Lavrenovs Domēs dēputa ts Saskan a  socia ldēmokra tiska  partija 

(elēna Soldatjonoka Domēs dēputa tē Politiska  partija Latgalēs Partija  

 Domē uz savu pilnvaru laiku no dēputa tu vidus iēcēl  Domēs priēks sē dē ta ju, Domēs priēks sē dē ta ja .viētniēku un viēnu Domēs priēks sē dē ta ja viētniēku, ka  arī  piēcu pasta vī go komitēju locēkl us. Domēs lē mumu izpildi nodros ina domēs iēvē lē tas vai iēcēltas amatpērsonas, pas valdī bas iēsta dēs un to darbiniēki, ka  arī  kapita lsabiēdrī bas. 
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Lai nodros ina tu savu darbī bu un sagatavotu jauta jumus izskatī s anai Domēs sē dē s, Domē iēcēl  s a das pasta vī ga s komitējas:  Finans u komitēju;  Socia lo jauta jumu komitēju;  )zglī tī bas un kultu ras jauta jumu komitēju;  Ma jokl u komitēju;  ) pas uma pa rvaldī s anas komitēju. Daugavpils pilsē tas domē . gada . ju lija  ir vēikusi grozī jumus Daugavpils pilsē tas domēs . gada . augusta saistos ajos notēikumos Nr.  "Daugavpils pilsē tas pas valdī bas nolikums", izvēidojot  jaunas komitējas - Attī stī bas komitēju un Pilsē tas saimniēcī bas komitēju, nosakot to kompētēnci un skaitlisko sasta vu. Atsēvis k u pas valdī bas funkciju pildī s anai domē  izvēidotas pasta vī ga s komisijas, kura s darbojas dēputa ti un pilsē tas iēdzī vota ji: 
 Administratī va  komisija; 
 )ntērēs u izglī tī bas un piēaugus o nēforma la s izglī tī bas programmu licēncē s anas komisija; 
 Nēkustama  ī pas uma nodokl a atviēglojumu piēs k irs anas komisija; 
 Pas valdī bas dzī vojamo ma ju privatiza cijas un ī pas uma atsavina s anas komisija; 
 Pilsē tbu vniēcī bas un vidēs komisija; 
 Transporta komisija; 
 Žēmēs komisija; 
 Vē lē s anu komisija; 
 Jaunatnēs liētu konsultatī va  komisija; 
  Vēsēlī bas apru pēs pla nos anas komisija; 
  Civila s aizsardzī bas komisija; 
  Ma jokl u komisija; 
  ) pas uma komisija. Domē ar atsēvis k u lē mumu var izvēidot darba grupas. )zvēidota s komisijas un darba grupas darbojas uz Domēs apstiprina ta nolikuma pamata, vai arī  to kompētēnci var notēikt Domēs lē muma , ar kuru ta s tiēk izvēidotas. 
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. gada  notika  domēs sē dēs, piēn ēmti  lē mumi,  saistos ais notēikums,  nolikumi un  notēikumi. 
1.2.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS )ESTĀDES  

 Daugavpils pilsē tas domēs Kultu ras pa rvaldē;  
 Daugavpils pilsē tas )zglī tī bas pa rvaldē;  
 Socia lais diēnēsts;  
 Komuna la s saimniēcī bas pa rvaldē;  
 Latviēs u kultu ras cēntrs;  
 Pol u kultu ras cēntrs;  
 Baltkriēvu kultu ras cēntrs;  
 Kriēvu kultu ras cēntrs;  
 Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntrs; 
  Daugavpils pilsē tas domēs iēsta dē Kultu ras pils ; 
  Latgalēs zooda rzs; 
  Latgalēs cēntra la  bibliotē ka; 
  Daugavpils Novadpē tniēcī bas un ma kslas muzējs; 
  Daugavpils pēnsiona ru socia la s apkalpos anas tēritoria lais cēntrs; 
  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas policija; 
  Daugavpils Bē rnu un jaunatnēs sporta skola; 
  Futbola cēntrs Daugavpils; 
  Daugavpils pilsē tas bē rnu un jauniēs u cēntrs Jaunī ba ; 
  Daugavpils logopē diska  intērna tpamatskola - attī stī bas cēntrs; 
  Daugavpils Kriēvu vidusskola - licējs; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  J.Rain a Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils .vidusskola; 
  Daugavpils .vidusskola; 
  Daugavpils .vidusskola; 
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  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils Cēntra vidusskola; 
  J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zija; 
  Daugavpils Valsts g imna zija; 
  Daugavpils . spēcia la  pamatskola; 
  Daugavpils . pamatskola; 
  Daugavpils Saskan as pamatskola; 
  Daugavpils Viēnī bas pamatskola; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . spēcia la  pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . spēcia la  pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . spēcia la  pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . spēcia la  pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
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  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē; 
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē;  
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē;  
  Daugavpils pilsē tas . pol u pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē;  
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē;  
  Daugavpils pilsē tas . pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē;  
  Daugavpils Rug ēl u pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē;  
  Bē rnunams – patvērsmē „Priēdī tē ;  
  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas tu risma attī stī bas un informa cijas ag ēntu ra. No . gada . sēptēmbra pas valdī bas iēsta dē Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola "Saulēs skola" ir iēguvusi jaunu nosaukumu un popularizē  pilsē tas tē lu ka  Profēsiona la s izglī tī bas kompētēncēs cēntrs "Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola "Saulēs skola" . Pas valdī ba ir % kapita la dal u turē ta ja ta da s kapita lsabiēdrī ba s, ka : 

 S)A Daugavpils autobusu parks ;  
 AS Daugavpils siltumtī kli ; 
 S)A Sadzī vēs pakalpojumu kombina ts ; 
 S)A Labiēka rtos ana – D ; 
 S)A Daugavpils u dēns ; 
 S)A Parkings D ; 
 S)A Daugavpils lidosta ; 
 AS Daugavpils satiksmē ; 
 S)A Daugavpils zoba rstniēcī bas poliklī nika ; 
 S)A Daugavpils bē rnu vēsēlī bas cēntrs ; 
 S)A Daugavpils dzī vokl u un komuna la s saimniēcī bas uzn ē mums . Pas valdī ba ir kapita la dal u turē ta ja piēca s priva taja s kapita lsabiēdrī ba s: 

 S)A Atkritumu apsaimniēkos anas Diēnvidlatgalēs starppas valdī bu organiza cija ; 
 AS Daugavpils spēcializē tais autotransporta uzn ē mums ; 
 S)A Daugavpils olimpiskais cēntrs ; 
 S)A Latgalēs laiks ; 
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 S)A Daugavpils rēg iona la  slimnī ca . Pas valdī ba ir dalī bniēks s a da s biēdrī ba s nodibina jumos : 
 Biēdrī ba Latvijas Pas valdī bu saviēnī ba ; 
 Biēdrī ba Latvijas Liēlo pilsē tu asocia cija ; 
 Biēdrī ba Latgalēs rēg iona attī stī bas ag ēntu ra ; 
 Biēdrī ba SpēēdwaМ Grand PriЛ of Latvija ; 
 Biēdrī ba Slimnī cas atbalsta biēdrī ba ; 
 Biēdrī ba (okēja klubs Daugavpils ; 
 Biēdrī ba Ēirorēg ions Ēzēru zēmē ; 
 Biēdrī ba Latvijai – ; 
 Biēdrī ba Latvijas zina tnēs cēntru apviēnī ba ; 
  Biēdrī ba Daugavpils sudraba lilija . Pas valdī bas institu ciju darbī bas tiēsiskuma un liētdērī bas kontroli Domē  vēic Rēvī ziju un audita nodal a, ta  darbojas saskan a  ar Domēs apstiprina tu nolikumu un ir atbildī ga par amatu klasificē s anas rēzulta tu atbilstī bas uzraudzī bu pas valdī ba . Administra cija ir pas valdī bas izpildorga ns, kas nodros ina domēs piēn ēmto lē mumu izpildi, ka  arī  ta s darba organizatorisko un tēhnisko apkalpos anu. Administra cijas vadī ta js ir izpilddirēktors. 
1.3.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS ADM)N)STRĀC)JAS STRUKTŪRA  Pas valdī bas administra cija – Domēs dēpartamēnti un nodal as, ka  arī  to darbiniēki, vēic savus piēna kumus saskan a  ar Domēs nolikumu un Domēs apstiprina tajiēm dēpartamēntu un nodal u nolikumiēm. Administra cija  iētilpst s a di dēpartamēnti:  
1. Attīstības dēpartamēnts; 

2. Īpašuma pārvaldīšanas dēpartamēnts; 
3. Sporta un jaunatnes departaments; 

4. Juridiskais departaments; 

5. Pilsētplānošanas un b”vniēcības dēpartamēnts. Administrācijā iētilpst šādas nodaлas: 
1. Bāriņtiēsa;  
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2. Domēs Cēntralizētā grāmatvēdība;  
3. Dzimtsarakstu nodaлa; 
4. Finanšu nodaлa; . Kapita lsabiēdrī bu pa rraudzī bas nodal a;  
6. Rēvīziju un audita nodaлa; . Sabiēdrisko attiēcī bu un ma rkētinga nodal a;  . Cēntralizē to iēpirkumu nodal a; . Vispa rē ja  nodal a; .   Sporta mēdicī nas cēntrs. 

 

Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma strukt”ra .gadā  
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa  

Vecums Personāla  skaits  –  gadi   –  gadi   –  gadi  No  gadiēm  

 

Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis  . gadā 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes  Vispārējā nodaļa  
)zglītības līmenis Darbinieku skaits Augsta ka  izglī tī ba: t.sk. 

maģistra grāds 

doktora grāds 

 un vairāk izglītības 

Mācās doktorant”rā 

 

 

 

 

 

 Vispa rē ja  vidē ja  izglī tī ba  
 

2017. gada bēigās pašvaldības administrācijā strādāja  darbiniēki, t.sk.  vīriēši  
un 171 sieviete no pērsonāla kopskaita .  Daugavpils pilsētas domē nodrošina pērsonāla kvalitatīvu pērsonisko izaugsmi, kas uzlabo darba rēzultātus, vēicina jaunu idēju īstēnošanu un atviēglo svarīgu jautājumu risināšanu. Lai pilnvēidotu darbiniēku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī .  gadā Daugavpils pilsētas domēs pērsonāls piēdalījās dažādos profēsionālās kvalitātēs paaugstināšanas sēmināros un kursos. Pārskata gadā 32 Daugavpils pilsētas domes darbinieki 

piedalījās maksas kursos un semināros, 43 darbinieki piedalījās bezmaksas kursos un semināros, 

20 darbinieki piedalījās semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros. Daugavpils pilsētas 
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pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina prakses vietas augstskolu studentiem - dod iespēju apgūt 

praktiskās iemaņas, iegūt nepieciešamās prasmes saskarsmē ar darba devējiem, darba kolektīvu, 

kā arī iegūt darba pieredzi. Šāda iespēja pārskata gadā tika dota 6 studentiem.       

. DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1.  )EDZĪVOTĀJ)  Pē c iēdzī vota ju skaita Daugavpils ir otra  liēla ka  pilsē ta Latvija . Saskan a  ar Pilsonī bas un migra cijas liētu pa rvaldēs datiēm, . gada  Daugavpilī  dzī voja   iēdzī vota ji. Daugavpils pilsē tas tēritorijas kopē ja  platī ba ir .  km , kas ir trēs a  liēla ka  pilsē tas tēritorija Latvija . )ēdzī vota ju blī vums uz  km  bija   iēdzī vota ji . gada  –  . Ta pat ka  visa  valstī  kopuma , ta  arī  Daugavpils pilsē ta  vē rojama iēdzī vota ju skaita samazina s ana s. Gada laika  iēdzī vota ju skaits samazina jiēs par  cilvē kiēm jēb par . % skat. . . .att. . 
 

. . .att. )edzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldībā  
. - .gadā 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

 Pa rskata gada  Daugavpils pilsē tas iēdzī vota ju skaits bija , % no Latvijas iēdzī vota ju kopskaita un , % no iēdzī vota ju skaita liēla kaja s rēpublikas pilsē ta s. )ēdzī vota ju skaita samazina s ana s tiēk skaidrota ar darbspē jī go iēdzī vota ju ēmigra ciju uz cita m ĒS valstī m, jauniēs u ēmigra ciju uz galvaspilsē tu, ka  arī  vispa rē jo nēgatī vo dēmogra fisko situa ciju gan valstī , gan pilsē ta . 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

101 057100 006
98 089

96 792 95 467
94 586

93 308
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Saskan a  ar Dzimtsarakstu nodal as datiēm, . gada  Daugavpilī  piēdzima  bē rni salī dzinot ar . gadu, dzimus i par  vaira k , mirus as  pērsonas . gada  –   mirus iē , iēdzī vota ju dabiskais piēaugums bija nēgatī vs –  . gada  - . Pa rskata gada  Daugavpilī  tika rēg istrē tas  laulī bas, kas ir par  laulī ba m vaira k ka  iēpriēks ē ja  gada , bēt s k irtas tika  laulī bas, kas ir par  maza k nēka  pē rn. Saskan a  ar PMLP datiēm, . gada  Daugavpilī  dzī voja   iēdzī vota ji darbspē jas vēcuma  jēb , % no pilsē tas iēdzī vota ju kopē ja  skaita. Darbspē jas vēcuma iēdzī vota ju ī patsvars turpina samazina tiēs - gada laika  tas samazina ja s par   cilvē kiēm . gada  darbspē jas vēcuma iēdzī vota ju skaits bija , % no kopē ja  iēdzī vota ju skaita . )ēdzī vota ju skaits lī dz darbspē jas vēcumam bija   jēb , % no pilsē tas iēdzī vota ju kopē ja  skaita, bēt virs darbspē jas vēcuma -   jēb , % no pilsē tas iēdzī vota ju kopē ja  skaita. Pa rskata gada  samazina ja s iēdzī vota ju skaits vēcuma grupa  lī dz darbaspē jas vēcumam, t.i. par  cilvē kiēm maza k, un iēdzī vota ju skaits vēcuma grupa  virs darbspē jas vēcuma samazina ja s par  cilvē kiēm skat. . . .att. . 
 

. . .att. Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilvēki 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

 Daugavpils ir daudznaciona la pilsē ta. Ta s iēdzī vota ju ētniskais sasta vs pē dē jo gadu laika  bu tiski nav mainī jiēs. Saskan a  ar PMLP datiēm, gada laika  kriēvu tautī bas ī patsvars samazina ja s par  cilvē kiēm . gada  –  un pol u tautī bas ī patsvars samazina ja s par  cilvē kiēm . gada  –  skat. . . .att. . 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

12 954 13 069 13 217 13 382 13 353 13 460

65 404 63 754 62 118 60 494 59 670 58 614

21 648 21 266 21 457 21 591 21 563 21 234

iedzīvotāji līdz dar spējas ve u a iedzīvotāji dar spējas ve u ā
iedzīvotāji virs dar spējas ve u a



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    1 6 |  1 2 9  

 

 

. . .att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs . gadā, % 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

 

2.2.  NODARB)NĀTĪBA UN BEZ DARBS  Saskan a  ar NVA datiēm, pa rskata gada  Daugavpilī  bija ,  tu kstos i ēkonomiski aktī vo iēdzī vota ju. To skaits,  salī dzina juma  ar . gadu, bu tiski nav mainī jiēs. Bēzdarbniēku skaits Daugavpilī  . gada bēiga s bija  cilvē ki. Gada laika  bēzdarbniēku skaits samazina ja s  par   cilvē kiēm jēb par ,  %. 
 

  

Latviēši:18.7

Baltkrievi:7.3

Krievi: 50.0

Ukraiņi: 
1.9Poлi: 13.9Pārējiē: 

8.2
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2.2.1.att. Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc strukt”ras 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģent”ra  

 
 Salīdzinājumā ar iēpriēkšējo gadu, rēģistrēto ilgstošo bēzdarbniēku skaits 

samazinājās par ,  % jēb par . Par  cilvēkiēm  jēb ,64 % samazinājās bēzdarbniēku skaits mērķa grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 4,16 % jēb par  cilvēkiēm paliēlinājās bēzdarbniēku skaits mērķa grupā – pērsonas ar īpašām vajadzībām invalīdi-bēzdarbniēki , savukārt, par 15,83 % jēb par  cilvēkiēm samazinājās bēzdarbniēku skaits mērķa grupā – jauniēši vēcumā no  līdz  gadiēm skat. . . .att. . Bēzdarbniēku sadalījums pēc izglītības līmēņa 17. gada bēigās bija šāds: bēzdarbniēki ar profēsionālo izglītību – 1810 jēb ,  % no kopējā rēģistrēto bēzdarbnieku 

skaita, 865 jeb 21,5 % ar vispārējo vidējo izglītību,  jēb ,  % ar pamatizglītību un   
jeb 3,2 % ar izglītības līmēni, kas ir zēmāks par pamatizglītību. Savukārt  bēzdarbniēki ,  %  bija ar augstāko izglītību. Bēzdarbniēku sadalī jums pē c vēcuma grupa m nora da, ka liēla ka  dal a rēg istrē to bēzdarbniēku ir vēcuma  no  lī dz  gadiēm –   jēb ,  %, rēg istrē tiē bēzdarbniēki vēcuma  no  lī dz  gadiēm –  jēb ,  % no kopē ja  bēzdarbniēku skaita. Bēzdarbniēki vēcuma  no  lī dz  gadiēm –  jēb ,  %, bēzdarbniēki vēcuma  no  lī dz  gadiēm –  jēb ,  %, bēzdarbniēki virs  gadu vēcuma bija  jēb ,  % no kopē ja  bēzdarbniēku skaita. Bēzdarbniēku skaits pē c bēzdarba ilguma: 
 lī dz  mē nēs iēm –  jēb ,  %  no kopē ja  bēzdarbniēku skaita; 
 no   lī dz  mē nēs iēm –  jēb ,  % no kopē ja  bēzdarbniēku skaita; 
 no  lī dz  gadiēm –  jēb ,  % no kopē ja  bēzdarbniēku skaita;  
  gadi un vaira k –  jēb ,  % no kopē ja  bēzdarbniēku skaita. 

1590

700 651

234

)lgstošiē bēzdarbniēki Pirmspensijas vecuma

bezdarbieki

)nvalīdi-bēzdarbniēki Jauniēši vēcumā no -
24 gadiem
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Saskaņā ar NVA datiēm, . gada bēigās bēzdarba līmēnis Daugavpilī bija ,  % no ēkonomiski aktīvo iēdzīvotāju skaita. Gada laikā bēzdarba līmēnis samazinājās par 1,2 

procentiem, kas ir par 2,5 % liēlāks par vidējo līmēni Latvijā ,  %), bet par 3,8 % mazāks kā Latgalēs rēģionā ,7%) un par 2,4 % mazāks kā Rēzēknē – otrajā liēlākajā pilsētā Latgalēs rēģionā ,  %).  Saskan a  ar Domēs rī cī ba  ēsos ajiēm datiēm, pa rskata gada  stra da jos o skaits Daugavpils liēla kajos ru pniēcī bas uzn ē mumos bija  cilvē ki, kas ir par  stra da jos ajiēm maza k ka  iēpriēks ē ja  gada . Cilvē krēsursu iētilpī ga ka s nozarēs Daugavpilī  ir gatavo mēta lizstra da jumu raz os ana, kur tiēk nodarbina ti  stra da jos iē, dzēlzcēl a lokomotī vju, ritos a  sasta va raz os ana/rēmonts –  stra da jos iē, ka  arī  pa rtikas un dzē riēnu raz os ana, kur nodarbina ti  stra da jos iē. Visvaira k darba viētas nodros ina gatavo mēta lizstra da jumu raz os anas nozarēs AS Daugavpils lokomotī vju rēmonta ru pnī ca  –  darba viēta. Dzēlzcēl a lokomotī vju un ritos a  sasta va raz os anas/rēmonta nozarēs liēla kiē uzn ē mumi S)A LDŽ  ritos a  sasta va sērviss  – Lokomotī vju rēmonta cēntrs un Vagonu rēmonta cēntrs –  kopa  nodros ina  darba viētas, kabēl u raz os anas uzn ē mums S)A „AЛon Cablē  –   darba viētas skat. . . .att. . Pa rskata gada  Domē turpina ja ī stēnot nodarbina tī bas pasa kumu bēzdarbniēkiēm „Algoti pagaidu sabiēdriskiē darbi pas valdī ba s  ar kopē ja m izmaksa m ,  tu kstos i ēiro apmē ra , vēicinot bēzdarbniēku aktivita ti sabiēdrī bas laba , ka  arī  dodot bēzdarbniēkiēm iēspē ju iēgu t vai uzturē t darba iēman as. Pa rskata gada  s o iēspē ju izmantoja  bēzdarbniēki, kuri tika nodarbina ti pas valdī bas iēsta dē s. No tiēm visvaira k darbiniēku tika nodarbina ti )zglī tī bas pa rvaldē  un Komuna la s saimniēcī bas pa rvaldē . 
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. . . att. Strādājošo skaits Daugavpils r”pniecības nozarēs . gadā, cilvēki 
              (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

 

2.3.  DARBA SAMAKSA  Vidē ja  bruto alga Daugavpilī  . gada . cēturksnī  bija  ēiro nēto  ēiro , kas ir iēvē rojami maza k nēka  vidē ja  alga Latvija  - bruto  ēiro nēto  ēiro . Stra da jos o mē nēs a vidē ja  bruto darba samaksa Daugavpilī  . gada  bija par .  % liēla ka nēka  iēpriēks ē ja  gada   ēiro  skat. . . .att.  

 

. . .att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 

Latvijas republikas nozīmes pilsētās . gadā, eiro Datu avots:  CSP  

 

Mētālapstrādē un mašīnb”vē; 1685

Ēlēktrisko kabēлu 
un to savienojumu ražošana ; 467Ķīmisko šķiēdru un to izstrādājumu ražošana; 347

Siltumapgādē un ”dēnsapgādē; 536

Pārtikas produktu un dzēriēnu ražošana ; 769

Dzēlzcēлa ritošā sastāva ražošana 
un remonts; 1016

Apģērbu ražošana; 327
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 Pēdējo gadu laikā  strādājošo mēnēša vidējā darba samaksa Daugavpilī piēaug. Piecu gadu laikā, no . līdz . gadam, pilsētas iēdzīvotāju darba samaksa ir piēaugusi par 
24,8 % jeb par 135  eiro (skat. 2.3.2.att.). 

 

2.3.2.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no .-2017.gadam 

(Datu avots: CSP) 

 

2.4.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS EKONOM)SKA)S RAKSTUROJUMS  Daugavpils pilsē ta vē sturiski ir attī stī jusiēs ka  industria lais cēntrs, kas arī  s odiēn nosaka ru pniēcī bas nozaru attī stī bu. Tradiciona liē un nozī mī ga kiē uzn ē mē jdarbī bas virziēni Daugavpilī  ir gatavo mēta lizstra da jumu raz os ana, ritos a  sasta va raz os ana un rēmonts, pa rtikas produktu un dzē riēnu raz os ana, k ī miska s s k iēdras un to izstra da jumu raz os ana, ēlēktrisko kabēl u un to saviēnojumu raz os ana skat. . . .att. . 
 

2.4.1.att. R”pniecības strukt”ra Daugavpilī . gadā, % 

   (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 
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Saskan a  ar Daugavpils pilsē tas domēs rī cī ba  ēsos ajiēm datiēm, Daugavpils liēla kiē raz os anas uzn ē mumi rēalizē ja produkciju .  miljonu ēiro apmē ra . Salī dzinot ar iēpriēks ē jo gadu, ru pniēcī bas produkcijas rēaliza cijas apjoms paliēlina ja s par .  miljoniēm ēiro  jēb par . % skat. . . .att. . 
 

. . .att. Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro 

 (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

 Ru pniēcī bas saraz ota s produkcijas apjoma paliēlina jums liēla kajos uzn ē mumos ir saistī ts  ar jaunu tirgu apgu s anu  un  jaunu produkcijas vēidu raz os anu uzn ē mumos. Salī dzina juma   ar iēpriēks ē jo pa rskata gadu, raz os anas apjoma piēaugums ir vē rojams mas ī nbu vē  un mēta lapstra dē , k ī miska s s k iēdras un ta s izstra da jumu raz os ana , kabēl u saviēnojumu un plastmasas izstra da jumu raz os ana . Samazina jums ir vē rojams dzēlzcēl a ritos a  sasta va rēmonta uzn ē mumos, kas ir saistī ts ar dzēlzcēl a pa rvada jumu apjoma samazina s anos. Pa rē ja s nozarē s raz os anas apjomi ir palikus i iēpriēks ē ja  gada lī mēnī . Pilsē tas ēkonomikas pamatu vēido mēta lapstra dēs, pa rtikas produktu, dzēlzcēl a ritos a  sasta va rēmonta, k ī miska s s k iēdras un ēlēktrisko kabēl u raz os anas uzn ē mumi, kas pa rsvara  ēksportē  produkciju uz a rzēmē m un nodarbina liēla ko dal u pilsē tas iēdzī vota ju.  
 

Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences . - . g.  
Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

Nr.p.

k. 
Nosaukums 

Produkcijas apjoms t”kstoši eiro) Strādājošo skaits cilvēki  

2016. g. 2017. g. 2016. g. 2017. g. 

1. S)A AЛon Cablē      

2. 

S)A LDz Ritos a  sasta va sērviss  
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200
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2016 2017
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228
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Nr.p.

k. 
Nosaukums 

Produkcijas apjoms t”kstoši eiro) Strādājošo skaits cilvēki  

2016. g. 2017. g. 2016. g. 2017. g. 

3. 
AS Latvijas maizniēks       

4. 
S)A Žiēglēra mas ī nbu vē  

    

5. 

AS Daugavpils Lokomotī vju rēmonta ru pnī ca  

    

6. S)A Magistr       

7. 
S)A Latgalēs piēns  

    

8. S)A Bēlmast      

9. S)A NēЛis Fibērs       

10. S)A Mēat Union       

 Liēla ka  Latgalēs rēg iona ēksportē jos o uzn ē mumu dal a atrodas Daugavpilī . No  pilsē tas raz os anas uzn ē mumiēm gandrī z pusē jēb  ir ēksportē ta ji. Daugavpils liēla ka s komērcsabiēdrī bas, kas ēksportē  savu produkciju vaira k ka  uz  valstī m ir: 
 S)A Žiēglēra mas ī nbu vē  – lauksaimniēcī bas tēhnikas komplēktē jos o dētal u raz os ana, raps a dalī ta ju raz os ana, vadu un kabēl u raz os ana automobil u ru pniēcī bai; 
 S)A AЛon Cablē  – augstas kvalita tēs kabēl u raz os ana mēdicī nas, milita ra s, aērokosmiska s ru pniēcī bas u.c. vajadzī ba m; 
 AS Daugavpils Lokomotī vju rēmonta ru pnī ca  – dī zēl lokomotī vju un ēlēktrolokomotī vju rēmonts, rēzērvēs dal u izgatavos ana; 
 S)A Ēast Mētal  - komplēktē jos o dētal u raz os ana daz a da m iēka rta m – vē ja g ēnēratoriēm, autocēltn iēm, kokapstra dēs iēka rta m, bē rnu rotal u laukumiēm, virvju vē rpjamaja m mas ī na m; 
 AS Ditton piēvadk ē z u ru pnī ca  – k ē z u raz os ana automobil iēm, motocikliēm, vēlosipē diēm, mas ī nbu vēs vajadzī ba m, spiēdvēidn u un daz a da vēida dētal u projēktē s ana un izgatavos ana no mēta la un plastmasas; 
 S)A Cēntēnnial )ndustriēs  – ma kslī ga s a das izstra da jumu raz os ana; 
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 S)A NēЛis Fibērs  – poliamī da tēhniska s s k iēdras raz os ana; 
 S)A Rēgula Baltija  – dokumēntu un naudas zī mju autēntiskuma pa rbaudēs iērī c u raz os ana; 
 S)A Bēlmast  – sakaru torn u un mastu raz os ana, mēta la bu vkonstrukciju raz os ana. Pē dē jo gadu laika  Daugavpilī  aktī vi attī sta s ēlēktronikas un )T nozaru uzn ē mumi: S)A Altonika ĒMS ,  S)A Strēam  Labs , S)A BTG  u.c.  Daugavpils liēla ka s  komērcsabiēdrī bas, kas darbojas vairumtirdzniēcī bas joma : 
 S)A Mamas D  – pa rtikas produktu un dzē riēnu vairumtirdzniēcī ba; 
 S)A ĒU-Tradēr  – ru pniēcī bas prēc u vairumtirdzniēcī ba mobilo sakaru lī dzēkl u, plans ētdatoru un sadzī vēs tēhnikas vairumtirdzniēcī ba ; 
 S)A )ntērgaz  – saspiēsta s un sas k idrina ta s ga zēs tirdzniēcī ba, sas k idrina ta s ga zēs apkurēs sistē mu uzsta dī s ana un apkalpos ana; 
 S)A Latvijas naciona la  naftas kompa nija  – naftas produktu, dēgviēlas  tirdzniēcī ba; 
 S)A )ngrid A  - naftas produktu, dēgviēlas  tirdzniēcī ba; 
 S)A CCT  - naftas produktu, dēgviēlas  tirdzniēcī ba; 
 S)A Fēdak Plast  –poliētilē na prēcēs tirdzniēcī ba u.c. Pilsē ta  savas raz otnēs ir izviētojus i vaira ki uzn ē mumi ar a rvalstu kapita lu. 

 

Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

Komercsabiedrības 
nosaukums 

Nozare Komercsabiedrības kapitāla 
turētāja valsts S)A AЛon Cablē  

Augstas kvalita tēs kabēl u raz os ana mēdicī nas, milita ra s, aērokosmiska s u.c. nozaru vajadzī ba m 

Francija AS Daugavpils Lokomotī vju rēmonta ru pnī ca  

Dī zēl lokomotī vju  un ēlēktrovilciēnu rēmonts, rēzērvēs dal u raz os ana 
)gaunija AS Latvijas maizniēks  Maizēs izstra da jumu raz os ana )gaunija S)A Ēast Mētal  

Mēta lizstra da jumu raz os ana dētal as vē ja g ēnēratoriēm  
Da nija S)A NēЛis Fibērs  Poliamī da tēhniska s s k iēdras raz os ana Slova kija S)A Cēntēnnial )ndustriēs  

)zstra da jumu raz os ana no ma kslī ga s a das 
Norvē g ija 

S)A Rēgula Baltija  

Dokumēntu un naudas zī mju pa rbaudēs iērī cēs apara ti, programmas, datu ba zēs  

Baltkriēvija 
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Komercsabiedrības 
nosaukums 

Nozare Komercsabiedrības kapitāla 
turētāja valsts S)A Latgalēs alus D  Alus raz os ana Baltkriēvija 

S)A Žiēglēra mas ī nbu vē  

Lauksaimniēcī bas mas ī nu komplēktē jos o dētal u raz os ana, raps a dalī ta ju raz os ana, vadu un kabēl u raz os ana automobil u ru pniēcī bai Va cija 

 Daugavpils pilsē tas raz os anas uzn ē mumi vēiksmī gi darbojas, pla nvēidī gi attī sta s, paplas inot un rēkonstruē jot raz os anas platī bas, iēviēs ot mu sdiēnu tēhnolog ijas, paplas inot  pa rdota s produkcijas apjomus gan Latvija , gan a rzēmē s. )ēpriēks ē jos gados Daugavpils uzn ē mumi aktī vi piēdalī ja s L)AA administrē taja s programma s un, izmantojot ĒS piēs k irto lī dzfinansē jumu, ī stēnoja raz os anas procēsu pilnvēidi, paliēlina ja uzn ē mumos saraz ota s produkcijas piēviēnoto vē rtī bu, izstra da jot jaunus produktus. . gada  Daugavpils raz os anas uzn ē mumos tika pabēigti ĒS fondu lī dzfinansē tiē projēkti, kas tika iēsa kti . – . gada .  Liēla kiē projēkti tika rēalizē ti tiēs i pa rtikas ru pniēcī ba  - AS Latvijas maizniēks , AS Latgalēs piēns  un S)A Mamas D  rēalizē ja projēktus vaira ku simtu tu kstos u apmē ra , lai iēga da tos jaunu tēhnolog isko aprī kojumu.  Saskan a  ar Daugavpils pilsē tas domēs rī cī ba  ēsos ajiēm datiēm, pa rskata gada  kopē jais bu vmonta z as darbu apjoms Daugavpils liēla kaja s bu vniēcī bas komērcsabiēdrī ba s bija   ēiro. Salī dzinot ar . gadu, tas ir par ,  miljoniēm ēiro liēla ks.  Piēaugums par  % ir saistī ts ar to,  ka  . gada  ir atsa kusiēs ĒS struktu rfondu lī dzfinansē to projēktu iēviēs ana. Bu vniēcī bas nozarē  pilsē ta  stra da   cilvē ki.  Latvijas dzēlzcēl a Daugavpils iēcirkn a darbī bu . gada  nēgatī vi iētēkmē ja kravu apjoma no Kriēvijas un Latvijas osta m samazina s ana s. . gada  vagonu apgrozī jums caur Daugavpils iēcirkni nēdaudz paliēlina ja s un bija ,  miljonu vagonu. Par ,  % paliēlina ja s iēkrauto vagonu daudzums, kas bija ,  tu kstos i. Tac u darbiniēku skaits  ir samazina jiēs par ,  %.   Pakalpojumu sfē ra Daugavpilī   attī sta s dinamiski. Pē dē jo divu gadu laika  pilsē ta  tika atvē rtas divas  jaunas viēsnī cas - San Mari  S)A DBK   un Saulēs rati  S)A Noris , para dī ja s jauni viēsu nami. Pilsē tas cēntra  tika atvē rti sēptin i jauni ē dina s anas uzn ē mumi.  Tas liēcina par to, ka Daugavpilī  paliēlina s tu ristu skaits un ka s iē pakalpojumi ir piēprasī ti arī  pilsē tas iēdzī vota ju vidu . 
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Daugavpilī  darbojas liēls skaits mikrouzn ē mumu ar stra da jos o skaitu lī dz  cilvē kiēm, tiē ir  jēb .  % no kopē ja  komērsantu skaita. Mazo uzn ē mumu skaits, kuri nodarbina lī dz  stra da jos o bija  jēb ,  %. Vidē jo uzn ē mumu skaits, kuros ir lī dz  stra da jos ajiēm bija  jēb .  %. . gada  liēlo uzn ē mumu skaits, kuros nodarbina ti virs  stra da jos iēm, bija  jēb .  %. Saskan a  ar Lursoft datu ba zēs datiēm . gada  Daugavpilī  tika rēg istrē ts  jauns uzn ē mums. Pa rskata gada  rēg istrē to uzn ē mumu skaits bija par   jēb par  % liēla ks nēka  iēpriēks ē ja  gada . . gada  tika likvidē ti  uzn ē mumi, gada bēiga s Daugavpilī  darboja s  ēkonomiski aktī vas statistiska s viēnī bas .  ēkonomiski aktī va s viēnī bas uz  iēdz. .  
2.5.  )NVESTĪC)JĀM P)EMĒROTAS RAŽOŠANAS TER)TO R)JAS 

DAUGAVP)LĪ  Uzn ē mē jdarbī bas vēicina s anai un attī stī bai Daugavpils pilsē ta  ir  piēējamas  ru pniēciska s zonas un  raz os anas tēritorija, kuras var izmantot jaunu raz os anas uzn ē mumu izviētos anai: . Žiēmēl u ru pniēciska  zona Vis k u-Mēndēl ējēva-Log istikas iēlu rajona , K ī mijas mikrorajona  – platī ba  ha, papildus  ha ir nēapbu vē ta  tēritorija. No . lī dz . gadam dal a s ī s tēritorijas tika rēkonstruē ta un atjaunota ta s infrastruktu ra – u dēnsvads, kanaliza cijas un ga zēs tī kli, a rē jais apgaismojums.  Tēritoriju  s k ē rso divas dzēlzcēl a lī nijas, ka  arī  no trim pusē m ir auto piēvēdcēl i. S ēit ir iēspē ja izvēidot ru pniēcī bas uzn ē mumus ar liēlu ēnērg ijas patē rin u, jo ir ga zēsvads un ēlēktriskiē vadi ar piētiēkamu jaudu, ka  arī  blakus atrodas pilsē tas siltumcēntra lē Nr.  un Sadalēs tī kla  cēntra la  apaks stacija. Žiēmēl u ru pniēciskaja  zona  darbojas biznēsa parks NP propērtiēs  S)A Saida .  . Žiēmēl u ru pniēciska s zonas tēritoriju Vis k u-Spal u-Smils kalna iēlu rajona  s k ē rso dzēlzcēl a lī nija, ir labs saviēnojums ar pilsē tas tranzī ta un mag istra lajiēm autocēl iēm. Ru pniēciska s zonas tēritorija  ir piēējama ga zēs apga dē, u dēns apga dē, kanaliza cija. Tur darbojas arī  Ditton grupa  biznēsa parks, kura  var noma t raz os anas tēlpas. Nēizmantota s zēmēs platī ba ir  ha, kas piēdēr komērcsabiēdrī bai, bēt pas valdī bai piēdēros a  tēritorija ir ,  ha platī ba . Arī  Spal u iēla  . gada  ir pla nots sa kt infrastruktu ras uzlabos anas projēktu. . Ciētoks n a noliktavu zona –  ha platī ba , % tēritorijas nētiēk izmantota. Tēritoriju var piēmē rot gan noliktava m, gan uzn ē mumiēm, kuriēm ir nēpiēciēs amas liēlas tēritorijas, 
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bēt  var izmantot arī  raz os anas uzn ē mumiēm ar nēliēlu stra da jos o skaitu un ar nēliēlu ēnērg ijas patē rin u. . Valkas iēlas raz os anas tēritorija –  ha platī ba , % tēritorijas nētiēk izmantots. Ats k irī ba  no cita m ru pniēciskaja m zona m, Valkas iēlas ru pniēciska  zona atrodas tuvu pilsē tas cēntram. Tēlpas ir pilnī gi gatavas nomai vai pa rdos anai, tēritorija  ir izvēidots Dauēr D  grupas biznēsa parks.  Tēritorija  ir attī stī ta infrastruktu ra, izn ēmot dzēlzcēl u. Ta  ir piēmē rota  raz otn u izviētos anai ar nēliēlu ēnērg ijas patē rin u un nēliēlu izmēs u daudzumu. Valkas iēlas ru pniēciskaja  zona  atrodas arī  socia las nozī mēs objēkti: viēsnī ca, sporta un atpu tas komplēkss „Olimpija . . C ērēpovas ru pniēciska  zona, Stiklu-Dunduru-Ru pniēcī bas iēlas rajona , ir otra liēla ka  ru pniēciska  zona pilsē ta , kuras platī ba ir  ha. Ru pniēcī bas zona  darbojas daudz raz os anas uzn ē mumu un tikai % tēritorijas s obrī d nētiēk izmantots. Brī viē zēmēs gabali un nēizmantota s ē kas pa rsvara  atrodas Dunduru iēlas un Fabrikas iēlas rajona . Žonas tēritorija  ir vaira kas dzēlzcēl a lī nijas un ta s ir saviēnotas ar mag istra lajiēm cēl iēm. . - . gada  tiēs i s aja  tēritorija  tika dēfinē ti liēla kiē priva to invēstī ciju projēkti pilsē ta , ka  arī  . gada  tika iēguldī ti ĒS struktu rfondu lī dzēkl i publiska s infrastruktu ras cēl u, inz ēniērkomunika cijas  saka rtos ana . . Gajoka ru pniēciska s zonas platī ba ir ,  ha, % no tēritorijas kopē ja s platī bas tiēk izmantoti. Ru pniēciska  zona ir nodros ina ta ar u dēnsvadu, kanaliza ciju, ēlēktroēnērg iju, ta  atrodas tuvu pilsē tas cēntram un mag istra lajiēm cēl iēm. Gajoka ru pniēciskaja  zona  pla noti vaira ki rēnova cijas pasa kumi, tai skaita  upēs laba  krasta infrastruktu ras attī stī s anas pasa kumi; . Kriz u ru pniēciska  zona – aptuvēni  ha, kur ir saglaba jusiēs pa rtikas produktu raz otnē. Tēritorija ir norobēz ota ar dzēlzcēl u, to s k ē rso transporta automag istra lē A . Nēpiēciēs ama infrastruktu ras saka rtos ana, ēsos o ē ku nojauks ana un rēkonstrukcija, ka  arī  inz ēniērkomunika ciju,  piēvadcēl u rēkonstrukcija un tēritorijas labiēka rtos ana. Pa rskata gada  tika sagatavota tēhniska  dokumēnta cija raz os anas tēritoriju infrastruktu ras atjaunos anas darbu projēktiēm, lai uzlabotu ru pniēcisko zonu tēritoriju infrastruktu ru pilsē ta  un na kotnē  izvēidotu jaunas darba viētas: 
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 Žiēmēl u ru pniēciska s zonas infrastruktu ras rēkonstrukcijas . ka rta - jaunas kokapstra dēs raz otnēs izvēidos ana, graudu pirmapstra dēs komplēksa izvēidos ana, kabēl u raz os anas  uzn ē muma ta la ka attī stī ba; 
 C ērēpovas ru pniēciska s zonas  infrastruktu ras rēkonstrukcija - koka granulu  raz otnēs izvēidos ana; 
 Kriz u ru pniēciska s tēritorijas infrastruktu ras rēkonstrukcija - jaunas pa rtikas produktu raz otnēs izvēidos ana, graudu pirmapstra dēs komplēksa izvēidos ana.          Daugavpils pilsē tas pas valdī ba rēgula ri izstra da  Daugavpils uzn ē mumu un invēstī ciju iēspē ju katalogu, kura  tiēk atjaunoti dati par invēstī cija m piēmē rotiēm nēkustama  ī pas uma objēktiēm, ka  arī  tiēk apzina tas ēsos a s liēla ko uzn ē mumu tēritorijas, to adrēsēs un kadastra numuri. 

2.6.  TŪR)SMS  

Daugavpils pilsētas pašvaldības t”risma attīstības un informācijas aģent”ras turpma k – Ag ēntu ra  apkoptiē dati liēcina, ka pilsē tas tu risma objēktus, kultu ras un aktī va s atpu tas iēsta dēs . gada  kopuma  apmēklē jus i   intērēsēnti, no tiēm   apmēklē ta js viēsoja s tiēs i tu risma objēktos. Liēla kais tu risma objēktu apmēklē ta ju skaits tika novē rots pa rskata gada . cēturksnī , savuka rt, analizē jot tu ristu plu smu pa mē nēs iēm, tradiciona li, visliēla kais apmēklē ta ju skaits bija ju nija  un ju lija . Pē c Ag ēntu ras statistikas datiēm, liēla kais a rvalstu apmēklē ta ju skaits bija vē rojams no s a da m valstī m - Liētuvas , % , Kriēvijas , % , Polijas , % , Va cijas , %  un Baltkriēvijas , % . 
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. . .att.T”ristu sadalījums pa valstīm Daugavpilī . gadā, skaits 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības t”risma attīstības un informācijas aģent”ra  

 

 

  popula ra kiē Daugavpils tu risma apskatēs objēkti . gada : . Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntrs % , . Daugavpils ciētoks n a kultu ras un informa cijas cēntrs, .krasta lunētē % , . Latgalēs zooda rzs % , . Daugavpils novadpē tniēcī bas un ma kslas muzējs % , . Žina tka rēs cēntrs „Žinoo  % , . Daugavpils skros u ru pnī ca % , . S makovkas muzējs % , . Daugavpils Ma la ma kslas cēntrs % , . Daugavpils Sikspa rn u cēntrs % , . Baznī cu kalns, sakra liē objēkti % . Statistiskiē dati liēcina par to, ka arī  pa rskata gada  Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntrs ir apmēklē ta kais apskatēs objēkts – . gada  to apmēklē ja   cilvē ki jēb % no kopē ja  ra dī ta ja. Daugavpils ciētoks n a kultu ras un informa cijas cēntra apmēklē jums piēauga par , %, bēt S makovkas muzēju apmēklē ja par , % vaira k cilvē ku.  Daugavpils tu risma, kultu ras un aktī va s atpu tas iēsta dēs . gada  apmēklē ja gan  Latvijas iēdzī vota ji % , gan a rvalstu viēsi %  skat. . . .att. . 
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. . . Daugavpils iekšzemes un ārvalstu viesu sasdalījums . gadā 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības t”risma attīstības un informācijas aģent”ra  

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir viēnī ga  viēta Austrumēiropa , kur ēksponē ti sēs i Daugavpilī  dzimus a  pasaulslavēna  ma ksliniēka Marka Rotko orig ina ldarbi. Cēntrs ir daudzfunkciona ls laikmētī ga s ma kslas tēmplis, kultu ras un izglī tī bas cēntrs, kas atrodas Daugavpils ciētoks n a Artilē rijas arsēna la ē ka . . gada  Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntrs turpina ja apliēcina t sēvi ka  pasaulēs lī mēn a konkurē tspē jī gu kultu ras tu risma iēsta di, kas spē j nodros ina t augstas kvalita tēs pakalpojumus, sniēdzot vē rtī gu iēguldī jumu pilsē tas, rēg iona un valsts attī stī ba . A rzēmju tu ristu skaits . gada  paliēlina ja s  % no visiēm ma kslas cēntra apmēklē ta jiēm .  Lī dzī gi ka  iēpriēks ē ja  gada  no a rvalstu tu ristiēm visbiēz a k Rotko cēntru apmēklē ja kaimin valstu tu risti no Liētuvas, Baltkriēvijas un Kriēvijas. No atta la kiēm rēg ioniēm visvaira k apmēklē ta ju bija no Va cijas, Polijas, Nī dērlandēs, )gaunijas, Žviēdrijas un S vēicēs.   . gada  Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntrs ar Latvijas )nvēstī ciju attī stī bas ag ēntu ras Tu risma dēpartamēnta atbalstu nodros ina ja pa rsta vniēcī bu  starptautiskaja s tu risma izsta dē s: „Vakantiēbēurs  Nīderlandē, „Matka  Somijā, „Advēntur  Lietuvā, „Tourēst  
)gaunijā, „)TB  Vācijā un „World Travēl Show  Polijā.  Gada laika  tika atkla tas  izsta z u sēzonas ar izsta dē m daz a da s ma kslas joma s, bēt lī dztēkus pasta vī gajai Rotko cēntra ēkspozī cijai Marks Rotko. Dzī vē un ma ksla . . gada  tika atkla tas  mainī ga s izsta dēs. Rotko cēntrs, patēicotiēs ma ksliniēkiēm un citiēm atbalstī ta jiēm, . gada  papildina ja kra jumu ar  jauniēm ma kslas darbiēm.  
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 . gada  Latvijas simtgadēs svē tku iētvaros Rotko cēntrs pulcē s Latvijas un pasaulēs kēramikas ma kslas ciēnī ta jus Latvijas starptautiskaja  kēramikas biēnna lē, ka  arī  nozī mī gs bu s Latvijas ma kslas liēlforma ta projēkts  Latvijas ma ksla , kas tiks rēalizē ts pirmo rēizi ar iēspē ju intēgrē t ma kslas mēdiju pa rsta vjus. . gada .aprī lī  Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntram apritē s  gadi kops  tas vē ris savas durvis apmēklē ta jiēm, savuka rt . sēptēmbrī  tiks svinē ta  gadu piēmin as jubilēja ma ksliniēkam Markam Rotko, kura va rdu un idējas cēntrs pauz  arī  a rpus Latvijas robēz a m. 
 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nodros ina ēkspozī ciju un informa cijas piēējamī bu par Daugavpils novadu, Daugavpils pilsē tu, vēiksmī gi sēkmē  izpratni par idēntita ti, piēdērī bu konkrē tai dzī vēs viētai, nodros ina tik nozī mī go saikni starp paga tni un tagadni. Muzējs ir Daugavpils novada kultu rvē sturēs mantojuma glaba ta js, kura kra juma  ir ,  tu kst. muzējisko priēks mētu. 
 . gada  Daugavpils Novadpē tniēcī bas un ma kslas muzēja  un ta  struktu rviēnī ba  „Daugavpils Ma la ma kslas cēntrs  bija apskata ma  izsta dē un organizē tas  izglī tojos as programmas, novadī tas  ēkskursijas un  lēkcijas, sagatavoti un ī stēnoti  pasa kumi. A rpus muzēja ēksponē tas  izsta dēs. Kopuma  muzēja un cēntra aktivita tēs . gada  apmēklē jus i ,  tu kst. cilvē ki. Salī dzinot ar . gadu, apmēklē ta ju skaits piēauga par  tu kst. cilvē ku. . gada  muzējs bija viēnī gais muzējs Latgalē , kas apmēklē ta jiēm bija piēējams katru diēnu, bēz brī vdiēna m. Muzēja kra jums tiēk vēidots ka  nozī mī ga, saturiski baga ta un kvalitatī va kultu rvē sturisko liēcī bu kra tuvē, kas garantē  informa cijas piēējamī bu par Daugavpils novadu un Daugavpili no vissēna kajiēm laikiēm lī dz mu sdiēna m. Pa rskata gada  muzēja kra jums tika papildina ts ar  priēks mētiēm un pa rskata gada bēiga s ta  uzskaitē  bija   muzējiskais priēks mēts. Pa rskata gada  Latgales zoodārzs organizē ja vaira k ka   ēkskursijas,  lēkcijas, vaira kus konkursus u.c. skolē niēm un piēaugus ajiēm doma tus pasa kumus, kas paliēlina ja zooda rza un pilsē tas atpazī stamī bu. . gada  zooda rzu apmēklē ja   apmēklē ta ji, kas ir par   jēb , % vaira k ka  . gada .  Latgalēs zooda rzs jau no dibina s anas sa kuma pē ta, aizsarga  un popularizē  purva brun urupuc us Latvija , lī dz ar to . gada  Žooda rzs piēdalī ja s ĒS lī dzfinansē ta  projēkta 



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    3 1 |  1 2 9  

 

L)FĒ-(ērpētoLatvia "Consērvation of rarē rēptilēs and amphibians in Latvia" Aftēr-L)FĒ  ī stēnotaja s aktivita tē s, kuru iētvaros tika konstatē ts, ka . gada  brī vē  izlaistiē  purva brun urupuc i . gada  pē c ziēmos anas Latvijas daba  joproja m ir sastopami Daugavpils novada . Pa rskata gada  Latgalēs zooda rza  rēnovē ti  tēra riji, kas l a va paplas ina t ēkspozī ciju un paliēlina t apmēklē ta ju skaitu. )r vēikts zooda rza fasa dēs rēmonts, lai padarī tu ē ku piēvilcī gu apmēklē ta jiēm. Ta pat pa rskata gada  ir vēikts zooda rza iēks tēlpu kosmē tiskais rēmonts, lai padarī tu ē ku piēvilcī ga ku apmēklē ta jiēm un atbilstos a ku dzī vniēku vajadzī ba m. Ar Daugavpils domēs un Latvijas Vidēs Aizsardzī bas Fonda projēkta „Simtgadu Latvijas simtgadu dzī vniēks – Laika pastniēks nēs vē stuli divsimtgadu Latvijai LV -Ēo-LV  finansia lo atbalstu, Latgalēs zooda rza  . gada  tika vēikti hidrobiontu ēkspozī cijas izvēidēs darbi, kas l a va uzlabot apmēklē ta ju vidi un dzī vniēku uzturē s anas apsta kl us.  
. DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJ) Daugavpils pilsē tas pas valdī ba darbojas saskan a  ar likumu „Par pas valdī ba m  un Daugavpils pilsē tas pas valdī bas Nolikumu, kas ar izvēidoto iēsta z u starpniēcī bu nodros ina likuma  notēikto funkciju un pas valdī bas brī vpra tī go iniciatī vu izpildi, iēvē rojot valsts un savas administratī va s tēritorijas iēdzī vota ju intērēsēs. Pas valdī bas rī cī ba  ēsos o finans u rēsursu apjomu pamatfunkciju izpildēi, izvirzī to mē rk u un priorita s u rēaliza cijai notēica galvēnais finans u dokumēnts - pas valdī bas budz ēts, kas tika apstiprina ts . gada . janva rī . Budz ēta projēkta  sagatavos anai tika izvēidota darba grupa, kuras sasta va  tika iēkl auti pas valdī bas dēputa ti un atbildī giē spēcia listi, kas, balstotiēs uz valsts budz ēta sagatavos anas procēsa  notēiktaja m nodokl u prognozē m, izvē rtē ja iēsta z u darbī bai nēpiēciēs amos finans u rēsursus, sagatavoja budz ēta projēktu un iēsniēdza izskatī s anai Domēs Finans u komitēja  un apstiprina s anai Domēs sē dē . Budz ēta projēkta sagatavos anas laika  tika vē rtē tas Daugavpils pilsē tas attī stī bas programmas . – . gadam )nvēstī ciju pla na  iēkl auta s aktivita tēs, un vēiktas korēkcijas )nvēstī ciju pla na , atbilstos i pas rēizē ja m priorita tē m un piēējamo finans u rēsursu apjomam. 
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Daugavpils pilsētas pašvaldības . gada budžeta izpilde eiro  

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

 

 Pamatbudžets 
Speciālais 

budžets 

Ziedojumi un 

dāvinājumi 
Kopbudžets 

Resursi izdevumu 

segšanai kopā  
           Naudas lī dzēkl u atlikums gada sa kuma            

)ēn ē mumi            San ēmti aizn ē mumi         

)zdevumi, aizņēmumi, 

ieguldījumi kopā  
           

)zdēvumi            Lī dzdalī ba komērsantu pas u kapita la          

Aizn ē mumu atmaksa         

Naudas līdzekļu atlikums 

gada beigās 
          

 Lai gan uzn ē mumu skaitam ir tēndēncē piēaugt, tirgus sēktora ēkonomiski aktī vo uzn ē mumu skaits uz  iēdzī vota jiēm joproja m ir viēns no zēma kajiēm starp rēpublikas pilsē ta m. Lī dzī gi ka  citviēt Latvija , attī stī bu kavē  augstais bēzdarba lī mēnis. Ta pē c viēns no pas valdī bas priorita rajiēm uzdēvumiēm ir, atbalstot uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu, vēikt dēgradē ta s vidēs saka rtos anu industria laja s tēritorija s. Tas ir bu tisks iēguldī jums, kas vēicina s pilsē tas ēkonomisko izaugsmi, radī s jaunas darba viētas, sēkmē s invēstoru piēsaisti. S ī  mē rk a sasniēgs anai tika invēstē ti vaira ki miljoni ēiro infrastruktu ras atjaunos anai un saka rtos anai, rēalizē jot Ēiropas Saviēnī bas lī dzfinansē tos projēktus, ka  arī  piēsaistot aizn ēmtos lī dzēkl us. Sa kot ar . gadu, uzn ē mumi, kuri pla no attī stī t savu saimniēcisko darbī bu Latgalēs rēg iona , varē ja iēsniēgt dokumēntus dalī bai Latgalēs spēcia laja  ēkonomiskaja  zona  un san ēmt nodokl u atlaidēs.  Arī  ēsos a s ru pnī cas, ja ta s atjauno raz otni un apgu st mu sdiēnu tēhnolog ijas, var piēviēnotiēs spēcia lajai ēkonomiskajai zonai.  
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Pas valdī bas budz ēta priorita tēs . gada  bija saglaba tas nēmainī gas – izglī tī ba, socia la  nodros ina s ana un pilsē tvidē. Tika nodros ina ti visi lī dzs inē jiē atbalsta vēidi pilsē tas iēdzī vota jiēm, iēvē rojami lī dzēkl i tika novirzī ti iēlu tī kla kvalita tēs uzlabos anai un vidēs labiēka rtos anas darbiēm, izglī tī bas, kultu ras un aktī va s atpu tas objēktu infrastruktu ras saka rtos anai, invēstī ciju projēktiēm, tai skaita  dokumēnta cijas sagatavos anai.  Viēns no valdī bas fiska la s politikas mē rk iēm . gada  bija iēdzī vota ju iēna kumu nēviēnlī dzī bas mazina s ana, paka pēniski paliēlinot minima lo algu un iēviēs ot progrēsī vo iēdzī vota ju iēna kuma nodokl a nēapliēkamo minimumu. Lai mazina tu darba samaksas ats k irī bas, salī dzinot ar cita m pas valdī ba m, Daugavpils pas valdī ba  par priorita ti . gada  tika notēikta atlī dzī bas lī mēn a paaugstina s ana. . gada  tika ī stēnota pēdagog isko darbiniēku darba samaksas rēforma, ka  rēzulta ta  izdēvumu apjoms izglī tī bas nozarē  ir iēvē rojami audzis, salī dzinot ar iēpriēks ē jo pa rskata pēriodu. Pirmsskolas pēdagogu darba samaksa, kas tiēk finansē ta no pas valdī bas budz ēta, jau kops  gada sa kuma bija notēikta  ēiro apmē ra  par likmi. Tika vēikts darba samaksas piēaugums socia la s sfē ras darbiniēkiēm un pas valdī bas policijas darbiniēkiēm, ka  arī  pa rē ja s pas valdī bas iēsta dē s. 
3.1.  PAMATBUDŽETA )EŅĒMUM)  Apstiprinot budz ētu, Daugavpils pilsē tas pas valdī bas finans u rēsursi izdēvumu sēgs anai . gadam bija pla noti ,  milj. ēiro apmē ra , t. sk.: - iēn ē mumi ,  milj. ēiro,  - naudas lī dzēkl u atlikums gada sa kuma  ,  milj. ēiro, - aizn ēmtiē lī dzēkl i  milj. ēiro.  . gada laika  iēn ē mumu apjoms tika prēcizē ts atbilstos i faktiski san ēmtajam finansē jumam gada laika  - pēdagog isko darbiniēku atlī dzī bai, ka  arī  jaunu programmu un  projēktu ī stēnos anai.  

 

Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi . - . g. 
Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

)eņēmumi 
. gads . gads . gads . gads 

izpilde   eiro  izpilde   eiro  izpilde   eiro  plāns eiro  

KOPBUDŽETA )EŅĒMUM)             
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)eņēmumi 
. gads . gads . gads . gads 

izpilde   eiro  izpilde   eiro  izpilde   eiro  plāns eiro  

Pamatbudžeta ieņēmumi 

kopā, t.sk. 
            Nodokl u un nēnodokl u iēn ē mumi kopa , t.sk.:             

 )edzīvotāju ienākuma nodoklis             

 )epriekšējā gada nesadalītais 
iedzīv.ienāk. nodokļa atlikums 

       

 Īpašuma nodokļi             

 Azartspēļu nodoklis         

 )eņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma 

       

 Valsts pašvaldību  nodevas un 
maksājumi 

        

 Sodi un sankcijas         

 Pārējie nenodokļu ieņēmumi         

 )eņēmumi no pašv. nekust. 
īpašuma  pārdoš. 

        Maksas pakalpojumi un citi pas u iēn ē mumi             

A rvalstu finans u palī dzī ba         Transfērti kopa , t.sk.:             

 Valsts budžeta transferti             

 Maksājumi no PF)F un papildu 
dotācijas 

            

 Pašvaldību budžetu transferti         

Speciālā budžeta ieņēmumi 

kopā, t.sk. 
            

Dabas rēsursu nodoklis         Mē rk dota cijas pas valdī bas autocēl u iēlu  fondam 
            Mē rk dota cijas pasaz iēru pa rvada jumiēm 

        

Pa rē jiē iēn ē mumi         

Ziedojumi un dāvinājumi        
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Daugavpils pilsē tas pas valdī bas kopbudz ēta iēn ē mumi . gada  sasta dī ja ,  milj. ēiro, t. sk.: - pamatbudz ēta iēn ē mumi ,  milj. ēiro, - spēcia la  budz ēta iēn ē mumi ,  milj. ēiro. Kopbudz ēta iēn ē mumu apjoms ir par ,  milj. ēiro liēla ks, salī dzinot ar iēpriēks ē jo pa rskata pēriodu, nodokl u un nēnodokl u iēn ē mumu un transfērtu iēn ē mumu piēauguma rēzulta ta .  Nodokl u un nēnodokl u iēn ē mumi sasta dī ja ,  milj. ēiro jēb , % no pamatbudz ēta iēn ē mumiēm. To apjoms, salī dzinot ar iēpriēks ē jo pēriodu, ir piēaudzis par ,  milj. ēiro.   )ēdzī vota ju iēna kuma nodoklis ir galvēnais nodokl u iēn ē mumu avots, un ta  ī patsvars pas valdī bas pamatbudz ēta  sasta da  , % -  milj. ēiro.  )ēdzī vota ju iēna kuma nodokl a iēn ē mumu prognozēs Daugavpils pilsē tas pas valdī bai bija notēiktas ,  milj. ēiro apmē ra , kas ir par % augsta kas nēka  gadu iēpriēks .  Kalēnda ra gada  pas valdī bas budz ēta  iēskaita mo nodokl a iēn ē mumu dal u notēica, pamatojotiēs uz katras pas valdī bas ī patsvara koēficiēntu kopē jos valstī  iēkasē tajos nodokl a iēn ē mumos no nodokl a maksa ta ju taksa cijas gada iēna kumiēm pirms diviēm gadiēm. Daugavpils pas valdī bas ī patsvara koēficiēnts kopē jos sadalēs konta  iēskaitī tajos nodokl a iēn ē mumos sasta dī ja ,  %, kas bija zēma ks nēka  gadu iēpriēks . Galvēniē faktori, kas iētēkmē  nodokl a iēn ē mumu apjomu, ir nodarbina to skaits un darba samaksas liēlums. Diēmz ē l s iē ra dī ta ji nav tik augsti ka  cita s pas valdī ba s. Bu tiska ka s likumdos anas izmain as, kas ska ra iēdzī vota ju iēna kuma nodokl a iēn ē mumu apmē ru bija minima la s darba algas paliēlina s ana no  ēiro mē nēsī  lī dz  ēiro mē nēsī .   Nēkustama  ī pas uma nodokl a ī patsvars pas valdī bas pamatbudz ēta  sasta dī ja , %. Pamatojotiēs uz izstra da to prognozi, pas valdī bas budz ēta  iēn ē mumi bija pla noti ,  milj. ēiro apmē ra , izpildē sasta dī ja ,  milj. ēiro. . gada  tika iēkasē ti iēpriēks ē jo gadu nēkustama  ī pas uma nodokl a para di ,  tu kst. ēiro apmē ra .  Transfērtu iēn ē mumi pas valdī bas pamatbudz ēta  sasta dī ja ,  milj. ēiro, galvēnoka rt, mē rk dota cijas pēdagog isko darbiniēku atlī dzī bai un spēcia lo izglī tī bas iēsta z u uzturē s anai, pas valdī bu finans u izlī dzina s anas rēzulta ta  san ēmta s dota cijas un finansē jums Ēiropas Saviēnī bas lī dzfinansē tajiēm projēktiēm. 
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Pamatbudžeta ieņēmumi . g.- . g. 
Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

 

3.2.  PAMATBUDŽETA )ZDEVUM)  Kopbudz ēta izdēvumi pa rskata gada  sasta dī ja ,  milj. ēiro. No tiēm, ma cī bu procēsa nodros ina s anai, izglī tī bas iēsta z u uzturē s anai un rēnova cijai tika novirzī ti , % pilsē tas tēritorijas un cēl u labiēka rtos anai, vidēs pasa kumiēm, infrastruktu ras objēktu saka rtos anai, sabiēdriska  transporta dotē s anai – , %, socia lajai palī dzī bai, pabalstiēm un socia lo iēsta z u darbī bai  - , %, kultu ras un sporta atbalstam – , %, pa rē jiēm izdēvumiēm – , %. Kopbudz ēta izdēvumi ir par ,  milj. ēiro liēla ki nēka  gadu iēpriēks .  . gada  tika ī stēnota pēdagog isko darbiniēku darba samaksas rēforma, ka  rēzulta ta  izdēvumu apjoms izglī tī bas nozarē  ir iēvē rojami audzis, salī dzinot ar iēpriēks ē jo pa rskata pēriodu. Pirmsskolas pēdagogu darba samaksa, kas tiēk finansē ta no pas valdī bas budz ēta, jau kops  gada sa kuma bija notēikta  ēiro apmē ra  par likmi. Tika vēikts darba samaksas piēaugums socia la s sfē ras darbiniēkiēm un pas valdī bas policijas darbiniēkiēm, ka  arī  pa rē ja s pas valdī bas iēsta dē s. Pa rskata gada  augus i izdēvumi ēkonomiskajai darbī bai. Viēns no pas valdī bas priorita rajiēm uzdēvumiēm ir, atbalstot uzn ē mē jdarbī bas attī stī bu, vēikt dēgradē ta s vidēs saka rtos anu industria laja s tēritorija s. Tas vēicina pilsē tas ēkonomisko izaugsmi, rada jaunas darba viētas, sēkmē  invēstoru piēsaisti. S ī  mē rk a sasniēgs anai tika invēstē ti vaira ki miljoni ēiro infrastruktu ras atjaunos anai un saka rtos anai, rēalizē jot Ēiropas Saviēnī bas lī dzfinansē tos projēktus, ka  arī  aizn ēmotiēs lī dzēkl us.  
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Starp galvēnajiēm pas valdī bas uzdēvumiēm var minē t sabiēdriska s ka rtī bas un dros ī bas pastiprina s anu pas valdī bas administratī vaja  tēritorija . Sabiēdriska s ka rtī bas un dros ī bas nodros ina s anai . gada rudēnī  tika izvēidota ka jniēku patrul a un .gada  tika organizē ta otra  Pas valdī bas policijas mobila  patrul grupa, lai opēratī va k rēag ē tu uz viēnlaicī giēm likumpa rka pumiēm. Atbilstos i Pas valdī bas policijas patrul diēnēsta attī stī bas koncēpcijai, . gada  tika izvēidota vē l viēna mobila  patrul grupa un papildus ka jniēku patrul a, lai diēnnakts rēz ī ma  nodros ina tu sabiēdrisko ka rtī bu un dros ī bu Daugavpils pilsē ta , rēag ē tu uz iēdzī vota ju un vidēonovē ros anas postēn a izsaukumiēm. Pē dē jos gados pas valdī ba ir iēvē rojami paplas ina jusi vidēonovē ros anas sistē mu pilsē tas tēritorija . . gada  tika paliēlina ts opēratoru skaits, kuri vēic vidēonovē ros anu.  Socia laja  joma  par priorita ti bija dēfinē ta socia lo pakalpojumu piēējamī bas un kvalita tēs uzlabos ana viētē jiēm iēdzī vota jiēm. Mē rk a sasniēgs anai tika atvē rts Socia la  diēnēsta  kliēntu apkalpos anas cēntrs La c plē s a iēla , lai mazina tu rindas, kas radī ja diskomfortu,  jo ī pas i vēca ka gada ga juma cilvē kiēm, g imēnē m ar bē rniēm un cilvē kiēm ar invalidita ti. Viēns no Socia la  diēnēsta uzdēvumiēm . gada  bija socia la s palī dzī bas administrē s anas sistē mas uzlabos ana – notika pa rēja uz datu ba zi SOPA. Pa rskata gada  sta ja s spē ka  izmain as saistos ajos notēikumos, kas ska ra socia lo sfē ru. Tika paliēlina ts vaira ku pabalstu apmē rs un paplas ina ts pabalstu san ē mē ju loks. Sa kot ar . novēmbri bēzmaksas pusdiēnas Daugavpils skola s san ē ma . - . klas u skolē ni.  Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola „Saulēs skola  . gada  san ē ma Profēsiona la s izglī tī bas kompētēncēs cēntra statusu un turpina vēidot skolu par rēg iona dizaina un ma kslas izglī tī bas mētodisko cēntru, ī pas u uzmanī bu piēvē rs ot rados aja m industrija m. . gada nogalē  uzsa kta viēna no liēla kajiēm infrastruktu ras projēktiēm rēaliza cija - Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskolas apbu vēs komplēksa izvēidē Saulēs iēla  / , Muzēja iēla   un Saulēs iēla  .  Attī stot sporta infrastruktu ru pas valdī bas tēritorija , . gada  tika uzsa kta futbola stadiona atjaunos ana. . gads bija Latgalēs kongrēsa simtgadēs gads, ta pē c notika pasa kumi vēltī ti s ai jubilējai. Viēnlaicī gi uzsa kta gatavos ana s Latvijas valsts simtgadēs svinī ba m un Vispa rē jiēm 
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Latvijas dziēsmu un dēju svē tkiēm. Notika Kultu ras pils ē kas ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anas un tēritorijas labiēka rtos anas projēkta rēaliza cija.  
 

Pamatbudžeta izdevumu strukt”ra . gadā 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

 

 

 

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi   
pēc valdības funkcijām   . – .g. 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

)zdevumu kategorija 
. gads . gads . gads . gads 

izpilde eiro  izpilde eiro  izpilde eiro  plāns eiro  Vispa rē jiē valdī bas diēnēsti             Sabiēdriska  ka rtī ba un dros ī ba 
            

Ēkonomiska  darbī ba             Vidēs aizsardzī ba             Pas valdī bas tēritorijas un ma jokl u apsaimniēkos ana 
            

Vēsēlī ba         Atpu ta, kultu ra un rēlig ija             
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)zdevumu kategorija 
. gads . gads . gads . gads 

izpilde eiro  izpilde eiro  izpilde eiro  plāns eiro  )zglī tī ba             Socia la  aizsardzī ba             

)zdevumi kopā             

 

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi .- .g. 
pēc ekonomiskās klasifikācijas  

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

)zdevumu kategorija 
.gads .gads .gads .gads 

izpilde eiro  izpilde eiro  izpilde eiro  plāns eiro  Atlī dzī ba             Prēcēs un pakalpojumi             Subsī dijas un dota cijas             Procēntu izdēvumi         Socia liē pabalsti             Uzturē s anas izdēvumu transfērti         

Pamatkapita la vēidos ana             Kapita lo izdēvumu transfērti        

Pavisam             

3.3.  SPEC)ĀLA)S BUDŽETS  Spēcia la  budz ēta izdēvumu apjoms sasta dī ja    ēiro.  )zdēvumi, kas tika sēgti no dabas rēsursu nodokl a iēn ē mumiēm . gada  bija   ēiro, kuri tika novirzī ti augsnēs un u dēns piēsa rn ojos o stihisko izga ztuvju likvida cijai –   ēiro, Gubisc ēs u dēns lī mēn a izmain u notēiks ana ēzēra dibēna tī rī s anai  –   ēiro, biotualēs u, g ē rbtuvju un a ra roku mazga s anas izliētn u, sanita ro kontēinēru nomai, uzsta dī s anai un apkalpos anai -    ēiro, s k idro bī stamo atkritumu sava ks anai un utiliza cijai –   ēiro, u dēns virsmas attī rī s anas pasa kumu vēiks anai Mazaja  Stropu ēzēra  –   ēiro, ga zēs kvalita tēs un 
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kvantita tēs izpē tēi rēkultivē taja  izga ztuvē  „Dēmēnē  –   ēiro, vidēs monitoringam un filtra ta attī rī s anai rēkultivē taja  izga ztuvē  „Dēmēnē  –    ēiro, u dēns paraugu n ēms anai Daugavpils pilsē tas pēldviēta s un avotos ar mē rk i noskaidrot to atbilstī bu pēldu dēns un dzērama  u dēns kvalita tēs paramētriēm  –   ēiro, gra vju tī rī s anai, kana lu un nodalī jumu joslu tī rī s anai –   ēiro, novadgra vju tī rī s anas Žiēdu un Blauman a iēlu rajonos  hidrauliska s notēcēs uzlabos anai –   ēiro, S u n u ēzēra austrumu piēkrastēs un ēzēra akvatorijas attī rī s anai no apauguma ainaviska  sta vokl a uzlabos anai –   ēiro, ainaviski dēgradē ta s tēritorijas rēvitaliza cijai Lī ksnas/S u n u iēlas rajona  –   ēiro, apauguma matēria lu nēlikvī du izcirs anai Daugavpils pilsē tas administratī vaja  tēritorija  ainaviska  sta vokl a uzlabos anai –   ēiro, Daugavpils ciētoks n a novadgra vja Daugavas iēlas rajona  tī rī s anai un ar to saistī to hidrotēhnisko ēlēmēntu nomain ai/dēmonta z ai hidrolog iska s notēcēs uzlabos anai –   ēiro, Maza  Stropu ēzēra pēldviētas attī rī s anai no apauguma un piēgul os a s tēritorijas labiēka rtos anai rēkrēa cijas iēspē ju uzlabos anai –   ēiro, Liēla  Trijka rtu ēzēra pēldviētas un pludmalēs infrastruktu ras uzlabos anai, pasa kumiēm rēkrēa cijas iēspē ju uzlabos anai –   ēiro, novadgra vja un ta  hidraulisko ēlēmēntu pa rbu vēi Nī dērku nu mikrorajona , Daugavpilī  virszēmēs notēcēs rēgulē s anai –   ēiro, karpu un balta  amu ra mazul u piēga dēi un iēlais anai pilsē tas ēzēros un dī k os –   ēiro, pa rē jiēm darbiēm –   ēiro. Pas valdī bas cēl u un iēlu finansē s anai parēdzē ta  valsts budz ēta Valsts autocēl u fonda programmas mē rk dota cija . gada     ēiro apmē ra  tika izliētota pilsē tas iēlu sēguma atjaunos anas darbiēm –    ēiro, Valkas, Aucēs, Aizpilsē tas, L ērmantova, Vēca s Fors tadtēs mikrorajona  iēlu sēgumu atjaunos anai un iēlu sēguma papildus atjaunos anas darbiēm Grī vas mikrorajona  –   ēiro, satiksmēs dros ī bas uzlabos anai Saulēs iēla  posma  no )nstitu ta iēlas lī dz Viēnī bas iēlai –   ēiro, satiksmēs dros ī bas uzlabos anai Valkas iēla  posma  no .novēmbra iēlas lī dz Smils u iēlai –   ēiro, kustī bas pa rvada pa r dzēlzcēl u Rī ga –Daugavpils atjaunos anai Kraujas iēla  –  . Mē rk dota cija pasaz iēru rēgula rajiēm pa rvada jumiēm tika novirzī ta AS Daugavpils satiksmē  zaudē jumu kompēnsē s anai   ēiro apmē ra .  
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Pa rē jiē spēcia la  budz ēta iēn ē mumi novirzī ti zal umsta dī jumu atjaunos anai   ēiro apmē ra , nēkustama  ī pas uma rēg istrē s anai uz pas valdī bas va rda un kancēlējas nodēvas apmaksai   ēiro apmē ra . Daugavpils pilsē tas pas valdī ba . gada  san ē ma ziēdojumus   ēiro apmē ra , tai skaita :  
- socia lo struktu ru un pasa kumu atbalstam fiziskas pērsonas ziēdoja –  ēiro;  
- sportistu atbalstam ziēdoja biēdrī ba „Latvijas sporta izglī tī bas iēsta z u Dirēktoru padomē  Jaunatnēs sporta fonds -     ēiro,  
- pilsē tas svē tku pasa kumiēm ziēdoja AS SĒB banka  ēiro; 
- kultu ras  struktu ru un pasa kumu atbalstam ziēdoja AS Swēdbank -  ēiro, ASV Vē stniēcī ba Latvija  –   ēiro, )zraē las Vē stniēcī ba Latvija  –   ēiro, ASV Galēriē Bluē Sguarē –   ēiro; 
- Grantu programmas )MPULSS ī stēnos anai ziēdoja AS Swēdbank –   ēiro. 

3.4.  PAŠVALDĪBAS )LGTERM)ŅA SA)STĪBAS  Pas valdī bu aizn ē mumu kopē jo piēl aujamo paliēlina jumu saimniēciskaja  gada  nosaka gadska rtē ja  valsts budz ēta likums. Para da saistī bas, kura m iēsta jiēs atmaksa s anas tērmin s  ka rtē ja  saimniēciskaja  gada  kopa  ar iēpriēks ē jo gadu para du saistī ba m, kura m iēsta jiēs atmaksa s anas tērmin s  nēdrī kst pa rsniēgt  procēntus no pas valdī bas ka rtē ja  saimniēciska  gada budz ēta kopapjoma pamatbudz ēta iēn ē mumi bēz mē rk dota cija m .  Ēiropas Saviēnī bas projēktu lī dzfinansē s ana un priēks finansē s ana notika piēsaistot aizn ēmtos lī dzēkl us Valsts kasē . . gada  pas valdī ba izmantoja likuma  „Par valsts budz ētu . gadam  atl auto normu, un piēsaistī ja aizn ēmtos lī dzēkl us izglī tī bas iēsta z u, t.sk. pirmsskolas izglī tī bas iēsta z u, invēstī ciju projēktiēm un tēhniskajai dokumēnta cijai, cēl u un to komplēksa invēstī ciju projēktiēm un tēhniskajai dokumēnta cijai. Pa rskata gada  Daugavpils pilsē tas domē san ē ma aizn ē mumus .  milj. ēiro apmē ra  un vēica aizn ē mumu atmaksu .  milj. ēiro apmē ra . Saskan a  ar apstiprina to pas valdī bas budz ētu, Domē savlaicī gi pildī ja savas saistī bas un vēica maksa jumus, kuriēm iēsta ja s maksa s anas tērmin s .  
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Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības ar procentiem , eiro 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

Rādītājs . gads . gads . gads . gads* Pavisam* 

Aizn ē mumi                Galvojumi             Citas ilgtērmin a saistī bas 
              )lgtērmin a saistī bas kopa                

Saistību apmērs %  
perioda beigās 

.  .  .  .  x *dati no saistos ajiēm notēikumiēm par . gada pas valdī bas budz ētu  
3.5.  LĪDZDALĪBA KAP)TĀLSAB)EDRĪBU KAP)TĀLĀ  )lgtērmin a finans u iēguldī jumu kopsumma salī dzina juma  ar . gada pa rskata gadu paliēlina jusiēs par ĒUR  . 

AKTĪVS 
Pa rskata pērioda bēiga s 

Pa rskata pērioda sa kuma  )zmain as +, -  

)lgtermiņa finanšu ieguldījumi       +   Lī dzdalī ba radniēcī go kapita lsabiēdrī bu kapita la        +   Lī dzdalī ba asociē to kapita lsabiēdrī bu kapita la        -   

 Lī dzdalī ba radniēcī go kapita lsabiēdrī bu kapita la  . gada bēiga s bija ĒUR   . Salī dzina juma  ar . pa rskata gadu vē rojams paliēlina jums par ĒUR  .  Finans u iēguldī jumu radniēcī go kapita lsabiēdrī bu kapita la  paliēlina jums par ĒUR 
   notika sakara  ar Daugavpils pilsē tas pas valdī bas naudas lī dzēkl u iēguldī jumu S)A Daugavpils lidosta  - ĒUR   krēdī tsaistī bu dzē s anai un darbī bai, S)A Daugavpils rēg iona la  slimnī ca  - ĒUR   mēdicī niska s aparatu ras iēga dēi, PS)A Sadzī vēs pakalpojumu kombina ts  -   ĒUR   pirts tēlpu modērniza cijai, S)A Daugavpils u dēns  - ĒUR   jaunu mag istra lo u dēnsvada un kanaliza cijas tī klu bu vniēcī bai.  
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. gada  Daugavpils pilsē tas domē san ē ma dividēndēs no PS)A „Parkings – D  ĒUR    apmē ra  un no S)A Atkritumu apsaimniēkos anas Diēnvidlatgalēs starppas valdī bu organiza cija  ĒUR   apmē ra . Lī dzdalī ba asociē to kapita lsabiēdrī bu kapita la  . gada bēiga s bija ĒUR   . Salī dzina juma  ar . pa rskata gadu vē rojams samazina jums par ĒUR  . . gada  Daugavpils pilsē tas domē san ē ma dividēndēs no AS Daugavpils spēcializē tais autotransporta uzn ē mums  ĒUR   apmē ra . 
3.6.  SAĪS)NĀTĀ B)LANCE  Pas valdī bas . gada konsolidē tais gada pa rskats vēidots, iēkl aujot s a du iēsta z u pa rskatus: - Daugavpils pilsē tas domēs gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas )zglī tī bas pa rvaldēs gada pa rskats; - Profēsiona la s izglī tī bas kompētēncēs cēntra Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola Saulēs skola   gada pa rskats; - Daugavpils pēnsiona ru socia la s apkalpos anas tēritoria la  cēntra gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs Socia lais diēnēsts  gada pa rskats; - Latgalēs Cēntra la s bibliotē kas gada pa rskats; - Novadpē tniēcī bas un ma kslas muzēja gada pa rskats; - Latviēs u kultu ras cēntra gada pa rskats; - Pol u kultu ras cēntra gada pa rskats; - Baltkriēvu kultu ras cēntra gada pa rskats; - Daugavpils pas valdī bas budz ēta iēsta dēs „Latgalēs zooda rzs  gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas domēs Kultu ras pa rvaldēs gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs „Kriēvu kultu ras cēntrs  gada pa rskats; - Bē rnu un Jaunatnēs sporta skolas gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas pas valdī bas profēsiona la s iēvirzēs sporta izglī tī bas iēsta dēs "Futbola cēntrs Daugavpils" gada pa rskats; - Daugavpils pas valdī bas policijas gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas domēs iēsta dēs Kultu ras pils  gada pa rskats; 



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    4 4 |  1 2 9  

 

- Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs Komuna la s saimniēcī bas pa rvaldēs  gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs „Daugavpils Marka Rotko ma kslas cēntrs  gada pa rskats; - Bē rnunama-patvērsmē Priēdī tē  gada pa rskats; - Daugavpils pilsē tas pas valdī bas ag ēntu ras Daugavpils pilsē tas pas valdī bas tu risma attī stī bas un informa cijas ag ēntu ra  gada pa rskats. Gada pa rskats sagatavots ka  viēnas viēnī bas konsolidē tais pa rskats, izslē dzot savstarpē jos darī jumus un atlikumus starp konsolida cija  iēsaistī taja m viēnī ba m. Pa rskatu valu ta ir eiro. 
Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS )lgtērmin a iēguldī jumi       . Nēmatēria liē iēguldī jumi     . Pamatlī dzēkl i       . )lgtērmin a finans u iēguldī jumi       .)lgtērmin a prasī bas un uzkra jumi nēdros a m ilgtērmin a prasī ba m 
    Apgroza miē lī dzēkl i       . Kra jumi       . Dēbitori       . Na kamo pēriodu izdēvumi un avansi par pakalpojumiēm un projēktiēm 
    . Naudas lī dzēkl i       

B)LANCE       

PASĪVS Pas u kapita ls       . Rēzērvēs       . Budz ēta izpildēs rēzulta ti       Krēditori       . )lgtērmin a saistī bas       . ) stērmin a saistī bas       

B)LANCE       
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3.7.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NOVĒRTĒJUMS  Daugavpils pilsē tas pas valdī ba uzskaita ī pas uma  un valdī juma  ēsos o vai piēkrī tos o zēmi zēm ē ka m un bu vē m, kultivē to zēmi, atpu tai un izklaidēi izmantojamo zēmi, visas budz ēta iēsta z u ē kas un bu vēs, iēskaitot aprī kojumu, iērī cēs un iēka rtas, kas ir s o ē ku un bu vju nēatn ēmama sasta vdal a.  

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums .- . gadā, eiro 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais . gada pārskats  

AKTĪVS 
Atlikusī vērtība 

pārskata perioda 
beigās 

Atlikusī vērtība 
pārskata  perioda 

sākumā 

)zmaiņas 

. gadā, 
salīdzinot ar 

 . gadu 

Pamatlīdzekļi       +    Žēmē, ē kas un bu vēs       -    

t.sk. - dzīvojamās ēkas       -   

 nedzīvojamās ēkas       +   

 transporta b”ves       -    

 zeme zem ēkām un b”vēm       -   

 atp”tai un izklaidei izmantojamā zeme      -   

 pārējā zeme       +    

 inženierb”ves        +   

 pārējais nekustamais īpašums       -   Tēhnoloģiskās iēkārtas un mašīnas       -   Pa rē jiē pamatlī dzēkl i       +   Pamatlīdzēkлu izvēidošana un nēpabēigtā b”vniēcība 
      +    Turējumā nodotiē valsts un pašvaldību nēkustamiē īpašumi       -   Biolog iskiē un pazēmēs aktī vi       +   Avansa maksājumi par pamatlīdzēkлiēm     +   
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. PAŠVALDĪBAS )ESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀT) 

4.1.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS DOMES STRUKTŪRV)ENĪBU DARBĪBAS 
REZULTĀT) .  GADĀ  

4.1.1.  )ZGLĪTĪBA  

Daugavpils pilsētas )zglītības pārvaldes DP)P  padotībā ir Daugavpils pilsētas pašvaldības  pirmsskolas un  vispārējās izglītības iēstādēs,  profēsionālās un  intērēšu izglītības iēstādē. . gada  pilsē ta  darboja s  vidē ja s izglī tī bas iēsta dēs un  pamatskolas, kuras apmēklē ja  skolē ni, pirmsskolas izglī tī bas iēsta dēs apmēklē ja  bē rni, Bē rnu un jauniēs u cēntrs „Jaunī ba  BJC „Jaunī ba  sniēdza intērēs u izglī tī bas iēspē jas  izglī tojamajiēm.  Daugavpilī visiēm bērniēm, kas sasniēguši obligātās sagatavošanas pamatizglītības 
ieguves vecumu, ir nodrošinātas viētas pirmsskolas izglītības iēstādēs. )r piēējamas brīvas 
vietas. Uz vietu pirmsskolas izglītības iēstādē 2017. gada 31. dēcēmbrī rēģistrēti  bērni vēcumā līdz  gadiēm, liēlākā daлa no kuriēm gaida viētu notēiktā iēstādē.  Ņēmot vērā vēcāku piēprasījumu uz ēsošo grupu, matēriāli tēhniskās bāzēs mazākumtautību pirmsskolas izglītības iēstādēs, tiēk paliēlināts grupu skaits, kurās izglītības programma tiēk īstēnota latviēšu valodā – no 2017. gada 1. septembra darbojas  šādas 
grupas. Pašvaldība ir maksimāli nodrošinājusi sabiēdrības piēprasījumu spēciālo pirmsskolas izglītības programmu īstēnošanā: pilsētā strādā  spēciālās pirmsskolas izglītības grupas, kas nodrošina agrīno korēkcijas darbu bērniēm ar īpašām vajadzībām. Katrā pirmsskolas izglītības iēstādē ir piēējams skolotājs - logopēds, kurš vēic korēkcijas darbu ar bērniēm ar runas traucējumiēm.  Pilsē tas izglī tī bas iēsta dēs papildina ja jauniē skolota ji: augstskola s pēdagoga spēcialita tēs iēguva un darbu uzsa ka vai turpina  jauniē spēcia listi. )zglī tī bas iēsta dēs ī stēno arī  izglī tī bas programmas izglī tojamajiēm ar spēcia laja m vajadzī ba m, kuri intēgrē ti vispa rizglī tojos aja  skola . S a da intēgra cija notiēk J.Rain a Daugavpils .vidusskola , .pamatskola , .vidusskola , J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zija , Viēnī bas pamatskola  un .vidusskola . . gada  turpina ja darbotiēs arī  pēdagog iska s korēkcijas programmas J.Rain a Daugavpils .vidusskola  un .vidusskola . 
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Daugavpils pilsētas izglītības iēstādēs cēntralizētajos ēksāmēnos CĒ  sasniēgtiē rēzultāti dod iēspēju analizēt skolēnu zināšanu līmēni un vēikt nēpiēciēšamos uzlabojumus izglītības iēstāžu mācību darbā. )ŽM Valsts izglītības satura cēntrs V)SC  skolēnu CĒ rēzultātus izsaka procēntuāli atbilstoši skolēna sēkmīgi pavēiktā darba apjomam. DP)P, 
apkopojot 2016./2017. mācību gada Daugavpils pilsētas izglītības iēstāžu CĒ rēzultātus, īpaši atzīmēja augstu rēzultātu virs %  īpatsvaru: Kriēvu vidusskolā-licējā to uzrādīja , % absolvēntu, Valsts ģimnāzijā – , %, .vidusskolā – , %, .vidusskolā – 45,88% 

absolventu.  Kriēvu vidusskola-licējs Ata Kronvalda fonda Latvijas talantī go skolē nu sasniēgumu rēitinga  par ./ . ma cī bu gadu „liēlo  skolu grupa  iēguva .viētu un balvu „Maza  Pu cē , savuka rt Draudzī ga  aicina juma fonda skolu rēitinga  pilsē tu vidusskolu grupa  par sasniēgumiēm CĒ – kopvē rtē juma  .viētu. V)SC sadarbī ba  ar Valsts prēzidēnta kancēlēju un )zglī tī bas un zina tnēs ministriju pasniēdza Patēicī bas rakstu .vidusskolas fizikas skolota jam Jurijam Kostjukēvic am par audzē kn u sagatavos anu starptautiskajai ma cī bu priēks mētu olimpia dēi, kura    vin a skolniēcēs iēguva Žēlta mēdal as. Pilsē tas skolē ni vēiksmī gi piēdalī ja s valsts un starptautiskaja s ma cī bu priēks mētu olimpia dē s un konkursos, izstra da ja zina tniski pē tniēciskos darbus, startē ja sporta sacēnsī ba s. Ar DP)P Goda rakstu par sasniēgumiēm s ajos pasa kumos tika apbalvoti  skolē ni, bēt LR Ministru prēzidēnta Atzinī bas rakstu san ē ma  divpadsmito klas u absolvēnti. . gada   Daugavpils skolē ni ir kl uvus i par starptautisko olimpia z u uzvarē ta jiēm, valsts olimpia dē s ir iēgu tas  godalgotas viētas, Latgalēs novada olimpia dē s –  pirma s viētas, valsts un novada konkursos –  godalgotas viētas, valsts mu zikas konkursos –  pirma s viētas. Latgalēs un Latvijas .skolē nu zina tniskaja s konfērēncē s ir iēgu tas  godalgotas viētas. Sporta sacēnsī ba s godalgotas viētas ir izcī nī jus as  komandas un  skolē ni startē jus i individua li, kas intērēs u izglī tī ba  notikus ajos konkursos, sacēnsī ba s un skatē s  kolēktī vi un  individua li dalī bniēki ir iēguvus i godalgotas viētas valstī . Par skolē nu sagatavos anu daz a da lī mēn a olimpia dē m, konkursiēm un sporta sacēnsī ba m DP)P Goda rakstus san ē ma  pēdagogi.   pilsētas skolās darbojās programma „Atbalsts pozitīvai uzvēdībai  ar mērķi labvēlīgi iētēkmēt gan skolu iēkšējo vidi, gan mācību sasniēgumu līmēni. Visās pilsētas 
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pirmsskolas izglītības iēstādēs vēiksmīgi turpinājās izstrādātās un jau . gada oktobrī uzsāktās programmas Atbalsts pozitīvai uzvēdībai pirmsskolas izglītības iēstādē  iēviēšana. Pilsētas izglītības iēstādēs tika īstēnotas intērēšu izglītības programmas atbilstoši  intērēšu izglītības vēidiēm: pulciņos darbojās  izglītojamiē, no tiēm liēlākā daлa – 3350 – kult”rizglītības programmās, 334 – citās izglītojošās programmās, 525 – sporta izglītības programmās,  – jaunatnēs darba programmās,  – tēhniskās jaunradēs programmās 
un 158 – vidēs izglītības programmās. Bilingva la s izglī tī bas joma  uzmanī ba tika vē rsta uz pēdagogu sadarbī bas vēicina s anu kompētēnc u izglī tī bas kontēksta , atbalstu pēdagogiēm kvalitatī va ma cī bu procēsa nodros ina s ana  un pa rēju uz ma cī ba m valsts valoda . Bilingva la s izglī tī bas koordinatori pilnvēidoja savu profēsiona lo kompētēnci mētodiskajos un piērēdzēs apmain as sēmina ros, skolota jiēm tika organizē ti sēmina ri par kvalitatī vu balsta konspēktu vēidos anu stunda s, ka  arī  par vē rtē s anu ka  ma cī s ana s procēsu. Pirmsskolas skolota jiēm bija iēspē ja gu t idējas darbam konfērēncē  „Latviēs u valodas apguvē pirmsskola , ka  arī  izmantot atbalsta matēria lus bē rnu pilsoniskaja  un patriotiskaja  audzina s ana . Tika vēikti vaira ki pasa kumi, lai nodros ina tu pa rēju uz ma cī ba m latviēs u valoda  vidusskola , lai sagatavotu skolē nus valsts pa rbaudēs darbiēm pamatskola s latviēs u valoda  . gada . Organizē tas ma cī s ana s grupas matēma tikas un vē sturēs skolota jiēm, tika vēikta ma cī bu stundu kvalita tēs vē rtē s ana .klasē s, vēikta skolu administra cijas aptauja par pa rēju uz ma cī ba m valsts valoda , izpē tī ts . klas u skolē nu valsts valodas prasmēs lī mēnis un gatavī ba ma cī tiēs latviēs u valoda . Aktī vi notika darbs karjēras izglī tī bas joma . Sadarbī ba  ar DU, skolē niēm tika organizē ta „Jauno uzn ē mē ju skola , kura  iēsaistī ja s  skolē ni, karjēras izglī tī bas akcija  „Ē nu diēna  piēdalī ja s  skolē ni, Karjēras nēdē l as  aktivita tē s iēsaistī ja s vaira k nēka   dalī bniēku. Attī stot skolē nos uzn ē mē jdarbī bas prasmēs,  skolu skolē ni iēsaistī ja s biznēsa izglī tī bas programma  „Skolē nu ma cī bu uzn ē mums  SMU . . gada marta  tika uzsa kta ĒSF fonda projēkta Nr. . . . / /)/  Karjēras atbalsts vispa rē ja s un profēsiona la s izglī tī bas iēsta dē s  ī stēnos ana  Daugavpils vispa rizglī tojos a s skola s. Projēkta ī stēnos anas laiks ir lī dz . gada . dēcēmbrim.  Sadarbī ba  ar pilsē tas profēsiona la s izglī tī bas iēsta dē m tika organizē tas Atvē rto durvju diēnas, Karjēras nēdē l a, Amatniēku pilsē tin a u.c.  
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Sadarbī ba  ar Daugavpils pilsē tas domēs Kultu ras pa rvaldi un Latviēs u kultu ras cēntru tika organizē ts Žiēmassvē tku pasa kums laba kajiēm izglī tojamajiēm. Sadarbī ba  ar Daugavpils Novadpē tniēcī bas un ma kslas muzēju izglī tojamiē piēdalī ja s La c plē s a diēnas La pu ga jiēna  un pasa kuma  Viēnī bas laukuma , ka  arī  iēsaistī ja s pilsē tas svē tkos. 
Daugavpils izglītības iēstādēs aktīvi iēsaistījās dažāda vēida un līmēņa projektu izstrādē un īstēnošanā. Visas skolas un pirmsskolas izglītības iēstādēs piēdalījās projēktos Piēns un augлi skolai , CL)L Contēntand Languagē )ntēgratēd Lēarning – )ntēgrēta satura un 

valodas apguve) projēktā darbojās  skolas, Latvijas Vēsēlību vēicinošo skolu tīklā ir iēsaistījušās 16 Daugavpils pilsētas izglītības iēstādēs –  skolas un  pirmsskolas izglītības iēstādēs.  . gada  ĒS projēktu programmas Erasmus+  -  Daugavpils pilsē tas izglī tī bas iēsta dē m kopuma  apstiprina ti projēkti par kopē jo summu   ēiro, kuri tiks ī stēnoti daz a dos tērmin os  –  gadi . DP)P ir uzn ē musi arī  starptautisku dēlēga ciju viēsus daz a du projēktu iētvaros, ta dē ja di popularizē jot pilsē tu un Latvijas izglī tī bas sistē mu. DP)P uzsa kusi ī stēnot Erasmus+ programmas stratē g iska s sadarbī bas partnērī bas projēktu A rpusstundu aktivita tēs skolē nu izaugsmēi" "Outside the classroom: Extra-

curricular Activities  - -TR -KA -  un turpina ī stēnot Erasmus+ programmas stratē g iska s sadarbī bas partnērī bas projēktu „Ar saskarsmi prēt atkarī ba m  „(UGS NOT 

DRUGS  Nr. - -TR -KA - . DP)P noslē gusi divgadī go Erasmus+ programmas projēktu skolu izglī tī bas stratē g isko partnērī bu joma  „)SVA laba s praksēs starptautiska  apmain a starp Ēiropas izglī tī bas institu cija m  Transnational exchange of good CL)L practice 

among Eiropean Educational )nstitutions, nr. - -SK -KA - .  Platformas eTwinning liētojums ir viēna no prasī ba m jaunaja  ĒS projēktu programma  
Erasmus+ un vaira k nēka   pilsē tas izglī tī bas iēsta dēs darbojas, ī stēnojot projēktus intērnētvidē . Daugavpilī  ir arī   skolota jas – eTwinning vē stniēcēs programmas lēktorēs un konsultantēs .  

Eiroscola projēktu, kura iētvaros  jauniēs iēm un  pēdagogiēm bija iēspē jams apmēklē t Ēiropas Parlamēntu Strasbu ra , . gada  ī stēnoja .vidusskola un P)KC DDMV Saulēs skola . 
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DP)P ir )ŽM sadarbī bas partnēris projēkta  „Darbī bas programmas „)zaugsmē un nodarbina tī ba . . . spēcifiska  atbalsta mē rk a "Paliēlina t atbalstu vispa rē ja s izglī tī bas iēsta dē m izglī tojamo individua lo kompētēnc u attī stī bai  . . . . pasa kums „Atbalsts izglī tojamo individua lo kompētēnc u attī stī bai  Nr. . . . / /)/ , kura mē rk is ir nodros ina t izglī tī bas pakalpojumu daudzvēidī bu, uzlabojot izglī tojamo kompētēncēs un ma cī bu sasniēgumus. Ta  ilgums ir no . gada janva ra lī dz . gada . maijam. No . gada . sēptēmbra projēkta . posma  iēsaistī ja s Daugavpils pilsē tas  vispa rizglī tojos a s izglī tī bas iēsta dēs .vidusskola, Cēntra vidusskola, J.Rain a Daugavpils .vidusskola, .pamatskola, .vidusskola, Saskan as pamatskola un Viēnī bas pamatskola . Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domēs Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaлu DPIP 2017. gadā organizēja jauniēšu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot 
13 –  gadus vēciēm izglītojamajiēm  darbaviētas skolās, bēt jauniēšiēm, kas vēcāki par  gadiēm,  darbaviētas izglītības iēstādēs. Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā tēritorijā dēklarētiē skolēni bēz maksas izmanto pilsētas sabiēdrisko transportu, bēt profēsionālās izglītības iēstāžu audzēkņiēm šiē izdēvumi no pašvaldības budžēta tiēk apmaksāti % apmērā. No 2017. gada .novēmbra bēz maksas izglītības iēstādēs tika ēdināti vispārējās izglītības iēstāžu 1.-.klašu klātiēnē izglītojamiē, kā arī viēnu gadu – pirmsskolas izglītības iēstāžu izglītojamiē, kas apg”st obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās. Gada laika  pas valdī ba  licēncē tas  nēforma la s izglī tī bas programmas un pagarina ts ī stēnos anas tērmin s   programma m.   pilsē tas iēdzī vota jam noorganizē ti un novadī ti Daugavpils pilsē tas domēs finansē tiē bēzmaksas latviēs u valodas kursi  stundu programmas iētvaros daz a dos valodas zina s anu lī mēn os,   ēiro vē rtī ba . 

2017. gada vasarā tika piēņēmti grozījumi valsts budžēta mērķdotāciju pēdagogu darba samaksai un pārējiēm izdēvumiēm rēglamēntējošos normatīvajos aktos, kas samazināja iēspēju atstāt valsts finansējuma atlikumu nākamajam gadam, līdz ar to paliēlinot izdēvumus pašvaldības budžētā. 
2017. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžēta finansējuma mērķprogrammu iētvaros DP)P rēalizēja mēbēлu un aprīkojuma atjaunošanas pasākumus pirmsskolas 
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izglītības iēstādēs. . gadā iēpirkuma rēzultātā tika noslēgts līgums par ēlēktroiēkārtu piēgādi Daugavpils pilsētas izglītības iēstādēm, noslēgti līgumi par mēbēлu piēgādi izglītības iēstādēm, tika turpināta datorklašu atjaunošanas programma, vēikta žal”ziju uzstādīšana, kā arī vēikti citi b”tiski iēkšējās vidēs uzlabojumi.  
Remontdarbu iētvaros DP)P kā b”vniēcības procēsa dalībniēks „Pas”tītājs  piēdalījās b”vdarbu rēalizācijā Cēntra vidusskolas ēkā, Viēnības pamatskolas ēkas fasādēs apdarēs atjaunošanā, .vidusskolas ēdināšanas bloka un tualētēs tēlpas pārb”vē, automātiskās ugunsdzēšanas signalizācijas un trauksmēs izziņošanas sistēmas uzstādīšanā J.Raiņa Daugavpils .vidusskolas ēkā, .vidusskolas ēkas tēlpu plānojuma un inžēniērtīklu izviētojuma vēikšanā, iērīkojot tualētēs tēlpu, logopēdiskās intērnātpamatskolas-attīstības 

centra, 3., 6., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., Centra vidusskolas, Krievu vidusskolas-liceja, Valsts ģimnāzijas un skolas Parādēs iēlā  ēku fasāžu un tēritorijas labiēkārtojuma ēlēmēntu rēmontdarbos, ēlēktrības sadaлņu nomaiņā ., ., . un Cēntra vidusskolas ēkās, ārējā apgaismojuma izb”vē . un .pirmsskolas izglītības iēstādēs un .spēciālajā pirmsskolas izglītības iēstādē, iēkšējā apgaismojuma izb”vē ., ., ., . un Ruģēлu pirmsskolas izglītības iēstādēs, koka konstrukciju apstrādē ar prētuguns sastāvu dažādās ēkās – 2., 4., 9. un .spēciālajās pirmsskolas izglītības iēstādēs, ., ., ., . un Ruģēлu pirmsskolas izglītības iēstādēs, Valsts ģimnāzijā, Kriēvu vidusskolā-licējā, J.Raiņa Daugavpils .vidusskolā, 
3., 9., 12., 13. un .vidusskolās, .pamatskolā, skolas ēkā Parādēs iēlā , kāpņu tēlpas apdarēs atjaunošanā un PVC durvju bloku uzstādīšanā .vidusskolas ēkā, aktu zālēs tēlpas apdarēs atjaunošanā un ēlēktrotēhniskajos rēmontdarbos . un .spēciālajās pirmsskolas izglītības iēstādēs, inžēniērtīklu un tēlpu apdarēs atjaunošanā .spēciālās pirmsskolas izglītības iēstādēs ēkā, .vidusskolas pārb”vēs projēkta aktualizācijā. Vēikta brauktuvju un iētvju sēgumu atjaunošana ., ., ., ., ., . un .pirmsskolas izglītības iēstāžu 
teritorijās, ”dēnsapgādēs, kanalizācijas inžēniērtīklu atjaunošana, vēikti iēkšējiē apdarēs darbi ., ., ., ., ., ., . un .pirmsskolas izglītības iēstāžu sanitāro mēzglu tēlpās, . un .pirmsskolas izglītības iēstāžu ēkās vēikta virtuvēs tēlpas apdarēs atjaunošana un inžēniērtīklu nomaiņa. Sadarbī ba  ar Daugavpils pilsē tas domēs Attī stī bas dēpartamēntu notiēk bu vdarbu rēaliza cija: 
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- J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zijas sporta za lēs korpusa atjaunos ana; 
- Daugavpils .pirmskolas izglī tī bas iēsta dēs ē kas "Spa rī tē" ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana ; 
- Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iēsta dēs rēkonstrukcija par zēmas ēnērg ijas patē rin a ē ku ; 
- Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iēsta dēs ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana un fasa z u apdarē Raipolēs iēla  , Daugavpilī . Tika rēalizē ta virknē a rpuska rtas ava rijas  rēmontdarbu pilsē tas skola s un pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē s. A rka rtas rēmonti izglī tī bas iēsta dē s galvēnoka rt ir saistī ti ar ava rijas sēku likvidē s anu, jo izglī tī bas iēsta z u ē kas un taja s iēbu vē tiē inz ēniērtī kli ir fiziski novēcojus i un tiēm ir nēpiēciēs ama atjaunos ana. 

2017. gadā DP)P padotībā ēsošajās iēstādēs un auditējamajās sistēmās tika vēikti iēkšējiē auditi: iēkšējās un ārējās komunikācijas, pērsonāla vadības, finanšu vadības, atlīdzības, valsts un pašvaldības atbalsta izglītojamo ēdināšanai uzskaitēs un iēkšējās kontrolēs auditi, pārbaudēs par darbiniēku nodarbināšanu viēnlaikus vairākās DPIP padotībā ēsošās iēstādēs,    atsēvišķas tēmatiskas ārkārtas pārbaudēs pērsonāla vadības un informācijas tēhnoloģiju drošības pārvaldības jautājumos DP)P nodaлās.  DP)P vēiktajiēm pētījumiēm ir pēdagoģiska iēvirzē, tiē analizē situāciju izglītības iēstādēs, salīdzinot tās dinamiku gada griēzumā. Pamatojotiēs uz pētījumiēm, tiēk vēikti 
secinājumi turpmākai darbības plānošanai. Tika vēikti pētījumi „Skolēnu ēdināšana  un „Skolas soma . Sadarbībā ar DU tika vēikts pētījums par Daugavpils pilsētas .klašu skolēnu stāju un fizisko īpašību rādītājiēm  skolās. 2017. gada novēmbrī tika uzsākts Starptautiskais skolēnu vēsēlības paradumu pētījums, kuru organizēja un pārraudzīja  Latvijas Republikas Vēsēlības ministrijas padotības iēstādē Slimību profilaksēs un kontrolēs cēntrs 
(SPKC)  sadarbībā ar Pasaulēs Vēsēlības organizāciju. Pētījumā piēdalījās 5.,7. un 9. klases skolēni no čētrām, pēc spēciālas mētodikas atlasītām, Daugavpils vidusskolām. Pētījums turpināsiēs arī . gada sākumā. Vēca ki un skolota ji tika iēsaistī ti DP)P aptauja s, izmantojot EDUR)O sistē mas platformu, un . gada  taja s piēdalī ja s  vēca ks un  skolota ji. Rēspondēnti atbildē ja uz DP)P jauta jumiēm par dros ī bu skola , ma cī s anos, brī va  laika pavadī s anu, par karjēras izvē li, 
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g imēnēs un skolas sadarbī bu, ma jas darbiēm. . gada dēcēmbrī  tika vēikta Daugavpils pilsē tas pas valdī bas izglī tī bas iēsta z u vadī ta ju aptauja par aktua lajiēm izglī tī bas un vadī bas jauta jumiēm. Balstotiēs uz iēgu tajiēm datiēm, DP)P izstra da ja ta la kizglī tī bas piēda va jumu padotī bas izglī tī bas iēsta z u vadī ta jiēm uz . gadu, gatavo zin ojumu Daugavpils pilsē tas domēi par pasa kumiēm, kuri bu tu vēicami, lai notiktu paka pēniska pa rēja uz ma cī ba m latviēs u valoda , pilnvēido komunika ciju starp padotī bas iēsta z u un DP)P nodal u spēcia listiēm. 
)nterešu izglītība. Lai bērni un jauniēši maksimāli pilnvērtīgi tiktu iēsaistīti intērēšu izglītības programmās un pasākumos, BJC Jaunība  strādā kopā ar skolu dirēktoru viētniēkiēm audzināšanas darba jomā MA, m”zikas skolotāju un tautas dēju kolēktīvu vadītāju MA. Mācību gada garumā BJC Jaunība  sadarbojās ar pilsētas izglītības iēstādēm, pilsētas domi un DP)P, V)SC un sporta fēdērācijām, kult”ras biēdrībām un sporta organizācijām, bibliotēkām un muzējiēm. Skolas aktīvi piēdalījās visos tradicionālajos konkursos un pasākumos, )ntēgratīvās mākslas fēstivāla koncērtā bērniēm ar īpašām vajadzībām Nāc līdzās , Starptautiskās Rēriha cēntra Latvijas nodaлas  grupas organizētajā konkursā Latvijas simtgadēs cēлš – Skaistuma cēлš .  
BJC Jaunība  pulciņos darbojās  audzēkņi, no tiēm kult”rizglītībā – 1344, tēhniskās jaunradēs programmās – , sporta programmās – , citās izglītības programmās –  audzēkņi. )ntērēšu izglītības jomā tika rīkoti un apmēklēti  informatīvi un izglītojoši sēmināri,  valsts nozīmēs pasākumi un konkursi, pilsētas skolām organizēti  pasākumi.  )ntērēšu izglītības programmas nēatņēmama sastāvdaлa ir konkursi, izstādēs, sacēnsības, kurās audzēkņi pārstāv savu pulciņu, iēstādi, pilsētu un valsti. Arī šajā mācību gadā BJC Jaunība  audzēkņi sasniēdza augstus rēzultātus. Tradicionāli, vairāku gadu garumā, valsts līmēnī labākiē ir BJC Jaunība  dējotāji, vēiksmīgi V)SC rīkotajos konkursos piēdalījās arī vokāliē ansambлi Pavasaris , Rē-Mi  un Milonga , akordēonistu ansamblis Akords . Aviomodēlisma  un Raķēšu modēlisma  pulciņu audzēkņi startēja Ēiropas līmēņa sacēnsībās Polijā un iēguva .viētu. Aktīvi izstādēs un konkursos piēdalījās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi. BJC Jaunība  viēnīgā pilsētā piēdāvā divas sporta 
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programmas Triatlons  un Sporta oriēntēšanās , kuru audzēkņi ir piēdalījušiēs  dažāda mēroga sacēnsībās, no tām  – starptautiska mēroga sacēnsībās.  Aktīvi turpinājās darbs humānās pēdagoģijas aktivitāšu jomā. Daugavpils pilsētas skolu pēdagogi ir piēdalījušiēs X Baltijas valstu  (umānās pēdagoģijas konfērēncē „)ēmīliēt nākotni – izaugs spārni , tika apmēklēts sēminārs humānās pēdagoģijas skolotājiēm Rīgā. Nozīmīgs pasākums aizritēja BJC Jaunība  filiālēi „Sudraba avoti , kas atrodas Jaunās Forštadtēs mikrorajonā, – bērnu klubs atzīmēja .dzimšanas diēnu. Šajā bērnu klubā darbojas dēju studija Vizāža , sporta dēju kolēktīvs Vita , vizuālās mākslas pulciņš Mākslas valoda , radioēlēktronikas un mēzglošanas pulciņi. BJC Jaunība  show dēju studija Vizāža  iēsaistījās bijušās pulciņa audzēknēs J”lijas Stašķēvičas diplomdarba izstrādē, kas bija pirmā šāda vēida piērēdzē.  
      Latgales Centrālā bibliotēka turpmāk – LCB  un filiālēs darbojās atbilstoši . gadā izvirzītajām prioritātēm un saskaņā ar apstiprināto darba plānu, kurā tika iētvērtas attiēcīgajā gadā vēicamās aktivitātēs un par tām atbildīgiē darbiniēki. 
      2017. gadā LCB un tās filiālēs tika rēģistrēti   aktīviē liētotāji. LCB viēnotajā liētotāju datubāzē rēģistrēti 15  unikālie lietotāji. Starpība starp rēģistrētiēm un unikāliēm liētotājiēm vēidojas sakarā ar to, ka ir liētotāji, kas viēnlaikus rēģistrējas vairākās bibliotēkās. No kopējā liētotāju skaita bērni un jauniēši līdz  gadiēm sastāda vairāk nēkā 
38 %, jeb tie ir 5  liētotāji. Pārskata pēriodā fizisko apmēklējumu kopskaits LCB un filiālēs bija 195 335 apmēklējumi, t.sk.   apmēklējumi bērniēm un jauniēšiēm. Attālināti jēb virtuāli bibliotēkas pakalpojumus liētotāji izmantoja 152  rēizēs. Virtuālo apmēklējumu skaitam ir iztēikta tēndēncē paliēlinātiēs. Tas skaidrojams ar LCB veidoto resursu kvalitāti un publisko piēējamību  stundas diēnnaktī 7 diēnas nēdēлā.  Pārskata pēriodā liētotājiēm tika izsniēgti   izdēvumi grāmatas, pēriodiskiē un nošu izdēvumi, audiovizuāliē dokumēnti, ē-grāmatas u.c. .  
 

  



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    5 5 |  1 2 9  

 

4.1.1.1.att.LCB un tās filiāļu lietotāju sastāvs .– . gadā  

(Datu avots: BIS ALISE) 

 

    Pa rskata pērioda  vaira kas pērsonas ar garī giēm traucē jumiēm turpina ja izmantot LCB piēda va to iēspē ju – bēzmaksas piēēju datoriēm ar intērnēta piēslē gumu. S ī s katēgorijas liētota jus maza k intērēsē  bibliotē ka  piēējamiē iēspiēddarbi, jo liēla ko bibliotē kas apmēklē juma laiku vin i pavada piē datoriēm. . gada  arī  LCB filia lēs apkalpoja pērsonas ar ī pas a m vajadzī ba m. Ta  ka  vaira ka m filia lē m pa rskata gada  nēbija spēcia li aprī kotas iēējas s a da m pērsona m, tad bibliotēka rēs viēnu rēizi mē nēsī  apkalpoja cilvē kus ar kustī bu traucē jumiēm ma ja s. Kops  . gada LCB piēda va  sēnioriēm bēzmaksas  stundu programmu Datoru un intērnēta prasmju apguvē sēnioriēm . Kops  no . gada, kad sēnioru apma cī bas pakalpojums tika iēviēsts, datorzinī bu pamatus ir apguvus i kopskaita   sēniori, tai skaita   sēniori . gada . Pa rskata gada  LCB ASV )nforma cijas cēntrs turpina ja ī stēnot c ētras angl u valodas apma cī bas programmas. Programmas Angl u valodas pamatkurss sēnioriēm  iētvaros tika organizē tas  nodarbī bas, kura s tika rēg istrē ti  apmēklē jumi. Angl u valodas iēsa cē ju un vidē ja  lī mēn a grupa m tika organizē tas  nodarbī bas, to kopē jais apmēklē jumu skaits bija , bēt kursus . gada  pabēidza  liētota ji. Angl u valodas sarunvalodas klubs Ēnglish Spēaking Club  piēda va ja atkla tas nodarbī bas, . gada  notika  nodarbī bas, kura s tika rēg istrē ti  apmēklē ta ji. . gada  bibliotē ka aktī vi stra da ja piē papildu lī dzēkl u piēsaistī s anas, piēdalotiēs vaira kos projēktu konkursos. Rēzulta ta  tika rēalizē ti sēkojos iē projēkti: 
 VKKF finansē tais projēkts Dialogs. Rakstniēki Daugavpilī . .ka rta  ĒUR . ; 
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 Latgalēs kultu ras programmas finansē tais projēkts Kultu rvē sturiska  konfērēncē Diz o latgaliēs u dēvums Latvijai  ĒUR . .      . gada  sadarbī ba  ar Utēnas publisko bibliotē ku Liētuva , Žarasu pas valdī bas bibliotē ku Liētuva  un Prēil u galvēno bibliotē ku uzsa kts )ntērrēg V – A Latvija – Liētuva programmas .- . gadam atbalstī ts projēkts G imēnēs digita lo aktivita s u cēntru tī kla izvēidē, dzī vēs kvalita tēs un izglī tī bas atbalstam Austrumauks taitija  un Diēnvidlatgalē . LCB kopē jais projēkta budz ēts sasta da ĒUR  , taja  skaita  programmas finansē jums  %, jēb ĒUR  , pas valdī bas lī dzfinansē jums %, jēb ĒUR  . Pa rskata gada  ar plas u pasa kumu programmu LCB atzī mē ja savas pasta vē s anas . gadadiēnu.  Sports un darbs ar jaunatni 
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta galvēniē uzdēvumi sporta joma  ir koordinē t sporta pasa kumu norisi, organizē s anu Daugavpils pilsē ta , sēkmē t Daugavpils pilsē tas sportistu piēdalī s anos plas a mē roga un augsta lī mēn a sacēnsī ba s, ka  arī  vēicina t bē rnu, jauniēs u, tautas, cilvē ku ar ī pas a m vajadzī ba m un vētēra nu sporta attī stī bu. . gada laika  sportisti sasniēdza augstvē rtī gus rēzulta tus nē tikai Latvijas, bēt arī  vispasaulēs mē roga . Tika rī kotas trēnin nomētnēs, organizē ti pilsē tas c ēmpiona ti daudzos sporta vēidos, vēikts aktī vs darbs tautas sporta attī stī ba  un iēdzī vota ju iēsaistē  vēsēlī ga dzī vēsvēida vēicina s anas nolu kos. . gada   sportisti piēdalī ja s  sacēnsī ba s a rzēmē s un   sportisti piēdalī ja s  Latvijas sporta sacēnsī ba s un c ēmpiona tos. Pa rskata gada  Daugavpilī  tika noorganizē ts  daz a da mē roga sporta pasa kums. 
Daugavpils sportistu panākumi . gadā: 

 Anastasija Grigorjēva Ēiropas c ēmpiona ta  cī n as sporta vēidos iēguva .viētu, Pasaulēs c ēmpiona ta  brī vaja  cī n a  iēguva .viētu; 
 Andz ējs L ēbēdēvs Ēiropas c ēmpiona ta  spī dvēja  iēguva .viētu; 
 Spī dvēja Junioru komanda Ēiropas c ēmpiona ta  iēguva .viētu; 
 Dail slidota js Dēniss Vasil jēvs Ēiropas c ēmpiona ta  iēguva .viētu un Pasaulēs c ēmpiona ta  .viētu; 
 Alēksandrs Jurkja ns Ēiropas c ēmpiona ta  U-  iēguva .viētu, savuka rt Ēiropas c ēmpiona ta  piēaugus ajiēm iēguva .viētu; 
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 Jēkatērina Jērmal onoka Pasaulēs c ēmpiona ta  brī vaja  cī n a  siēviētē m kadētiēm iēguva .viētu; 
 Pludmalēs volējbolistē Anastasija Kravc ēnoka Ēiropas c mpiona ta  U-  pludmalēs volējbola  iēguva .viētu; 
 Andrējs Drozdovs Pasaulēs c ēmpiona ta  griēk u-romiēs u cī n a  vētēra niēm iēguva .viētu; 
 Viēglatlē tē L udmila Nēfjodova-Volkova Pasaulēs c ēmpiona ta  iēguva .viētu; Daugavpils parasportisti uzra dī ja labus rēzulta tus gan Ēiropas, gan Pasaulēs c ēmpiona tos- Ēduards Pupēls iēguva .viētu Ēiropas c ēmpiona ta  airē s ana , arī  Ž anna Cvēc kovska ta  pat iēguva .viētu Ēiropas c ēmpiona ta  airē s ana  un paukota js Ol ēgs Garkuls-Gurēvic s kl uva par .viētas iēguvē ju Pasaulēs c ēmpiona ta  paraolimpiskaja  paukos ana . Daugavpils sportisti Latvijas Jaunatnēs Olimpia dē  iērindoja s .viēta  ar  zēlta mēdal a m,  sudraba mēdal a m un  bronzas mēdal a m. ) pas i iēpriēcina ja airē s anas komanda ar iēgu ta m  mēdal a m no kura m  ir zēlta mēdal as. Siēviēs u brī va s cī n as komanda - ar iēgu tam  mēdal a m,  zēlta mēdal as. Taēkwondo komanda iēguva  mēdal as no kura m  bija zēlta. Liēls priēks par svarcēls anas sporta vēida komandu, kas kopvē rtē juma  iēguva  mēdal as no kura m  bija zēlta mēdal as un brī va s cī n as komandu ar  mēdal a m no ta m  zēlta. Griēk u – romiēs u cī n as sportistiēm  mēdal as kopvē rtē juma  un  no ta m zēlta. Boksa  iēgu tas  mēdal as no ta m  zēlta. Labi rēzulta ti Daugavpils komanda m futbola  – .viēta, baskētbola  – .viēta, volējbola  siēviētē m – .viēta, volējbola  vī riēs iēm – .viēta. Godalgotas viētas tika iēgu tas arī  karatē , paukos ana , triatlona , s aus ana  un tēnisa . 

Lielākie sporta pasākumi . gadā: 

 Tradiciona li norisina ja s augsta lī mēn a starptautiska s sacēnsī bas boksa  bra l u Purvinsku piēmin as turnī rs , griēk u-romiēs u cī n a  bra l u Krupēn inu piēmin as turnī rs , viēglatlē tika  (.Silova turnī rs augstlē ks ana , futbola  „Daugavpils Cup , tika turpina ta tradī cija . marta  aizvadī t siēviēs u hokēja mac u, kura  varē ja piēdalī tiēs dail a  dzimuma pa rsta vēs. 
 Notika tradiciona lais F. Vilca na piēmin as kauss volējbola  sēnioriēm, kurs  pulcina ja vaira kus simtus volējbolistu no daz a da m valstī m. Pirmo rēizi notika Starptautiskais turnī rs volējbola  "Ž. Grigol unovic a piēmin as kauss". Žigismunds Grigol unovic s bija Latvijas izlasēs trēnēris un ilgus gadus spē lē ja Daugavpils „K ī mik ī . 
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 Ar vē riēnī giēm pasa kumiēm pilsē ta  tika atzī mē ta Vēsēlī bas nēdē l a, kura  iēsaistī ja s vaira k nēka  sēs i tu kstos i iēdzī vota ju. Kopuma , nēdē l as laika  tika organizē ti vaira k nēka   pasa kumi. Daugavpils . gada  atka rtoti kl uva par aktī va ko pilsē tu Vēsēlī bas nēdē l as iētvaros. 
 Vaira k nēka   dalī bniēku piēdalī ja s Starptautiskaja  Sniēga diēna , kas notika Stropu ēstra dē . 
 Pirmo rēizi Ēiropas Sporta nēdē l a  iētvaros notika „Nakts pēldē jums  Daugavpils Olimpiskaja  cēntra . Daugavpiliēs i aktī vi piēdalī ja s s aja  aktivita tē . 
 . gada  Daugavpils cī nī ja s par Latvijas Spē cī ga ka s pilsē tas  titulu. Vaira k nēka   daugavpiliēs i Viēnī bas laukuma  kopsumma  pacē la   kilogramus. 
 . gada  aktī vi tika aizvadī ta Ēiropas mobilita tēs nēdē l a, kuras iētvaros pirmo rēizi notika akcija „Diēna bēz auto , kur uz  stunda m tika slē gta automas ī nu kustī ba La c plē s a iēla , notika rī ta aktivita tēs vēlosipē distiēm. 
 Notika viēns no Ēiropas komandu c ēmpiona ta U  fina lposmiēm spī dvēja . 
 Daugavpilī  piēauga arī  skriēt gribē ta ju skaits. To apliēcina ja rēkordliēls dalī bniēku skaits tradiciona laja  Mēz ciēma skrē jiēna . . gada  skrē jiēna  pirmo rēizi tika izmantota ēlēktroniska  skaitī s anas sistē ma, notika pusmaratona distancē un bē rnu skrē jiēni. Skrē jiēna  piēdalī ja s  laba kiē Latvijas skrē jē ji - Dmitrijs Jurkēvic s, )lona Marhēlē, Dmitrijs Sērjogins. 
 Sēptēmbrī  Daugavpilī  norisina ja s kra s n ais (oli kra su skrē jiēns, kurs  nēatsta ja viēnaldzī gu nēviēnu dalī bniēku, it ī pas i mazos bē rnus un vin u vēca kus. 
 . gada  pirmo rēizi notika BigBank skriēn Latvija Daugavpils pusmaratona posms, kura  piēdalī ja s vaira k nēka   skrē jē ju. Pusmaratona distancē  pirmo viētu iēguva daugavpiliētis Dmitrijs Jurkēvic s un Latvijas olimpiētē )lona Marhēlē.  
 . sēptēmbrī  Daugavpils Olimpiskaja  cēntra  pirmo rēizi notika Latvijas c ēmpiona ts Olimpiskaja  karatē . Uz s o c ēmpiona tu iērada s Latvijas karatisti no daz a da m pilsē ta m un sporta klubiēm. Kopuma  viēnuviēt satika s  karatisti no  Latvijas karatē  klubiēm. Kopuma  Daugavpils komanda m tika iēgu tas  mēdal as, no ta m  zēlta mēdal as,  sudraba un  bronzas mēdal as. Kopvē rtē juma  iērindojotiēs . un . viēta  no  Latvijas karatē klubiēm. 
 Arī  Jaungada skrē jiēns pulcē ja rēkordliēlu dalī bniēku skaitu, tiē bija vaira k ka   dalī bniēki. Skrē jiēns tika rī kots sadarbojotiēs ar Daugavpils biēdrī ba m „Saturn  un „Tu risma klubu „Sniēgpulkstēnī tē . 
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 Aktī va dzī vēsvēida piēkritē jiēm notika sēmina rs par skriēs anu „Ēsi kustī ba ! . 
 Daugavpils Olimpiskaja  cēntra  norisina ja s Latvijas mēistasacī kstēs jauniēs iēm cī n as sporta vēidos. Kopuma  s aja s sacēnsī ba s piēdalī ja s  jauniē cī kston i no  komanda m. 

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes 

nodaļas turpma k Jaunatnēs nodal a  darbī ba  viēns no priorita rajiēm virziēniēm ir nēforma la s izglī tī bas un jauniēs u nēvalstisko organiza ciju biēdrī bu  atbalsts un popularizē s ana.  Jaunatnēs nodal a organizē , popularizē  un atbalsta Daugavpils pas valdī ba  brī vpra tī go darbu.  . gada  darboja s  brī vpra tī giē, kuri aktī vi piēdalī ja s pasa kumu organizē s ana , norisē  un iēguva jaunas iēman as, zina s anas un darba piērēdzi. No kopē ja  brī vpra tī go skaita % bija puis i, bēt % mēitēnēs. Vaira kums no brī vpra tī gajiēm - skolē ni. . gada  Daugavpils pilsē tas pas valdī ba san ē ma titulu Brī vpra tī gajiēm draudzī ga ka  pas valdī ba .  Pa rskata gada  Jaunatnēs nodal a organizē ja  aktivita tēs, kura s kopuma  piēdalī ja s  dalī bniēki un  skatī ta ji. Salī dzinot ar . gadu nodal as organizē to pasa kumu apmēklē tī ba bija nēdaudz maza ka.  Jauniēs u nēforma la s izglī tī bas cēntra biēdrī bas licēncē ja  nēforma la s izglī tī bas programmas, kas, salī dzinot ar paga jus o gadu, ir par  programma m vaira k. Kopuma  Jauniēs u cēntra daudzvēidī go darbī bu nodros ina  jauniēs u organiza cijas nēmainī gs skaits, salī dzinot ar . gadu . Organiza cijas jauniēs iēm piēda va ja darbotiēs fotoma kslas, mu zikas, iēlu vingros anas, robottēhnikas konstruē s ana , modērno dēju, cirka ēlēmēntu un cita s aktivita tē s. Kopē jais Jauniēs u nēforma la s izglī tī bas cēntra apmēklē ta ju skaits . gada  bija  cilvē ki. Visvaira k apmēklē ta ju bija biēdrī bai „Cirka un dēju studija „V)VAT  -  cilvē ki. Jauniēs u nēforma la s izglī tī bas cēntra  darbojas  rokgrupas, kas piēdalī ja s pasa kuma  Rok maratons . Pa rskata gada  s o pasa kumu apmēklē ja  cilvē ks. . gada laika  notika  jauni pasa kumi - vasaras mē nēs os Jaunatnēs nodal a organizē ja skolas sagaidī s anas ballī ti Back to school  . . . , muzika lo maratonu Dubrovina parka  . . . , Jauniēs u nēforma la  izglī tī bas cēntra fotoma kslas izsta di un diskotē ku, voka lo grupu koncērtu Dubrovina parka ,  ka  arī  NVO saliēdē s anas pasa kumu Kopa  spē cī ga ki!  . . . . Notika tradiciona lais pasa kums – jauniēs u fēstiva ls „Artis oks . )ntērēsē iēsaistī tiēs pasa kuma  
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s aja  gada  piēauga un taja  piēdalī ja s vaira k nēka   organiza cijas. S ī  pasa kuma organizē s ana  aktī vi piēdalī ja s  brī vpra tī giē.  Jauniēs u vasaras nodarbina tī bas programmai pa rskata gada  tika piēs k irts papildus finansē jums, lai nodros ina tu liēla ku skaitu stra da jos o jauniēs u. Pamatsaraksta   –  gadi  tika parēdzē tas  viētas, papildus finansē jums tika piēs k irts  viēta m. Kopa  tika nodarbina ti  jauniēs i. Pamatsaraksta   –  gadi  tika parēdzē tas  viētas, papildus finansē jums tika piēs k irts  viēta m. Kopa  tika nodarbina ti  jauniēs i.  Pa rskata gada  tika organizē tas  nomētnēs, kuras apmēklē ja  bē rni un jauniēs i, vēcuma  no  lī dz  gadiēm. Salī dzinot ar . gadu, nomētnēs apmēklē ja par  bē rniēm vaira k.  Daugavpils pilsē tas Jauniēs u domēs mē rk is ir nodros ina t Daugavpils pilsē tas jaunatnēs intērēs u pa rsta vniēcī bu un vajadzī bu aizsta vī bu, ka  arī  sēkmē t pas valdī bas jauniēs u sadarbī bu, piērēdzēs apmain u un iniciatī vas darba  ar jaunatni, vēicina t jauniēs u pērsonī go izaugsmi un pilntiēsī gu lī dzdalī bu socia laja , politiskaja  un kultu ras joma  - viētē ja , valsts un starptautiska  mē roga . . gada  Daugavpils pilsē tas Jauniēs u domē piēdalī ja s vaira kos pasa kumos, organizē ja Daugavpils pilsē tas Skolē nu pas pa rvalz u un parlamēntu forumu, ka  arī  risina ja jauta jumu, lai izvēidotu slē gto skēitparku. S ī  objēkta izvēidē ir iēkl auta Jaunatnēs nodal as budz ēta  uz na kamo gadu. 
4.1.2.  KULTŪRA UN TŪR)SMS  . gada  Daugavpils pilsē ta  tika organizē ti kultu ras pasa kumi, kuros piēdalī ja s pilsē tas iēdzī vota ji, kultu ras un izglī tī bas iēsta dēs, sabiēdriska s organiza cijas, kultu ras biēdrī bas, pas valdī bas un valsts organiza cijas – tai skaita  valsts S)A Latvijas koncērti , Daugavpils tēa tris, Stan islava Broka Daugavpils Mu zikas vidusskola, Daugavpils Univērsita tē, Naciona lais kultu ras cēntrs u.c.  . gada  darbu turpina ja intērnēta ma jas lapa un www.facēbook.com lapa, kur rēgula ri tiēk iēviētotas zin as par Daugavpils pasa kumiēm un kultu ras dzī vēs jaunumiēm. Tas nodros ina plas a kas iēspē jas informa cijas apritēi par kultu ras dzī vēs aktualita tē m Daugavpilī . 

Lielākie kult”ras pasākumi . gadā Daugavpils pilsētā: 
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 Daugavpilī  notika X)) starptautiskais garī ga s mu zikas fēstiva ls "Sudraba zvani", kura  piēdalī ja s aptuvēni  dziēda ta ju no Baltkriēvijas, )gaunijas, Kriēvijas, Latvijas, Liētuvas, Somijas un Ukrainas; 
 Daugavpilī , Viēnī bas laukuma , norisina ja s tradiciona lais  pasa kums – iēraz u svē tki „Plas a  Masl ēn ica . ) pas u koncērtprogrammu skatī ta jiēm piēda va ja svē tku viēsi – profēsiona lais kolēktī vs „L ubo-milo  « юбо- и о»  no Kriēvijas; 
 . gada  notika ikgadē jais pavasara koncērts „Vēltī jums siēviētē m , kura  piēdalī ja s s armantais ita l u dziēda ta js Robērto Mēloni; 
 Starptautiska  ma kslas fēstiva la „Ma kslas diēnas  pasa kumi; 
 )k pē c diviēm gadiēm Daugavpilī  norisina s starptautiskais dz ēza fēstiva ls, kas . gada  svinē ja savu  gadu jubilēju. Fēstiva ls notika aprī lī , un taja  piēdalī ja s dz ēza mu zikas mēistari no Francijas, )ta lijas, Latvijas, Liētuvas un Va cijas. Fēstiva la iētvaros uzsta ja s Arnolda Grī nbērta diksilēnds, Andrēja Orlova Jazz – band Rī ga , Giēdrē & Jazz Miniaturēs Liētuva , dz ēza kvintēts „PAPANOS(  Francija , diksilēnds „PR)XĒ F)XĒ  Latvija , dz ēza grupa „D)STANCĒS  Va cija, )ta lija , Daugavpils profēsiona lais pu s amo instrumēntu ork ēstris „Daugava  un Latvijas Naciona la s opēras solistē )lona Bagēlē, dz ēza projēkts „KLAUS)ĒS. С УШАЙ . L)STĒN  ma ksliniēki Latvija ; 
 Uzsa kot Latvijas simtgadēs svinī gos pasa kumus Latvija , Daugavpilī  notika Tautu forums, kas vēltī ts Latgalēs simtgadēs kongrēsam. Foruma  piēdalī ja s maza kumtautī bu nēvalstisko organiza ciju NVO  pa rsta vji no visas Latvijas, valsts un pilsē tu amatpērsonas, Daugavpils Naciona lo kultu ras biēdrī bu pa rsta vji, Goda daugavpiliēs i, pilsē tas bē rni un jauniēs i un ikviēns intērēsēnts. Viēsu vidu  bija arī  Latvijas Valsts prēzidēnts Raimonds Vē jonis. Tautu foruma Daugavpilī  viēnojos ais motī vs bija „Ja tēv g ērbonī  sudraba ciētoksnis . Foruma iētvaros norisina ja s vaira ki pasa kumi: „Sarunu LAVKA  tēmatiska s brokastis , Tautu forums, Balta  galdauta svē tki „Latgalē svin , ozolu sta dī s anas akcija tika iēsta dī ti  ozoli , ka  arī  Latgalēs kongrēsa simtgadēi vēltī ta s muzika la s izra dēs Francis Trasuns „Nu grМmus o  pilē  pirmizra dē. Tautu forums bija iēkl auts Latgalēs kongrēsa simtgadēi vēltī to pasa kumu programma  un norisina ja s Daugavpilī . Foruma laika  tika runa ts nē tikai par vē sturi, bēt arī  par to, ka  apviēnot visas tautas un izvēidot viēnotu pilsonisko sabiēdrī bu. Sava  uzruna  
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prēzidēnts Raimonds Vē jonis uzsvē ra, ka Daugavpils, kur cilvē ki nētiēk iēdalī ti savē jos un svēs ajos, var kalpot par labu piēmē ru ī stai intēgra cijai; 
 Gatavojotiēs XXV) Vispa rē jiēm latviēs u Dziēsmu un XV) Dēju svē tkiēm un Latvijas simtgadēi cauri visiēm Latvijas vē sturiskajiēm novadiēm dēva s spēcia ls vilciēna rēiss Latvijas 

ekspresis simtgadei ar vaira k ka   pasaz iēriēm – dziēda ta jiēm un dējota jiēm. . maija  ēksprēsis piēsta ja Daugavpilī , kur ēksprēs a dalī bniēki kopa  ar Daugavpils ma ksliniēciskajiēm kolēktī viēm sniēdza bēzmaksas koncērtu Stacijas laukuma ; 
 . maija  Daugavpils Ciētoksnī  pirmo rēizi notika Martas ballē, kas vēltī ta mu su novadniēcēi Martai Skavronskai – viēnka rs ai mēitēnēi, kas kl uva par Kriēvijas cara Pē tēra ) siēvu un vē la k arī  par impēratori Katrī nu ). Ballēs laika  varē ja iējustiēs .- . gadsimta gaisotnē . Pasa kums noslē dza s ar ballēs tē rpu konkursu un liēlo dēju balli – maskara di; 
 Gatavojotiēs Latvijas simtgadēs svinī ba m un XXV) Vispa rē jiēm latviēs u Dziēsmu un XV) Dēju svē tkiēm, . maija  Daugavpils Marka Rotko Ma kslas cēntra pagalma  notika Latgalēs novada vidē ja s paaudzēs un sēnioru dēju kolēktī vu svē tki Liēlais rits Ciētoksnī , kura  piēdalī ja s aptuvēni  dējota ju no Balviēm, Daugavpils, Jē kabpils, Ludzas, Prēil iēm un Rē zēknēs dēju aprin k iēm, ka  arī  Kuldī gas kultu ras cēntra dēju kopa Bandava ; 
 Ju nija  norisina ja s Daugavpils pilsē tas svē tki, kuru laika  notika koncērti gan pilsē tas mikrorajonos, gan pilsē tas cēntra . Svē tku ga jiēna  piēdalī ja s aptuvēni  dalī bniēku. Gatavojotiēs Latvijas valsts simtgadēs svinī ba m, Daugavpils pilsē tas svē tku iētvaros norisina ja s arī  )V Starptautiskais milita ra s mu zikas fēstiva ls "Daugavpils ", kura  piēdalī ja s milita riē ork ēstri no (orva tijas, Nī dērlandēs, Latvijas,  Polijas, )gaunijas un Ukrainas. Tik plas a milita ro ork ēstru  pa rsta vniēcī ba Daugavpilī  bija pirmo rēizi; 
 Jau .rēizi Daugavpils Ciētoksnī  norisina ja s Starptautiskais kara vē sturēs rēkonstrukcijas klubu fēstiva ls Dinaburg- . Fēstiva la  piēdalī ja s  klubi no  daz a da m valstī m: Baltkriēvijas, Kriēvijas, Latvijas, Liēlbrita nijas, Liētuvas, Polijas un Ukrainas. Kopuma  Fēstiva lu apmēklē ja vaira k nēka    cilvē ku; 
 Rī gas iēlas svē tki; 
 Daugavpilī  norisina ja s ikgadē jais Mu zikas un ma kslas fēstiva ls RēStArt , kura laika  bija iēspē ja apmēklē t vaira k nēka   daz a dus pasa kumus,. Ar sava m koncērtprogramma m Daugavpilī  viēsoja s ta di ma ksliniēki ka  pianists Rēinis Žarin s  Liēlbrita nija , Sonora Vaicē un 
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Sērgējs Jē gērs, Kristī nē Praulin a, pianists Vēstards S imkus un aktiēris Maksims Busēls u.c. Savuka rt vizua la s ma kslas ciēnī ta ji tika aicina ti uz Maijas Bē rzin as, )na ras Pētrus ēvic as, Guna ra Krol l a, ) va U lēna u.c. ma ksliniēku darbu izsta dē m; 
 Daugavpilī  norisina ja s XV Starptautiskais akordēona mu zikas fēstiva ls, kura  piēdalī ja s vaira k nēka   akordēonistu no Baltkriēvijas, Kriēvijas, Latvijas, Liētuvas, Polijas, Sērbijas un Ukrainas. Fēstiva la iētvaros norisina ja s arī  Valē rija (odukina X starptautiskais jauno akordēonistu konkurss Daugavpils . Konkursa  piēdalī ja s  jauniē izpildī ta ji un to sniēgumu vē rtē ja starptautiska z u rija. 
 Latvijas Rēpublikas proklamē s anas diēnas pasa kumi. Kulmina ciju svē tki sasniēdza . un . novēmbrī , kad notika ikgadē ja  „Gada Balvas  pasniēgs anas cērēmonija un dēmonstrē ta Latgalēs kongrēsa simtgadēi vēltī ta  muzika la  izra dē FRANC)S TRASUNS „NU GRYMUS O  P)LĒ ; 

Latviešu kult”ras centrs turpma k – LKC  arī  . gada  jau tradiciona li rēalizē ja vaira kus, atsaucī bu guvus us projēktus. . gads bija Viēnī bas nama jubilējas gads, s aja  sakara  tika san ēmts Viēnī bas nama arhitēkta dē la Ēgila Vitanda ASV  finansia ls ziēdojums 
  ēiro apmē ra  konkrē tam piēliētojumam. Liēla ka  finansē juma dal a novirzī ta ma ksliniēcēs S. Linartēs glēznu iēga dēi Viēnī bas nama tēlpu intērjēram. Atlikus ais finansē jums tiks iēguldī ts informatī va  izdēvuma par Viēnī bas namu izdos anai, . gada  sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Arī  citas nozī mī ga ka s norisēs . gada  aizritē jus as Viēnī bas nama zī mē : tautas tē rpu studijas Sēna  klē ts  novadu tautas tē rpu izsta dē, Latgalēs kongrēsa simtgadēs svinī bu iētvaros Tautu forums Daugavpilī  un citi pasa kumi, viēsu un LKC kolēktī vu koncērti. . gada  sarī koti vaira ki a ra pasa kumi vasaras sēzona , kuros ī pas i bija iēintērēsē ti pilsē tas iēdzī vota ji un viēsi: 

 Fors tadtēs svē tki mikrorajona iēdzī vota jiēm; 
 Projēkts Muzika lais augusts ; 
 Mēdus un k iploku svē tki Salds ka  mēdus, stiprs ka  k iploks! . Vēiksmī gi rēalizē ti muzika liē kultu ras projēkti sadarbī ba  ar Francijas institu tu Latvija . Organizē tas daudzas koncērtprogrammas sadarbī ba  ar VS)A Latvijas koncērti . Sadarbī ba  ar Kultu ras pa rvaldi LKC iēsaistī ja s mu zikas un ma kslas fēstiva la RēStart  organizē s ana  un norisē .  
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Gada nogalē tradiciona li aizritē ja Viēnī bas nama dzims anas diēnas zī mē  ar profēsiona lu kolēktī vu sniēgumu: Maksims Risanovs alts  un Sinfoniētta Rī ga , Tēnoru Trio Juris Vizbulis, Raimonds Bramanis, Mihails C ul pajēvs , Daugavpils Sinfoniētta , Rī gas Saksofonistu kvartēts. Pa rskata gada garuma  tika sagatavotas un atskan otas vaira kas profēsiona lo ork ēstru – Daugavpils kamērork ēstra un PP)O Daugava  koncērtprogrammas. Tika rēalizē ti vaira ki Valsts kultu rkapita la fonda projēkti tradiciona la s kultu ras joma .  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas budz ēta iēsta dē Kult”ras pils pa rskata gada  organizē ja  pasa kumus, no kuriēm gandrī z pusē  bija maksas pasa kumi. Pasa kumus apmēklē ja aptuvēni   skatī ta ji, kas ir par % maza k ka  iēpriēks ē ja  gada .  . gada  „Kultu ras pils  tēlpa s tika organizē ti koncērti, tēa tra izra dēs, fēstiva li, cirka un bē rnu izra dēs, lēkcijas-prēzēnta cijas, konfērēncēs un kongrēsi, fotogra fiju un ma kslas izsta dēs. Pa rskata gada  iēsta dēs svarī ga kais saimniēciskais uzdēvums – bu vprojēkta Ē kas ar bu vēs kadastra apzī mē jumu     ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana un tēritorijas labiēka rtos ana  uzsa ks ana un ī stēnos ana, kura laika  parēdzē ta a rē ja s fasa dēs nosiltina s ana, vēntila cijas sistē mas atjaunos ana, siltumapga dēs sistē mas rēkonstrukcija, ka  arī  ēnērgoēfēktī va apgaismojuma uzsta dī s ana, lai tiktu samazina ti siltuma patē rin a un ēlēktroēnērg ijas izdēvumi. . gada  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dē Krievu kult”ras centrs turpma k - KKC  Daugavpils pilsē ta  organizē ja vaira k nēka   kultu ras pasa kumus. To vidu  bija folkloras svē tki, fēstiva li, svinī giē un svē tku pasa kumi, koncērti, atpu tas vakari, tēmatiskiē pasa kumi bē rniēm un piēaugus ajiēm, rados a s tiks ana s, gra matu un ma kslas izsta dēs, a rvalstu viēsu uzn ēms ana Kriēvu nama  un ēkskursiju vadī s ana. Kriēvu kultu ras cēntra pasa kumos . gada  piēdalī ja s aptuvēni   Daugavpils pilsē tas un novada iēdzī vota ju, ka  arī  pilsē tas viēsu no citiēm novadiēm un valstī m. Kriēvu kultu ras cēntrs pa rskata gada  sarī koja vaira kus ikgadē jos pasa kumus, ka  arī  rēalizē ja jaunus projēktus: 
 Kriēvu tautas dējas mēistarklasē; 
 G imēn u zēlta  un sudraba  jubila ru godina s ana sadarbī ba  ar Dzimtsarakstu nodal u; 
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 Tēatralizē ta  izra dē Aizēj tur – nēzin kur  g imēnēs svē tku Manas bē rnī bas pasaka  iētvaros autors un rēz isors V. Dupaks, aktiēri - tēa tris-studija „Kriēvu nams ; 
 Fēstiva ls Kriēvu nams uzn ēm draugus  vasaras ēstra dē  Kriēvu nama , kura  piēdalī ja s ma kslas kolēktī vi no Latvijas, Kriēvijas, Baltkriēvijas, )gaunijas un Liētuvas; 
 Jauna vē sturiska  ēkspozī cija Kriēvu nama  – Kultu ras dzī vē Dvinska  - Daugavpilī . 
 Vasaras intēraktī va s nodarbī bas cikla  Ciēmos piē pasakas  bē rniēm no pilsē tas nomētnēs; 
 )zs u s anas ar lēntē m rados as darbnī cas un glēznu izsta dē; 
 Kriēvu tautas virtuvēs mēistarklasēs un dēgusta cija; 
 Jaungada  ēglī tē Daugavpils bē rniēm Kriēvu nama pagalma . . gada  iēsta dē sarī koja  rados os dziēsmu, garī go dzējol u, zī mē jumu u.c.   konkursus jauniēs iēm un bē rniēm, kuros piēdalī ja s vaira k nēka   Daugavpils pilsē tas un novada skolē ni. Konkursu uzvarē ta ju apbalvos ana notika Sla vu kultu ras diēnu iētvaros. Kultu ras cēntra rados ajiēm kolēktī viēm Uzori  un Rusic i  tika iēga da ti jauni koncērtu tē rpi. Kriēvu kultu ras cēntra  atvē rtas  pasta vī ga s ēkspozī cijas. .gada  tika papildina ta ēkspozī cija Mē s savai Latvijai , vēltī ta Latvijas Rēpublikas  gadu jubilējai. .gada  Kriēvu kultu ras cēntra ēkspozī cijas apmēklē ja vaira k par  cilvē ku, kas ir par % vaira k nēka  iēpriēks ē ja  gada . Vin u vidu  bija a rzēmju dēlēga cijas no ASV, Liēlbrita nijas, Va cijas, )zraē las, )ta lijas, Spa nijas, (orva tijas, Liētuvas, )gaunijas, Kriēvijas, Polijas, Baltkriēvijas un Turcijas. . gads Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēi Poļu kult”ras centrs turpma k – PKC  bija notikumiēm baga ts – tika rēalizē tas daudzas iēcērēs un projēkti. Pa rskata gada  tika organizē ts V))) Starptautiskais fēstiva ls Pol u folklora Latgalē , Vars avas iēlas svē tki, Pol u Rēpublikas karoga diēna un a rzēmē s dzī vojos o pol u svē tki. S ajos pasa kumos piēdalī ja s bē rni un jauniēs i no Liētuvas, Polijas un Latvijas. Marta  notika ka rtē jais rēg iona lais pol u un latviēs u dziēsmu konkurss, kura  piēdalī ja s voka listi no Kra slavas, Rē zēknēs un Daugavpils. Oktobrī   Pol u kultu ras cēntrs nosvinē ja savu  gadu jubilēju. Novēmbrī  pol u diasporas pa rsta vji un viēsi pulcē ja s uz svinī go Svē to Misi un pasa kumu par godu Polijas un Latvijas Nēatkarī bas diēna m.  PKC .gada  tika organizē ti arī  tradiciona liē pasa kumi, no kuriēm visspilgta kiē: 
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- Jaungada ballē . . .  - Trēkna  cēturdiēna . . .   - Liēldiēnu koncērts . . .  - Andz ējki  jēb Andrējdiēnas zī lē s anu vakars . . .  - Mikoмajki jēb Svē ta  Mikolaja diēna . . .  - Žiēmassvē tku koncērts . . .  . gada  tika organizē ti daudzvēidī gi pasa kumi bē rniēm: dail lasī s anas konkursi, „Burka nu svē tki , upēi Vislai vēltī ts rados ais konkurss, ka  arī  rados ais konkurss Brī numainiē Žiēmassvē tki .  Rēgula ri tika organizē ti labdarī bas koncērti. PKC pa rsta vji piēdalī ja s Tautu foruma , kurs  bija vēltī ts Latgalēs Kongrēsa simtgadēi. Tautu foruma laika  notika Balta  galdauta svē tki un ozolu sta dī s ana piē Krusta kritus ajiēm pol u karavī riēm Slobodka .   Pē c statistikas datiēm . gada pasa kumus PKC apmēklē ja   cilvē ku, no tiēm: 
 % - Daugavpils iēdzī vota ji; 
 % - Latvijas iēdzī vota ji; 
 % - a rzēmju ciēmin i, t.sk. - % no Polijas, % no Liētuvas, pa rē jiē - % ASV, Žviēdrija, Bulga rija, C ēhija, )ta lija, Kana da, Unga rija, Va cija . . gada  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs savus apmēklē ta jus galvēnoka rt piēsaistī ja ar ēkspozī cija m, jaunaja m kra juma izsta dē m, daudzvēidī ga m intēraktī va m programma m, ma kslas izsta dē m, priva tkolēkciju izsta dē m, starptautisko muzēju akciju „Muzēju nakts  un citiēm tēmatiskajiēm pasa kumiēm. Muzēja  bija iēspē ja izglī totiēs arī  nēforma la  vidē  un san ēmt nodērī gu informa ciju laikmētī ga  vēida  viēna  no Latgalē  vismodērna k aprī kotaja m muzējpēdagog isko programmu tēlpa m un iēpazī t muzēju ar audiogida palī dzī bu. Muzēja struktu rviēnī ba „Daugavpils Ma la ma kslas cēntrs  ir mu sdiēnī gs kultu ras un tu risma objēkts, kura  tiēk saglaba tas un popularizē tas Latgalēs kēramikas un podniēcī bas tradī cijas. Lai piēvē rstu uzmanī bu Latvijas Muzēju biēdrī bas darbī bai, kas atzī mē ja  gadu jubilēju un Latvijas muzējiēm, no . gada . ju nija lī dz . gada . augustam muzējs piēdalī ja s vasaras akcija  Apcēl o Latvijas muzējus!  Muzējs sadarbī ba  ar citiēm  Latvijas muzējiēm piēdalī ja s Dzēlzcēl a muzēja organizē taja  vaira k ka   gaismēkl u izsta dē , kas 
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fēstiva la "Staro Rī ga" laika  piēda va ja viēnotu gaismas instala ciju. Tika izdots jauns Daugavpils Novadpē tniēcī bas un ma kslas muzēja buklēts. Pa rskata gada  muzēja kra jums tika papildina ts ar  priēks mētiēm un gada bēiga s ta  uzskaitē  bija   muzējiskais priēks mēts.  
Galvenie muzeja organizētie patriotisma veicināšanas pasākumi . gadā: 

 . gada barika z u aizsta vju atcērēs pasa kums; 
 Komunistiska  gēnocī da upuru piēmin as pasa kumi . marta  un . ju nija  muzēja  un piē piēmin as akmēns Nēvainī gajiēm sarkana  tērora upuriēm  A.Pumpura skvē ra ; 
 La c plē s a diēnai vēltī ti pasa kumi - sarkanbaltsarkano lēntī s u locī s anas akcija, piēmin as brī dis Latvijas armijas karavī ru kapos, La c plē s a diēnas patriotiskais la pu ga jiēns, kas bija viēns no plas a kajiēm Latvija ; 
 Skolē niēm tika rī kota spē lē „Mana Latvija  un konkurss - spē lē Cēl a  uz pilsonī bu  sadarbī ba  ar Bē rnu un jauniēs u cēntru „Jaunī ba ; 

. gada populārākie muzeja pasākumi: 

 Starptautiska s Ēiropas muzēju akcijas „Muzēju nakts  pasa kuma  „Laiks a tra ki stēidzas ka  vagona rats  tika piēminē ts dzējniēks Ē.Vēidēnbaums, kam apritē ja apal i , tika doma ts par laiku, tika skaitī ts un vizualizē ts laiks. )zmantojot muzējam nētradiciona las komunika cijas formas, plas a publika – ,  tu kst. intērēsēntu tika iēpazī stina ti ar muzēja vē rtī ba m. 
 Gada nogalē  otro rēizi muzēja pagalma  tika uzsta dī ta Žiēmassvē tku ēglē ar pas u muzējniēku roka m izgatavotiēm ēglī tēs rota jumiēm un izgaismota muzēja ē kas fasa dē. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības t”risma attīstības un informācijas aģent”ra ir Daugavpils pilsē tas pas valdī bas izvēidota un no budz ēta finansē ta pas valdī bas iēsta dē, kurai ir notēikta kompētēncē pakalpojumu sniēgs anas joma  pas valdī bas saistos o notēikumu iētvaros un pa rskata gada  darboja s atbilstos i . gada darba pla nam un budz ētam. . gada  tika ī stēnoti vaira ki ma rkētinga pasa kumi tu risma popularizē s anai: 
 Publika cijas masu sazin as lī dzēkl os, ikmē nēs a prēsēs rēlī zēs par aktualita tē m tu risma joma  Daugavpilī . Publika cijas laikrakstos Ma jas viēsis , Nēatkarī ga  rī ta  avī zē , publika cijas porta la  www.travēlnēws.lv un citos plas sazin as lī dzēkl os. Sadarbī ba  ar z urna listi )ngu Karlinsku, publicē ti divi raksti Jēlgavas novada prēsēs izdēvumos – Novaja.lv un 
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Jēlgavniēkiēm.lv. Dalī ba trī s Dautkom TV un viēna  Alisē+ raidī juma , LTV  tiēs raidē  no Daugavpils . . ., Latgalēs simtgadēs kongrēsa Tautu forums Daugavpilī ,  
 radio .lv raidī juma )r Latgalē mu su  . raidī juma . Nodros ina ts aktī vs darbs Ag ēntu ras socia lo tī klu lapa s. Katru diēnu izviētota aktua la  informa cija/afis as par pilsē ta  gaida majiēm pasa kumiēm.   
 Sadarbī ba  ar www.lvcēli.lv,  katra mē nēs a sa kuma  izsu tī ta informa cija par Daugavpilī  pla notajiēm liēla kajiēm pasa kumiēm, lai tiē tiktu iēkl auti bēzmaksas izdēvuma  Autocēl u avī zē  rubrika  Autobraucē ju brī vdiēnu cēl vēdis , kas tiēk izplatī ts bēz maksas visa  Latvija  http://lvcēli.lv/autocēlu-avizē/ . 
 Noorganizē tas  viēdokl u lī dēru blogēru  vizī tēs, lai vēicina tu Daugavpils tu risma objēktu atpazī stamī bu, kura  piēdalī ja s viēdokl u lī dēri nē tikai no Latvijas, bēt arī  no Skandina vijas, Kriēvijas un Liētuvas. 
 Rēgula ri uzn ēmtas jaunas fotogra fijas ar pilsē tas skatiēm, nodros ina ta fotogra fiju publicē s ana www.visitdaugavpils.lv, Facēbook, )nstagram un Twittēr kontos, ka  arī  tu risma informatī vajos matēria los. 
 )zplatī ti informatī viē tu risma matēria li tu risma kartēs, buklēti, bros u ras :  Liētuvas tu risma informa cijas cēntros Vil n a, Kaun a, Utēna, Molēta, Žarasi, )gnalina, Anī ks c i un Rokis k i ;  starptautiskaja s tu risma izsta dē s un gadatirgos Ēiropa : Advēntur Vil n a, Liētuva , Vakantiēbēurs Utrēhta, Nī dērlandē , Matka  (ēlsinki, Somija , Tourēst Tallina, )gaunija , f.rē.ē Minhēnē, Va cija , )TB Bērlī nē, Va cija , World Travēl Show Vars ava, Polija , Sēnior Ma ssan Stokholma, Žviēdrija .  
 )zstra da ts ēkskursiju piēda va jums Liētuvas skolē nu grupa m Laipni lu dzam Daugavpilī ! . Piēda va jums izsu tī ts  Liētuvas skola m un pas valdī ba m. 
 Sadarbī ba  ar L)AA Facēbook kontu Atrask Latviją , izplatī ts Daugavpils tu risma vidēo un kara rēkonstrukcijas fēstiva la vidēo, sasniēgta   liēla auditorija Liētuva . Pa rskata gada  Ag ēntu ra ī stēnoja vēiksmī gu sadarbī bu ar cita m, ar tu rismu saistī ta m institu cija m Latvija : 
 Sadarbī ba  ar Latvijas )nvēstī ciju attī stī bas ag ēntu ras L)AA  Tu risma dēpartamēntu atjaunoti divi tu risma informatī viē stēndi Daugavpils ciētoksnī , ka  arī  ag ēntu ras pa rsta vji piēdalī ja s starptautiskaja s tu risma izsta dē s L)AA Latvijas stēnda  Minhēnē , Vil n a un Vars ava .  
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 Vēiksmī ga dalī ba L)AA rī kotaja  Ēiropas izcila ko tu risma galamē rk u ĒDĒN  konkursa  Kultu ras tu risms , iēkl u s ana TOP  vēiksmī ga ko galamē rk u vidu , balva – rēkla mraksti Latvijas mē dijos: z urna la  )ēva , laikraksta  Diēna , Nēatkarī ga  Rī ta Avī zē , Latvijas Avī zē  un porta la  www.dēlfi.lv. 
 Sadarbī ba  ar LRAA Latgalēs rēg iona attī stī bas ag ēntu ra  un LPR Latgalēs pla nos anas rēg ions  nodros ina ta www.smakovka.lv ma jas lapas un info@smakovka.lv ē-pasta administrē s ana un liētos ana, ka  arī  ma jas lapas satura papildina s ana. Sadarbī bas iētvaros vēikta rēgula ra informa cijas izviētos ana www.visitlatgalē.com ma jas lapa  par Daugavpils tu risma nozarēs aktualita tē m, datu ba zēs par Daugavpils tu risma objēktiēm un pakalpojumiēm papildina s ana.  
 Sadarbī ba  ar Latgalēs rēg iona tu risma asocia ciju „Ēzērzēmē  Ag ēntu ras darbiniēki piēdalī ja s Latgalēs T)C sana ksmē s, darba sēmina ros, Starptautiskaja  tu risma izsta dē s. Sadarbī ba  ar Daugavpils novada ag ēntu ru „TAKA , tika noslē gts sadarbī bas lī gums par kopī gu ma jas lapas www.visitdaugavpils.lv administrē s anu, liētos anu un sadarbī bu Tu risma informa cijas cēntra darba ; dalī ba ar Daugavpils pilsē tas tu risma informatī vajiēm matēria liēm  ikgadē ja  sportam un atpu tai vēltī ta  izsta dē  Atpu ta un sports ; modērnizē ta kopī ga  tu risma intērnēta viētnē www.visitdaugavpils.lv un izdota kopī ga tu risma kartē Daugavpils un Daugavpils novads  ēks. , kas izplatī ta Latvijas un Liētuvas tu risma informa cijas cēntros. Ag ēntu ra sadarboja s ar Daugavpils pilsē tas tu risma objēktiēm, izviētojot informatī vos matēria lus un tirgojot suvēnī rus Daugavpils tu risma informa cijas cēntra  un Daugavpils ciētoks n a Kultu ras un informa cijas cēntra , ka  arī  publicē jot aktua la ko informa ciju www.visitdaugavpils.lv ma jas lapa  facēbook.com/Daugavpils.travēl profila . Ag ēntu ra sadarboja s ar tu risma nozarēs uzn ē mē jiēm kopī gu tu risma produktu un pakalpojumu izvēidē . Piēmē ram, tika noorganizē ts sēmina rs tu risma nozarēs pa rsta vjiēm M.Rotko ma kslas cēntra  un sarunu sols „Tu risma LAVKA , pasniēgtas balvas Tu risma balva  vaira ka s nomina cija s. . gada  ēkspozī cija S makovkas muzējs  iēkl auta Latgalēs kulina ra  mantojuma tī kla , tai piēs k irta kulina ra  mantojuma zī mē, kas s obrī d atrodas muzēja tēlpa s. Vēiksmī gai jaunu kontaktu un sadarbī bas dibina s anai viētē jo tu risma nozarēs uzn ē mē ju starpa  noorganizē ta . starptautiska  tu risma kontaktbirz a – Daugavpils – 
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daudzvēidī gs tu risma galamē rk is  . .  – . . , kura  piēdalī ja s  tu risma ag ēntu ru un masu sazin as lī dzēkl u pa rsta vji un  viētē jiē tu risma nozarēs pa rsta vji. Vēicinot gidu kapacita tēs paliēlina s anos, tika organizē ti gidu kursi, pē c kuriēm  cilvē ki san ē ma apliēcī bas par tu ristu gidu sagatavos anas kursu pabēigs anu, no tiēm  cilvē ki jau ir san ē mus i tu rista gida sērtifika tu. Pa rskata gada  noslē gti sadarbī bas lī gumi ar sēptin iēm sērtificē tajiēm gidiēm par ēkskursiju vadī s anu tu ristu grupa m. Vēicinot tu risma produktu un pakalpojumu piēaugumu pilsē ta  izvēidota izzinos a un atraktī va . h gara ēkskursija Daugavpils pa tramvaja logiēm , kuras laika  iēspē jams apskatī t iēvē rojamas un skaistas viētas – pilsē tas cēntru, Baznī cu kalnu un vē rot apka rtni pa rētro tramvaja logiēm. Ēkskursija noorganizē ta  rēizēs. Skolē niēm izvēidota saistos a ēkskursija )zzini Daugavpils ciētoksni , kuras laika  skolē niēm ir iēspē ja salikt ciētoks n a puzli un izs aut ar gaisa liēlgabalu, gada laika  ēkskursija novadī ta  rēizēs. 
Lielākie Aģent”ras organizētie pasākumi . gadā: 

 Muzeju nakts pasa kums Daugavpils ciētoksnī  . . . . Ag ēntu ras darbiniēki  novadī ja  bēzmaksas ēkskursijas latviēs u un kriēvu valoda . Pasa kumu Daugavpils ciētoksnī  apmēklē ja vaira k ka    cilvē ku. 
 Eiropas kult”ras mantojumu dienu pasa kums Daugavpils ciētoksnī  . . . . Sabiēdrī ba tika informē ta par Daugavpils ciētoks n a vē sturi un lomu starpkaru pērioda , Latvijas armijas sadzī vi un spilgta kajiēm notikumiēm s aja  laika . Pasa kuma  kopuma  piēdalī ja s  dalī bniēki. 
 . Starptautiskais vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls "Dinaburg " . – . . . . )nforma ciju par pasa kumu publicē ja visi vados iē Latvijas mēdiji – www.dēlfi.lv, www.tvnēt.lv, www.travēlnēws.lv, www.skatiēs.lv, www.nra.lv, www.lsm.lv u.c. Fēstiva la  piēdalī ja s  rēkonstrukcijas klubi no  valstī m, kopa  -  dalī bniēki. Pasa kumu apmēklē ja vaira k ka   tu kstos i intērēsēntu no Latvijas, Liētuvas, Baltkriēvijas un Kriēvijas. Nodros inot informa cijas piēējamī bu par Daugavpils ciētoksni un pla notajiēm pasa kumiēm, tiēk uzturē ts Daugavpils ciētoks n a Facēbook konts: https://www.facēbook.com/Daugavpils.ciētoksnis/ Lapas sēkota ju skaits . gada  bija , kas ir par %  vaira k nēka  . gada . . sēptēmbrī  DCK)C uzsa ka rēporta z u sē riju Facēbook lapa  par Daugavpils ciētoksni, kuru laika  tika vēiktas vē sturisku bilz u un faktu par ciētoksni publika cijas katru mē nēsi.  
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Daugavpils ciētoksnim ir savs konts cēl ota ju porta la  www.TripAdvisor.lv. Pa rskata gada  Daugavpils ciētoksnis san ē ma kvalita tēs sērtifika tu  TripAdvisor Cērtificatē of ĒЛcēllēncē . Pamatojotiēs uz apmēklē ta ju atsauksmē m intērnēta viētnē  TripAdvisor, Daugavpils ciētoksnis ir iēkl auts Daugavpils pilsē tas pas valdī bas Daugavpils tu risma objēktu TOP  saraksta , iēn ēmot taja  otro viētu. Turkla t, % apmēklē ta ju bijus i apmiērina ti ar vizī ti Daugavpils ciētoksnī  un dēvus i s im kultu rvē sturēs objēktam pozitī vas atsauksmēs. Tu ristu ē rtī bai nodros ina ta ēkskursiju piētēiks ana gan Daugavpils ciētoks n a Kultu ras un informa cijas cēntra , gan Daugavpils tu risma informa cijas cēntra . . gada  tika novadī tas  maksas ēkskursijas Daugavpils ciētoksnī  par % vaira k nēka  . gada  un  bēzmaksas ēkskursijas par % vaira k nēka  . gada . )zvēidots ēkskursiju grafiks, nodros ina ti gidi visa m  piētēiktaja m ēkskursija m. 
4.1.3.  SOC)ĀLĀ A)ZSARDZĪBA UN SAB)EDR)SKĀ KĀRTĪBA  

Sociālais dienests turpma k – SD  ir Daugavpils pilsē tas domēs budz ēta iēsta dē, kura nodros ina socia lo pakalpojumu un socia la s palī dzī bas administrē s anu Daugavpils pilsē tas tēritorija , ī stēnojot Daugavpils pilsē tas pas valdī bas domēs notēikto socia lo pakalpojumu, socia la s palī dzī bas politiku, ka  arī  nodros inot s im mē rk im piēs k irto pas valdī bas budz ēta lī dzēkl u administrē s anu. Socia lo diēnēstu . gada  vēidoja trī s nodal as: Administratī va  un saimniēcī bas nodal a, Socia lo pakalpojumu nodal a un Socia la s palī dzī bas nodal a. Socia los pakalpojumus sniēdz Socia la  diēnēsta Socia lo pakalpojumu nodal a. Socia lo pakalpojumu nodal a  darbs ir organizē ts socia la  darba sēktoros, kuriēm ir ciēs a sadarbī ba ar pakalpojumu sniēdzē jiēm: . G imēnē m ar bē rniēm sēktors; . Pilngadī ga m pērsona m sēktors; . Pērsona m ar invalidita ti un vēciēm l audī m sēktors; . Asistēntu pakalpojumi  sēktors. 
Pakalpojumu sniedzēji: . Diēnas apru pēs cēntrs pērsona m ar garī ga rakstura traucē jumiēm, Arhitēktu iēla  ; . G imēnēs atbalsta cēntrs/patvērsmē, S aura  iēla  ; . Grupu dzī vokl i, S aura  iēla  ; . Diēnas cēntrs Saskarsmē , Liēpa jas iēla  ; 
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. Socia la  patvērsmē, S aura  iēla  ; . Nakts patvērsmē, S aura  iēla  ; . Apru pēs ma jas birojs, Viēnī bas iēla  ; . Socia la  ma ja, S aura  iēla  . Socia la s palī dzī bas nodal a - sniēdz matēria lu atbalstu krī zēs situa cija  nona kus a m tru cī ga m un maznodros ina ta m g imēnē m pērsona m , lai apmiērina tu to pamatvajadzī bas ē diēns, apg ē rbs, ma joklis, vēsēlī bas apru pē, obliga ta  izglī tī ba  un vēicina tu darbspē jī go pērsonu lī dzdarbī bu savas situa cijas uzlabos ana . Administratī vaja  un saimniēcī bas nodal a  ir: informa cijas un liētvēdī bas sēktors, saimniēcī bas sēktors, gra matvēdī ba un administratī vais sēktors. . gada  tika apstiprina tas jaunas amata viēnī bas – g imēnēs asistēnts darbam ar g imēnē m ar bē rniēm, g imēnēs asistēnts darbam ar pērsona m ar garī ga rakstura traucē jumiēm, g imēnē m ar bē rniēm sēktora socia lais darbiniēks, )T administrators, Socia lo pakalpojumu nodal as jurists, saimniēcī bas sēktora apkopē ja sakara  ar kliēntu apkalpos anas cēntra atvē rs anu La c plē s a iēla  , ka  arī  vēca kais jurists. Uz . gada . dēcēmbri darbiniēku kopskaits bija , no kuriēm  darbiniēkiēm ir bē rna kops anas atval ina jums. Ta dē ja di, pamatdarbiniēku skaits ir  pērsonas. . gada no darba tika atbrī voti  darbiniēki un piēn ēmti darba   darbiniēki, lai aizpildī tu vakantas amata viēnī bas un aizviētotu prombu tnē  ēsos os darbiniēkus. Lai iēvē rotu Valsts pa rvaldēs iēka rtas likuma .panta  nostiprina tos valsts pa rvaldēs principus un nodros ina tu, ka socia lo pabalstu sistē ma ir saprotama un caurskata ma, tika izvē rtē ti ta s notēiktiē socia lo pabalstu vēidi, ka  arī  to skaita un piēs k irs anas ka rtī bas samē rī gums ar faktiskaja m administrē s anas izmaksa m. Vēicot sistēma tisku piēn ēmto saistos o notēikumu analī zi, tika izstra da ti jauni saistos o notēikumu projēkti ar uzlabotu iēks ē jo log isko struktu ru un paplas ina tu mē rk a grupu loku.  . gada . janva rī  sta ja s spē ka  . gada . dēcēmbrī  apstiprina tiē Daugavpils pilsē tas domēs saistos iē notēikumi Nr.  "Daugavpils pilsē tas pas valdī bas matēria lais atbalsts mazaizsarga taja m pērsona m . Saistos iē notēikumi pilnvēidoti palī dzī bas sniēgs anas ēfēktivita tēs paaugstina s anai. Saistos iē notēikumi parēdz labvē lī ga ko normatī vo risina jumu, sakara  ar kuriēm Daugavpils pilsē tas iēdzī vota ji varē s prētēndē t uz atbalstu krī zēs situa cija  



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    7 3 |  1 2 9  

 

un samazina t vēcumu pērsona m, kuras vē las san ēmt atbalstu pirts apmēklē jumam, ka  arī  parēdz dubultot atbalstu bē rnu piēdzims anas gadī juma . Pa rskata gada .maija  sta ja s spē ka  grozī jumi saistos ajos notēikumos Nr.  G imēnēs vai atsēvis k i dzī vojos as pērsonas atzī s ana par maznodros ina tu . Saskan a  ar grozī jumiēm, paplas ina ja s pērsonu loks maznodros ina tas g imēnēs pērsonas  statusa san ēms anai. . gada . maija  sta ja s spē ka  grozī jumi arī  saistos ajos notēikumos Nr.  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas matēria lais atbalsts mazaizsarga taja m pērsona m . Tika prēcizē ts saistos o notēikumu tēksts un paplas ina ts atbalsta pirts izdēvumu sēgs anai un brauks anai sabiēdriskaja  transporta  san ē mē ju loks. Saskan a  ar grozī jumiēm, Daugavpils iēdzī vota ji, kuri sasniēgus i Latvijas Rēpublikas vēcuma pēnsijas vēcumu, ir tiēsī gas san ēmt pirts pakalpojumu ar % atlaidi pas valdī bas S)A „SPK  ī pas uma  ēsos aja s pirtī s Daugavpilī : Stacijas iēla  , Tautas iēla   un Sē lijas iēla  .  Tika grozī ta Saistos o notēikumu Nr.  sadal a Atbalsts brauks anai sabiēdriskaja  transporta . Paplas ina ja s % atlaidēs brauks anai pilsē tas sabiēdriskaja  transporta  tramvaja  un autobusa  pēnsijas vēcuma san ē mē ju loks. S a du atviēglojumu var san ēmt nē tikai nēstra da jos a pērsona, kas san ēm Latvijas Rēpublika  notēikto valsts priēks laicī go vēcuma pēnsiju, bēt arī  pēnsiju ar atviēglotiēm notēikumiēm par darbu sēvis k i kaitī gos un sēvis k i smagos darba apsta kl os vai kaitī gos un smagos darba apsta kl os, ka  arī  nēstra da jos as pērsonas ar ))) invalidita tēs grupu, kuras nēsan ēm citas valsts socia la s garantijas un kuru iēna kumi mē nēsī  nēpa rsniēdz % no valstī  notēikta s minima la s mē nēs a darba algas. . gada  Socia lo pakalpojumu nodal as g imēnē m ar bē rniēm sēktora uzskaitē  bija  g imēnēs, no kura m  - augsta socia la  riska g imēnēs. Tika piēs k irta socia la  rēhabilita cija  vardarbī ba  ciētus a m  pērsona m: no ta m  bē rniēm  dzī vēsviēta  un  institu cija s  un  pilngadī ga m pērsona m. Sasta dī ti  atzinumi  psihologa,  socia lo darbiniēku . Socia liē darbiniēki piēdalī ja s  Daugavpils pilsē tas ba tin tiēsas sē dē .  bē rniēm noformē ti a rpusg imēnēs apru pēs pakalpojumi:  bē rniēm audz ug imēnē s un  bē rniēm ilgstos as socia la s rēhabilita cijas apru pēs institu cija s.  Sadarbī ba  ar Valsts bē rnu inspēkciju tika organizē tas bēzmaksas izglī tojos as apma cī bas bē rniēm, kuriēm ir dēvianta uzvēdī ba,  likumiskajiēm pa rsta vjiēm, apru pē ta jiēm un socia la  diēnēsta darbiniēkiēm. No oktobra darbu uzsa ka socia lais 
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darbiniēks, kurs  sniēdza atbalstu g imēnē m, kura s ir nēpilngadī giē likumpa rka pē ji, atbalsts tika sniēgts  g imēnē m. Lai nodros ina tu ēfēktī vu pas valdī bas administratī vo rēsursu izmantos anu . gada sa kuma  tika iēviēsta viēnota  pas valdī bu sistē mas liētojumprogramma SOPA Socia la s palī dzī bas administrē s anas liētojumprogramma  un L)ĒTVAR)S Dokumēntu vadī bas sistē ma , kas ir savstarpē ji intēgrē tas. . gada . fēbrua rī  tika atvē rts jauns kliēntu apkalpos anas cēntrs La c plē s a iēla  , uz kuriēni pa rcē la s Socia la  diēnēsta Socia la s palī dzī bas nodal a. Kliēntu apkalpos anas cēntra  var noformē t tru cī ga s vai maznodros ina ta s g imēnēs/pērsonas statusus, ka  arī  visus socia lo pabalstu un matēria la  atbalsta vēidus, iēsniēgt iēsniēgumu ēlēktroniski. Kliēntu ē rtī bai Cēntrs ir aprī kots ar plas a m tēlpa m gaidī s anai un uzsta dī ta jauna, mu sdiēnī ga rindas rēgulē s anas sistē ma, kura l auj sagrupē t apmēklē ta jus pa grupa m: daudzbē rnu g imēnēs, pērsonas ar invalidita ti, u.t.t. Ta pat Cēntra  darbojas Latvijas Sarkana  Krusta Daugavpils nodal a, kur pērsonas ar tru cī go statusu, ka  arī  pērsonas, kuras ir nona kus a s krī zēs vai a rka rtas situa cija  var san ēmt palī dzī bas komplēktus no ĒS. .gada  Socia la  diēnēsta Kliēntu apkalpos anas cēntra  tika apkalpoti  kliēnti. Lai samazina tu socia la s palī dzī bas piēprasī ta ju rindas Socia laja  diēnēsta , Viēnī bas iēla   un La c plē s a iēla  , stra da ja divi tēritoria liē kliēntu apkalpos anas cēntri S aura  iēla   un Liēpa jas iēla  , un . gada oktobrī  un novēmbrī  tika organizē ta kliēntu apkalpos ana Kriz os un Nērēdzī go biēdrī bas ciēmata . . gada  Socia lais diēnēsts informē ja iēdzī vota jus par visa m aktua laja m izmain a m socia laja  joma , par iēspē ja m noformē t dokumēntus pabalstu un atviēglojumu san ēms anai, izmantojot publika cijas intērnēta porta los www.socd.lv, www.daugavpils.lv, www.grani.lv, www.gorod.lv, www.nasha.lv u.c.  un publika cijas pilsē tas avī zē s Latgalēs laiks , Sējc as , « iljons», «Nas  Gorod» .  Sadarbī ba  ar Daugavpils pilsē tas domēs Sabiēdrisko attiēcī bu un ma rkētinga nodal u . gada  tika sagatavoti tēlēvī zijas siz ēti izviētoti www.tv.daugavpils.lv, www.socd.lv, www.grani.lv un raidī ti TV DauTKom ē tēra . . gada  tika izvēidots un . gada  aktualizē ts un rēgula ri papildina ts ar jauna ko informa ciju Socia la  diēnēsta profils socia laja  tī kla  Facēbook. 
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. gada  Socia lais diēnēsts vēica ē-iēsniēgumu piēn ēms anu no iēdzī vota jiēm, kuri liēto Valsts porta la www.latvija.lv ē-pakalpojumu Ē-iēsniēgums iēsta dēi . Tika izstra da ta un iēviētota viētnē  www.socd.lv rokasgra mata kliēntiēm Ka  iēsniēgt Ē-iēsniēgumu . . gada marta , trēs o rēizi pē c ka rtas, Socia laja  diēnēsta  notika ē-prasmju nēdē l a. Kopa  pa rskata gada  tika iēsniēgti  ē-iēsniēgumi . gada  - , kuri tika rēg istrē ti Valsts rēg iona la s attī stī bas ag ēntu ras Valsts informa cijas sistē mu saviētotaja  V)SS  sistē ma  ĒKONS. Programmas „Jauniēs u vasaras nodarbina tī bas pasa kumu ī stēnos ana Daugavpils pilsē tas pas valdī ba  iētvaros laika pērioda  no . gada ju nija lī dz augustam tika iēsaistī ti  jauniēs i. „Algotajos pagaidu sabiēdriskajos darbos  tika nodarbina ti  bēzdarbniēki. Darba un socia lo prasmju saglaba s anas, atjaunos anas vai apgu s anas pasa kumos . gada  tika iēsaistī ti  bēzdarbniēki. . gada  Socia lais diēnēsts nodros ina ja  ma cī bu praksēs viētas, kas ir par  viēta m vaira k nēka  . gada . Kopē ja  Socia la  diēnēsta budz ēta izpildē . gada  bija    ēiro, kas ir par , % vaira k, nēka  . gada .    ēiro tika izmaksa ti socia la s palī dzī bas sniēgs anai Daugavpils pilsē tas tru cī gajiēm un maznodros ina tajiēm iēdzī vota jiēm un    ēiro tika izmantoti Socia la  diēnēsta un ta s struktu rviēnī bu uzturē s anai, t.sk. socia lo pakalpojumu sniēgs anai skat. . . . .att. . 
 

. . . .att. Finansējuma apjoms Daugavpils pilsētas pašvaldībā sociālajiem 
pabalstiem 

Datu avots: Sociālais dienests  
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Papildus, . gada   cilvē ki san ē ma pabalstu ma cī bu piēdērumu iēga dēi, pabalsts pa rtikas produktu iēga dēi bē rnam lī dz  gada vēcumam  piēs k irts  bē rniēm, pē c atbalsta sakara  ar bē rna piēdzims anu Socia laja  diēnēsta  vē rsa s  g imēnēs,  cilvē ki san ē ma viēnrēizē ju atbalstu sakara  ar , ,  un  gadu jubilēju,  pēnsiona riēm tika piēs k irta atlaidē brauks anai pilsē tas sabiēdriskaja  transporta ,  bē rnam no daudzbē rnu g imēnē m tika % apmaksa ta ē dina s ana pirmsskolas iēsta dē s izmaksa to atbalstu kopē ja  summa ĒUR  ,  g imēnē m  bē rniēm , saskan a  ar tru cī ga  vai maznodros ina to statusu tika piēs k irts atbalsts skolē nu formas tē rpa iēga dēi izmaksa to atbalstu kopē ja  summa ĒUR ,  bē rns - ba rēnis san ē ma dzī vokl a pabalstu izmaksa to pabalstu kopē ja  summa  ĒUR ,  bē rni - ba rēn i san ē ma ikmē nēs a pabalstu izmaksa to pabalstu kopē ja  summa ĒUR  ,  cilvē ki san ē ma atbalstu nēparēdzē tos gadī jumos uz kopē jo summu ĒUR  . 
 

. . . .att.Daugavpils pilsētas pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti .gadā, 
EUR pa veidiem  

Datu avots: Sociālais dienests  
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. . . .att.Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sociālo pabalstu 
un atbalsta saņēmēju skaits .gadā cilvēki  

Datu avots: Sociālais dienests  

 

 Kopuma  . gada  Socia laja  diēnēsta  bija  pabalstu vēidi ar  apaks vēidiēm, un tiēsī bas san ēmt s os pabalstus bija  iēdzī vota ju katēgorija m, atbalstu vēidu skaits - , un tiēsī bas san ēmt s os atbalstu vēidus bija  iēdzī vota ju katēgorija m. 
Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garantē  sabiēdrisko ka rtī bu un dros ī bu pilsē tas administratī vaja  tēritorija . Pas valdī bas policijas uzdēvumu izpildēi un iēsta dēs darbī bas nodros ina s anai . gada  piēs k irti pas valdī bu budz ētu transfērti    ēiro apmē ra . Daugavpils pilsē tas pas valdī bas policija . gada  izvēidoja papildus mobilo patrul u, ka jniēku – vēlo patrul u sabiēdriska s ka rtī bas nodros ina s anai Daugavpils pilsē ta . Tika vēikti vidēonovē ros anas sistē mas uzlabojumi Daugavpils tēritorija , paliēlinot vidēonovē ros anas viētu skaitu un modērnizē jot vidēonovē ros anas sistē mu. Sakara  ar vidēonovē ros anas sistē mas darbī bas uzlabojumiēm un papildus mobila s patrul as izvēidos anu . gada  par % paliēlina ja s kopē jais izsaukumu skaits uz daz a diēm likumpa rka pumu notikumiēm un par % piēauga piēfiksē to administratī vo pa rka pumu skaits, par kuriēm tika sasta dī ti administratī vo pa rka pumu protokoli. . gada  vaira k darba stundas tika nostra da tas sabiēdriska s ka rtī bas nodros ina s ana  masu pasa kumu laika . . gada  papildus tika piēn ēmti darba  darbiniēki, kuri vēic patrulē s anu un nodros ina sabiēdrisko ka rtī bu Daugavpils pilsē ta  un paliēlina ja s darbiniēku skaits 
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vidēonovē ros anas postēn a attī stī bai. Lī dz ar to piēauga budz ēta izdēvumi darbiniēku atalgojuma, formas tē rpu un ēkipē juma nodros ina s anai. Notika administratī va s ē kas Muzēja iēla  , Daugavpilī  papildus aprī kos ana, lai nodros ina tu Pas valdī bas policijas darba vajadzī bas. Ē kas Muzēja iēla  , Daugavpilī  infrastruktu ras un funkcionalita tēs uzlabos ana liētus novadī s anas sistē mas atjaunos ana . . gada  tika iēga da ts jauns opēratī vais transportlī dzēklis. 
4.1.4.  DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SA)MN)ECĪBA  S)A „Daugavpils dzī vokl u un komuna la s saimniēcī bas uzn ē mums  turpma k tēksta  -Uzn ē mums  . gada  apsaimniēkoja  ma jas, proti, vēica dzī vojamo ma ju uzturē s anu, ē ku ēlēmēntu darbdērī ga  sta voklī  saglaba s anu, inz ēniērkomunika ciju tēhnisko paramētru un tēhnisko iēka rtu uzturē s anu darba rēz ī ma . Liēlu uzmanī bu Uzn ē mums piēvē rsa iēks ē ja m inz ēniērkomunika cija m, sakara  ar inz ēniērkomunika ciju noliētoto sta vokli. Papildus ka rtē jam rēmontam, . gada  tika vēikts dzī vojama  fonda kapita lais rēmonts. 

Veikto remontdarbu apjoms 

Datu avots: S)A DzKSU  

 

Kapitālais remonts .gads Jumta rēmonts  Ka pn u tēlpu rēmonts  Logu un durvju nomain a ka pn u tēlpa s  )ēējas jumtin u rēmonts  Atjaunos anas darbi siēnu, pamatu nostiprina s ana   Bē nin u pa rsēguma siltina s ana  Du mvadu uzgalvju rēmonts  Vēntila cijas izvadu rēmonts  Cokolu rēmonts  Liēvēn u un aizsargapmal u rēmonts  Siēnu panēl u s uvju hērmētiza cija  Ēlēktromonta z as darbi  Karsta  u dēns un cirkula cijas sistē mas rēmonts  Auksta  u dēns sistē mas rēmonts  Kanaliza cijas sistē mas rēmonts  Apkurēs sistē mas rēmonts, t.sk. caurul u siltumizola cija  



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    7 9 |  1 2 9  

 

. gada  Uzn ē mums, nēpiēsaistot papildus finansē jumu no pas valdī bas un no iēdzī vota ju pusēs, vēica tēhniska s dokumēnta cijas izstra di, t.sk. ēnērgosērtifika ta izstra di  dzī vojama m ma ja m par kopē jo summu   ēiro bēz PVN.  . gada  tika vēikti   kanaliza cijas sistē mu profilaktiskiē darbi un   ma ju komunika ciju rēmontdarbi par tēhniska s apkalpos anas naudas lī dzēkl iēm. Viēna  daudzdzī vokl u dzī vojamaja  ma ja  tika nomainī ts  lifts   ēiro apmē ra  bēz PVN. Lifts nomainī ts saskan a  ar pla nu, pamatojotiēs uz . . . MK notēikumiēm Nr.  Ka rtī ba, ka da  tiēk pla notas un organizē tas ar dzī vojama s ma jas rēnova ciju un rēkonstrukciju saistī ta s darbī bas  un . . . MK notēikumiēm Nr.  Notēikumi par dzī vojama s ma jas apsēkos anu, tēhnisko apkopi, ka rtē jo rēmontu un ēnērgoēfēktivita tēs minima laja m prasī ba m , kur kalpos anas laiks ir notēikts  gadi. Pērioda  no . lī dz . gadam pla nots nomainī t liftus  dzī vojama s ma ja s. Uzn ē mums turpina ja piēdalī tiēs Daugavpils pilsē tas lī dzfinansē juma programma  dzī vojamo ma ju piēslē gs ana cēntralizē tai u dēnsapga dēs un kanaliza cijas sistē mai pilsē tas tī kliēm , palī dzot dzī vokl u ī pas niēkiēm risina t ilggadī go problē mu ar u dēns padēvi un kanaliza ciju. . gada  cēntralizē tajai sistē mai tika piēslē gti nami Komuna laja  iēla  , Tautas iēla  , N ēkrasova iēla  a, Jēlgavas iēla  , Vis k u iēla  , Vis k u iēla  a, Bauskas iēla  , Grodn as iēla  .  Dzī vojamo ma ju finans u lī dzēkl i izliētoti dzī vojamo fondu rēmontam un uzlabos anai atbilstos i normatī vo aktu prasī ba m un dzī vokl u ī pas niēku vē lmē m un maksa tspē jai. Uzn ē mums aktī vi piēdalī ja s un pla no piēdalī tiēs arī  turpma k Daugavpils pilsē tas domēs lī dzfinansē s anas programma s, proti, „Daudzdzī vokl u dzī vojama m ma ja m piēsaistī to zēmēsgabalu labiēka rtos ana un daudzdzī vokl u dzī vojamo ma ju atjaunos ana  .gada . fēbrua ra saistos iē notēikumi Nr. . . gada  tika vēikti konstruktī vo ēlēmēntu atjaunos anas darbi Piēkrastēs iēla   un Balvu iēla  , ka  arī  pagalmu labiēka rtos anas darbi Tartu iēla  . Dzī vojamo ma ju ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anai tika apgu ts pas valdī bas lī dzfinansē jums, tika nodros ina ta ī pas umu tēhniska  sta vokl a novē rtē s ana, sagatavots rēmonta darbu apkopojums un vēikti rēmontdarbi atbilstos i konstatē tajam un iēdzī vota ju piēn ēmtajiēm lē mumiēm. 
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Renovācijas darbi dzīvojamajās mājās  
Datu avots: S)A DzKSU  

Periods  .gads .gads .gads Dzī vojamo ma ju skaits bē nin u pa rsēguma siltina s ana  
   Samazina ts ēnērg ijas patē rin s , %  

 . gada  Uzn ē muma saimniēciska s darbī bas nodros ina s anai tika iēga da ts  kravas furgons,  kravas kastē un  viēgla  pasaz iēru automas ī na, tika atjaunota vēca  noliētota  datortēhnika un ēlēktroinstrumēnti.  Uzn ē mums papildus sniēdza maksas pakalpojumus un papildus sniēgto pakalpojumu apjoms . gada  sasta dī ja % no kopē ja s saimniēciska s darbī bas, t.i.  .  ēiro. Atbilstos i sanita rajai apkopēi, Uzn ē mums vēica apsaimniēkos ana  ēsos o piēgul os o tēritoriju sakops anu    m  platī ba . Nodros inot dzī vojamo ma ju sanita ro tī rī bu un iēdzī vota ju komforta lī mēn a uzlabos anu . – . gada  tika vēikta dzī vojamo ma ju atkritumvadu tī rī s ana mazga s ana un dēzinfēkcija . Darbi tika izpildī ti  dzī vojamaja s ma ja s par kopē jo summu   ēiro. Lai uzlabotu sanita ro sta vokli dzī vojamaja s ma ja s, kops  . gada Uzn ē mums organizē ja ka pn u tēlpu uzkops anu. N ēmot vē ra  dzī vokl u ī pas niēku maksa tspē ju un vē lmi, Uzn ē mums piēs k ir dzī vokl u ī pas niēkiēm tiēsī bas pas iēm lēmt, ka da  vēida  tiks uzkopta ka pn u tēlpa vai Uzn ē muma spē kiēm, vai dzī vokl u ī pas niēku spē kiēm. Uz . gada bēiga m Uzn ē mums vēic ka pn u tēlpu uzkops anu  dzī vojamaja s ma ja s un intērēsē no dzī vokl u ī pas niēkiēm par piēda va to pakalpojumu arviēn vaira k piēauga. Maksa par ka pn u tēlpu uzkops anu ir no .  ēiro par  m  lī dz .  ēiro par  m  dzī vokl a ī pas uma  ēsos a s platī bas un atkarī gs no uzkopjama s platī bas. )k gadu Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dē „Komunālās saimniecības pārvalde  vēic bu vniēcī bas, labiēka rtos anas un projēktē s anas darbus Daugavpils pilsē tas tē la vispusī gai attī stī bai un uzlabos anai. Pa rskata gada  tika izbu vē ti, izrēmontē ti un rēkonstruē ti vaira ki pilsē tas infrastruktu ras ēlēmēnti un to sasta vdal as. 
Labiekārtošanas darbi . gadā: 
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 . gada  tika pabēigti Pus kina iēlas posma  no Kaun as iēlas lī dz Dobēlēs iēlai  un Žēltkalna iēlas posma  no Avēn u iēlas lī dz S u n u iēlai  pa rbu vēs darbi, kas tika iēsa kti .gada , ka  rēzulta ta  tika pana kta transporta kustī bas komforta lī mēn a paaugstina s ana s; 
 pabēigti kustī bas pa rvada pa r dz/c Rī ga – Daugavpils Kraujas iēla  atjaunos anas darbi; 
 tika pabēigti satiksmēs dros ī bas uzlabos anas darbi Saulēs iēla  un Valkas iēla ; 
 . gada  piēcpadsmit Daugavpils pilsē tas grants sēguma iēla s tika vēikti sēguma pa rbu vēs darbi aptuvēni  kilomētru garuma ; 
 trī sdēsmit dēvin a s Daugavpils pilsē tas iēla s tika vēikti asfaltbētona sēguma atjaunos anas darbi; 
 tika uzsa kta Stropu mikrorajona ga jē ju iēlas – promēna dēs bu vniēcī ba. Promēna dēs izvēidē gar Liēlo Stropu ēzēru ir viēns no . gada liēla kajiēm un unika la kajiēm projēktiēm. Kopuma  Stropu ēzēra labiēka rtos anas ilgtērmin a projēkts parēdz c ētru atpu tas zonu izvēidos anu: aktī va s, miērī ga s, g imēnēs un izklaidēs zonas ar solin iēm, atkritumu urna m, autosta vviētas izbu vi un daudzfunkciona la aprī kojuma uzsta dī s anu; 
 pabēigti objēkta „Smiltēnēs iēlas divlī mēn u pa rvada ar piēvadiēm bu vniēcī ba lī dz Smils u un Kaun as iēlu krustojumam, Daugavpilī  projēktē s anas darbi; 
 pa rbu vē tas ga jē ju iētvēs ar asfaltbētona sēgumu  pilsē tas iēlu posmos, taja  skaita  Turaidas iēla , Siguldas iēla , .novēmbra iēla , Sē lijas iēla , Aglonas iēla , Stadiona iēla , Kaun as iēla , Vēntspils iēla , Tautas iēla , Ciētoks n a iēla , Bauskas iēla , Dzintaru iēla , Stra dniēku iēla , Gaismas iēla , Miēra iēla , Brjanskas iēla , Arodu iēla , Cialkovska iēla , Val n u iēla , Ja tniēku iēla , Pus kina un Dobēlēs iēlu krustojuma , Tukuma iēla , Valkas iēla , Dobēlēs iēla , Smils u iēla , Daugavas iēla , Avēn u iēla , )nz ēniēru iēla , Jēlgavas iēla , Kandavas iēla ; 
 pa rbu vē tas ma kslī ga  brug a sēguma ga jē ju iētvēs ar ma kslī ga  brug a sēgumu .novēmbra iēla  posma  no Vars avas iēlas lī dz Krustpils iēlai, La c plē s a iēla  posma  no G imna zijas iēlas lī dz Ciētoks n a iēlai, Ciētoks n a iēla  posma  no K.Valdēma ra iēlas lī dz Rain a iēlai, Ciētoks n a un Sakn u iēlu krustojuma , Valkas iēla  posma  no Stra dniēku iēlas lī dz Bauskas iēlai, Viēnī bas iēlas un Tēa tra iēlas pagalma , Kandavas iēla , G imna zijas iēla  posma  no K.Valdēma ra iēlas lī dz La c plē s a iēlai, Rī gas iēla  posma  no Viēnī bas iēlas lī dz Muzēja iēlai, Para dēs iēla  posma  no Viēnī bas iēlas lī dz Muzēja iēlai, La c plē s a iēla  posma  no G imna zijas iēlas lī dz Ciētoks n a iēlai, posma  no Alējas iēlas lī dz Stacijas iēlai, Stacijas iēla  posma  no Sakn u iēlas lī dz Maizēs iēlai; 
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 izbu vē ti auto sta vlaukumi Ciētoks n a iēla  piē Daugavpils Bē rnu vēsēlī bas cēntra, Vasarnī cu iēla   un Krustpils iēla  / , uzsa kti auto sta vlaukumu izbu vēs un pa rbu vēs darbi piē Liēla  Stropu ēzēra pludmalēs, Dzintaru iēla , Alējas iēla  , Kandavas iēla  , Stacijas iēla  , Vēntspils iēla  ; 
 pilsē tas iēla s . gada  tika vēikti ikgadē jiē rēmontdarbi, tai skaita    m  iēlu platī ba  tika vēikts bēdrī s u rēmonts,   km garuma  grants iēla s tika vēikta grēidērē s ana; 
 izstra da ti  tēhniskiē projēkti turpma kai bu vdarbu rēaliza cijai; 
 uzsta dī ts jauns dēkoratī vais apgaismojums uz Viēnī bas tilta pa r Daugavas upi, ka  arī  Daugavpils pilsē ta  tika pabēigti plas i iēlu apgaismojuma tī klu bu vniēcī bas darbi. Apgaismojuma tī klu izbu vē tika vēikta .novēmbra iēla  posma  no . novēmbra iēlas lī dz Mē nēss iēlas braucamajam cēl am, Naujēnēs iēla  Rin k a iēlas rajona , Gulbju iēla  posma  no Liēla s iēlas lī dz Dostojēvska iēlai , Ēnērg ē tik u iēla  Ēnērg ē tik u iēla  Nr. , , Tautas iēla  posma  no Valkas iēlas lī dz Liēpa jas iēlai , Jēlgavas iēla  posma  no Stiklu iēlas lī dz Gaismas iēlai , Nomētn u iēla  posma  no U dēnsvada iēlas lī dz Patvērsmēs iēlai , Liēlaja  iēla  posma  no Silēnēs iēlas lī dz Viēnī bas tiltam , ga jē ju pa rē ja  Vain odēs iēla , Aps u iēla  ē kas Nr.  rajona , Viēnī bas laukuma , ga jē ju cēlin a  Smils u iēla  gar ē ku Nr. ; 
 Liēlaja  iēla  - posma  no Silēnēs iēlas lī dz pilsē tas robēz ai tika uzsa kta apgaismojuma tī klu izbu vē; 
 izbu vē ti un pa rbu vē ti  liētus u dēns kanaliza cijas tī kli pilsē tas tēritorija ; 
 izbu vē tas liētus gu lijas Dobēlēs iēla  , Augsta  iēla  , Liēpa jas iēla  , Stadiona iēla  , Tēa tra un La c plē s a iēlu krustojuma , Avēn u iēla  , Tirgon u iēla  ; 
 aktualizē ta Daugavpils liētus kanaliza cijas tī klu informatī va  ēlēktroniska  .dwg  kartē, kas tika nodota Daugavpils pilsē tas domēs Pilsē tpla nos anas un bu vniēcī bas dēpartamēntam Daugavpils pilsē tas tēritorijas pla nojuma . – .g. izstra da s anai; 
 izbu vē ti un atjaunoti vaira ki vidēs objēkti – izbu vē ti bē rnu sporta un aktī va s atpu tas laukumi daz a dos pilsē tas mikrorajonos: Akmēns parka , K iēg ēl u iēla , piē Rug ēl u u dēnskra tuvēs, Baznī cas iēla , Virs u iēla . Tika atjaunots futbola laukums Vars avas iēla  B, atjaunotas Viēnī bas tilta boja ta s konstrukcijas, pa rbu vē ta stru klaka ar apgaismojumu Dubrovina parka , atjaunotas ka pnēs Jēlgavas iēla  „Slavas  skvē ra  un blakus „Naftas ba zēi , tika izbu vē tas jaunas ka pnēs Miēra iēla  starp ma ja m Nr.  un Nr. , sēs os Daugavpils pilsē tas vidēonovē ros anas 
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sistē mas mēzglos notika aprī kojuma modērniza cija un komunika ciju paplas ina s ana, tika atjaunots Gubis c ēs ēzēra koka tilts uz pontoniēm, kas nodros ina a tru ga jē ju satiksmi starp K ī mik u mikrorajonu un Jaunbu vēs mikrorajonu; 
 saka rtotas u dēnstilpnēs un to piēgul os a  tēritorija: iztī rī ta S u n u ēzēra piēkrastē Daugavpils .pamatskolas rajona , S u n upē no dzēlzcēl a uzbē ruma lī dz S u n u ēzēram , iērī kota jauna pludmalē Maza  Stropu ēzēra krasta , izvēidots jauns dī k is S u n u iēlas un Lī ksnas iēlas rajona , tika vēikti stiprina s anas darbi un attī rī s anas darbi S u n upēs krasta  posma  no Odu iēlas lī dz Cē su iēlai un Odu iēlas rajona , saka rtota Liēla  Trijka rtu ēzēra tēritorija; 
 uzsta dī ta laipa cēlin s  pērsonu ar ī pas a m vajadzī ba m piēkl u s anai pēldē s anas zonai Liēla  Stropu ēzēra pludmalē ; 
 „Dzēlzcēl niēku  skvē ra  Latvijas valsts un Latgalēs kongrēsa simtgadēi par godu tika iēsta dī ti  ozolu sta di, Komuna lo kapu tēritorija  tika iēsta dī ta  riētumu tu ja; 
 apzal umotas trī sdēsmit c ētras autobusu un tramvaju piēturas, ka arī  uzsta dī tas sēptin dēsmit puk u konstrukcijas Daugavpils pilsē tas tēritorija  - Lidota ju iēla , Valkas iēla , Nomētn u iēla  tika iērī kotas jaunas piēturu platformas; 
 iēga da ti  liēlgabarī ta mēta la atkritumu kontēinēri ar tilpumu m  un sniēga liēlgabals, kas l auj ma kslī gi vēidot vidēs, sporta un atpu tas objēktus ziēmas laika  pilsē tas iēdzī vota ju val aspriēku kla sta paplas ina s anai; 
 Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dē „Komuna la s saimniēcī bas pa rvaldē  piēdalī ja s trijos Živju fonda projēktos un tos vēiksmī gi ī stēnoja, ka  rēzulta ta  iēsta dē iēga da ja s aprī kojumu malu zvējas novē rs anai Daugavpils u dēnstilpnē s, tai skaita : 

 Liēla  Stropu ēzēra un Maza  Stropu ēzēra zivju rēsursu pavairos ana  –   gab. 

karpu mazuļi,  gab. baltie am”ri,   gab. līdaku mazuļi; 

 Matēria ltēhniska  aprī kojuma iēga dē zivju rēsursu aizsardzī bas pasa kumiēm Daugavpils pilsē ta  – binokl u un nakts rēdzamī bas iērī cēs iēga dē; 
 Maks k ērē s anas sacēnsī bu organizē s ana Liēlaja  Stropu ēzēra  – maks k ērē s anas sacēnsī bu uzvarē ta ju apbalvos ana. 

S)A „Labiekārtošana D  liēla kiē labiēka rtos anas darbi pilsē tas tēritorija  . gada : 
 bē rnu sporta un atpu tas aprī kojuma rēmonts dzī vojamo ma ju pagalmos kopuma  ; 
 izrēmontē ti  pilsē tas bē rnu laukumi; 
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 jaunu autobusu piēturu uzsta dī s ana Lidota ju iēla  , Valkas iēla  , autobusu piēturas Lauki  platformas izbu vē Nomētn u iēla ; 
 ava rijas sta voklī  ēsos o rotal u iēka rtu nomain a un dros a sēguma izbu vē Tartu iēla  ; 
 pamatnēs izbu vē un ma kslī ga  sēguma iēkla s ana futbola laukuma  Vars avas iēla  B; 
 apgriēziēna joslas iērī kos ana Viēstura iēla ; 
 auto sta vlaukumu izbu vē Dzintara iēla  un Vasarnī cu iēla  ; 
 ē kas Tē rvētēs iēla   nojauks ana. . gada  S)A „Labiēka rtos ana D  vēica kapsē tu tēritoriju uzturē s anu, kur atbilstos i lī guma  notēiktajam tika vēikta jaunu apbēdī juma viētu uzmē rī s ana, nospraus ana   m  platī ba , jaunu apbēdī juma viētu iērī kos ana   m  platī ba , cēl u un cēlin u uzkops ana    m  platī ba , kapsē tas tēritorija  stihiski izvēidoto atkritumu sava ks ana un izvēs ana    m  platī ba , kapsē tu grunts cēl u uzturē s ana  km garuma , sava kto atkritumu izvēs ana un nēsankcionē ta s izga ztuvēs atkritumu likvidē s ana  .  t apmē ra , kapsē tu tēritorijas appl aus ana    m  platī ba  un  koku, kas rada bī stamu situa ciju, noza g ē s ana. Pa rskata gada  kapita lsabiēdrī ba uzturē ja parkus, skvē rus un citas publiska  liētos ana  ēsos a s tēritorijas un zal a s zonas. Tika iērī kotas puk u dobēs, ziēdu piramī das un konstrukcijas .  m  platī ba , tika nogriēzti kru mi .  m  platī ba , vasaras pērioda  tika nopl auta za lē 

   m  platī ba  pilsē tas iēla s, parkos, skvē ros un atpu tas viēta s, tika noza g ē ti  koki, kas radī ja ava rijas situa cijas, un tika vēikta  cēlmu frē zē s ana. S)A „Labiēka rtos ana D  pa rzin a  ir Daugavpils dzī vniēku patvērsmē. Sadarbī ba  ar Daugavpils pilsē tas domi klain ojos iē dzī vniēki tiēk uzturē ti patvērsmē  un tiēm tiēk vēikta vētērina ra  apskatē. .  gada  vidē ji tika uzturē ti un baroti  dzī vniēki, kas ir par  maza k nēka  . gada . Pa rskata gada  S)A „Labiēka rtos ana D  vēica pilsē tas cēl u rēmontu. Rēzulta ta  vasaras un ziēmas pērioda  tika izrēmontē tas asfaltbētona sēguma bēdrī tēs .  m  platī ba  un vēikti grants cēl u grēidērē s anas darbi  km garuma . Kapita lsabiēdrī ba uzturē ja arī  pilsē tas iēlu apgaismos anas tī klu. Tika vēikti visu komunika ciju rēmontdarbi, kabēl u un gaisa vadu lī nijas, novēcojus o konstrukciju balstu, krons tēinu, tros u  dēmontē s anas darbi, kas 
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palī dz novē rst draudus cilvē ku dzī vī bai un ī pas umam. . gada  tika nomainī ti  gaismas k ērmēn i un tika nomainī ti kabēl i  m garuma . 
4.1.5.  CENTRAL)ZĒTĀ S)LTUMAPGĀDE  Cēntralizē to siltumapga di Daugavpilī  nodros ina viēns no liēla kajiēm Daugavpils uzn ē mumiēm – PAS „Daugavpils siltumtīkli . Uzn ē muma  tiēk uzturē tas un aktualizē tas Kvalita tēs un vidēs vadī bas, ka  arī  ēnērgopa rvaldī bas sistē mas atbilstos i starptautisko standartu )SO , )SO  un )SO  prasī ba m. Latvijas Darba dēvē ju konfēdēra cijas un Latvijas brī vo arodbiēdrī bu saviēnī bas rī kotaja  uzn ē mumu ilgtspē jas indēksa novē rtē s anas pasa kuma  PAS „Daugavpils siltumtī kli  . gada  atka rtoti iēkl uva )lgtspē jas indēksa zēlta katēgorija . )lgtspē jas indēkss l auj izvē rtē t uzn ē mumu darbī bu piēca s joma s – uzn ē muma stratē g ija, darba vidē, tirgus attiēcī bas, iētēkmē uz vidi un sadarbī ba.  . gada  uzn ē mums siltumēnērg iju raz oja gan u dēnssilda maja s iēka rta s, gan kog ēnēra cijas cikla  viēnlaicī ga ēlēktroēnērg ijas un siltumēnērg ijas raz os ana . Kog ēnēra cijas cikla  saraz ota s ēlēktroēnērg ijas daudzums . gada  sasta dī ja   MWh, kas ir par   MWh maza k ka  . gada , jo ar . gada )) pusgadu Uzn ē mums pa rtrauca ēlēktroēnērg ijas raz os anu SC  kog ēnēra cijas stacija  bēidza s tiēsī bas pa rdot saraz oto ēlēktroēnērg iju obliga ta  iēpirkuma iētvaros atbilstos i MK . . . notēikumiēm Nr.  un LK  "Vēcstropi" kog ēnēra cijas stacija  tika piēmē rots " " koēficiēnts atbilstos i LR ĒM . . . lē mumam Nr. - . -  "Par cēnas difērēncē s anas koēficiēnta pa rkompēnsa cijas novē rs anai piēmē ros anu" . Uzn ē mums siltumēnērg iju piēga da  dzī vojamaja m ma ja m, sabiēdriska s nozī mēs un ru pniēcī bas uzn ē mumu ē ka m un bu vē m. Pa rskata gada  tika ēkspluatē ti siltumtī kli  km garuma  un tika nodros ina ta siltumēnērg ijas piēga dē   ē ka m. . gada  siltumtī klos tika nodots   MWh siltumēnērg ijas, kas ir par   MWh maza k nēka  . gada , maza ka piēprasī juma dē l . Rēalizē ta s siltumēnērg ijas daudzums pa rskata gada  salī dzina juma  ar iēpriēks ē jo gadu bija maza ks par   MWh jēb %.  PAS „Daugavpils siltumtī kli  pasta vī gi stra da  piē siltumtī klu optimiza cijas, lai maksima li samazina tu siltumēnērg ijas zudumus pa rvadēs laika . Vēicot siltumtī klu optimiza ciju un rēkonstrukciju, uzn ē mums izmanto jauna ka s tēhnolog ijas, konstrukcijas un 
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matēria lus. Lī dz ar to maina s arī  siltumtī klu struktu ra: virszēmēs un kana la siltumtī klu viēta  tiēk bu vē ti pazēmēs bēzkana la siltumtī kli.  . gada  tika vēikti kaitī go viēlu izmēs u atmosfē ra  mē rī jumi no siltumcēntra lē m un loka laja m katluma ja m, ka  arī  gruntsu dēn u monitorings. Tika rēalizē ts projēkts "Siltumtī klu pa rbu vē no k- -  . novēmbra iēla   lī dz k- -  . novēmbra iēla  A ". Nomainī ti . gada  izbu vē tiē pazēmēs kana la tī kla caurul vadi prēt pazēmēs bēzkana la ru pniēciski izolē tiēm caurul vadiēm, atbilstos iēm Liētota ju siltumslodzē m. Jauno siltumtī klu garums divcaurul u mē rī juma  sasta da  m, diamētrs  mm. Kopē ja s projēkta izmaksas − ,  tu kst.ĒUR. PAS Daugavpils siltumtī kli  vēica raz os anas iēka rtu un siltumtī klu pla notos rēmontus saskan a  ar rēmontu grafiku. Visu CSS siltumavotu siltumapga dēs zona s tika vēikti siltumtī klu hidrauliskiē izmē g ina jumi. Pa rskata gada  turpina ja s siltumcēntra l u un loka lo katluma ju dispēc ēriza cijas un tēlēmētrijas pilnvēidos ana. S obrī d no dispēc ērdiēnēsta punkta ir iēspē ja kontrolē t un vadī t visu trī s siltumcēntra l u, loka lo katluma ju "Ciētoksnis", "Rug ēl i", "C ērēpova" un "Vēcstropi" siltumēnērg ijas un ēlēktroēnērg ijas raz os anas iēka rtas, ka  arī  iēbu vē ta s katluma jas "Stropi" un piēbu vē ta s katluma jas "Fabrikas" siltumēnērg ijas raz os anas iēka rtas un kontrolē t loka lo katluma ju "Kalku ni" un "Grī va" siltumēnērg ijas raz os anas iēka rtas. Tas l auj opēratī vi rēag ē t uz jēbka da m novirzē m siltumēnērg ijas raz os anas iēka rtu darba rēz ī mos, ka  arī  kurina ma  un siltumnēsē ja paramētros.  
4.1.6.  ŪDENSS  A)MN)ECĪBA  

S)A „Daugavpils ”dens  stratē g iskais virsmē rk is ir u dēnsapga dēs un kanaliza cijas pakalpojumu sniēgs ana Daugavpils pilsē tas tēritorija .  . gada . oktobrī  ar Daugavpils pilsē tas domēs lē mumu tika apstiprina ti un ar . oktobri sta ja s spē ka  Saistos iē notēikumi Nr.  Sabiēdrisko u dēnssaimniēcī bas pakalpojumu organizē s anas ka rtī ba Daugavpils pilsē ta , kuri nosaka jaunos cēntralizē to u dēnsapga dēs un kanaliza cijas pakalpojumu sniēgs anas un liētos anas notēikumus. Dokumēnta  notēiktas gan S)A Daugavpils u dēns , ka  pakalpojumu sniēdzē ja saistī bas, gan uzn ē muma ēsos o un topos o kliēntu, ka  pakalpojumu liētota ju, tiēsī bas un piēna kumi visas sadarbī bas laika  - sa kot ar dokumēntu iēsniēgs anu piēslē gs anai u dēnsapga dēs un kanaliza cijas sistē ma m, to ēkspluata cijas, liētos anas un aizsardzī bas prasī bas un pakalpojumu lī guma slē gs anas, grozī s anas un izbēigs anas notēikumi. 
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U dēnsapga dēs pakalpojumu rēaliza cijas apjoms . gada , salī dzinot ar . gadu, samazina ja s par , % un sasta dī ja  ,  tu kst. m . No kopē ja  u dēnsapga dēs pakalpojumu apjoma , % vēido dzī vojama  fonda kliēntu patē rin s . . gada  s ī s kliēntu grupas patē rin a apjoms, salī dzinot ar . gadu, samazina jiēs par , %, bēt nēdzī vojama  fonda kliēntu patē rin s  samazina ja s par , %.                                                                                                                                                                                             Kanaliza cijas pakalpojumu rēaliza cijas apjoms . gada , salī dzinot ar . gadu, piēauga par , % un sasta dī ja  ,  tu kst. m . No kopē ja  kanaliza cijas pakalpojumu rēaliza cijas apjoma , % vēidoja dzī vojama  fonda kliēntu patē rin s  . gada , salī dzinot ar . gadu, s ī s kliēntu grupas patē rin a apjoms samazina ja s par , %, bēt nēdzī vojama  fonda kliēntu patē rin s  piēauga par , %. Patēicotiēs jaunu objēktu izbu vēi un ēsos o objēktu saimniēciskai ēkspluata cijai, savlaicī gai profilaktisko pasa kumu vēiks anai un opēratī vai ava rijas situa ciju likvidē s anai, tika nodros ina ts sniēgto pakalpojumu dros ums un nēpa rtrauktī ba, un kopē jiē u dēns zudumi sadalēs tī kla  sasta dī ja . % tēhniski pamatots lī mēnis ir lī dz , % . Pa rskata gada . maija  uzn ē mums iēguva Daugavpils pilsē tas domēs konkursa Vidēi draudzī ga kais uzn ē mums Daugavpilī  ))) viētu nomina cija  Vidēi draudzī ga ka  pas valdī bas kapita lsabiēdrī ba . . gada  iēvē rojams akcēnts S)A Daugavpils u dēns  darba  tika likts uz piēslē gumu tī klu bu vniēcī bu un to skaita paliēlina s anu, ī pas i priva tma ju mikrorajonos. Daugavpils ir viēna no rētaja m pilsē ta m Latvija , kura  jau  gadus darbojas pas valdī bas lī dzfinansē juma programma piēslē gumu izvēidos anai priva tma ju viēta s, kur piēējami cēntralizē tiē, no jauna izbu vē tiē, kanaliza cijas un u dēnsapga dēs tī kli. Piēslē guma lī dzfinansē juma apjoms ir difērēncē ts daz a da m iēdzī vota ju grupa m no % lī dz pat % apmē ra  un divu gadu laika  S)A „Daugavpils u dēns  san ē ma  iēsniēgumus un ar  kliēntiēm jau noslē gti pakalpojuma lī gumi vē l  piētēikumi atrodas daz a da s apstra dēs stadija s . Lai nodros ina tu liēla kam pilsē tniēku skaitam iēspē ju izmantot cēntralizē ta s sistē mas priēks rocī bas, pas valdī ba papildus piēslē gumu lī dzfinansē jumam iēdalī ja lī dzēkl us   ēiro apmē ra  arī  aptuvēni  km mag istra lo tī klu bu vniēcī bai viēta s, kura s to nēizdēva s izdarī t Ēiropas Saviēnī bas fondu projēktu iētvaros. . gada   posmos bija pabēigti bu vniēcī bas darbi un 
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pa rē jiēm  objēktiēm notika projēktē s ana. . gada  aktua la bija kanaliza cijas kolēktoru atjaunos ana pilsē tas Cēntra  Ciētoks n a, Para dēs, G imna zijas un Rī gas iēla s . . gada  S)A Daugavpils u dēns  spēcia listi turpina ja darbu projēkta )WAMA )ntēractivē WAtēr MAnagamēnt  ī stēnos ana . Projēkts tiēk rēalizē ts ar Ēiropas Rēg iona la s attī stī bas fonda ĒRAF  finansia lo atbalstu )NTĒRĒG Baltijas ju ras rēg iona transnaciona la s sadarbī bas programmas .- . gadam iētvaros. Projēkta pamatmē rk is – rēsursu izmantos anas ēfēktivita tēs paaugstina s ana un notēku dēn u attī rī s anas procēsu vadī bas uzlabos ana Baltijas ju ras rēg iona . To pla nots sasniēgt,  attī stot ēkspluatē jos o organiza ciju opēratoru  potēncia lu un ī stēnojot ēkspērimēnta la s augsto tēhnolog iju invēstī cijas, kas l aus samazina t patē rē to ēnērg ijas daudzumu un palī dzē s samazina t biogē no viēlu daudzumu, kas iēplu dī s Baltijas ju ra . Kopē jais projēkta budz ēts sasta da ,  milj. ĒUR, rēaliza cijas pēriods ir . – . gads. Par svarī go . gada notikumu ja atzī mē   uzn ē mumos pavēiktu notēku dēn u du n u un ēlēktroēnērg ijas patē rin a auditu.  Auditu starpzin ojumi un rēkomēnda cijas du n u pa rstra dēs procēsa uzlabos anai tika iēsniēgti opēratoriēm .- . novēmbrī  Rī ga . S ī  projēkta iētvaros S)A Daugavpils u dēns  kanaliza cijas attī rī s anas iēka rta s KA)  ir parēdzē ta jauna  aprī kojuma uzsta dī s ana, kas  l aus optimizē t ēlēktroēnērg ijas patē rin u. Pē c vēikta s )ēpirkuma procēdu ras rēzulta tiēm . gada .dēcēmbrī  tika parakstī ts lī gums ar firmu ABB , kuras uzdēvums –  diēnu laika  piēga da t un uzsta dī t  skaitī ta jus KA) pamata patē rē ta ju su kn i, miksēri, komprēsori, cēntrifu gas  ēlēktroēnērg ijas patē rin a uzskaitēi. Rēizi  minu tē s dati par patē rē ta ja vai patē rē ta ju grupas ēlēktroēnērg ijas patē rin u tiks sava kti, pa rraidī ti un saglaba ti ēlēktroēnērg ijas monitoringa sistē mas spēcia laja  lapa  Ēnērg ijas patē rin s . Tas l aus kontrolē t, analizē t un opēratī vi vēikt ēlēktroēnērg ijas taupī s anas pasa kumus. Lī guma summa s im pasa kumam ir   ĒUR, no kuriēm % ir ĒRAF lī dzēkl i. Pa rskata gada  S)A Daugavpils u dēns , kopa  ar Latvijas darba dēvē ju konfēdēra ciju LDDK  un Daugavpils bu vniēcī bas tēhnikumu, uzsa ka sabiēdrī bai nozī mī gu aktivita ti,  ī stēnojot Ēiropas Socia la  fonda projēktu Profēsiona lo izglī tī bas iēsta z u audzē kn u dalī ba darba vidē  balstī ta s ma cī ba s un ma cī bu praksē s uzn ē mumos .  . gada . maija  starp S)A „Daugavpils u dēns  un S)A „Ēkolat  tika parakstī ts lī gums Projēktē s anas un autoruzraudzī bas pakalpojumu sniēgs ana mag istra lo 
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u dēnsapga dēs un kanaliza cijas tī klu, ka  arī  dī k ēru bu vniēcī bai Judovkas rajona , Daugavpilī . S ī  lī guma iētvaros S)A „Ēkolat  spēcia listiēm bija nēpiēciēs ams lī dz gada bēiga m izstra da t, saskan ot un nodot mu su spēcia listiēm  bu vprojēktus, uz kuru pamata Judovkas mikrorajona  vē la k pla nots vēikt u dēnssaimniēcī bas infrastruktu ras bu vniēcī bu. Pē c spēcia listu aprē k iniēm, lai piēviēnotu Judovkas mikrorajonu pilsē tas u dēnsapga dēs un kanaliza cijas sistē ma m, s ēit ir nēpiēciēs ams izbu vē t kanaliza cijas un u dēnsapga dēs iēlu tī klus un dī k ērus zēm Daugavas upēs, sadzī vēs notēku dēn u spiēdiēna kanaliza ciju un kanaliza cijas su kn u stacijas, iērī kot akas, piēslē gs anas kamēras, noslē garmatu ru utt. Kopuma  pla nots izbu vē t kanaliza cijas a rē jos inz ēniērtī klus ,  km garuma  un u dēnsapga dēs a rē jos inz ēniērtī klus ,  km garuma . Paplas ina to sistē mu darbī bas nodros ina s anai tiks jaunizbu vē tas trī s un pa rbu vē ta viēna kanaliza cijas su kn u stacija. . gada  tika akcēptē ti visi bu vprojēkti, ka  arī  san ēmtas visas atzī mēs par projēktē s anas nosacī jumu izpildi, tika vēikta kanaliza cijas su kn u staciju bu vprojēkta ēkspērtī zē saskan a  ar likumdos anas prasī ba m un tika sagatavots projēkta iēsniēgums CFLA. Projēktu tiēk parēdzē ts finansē t, san ēmot lī dzfinansē jumu no Kohē zijas fonda   ,  ĒUR apmē ra . Pa rē jo izmaksu sēgs anai S)A Daugavpils u dēns  pla no piēsaistī t ilgtērmin a aizn ē mumu. Projēkta ī stēnos anu pla nots uzsa kt . gada . cēturksnī  jau san ēmts pozitī vs atzinums no Cēntra la s finans u un lī gumu ag ēntu ras , savuka rt kopē jais projēkta rēaliza cijas tērmin s , iēskaitot piēslē gumu izvēidi, ir notēikts, sa kot no . gada . ju nija lī dz . gada . sēptēmbrim. Pla nots, ka projēkta iētvaros pilsē tas kanaliza cijas un u dēnsapga dēs tī kliēm tiks piēslē gti papildus  iēdzī vota ji. 
4.1.7.  SAB)EDR)SKA)S TRANSPORTS  Daugavpils pilsē ta  ir labi attī stī ts transporta tī kls, kas saviēno pilsē tas cēntru ar mikrorajoniēm. Sabiēdriska  transporta pakalpojumus Daugavpils administratī vaja  tēritorija  nodros ina AS  Daugavpils satiksme .  . gada  AS Daugavpils satiksmē  pa rvada ja  ,  tu kst. pasaz iēru ar tramvajiēm un  ,  tu kst. pasaz iēru ar autobusiēm.  

 

  



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    9 0 |  1 2 9  

 

Pasažieru pārvadājumu rādītāji 
Datu avots: S)A Daugavpils satiksme  

Rādītāju nosaukums Mērvienība 
. gads 

Autobusi Tramvaji 

Pasažieru pārvadāšana kopā:  
Tu kstos i pasaz iēru  ,   ,  no tiēm:    Bil ētēs 
Tu kstos i pasaz iēru 

 ,   ,  Mē nēs bil ētēs  Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Bil ētēs svē tdiēnas un svē tku diēnas  

Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  )nvalī di ))) gr., pēnsiona ri, kuriēm iēna kumu apmē rs nēpa rsniēdz  ,  ĒUR  Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Bil ētēs pilsē tas  svē tku  laika  

Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Pēnsiona ri, kas vēca ki par   gadiēm  Tu kstos i pasaz iēru 

 ,   ,  Vispa rē ja s izglī tī bas iēsta dē s izglī tojamiē 
Tu kstos i pasaz iēru 

 ,   ,  Profēsiona la s izglī tī bas iēsta dē s izglī tojamiē 
Tu kstos i pasaz iēru 

,  ,  Rēprēsē tiē 
Tu kstos i pasaz iēru 

,  ,  Daudzbē rnu g imēnēs locēkl i Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  C AĒS likvidatori Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  AKCDB locēkl i Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Afganista nas kara dalī bniēki Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  )nvalī di ) gr., invalī di )) gr., pērsonas lī dz  gadiēm ar invalidita ti un pavados o pērsonu 

Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Bē rni ba rēn i Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Bē rni lī dz  g. Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  DPSATC apga da jamiē 

Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Starpt. vēco l auz u diēna 

Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  Starpt. invalī du diēna 

Tu kstos i pasaz iēru 
,  ,  

 Salī dzinot ar . gadu, pa rvada to pasaz iēru skaits paliēlina ja s par  ,  tu kst. pasaz iēriēm: autobusos pasaz iēru skaits paliēlina ja s par , %, bēt tramvajos -  par %. 
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Piēaugums pa rsvara  saistī ts ar pasaz iēriēm, kuriēm tika piēs k irti brauks anas maksas atviēglojumi.          )ēn ē mumi no pamatdarbī bas faktiski bija  ĒUR   , . Tas ir par  ĒUR 
 ,  maza k jēb par , % salī dzinot ar pla noto )ēn ē mumi no pamatdarbī bas samazina ja s, jo samazina ja s pasaz iēru skaits, kas tiēk pa rvada ti par maksu.  Sakara  ar iēn ē mumu samazina s anos tika vēikti pasa kumi uzn ē muma izdēvumu samazina s anai. Ta  rēzulta ta  uzn ē muma izdēvumi samazina ja s par ĒUR  ,   jēb par ,  %,  salī dzinot ar . gada pla nu. 

 

)zdevumu pozīcijas eiro  

Datu avots: S)A Daugavpils satiksme  

 

Nr. p.k. )zdevumu pozīcijas 
)zdevumi kopā 

Plāns  Fakts Novirze 

 Darba algas fonds   ,    ,  -  ,  

 Rēmonta darbi  ,   ,  -  ,  

 Dēgviēla  ,   ,  -  ,  

 Ēlēktroēnērg ija  ,   ,  -  ,  

 U dēns un kanaliza cija ,  ,  - ,  

 Siltumēnērg ija ,  ,  -  ,  

 

 Administratī viē izdēvumi 
 

,  ,  -  ,  

 . gada  uzn ē mums uzturē ja  tramvaju vagonu un  autobusu darba ka rtī ba . Lai nodros ina tu ī pas uma piēna cī gu uzturē s anu un rēmontu, AS Daugavpils satiksmē  vēica: 
 tramvaju cēl a rēmontu:    - dēpo Ja tniēku iēla   m; - A. Pumpura iēla  –  m; - dal ē ja guls n u nomain a Ja tniēku iēla  –  gab.; - dal ē ja guls n u main a .Novēmbra  iēlas posma  no Valkas iēlas lī dz Vasarnī cas iēlai –  gab; 
 tramvaju vagonu tēkos o rēmontu –  gab. Nr. , Nr. , , . ; 
 autobusu dzinē ju rēmontu –  gab.; 
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 autobusu pa rnēsumka rbu rēmontu –  gab.; 
 autobusu agrēga tu rēmontu  -   gab. komprēsori ; 
 tramvaju kontaktmēzglu rēstaura ciju -  gab.; 
 ikdiēnas apkopēs pērsona la tēlpas kosmē tisko rēmontu dēpo Ja tniēku iēla  ; 
 konduktoru atpu tas tēlpas grī das sēguma nomain u, nojumēs stabu un ka pn u kra sos anu autoosta  Viēstura iēla  ; 
 rēzērvēs dal u noliktavas jumta sēguma rēmontu dēpo Ja tniēku iēla  ; 
 asfalta sēguma bēdru rēmontu uzn ē muma tēritorija   m² ; 
 kanaliza cijas atsu knē s anas mēzgla rēmontu dēpo Ja tniēku iēla . 

 Lai piēsaistī tu ĒS struktu rfondus ta la kai uzn ē muma struktu ras attī stī bai, AS „Daugavpils satiksmē  vēica s a das darbī bas: . tika vēiksmī gi rēalizē ts bu vprojēkts Daugavpils pilsē tas ēsos a s tramvaju lī nijas atsēvis k u posmu kontakttī kla piēla gos anai stiēn vēida un pantogra fa tipa stra vas uztvē rē ja izmantos anai ; . tika noslē gts lī gums ar bu vuzn ē mē ju objēkta  Jauna tramvaju lī nijas posma . Novēmbra iēla – Vēsēlī bas iēla – Stropu ciēmats, Daugavpilī , bu vniēcī ba ; . tika noslē gts lī gums ar bu vuzn ē mē ju objēkta  Kabēl lī nijas izbu vē posma  Ja tniēku iēlas dēpo – Stropi ; . tika vēikta iēpirkuma procēdu ra objēkta  Daugavpils pilsē tas tramvaju lī nijas pa rbu vēs darbiēm posmos Viēnī bas iēla – Stacijas iēla, Para dēs iēla – Ciētoksnis . Notiēk piēda va jumu vē rtē s ana; . tika vēikta iēpirkuma procēdu ra  c ētru asu tramvaju iēga dēi Kohē zijas fonda projēkta „Vidēi draudzī ga transporta attī stī ba Daugavpils pilsē ta  iētvaros. Notiēk piēda va jumu vē rtē s ana. . gada  notika   konduktoru, autobusu un tramvaju vadī ta ju pa rbaudēs. Savlaicī gi izskatī ti un objēktī vi novē rtē ti  darbiniēku pa rka pumi. Tika iztēikti  ra jiēni,  piēzī mēs,  aizra dī jums,  darbiniēkiēm ja atlī dzina uzn ē mumam nodarī tos matēria los zaudē jumus un  gadī jumos pa rka pumi nētika konstatē ti. 
S)A Daugavpils autobusu parks  sniēdz sabiēdriska  transporta pakalpojumus trī s pasaz iēru pa rvada jumu joma s: rēg iona los viētē ja s nozī mēs pa rvada jumos, rēg iona los 
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starppilsē tu nozī mēs pa rvada jumos un starptautiskos mars rutos uz Liētuvu un Baltkriēviju. Daugavpils autobusu parks apkalpo  viētē jo mars rutu,  starppilsē tu mars rutus un  starptautiskos mars rutus. S)A Daugavpils autobusu parks  sasta va  ir trī s filia lēs Kra slava , Dagda , )lu kstē  un valdī juma  ir c ētras autoostas: Daugavpils, Kra slava, Dagda un )lu kstē. Kopuma  pa rskata gada  uzn ē muma  tika nodarbina ti  darbiniēki, izmantoti  autobusi  autobusu mars rutos, gada  tika pa rvada ti vaira k nēka     pasaz iēru un nobraukti vaira k nēka     km.  Kopuma  . gada  S)A Daugavpils autobusu parks sabiēdriska  transporta pakalpojumus izmantoja ,  tu kst. rēizēs, kas ir par ,  % maza k nēka  pē rn, tostarp: 
 viētē ja s nozī mēs pa rvada jumos pasaz iēru kopē jais skaits ir samazina jiēs par ,  % un bija ,  tu kst.; 
 strappilsē tu nozī mēs pa rvada jumos pa rvada to pasaz iēru skaits ir samazina jiēs par ,  % un bija ,  tu kst.; 
 visliēla kais pa rvada to pasaz iēru skaita samazina jums tika iēvē rots starptautiskos pa rvada jumos un pa rvada jumos pē c kliēntu piētēikumiēm, t.i. par ,  %, ka  rēzulta ta  tika pa rvada ti ,  tu kst. pasaz iēru. Pasaz iēru skaita samazina jums ir saistī ts ar iēdzī vota ju skaita izmain a m, urbaniza cijas procēsu un labkla jī bas lī mēn a paaugstina s anos, kad pa rviētos ana s tiēk nodros ina ta ar citiēm transporta vēidiēm pa rsvara  ar automas ī na m . Pasaz iēru skaita samazina jumu iētēkmē  arī  bil ēs u cēnu izmain as gan rēpublikas pilsē ta s, gan rēg iona lajos pa rvada jumos, vēicot tarifu izlī dzina s anu. Ja n ēm vē ra  arī  ē nu ēkonomikas sēkas, kas tiēk rēalizē ta no nērēgula ro pa rvada ta ju pusēs. Sniēgto pakalpojumu kvalita tēs uzlabos anai, sabiēdrī ba vēica invēstī cijas tēhnolog isko iēka rtu atjaunos ana  un datoriza cijas procēsa uzlabos ana , iēga da jotiēs modērna kas iēka rtas: autobusu mazga s anas-tī rī s anas iēka rtas, datortēhniku, ka  arī  vēica vidēonovē ros anas un ugunsdros ī bas signaliza cijas sistē mu modērniza ciju. 

4.1.8.  VESELĪBAS APRŪPE  Daugavpils pilsē tas domēs topos o a rstu atbalsta programma dēvusi pozitī vus rēzulta tus un Daugavpils reģionālajā slimnīcā pē c rēzidēntu ras pabēigs anas atgriēzus iēs 
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jauniē spēcia listi, palī dzot nodros ina t piētiēkamu darba slodzi un vēicinot vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu piēējamī bu paciēntiēm t.sk. iēviēs ot jaunas a rstē s anas mētodēs . Nēskatotiēs uz to, S)A Daugavpils rēg iona la  slimnī ca  un cita s pilsē tas a rstniēcī bas iēsta dē s joproja m ir novē rojams a rstu tru kums notēikta s spēcialita tē s. Lī dz ar to pas valdī ba pa rskata gada  turpina ja atbalstī t Daugavpils vēsēlī bas apru pēs iēsta z u attī stī bu, maksa jot topos ajiēm a rstiēm stipēndijas. Piēsaista mo rēzidēntu skaits ikgadē ji paka pēniski piēaug un prognozē jams, ka lī dz . gadam iēskaitot  S)A Daugavpils rēg iona la  slimnī ca  kvalificē to cilvē krēsursu tru kums liēla  mē ra  tiks novē rsts, nodros inot acī mrēdzamo iēguldī jumu slimnī cas stabilajai na kotnēi.  )ēvē rojams atbalsts iēpriēks minē ta s problē mas risina s ana  tika nodros ina ts sadarbī bas iētvaros starp kapita lsabiēdrī bu un Rī gas Stradin a Univērsita ti. Patēicotiēs kapita lsabiēdrī bas infrastruktu rai un apma cī ttiēsī gajam pērsona lam, slimnī ca kl uvusi par apmacī bas ba zi a rstiēm rēzidēntiēm un mēdicī nas ma sa m. Rī gas Stradin a Univērsita tēs ta la kapma cī bas programmas dot iēspē ju slimnī cas pērsona lam paaugstina t savu kvalifika ciju un rēzulta ta  paaugstina t slimnī ca  sniēgto vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu kvalita ti. Tas viss virza slimnī cas zina tniski - pē tniēcisko darbu augsta ka  lī mēnī , slimnī cai kl u stot par nozī mī gu apma cī bas un pē tniēcī bas cēntru.  Patēicotiēs . gada sa kuma  kapita lsabiēdrī bas dibina ta ju vēiktajiēm iēguldī jumiēm   ĒUR  slimnī cas pamatkapita la , S)A Daugavpils rēg iona la  slimnī ca  izdēviēs kompēnsē t lī dzēkl u dēficī tu, kas iēpriēks ē ja  gada  izvēidojiēs valsts finansē juma tru kuma dē l  . gada  slimnī ca, sniēdzot nēatliēkamo mēdicī nisko palī dzī bu atbilstos i paciēntu faktiskajam piēprasī jumam, pa rsniēdza valsts pasu tī jumu, vēidojot lī dzēkl u dēficī tu   ĒUR apmē ra . )ēguldī jumi dal ē ji sēdza uzkra tos para dus mēdikamēntu un mēdicī nas iērī c u piēga da ta jiēm, dēva iēspē ju modērnizē t, atjaunot dal u no rī cī ba  ēsos aja m tēhnolog ija m, kas nodros ina nēpa rtrauktu nēatliēkama s mēdicī niska s palī dzī bas sniēgs anu un garantē  sniēdzamo pakalpojumu kvalita ti.  . gada laika  S)A Daugavpils rēg iona la  slimnī ca  staciona ros t.sk. diēnas staciona ros  a rstē ja s   paciēnti, tika nodros ina ta   ambulatora ēpizodē, ka  arī  vēiktas   opēra cijas. 
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Sabiēdrī ba ar iērobēz otu atbildī bu Daugavpils bērnu veselības centrs  turpma k – Cēntrs  vēic prima ra s un sēkunda ra s ambulatora s vēsēlī bas apru pēs pakalpojumus bē rniēm, ka  arī   nodros ina mēdicī niska s un rēhabilita cijas pakalpojumus gulos iēm paciēntiēm ma jas apsta kl os. Sēkunda ra s vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu iētvaros Cēntrs  turpina  sniēgt diagnostikas pakalpojumus, a rstu spēcia listu konsulta cijas, izmēklē jumus,  diēnas staciona ra un hronisko obstruktī vu plaus u slimī bu kabinēta pakalpojumus, ka  arī  rēhabilita cijas un fizika la s mēdicī nas pakalpojumus. Cēntrs sniēdzot prima ra s un sēkunda ra s vēsēlī bas apru pēs pakalpojumus kliēntiēm, nodros ina lī gumsaistī bu izpildi ar Naciona lo vēsēlī bas diēnēstu. . gada  Cēntrs izmantoja % - no valsts budz ēta finansē juma vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu sniēgs anai. . gada   Cēntru apmēklē ja  paciēnti, konsultē to bē rnu skaits piē a rstiēm spēcia listiēm – , a rstē to paciēntu skaits diēnas staciona ra  – , rēhabilita cijas un   fizika la s tērapijas procēdu ras tika vēiktas  paciēntiēm, diagnostiskiē pakalpojumi tika vēikti  paciēntiēm, vēsēlī bas apru pēs pakalpojumi ma jas apsta kl os tika nodros ina ti  paciēntiēm un dēz u ra rsta pakalpojumi tika sniēgti  paciēntiēm. Cēntra tēlpa s darbojas  g imēnēs a rstu praksēs,  oftalmologu un  otolaringologa praksē, ka  arī  S)A ,,Ē.Gulbja Laboratorija , kas dod iēspē ju Cēntra paciēntiēm vēikt kvalitatī vus laboratoriskos izmēklē jumus. Paaugstinot pērsona la profēsiona lo kompētēnci un prasmēs, Cēntrs viēnlaicī gi paliēlina vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu skaitu, turpina attī stī t to sniēgs anas kvalita ti. . gada  tika iēviēsts jauns pakalpojums – dzirdēs pa rbaudē jaundzimus ajiēm un zī dain iēm. . gada  Cēntrs sēkunda ro ambulatoro vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu sniēdzē ju atlasēs procēdu ras rēzulta ta  no Naciona la  vēsēlī bas diēnēsta san ē ma valsts finansē jumu jaunajai programmai – )nfēktolog ija. Kvalitatī vu vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu nodros ina s anai, ka  arī  paplas ina s anai tika iēga da ts mu sdiēnī gs aprī kojums: Bobota galds rēhabilita cijai, masa z as kus ētē ar ēlēktrisko rēgula ciju, mēdicī nas kus ētēs diēnas staciona ram, dzirdēs pa rbaudēs apara ts jaundzimus ajiēm, profēsiona lais nēbulaizērs fizika la s tērapijas kabinētam, ka  arī  oktobrī  rēntgēna apara ts. Pilnvēidojot Cēntra infrastruktu ru, tika uzsta dī ta dzēsē s anas sistē ma 
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rēhabilita cijas za lē ,  ka  arī  nodros ina ta automa tiska s rēzērvēs iērī cēs iēslē gs ana intērnēta tī kla nēpa rtrauktai  darbī bai. Viēnlaicī gi notiēk Cēntra darbī bas popularizē s ana Daugavpils pilsē ta  un Latvija  informa cija  par cēntra darbī bu un vēsēlī bas apru pēs pakalpojumu piēējamī bu un sniēgs anu, tiēk izviētota Latvijas vēsēlī bas porta la  - www.mēdicinē.lv  - un profēsiona la s vēsēlī bas  gadagra mata .  Cēntrs vēiksmī gi sadarbojas ar Latvijas Univērsita ti, Paula Stradin a Univērsita ti, Daugavpils Univērsita ti un Daugavpils mēdicī nas kolēdz u jaunu spēcia listu sagatavos ana  un piēsaistī s ana  darbam a rstniēcī bas iēsta dē s Daugavpilī .  . gada  Cēntrs nodros ina ja praksi  studēntam.  Cēntrs atbalsta vēsēlī bas vēicina s anas pasa kumu ī stēnos anu Daugavpils pilsē tas un novada projēktos. Turpma k Cēntrs pla no maksima li oriēntē tiēs uz kvalitatī vu, piēprasī tu, finansia li piēējamu un konkurē tspē jī gu ambulatoro mēdicī nisko un rēhabilita cijas pakalpojumu nodros ina s anu Daugavpils pilsē tas bē rniēm. 
S)A Daugavpils zobārstniecības poliklīnika  turpma k – Poliklī nika  zobu a rstē s ana  un protēzē s ana  ir viēna no liēla kaja m s a da profila iēsta dē m Latvija .  . gada  rēg istrē ti  apmēklē jumi. Svē tdiēna s un svē tku diēna s dēz u ra rsts piēn ē ma  paciēntus.  Poliklī nika ir viēnī ga  iēsta dē Latgalē , kura sniēdz zoba rstniēcī bas palī dzī bu ma ja s. S a da palī dzī ba sniēgta  paciēntiēm. )r iērī kots kabinēts paciēntiēm ar funkciona lajiēm traucē jumiēm. Piēn ēmti  paciēnti un tiēm sniēgta palī dzī ba pilna  apjoma . Lai tiktu sniēgta zoba rstniēcī bas palī dzī ba riska grupas paciēntiēm, Poliklī nika ir noslē gusi lī gumus ar: 

 Daugavpils pilsē tas domēs Socia lo diēnēstu – piēn ēmti  paciēnti; 
 Daugavpils pēnsiona ru socia la s apkalpos anas tēritoria lo cēntru – piēn ēmti  paciēnti; 
 VSAC Latgalē  filia lē m Kalku ni  un Kalupē  – piēn ēmti  paciēnti; 
 VS)A Daugavpils psihonēirolog iska  slimnī ca  ilgstos as socia la s apru pēs un socia la s rēhabilita cijas institu ciju – piēn ēmti  paciēnti; 
 )ēslodzī juma viētu pa rvaldi – Daugavgrī vas ciētums – piēn ēmti  paciēnti. 
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Poliklī nikas zoba rstē ma ca s Stomatolog ijas institu ta rēzidēntu ra  a rsta pēriodontologa spēcialita tē . A rsti savu profēsiona lo kvalifika ciju paaugstina ja apmēklē jot sēkojos us kursus: 
 viēna a rstē ortodontē )gaunija ; 
 divi zoba rsti Francija ; 
 divi zoba rsti un viēna zobu higiē nistē Liētuva ; 
 viēna zoba rstē Va cija . )r uzlabota Poliklī nikas matēria ltēhniska  ba zē. Par Poliklī nikas finansia lajiēm lī dzēkl iēm ir iēga da ts sēkojos ais: 
 )VOCAP  sistē ma – nēizn ēmamo zobu protē z u izgatavos anai; 
 autokla vs – mēdicī nisko instrumēntu stēriliza cijai; 
 cēntrifu ga PRF DUO  – trombocī ta  rēcēkl a iēgu s anai, lai tiktu aizpildī ta alvēola pē c ēkstrakcijas; 
 gaismas ciētē jos as lampas  gab.  – plombē jamo matēria lu ciētē s anai; 
 bahilu automa tiska  iēka rta ar PVC plē vi – higiē niska  rēz ī ma iēvē ros anai opēra ciju tēlpa ; 
 tērmodēzinficē jos iē apara ti  gab.  – zoba rstniēcī bas instrumēntu mazga s anai un dēzinfēkcijai. 

4.1.9.  UZŅĒMĒJDARBĪBAS VE)C)NĀŠANA  . gada  Domē aktī vi sadarboja s ar Daugavpils uzn ē mē jiēm un biznēsa atbalsta organiza cija m, organizē ja tiks ana s un daz a dus pasa kumus uzn ē mē ju atbalstam un kontaktu dibina s anai. Uzn ē mē jiēm rēgula ri tiēk nodros ina ts atbalsts informatī va  vēida , tiēk piēda va ti granti un nodokl u atlaidēs.  Liēla kais gada pasa kums bija konfērēncē Biznēss Daugavpilī  un Latgalēs SĒŽ , kas norisina ja s . marta . Kopuma  konfērēncē  piēdalī ja s  dalī bniēki, tai skaita  vaira k nēka   uzn ē mē ji no Latvijas, pa rsta vji no ministrija m, vē stniēcī ba m, tirdzniēcī bas ru pniēcī bas kamēra m, attī stī bas ag ēntu ra m, konsula tiēm, LR Saēimas, cita m SĒŽ un daz a du valstu pa rsta vniēcī ba m Latvija , ka  arī  vaira k nēka   starptautiskiē pa rsta vji no  valstī m un citi iēintērēsē tiē par biznēsa iēspē ja m Daugavpilī  un Latgalēs SĒŽ.  Konfērēncē  notika diskusijas par Latgalēs SĒŽ un raz os anas attī stī bas iēspē ja m Daugavpils tēritorija . Paralē li notika  B B  tiks ana s, kura  tika dibina ti vaira k nēka   kontakti, 
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 a rvalstu uzn ē mumi no Vitēbskas apgabala Baltkriēvija , Plēskavas apgabala Kriēvijas Fēdēra cija , Lodzas Polija , ka  arī   Daugavpils uzn ē mumi. . gada  cēturto rēizi Daugavpilī  notika jauno uzn ē mē ju atbalsta grantu programma „)mpulss . Ta s  iētvaros  uzn ē mumi san ē ma domēs atbalstu   ĒUR apmē ra .  )zsta dē  Uzn ē mē ju diēnas Latgalē  Daugavpilī  .- . sēptēmbrī  tika izviētots Daugavpils pilsē tas stēnds Daugavpils ir )mpulss uzn ē mē jdarbī bai , kura   firmas - grantu konkursa )mpulss  uzvarē ta jas, prēzēntē ja savas prēcēs un pakalpojumus. Pa rskata gada  notika  uzn ē mē ju a rvalstu brauciēni. Daugavpils pilsē tas domē organizē ja Daugavpils s u s anas jomas uzn ē mē ju brauciēnu uz Lodzu Polija , kur no . lī dz . maijam notika Daugavpils un Lodzas s u s anas uzn ē mumu tiks ana s. Atsēvis k i Daugavpils uzn ē mē ji apmēklē ja Vitēbskas biznēsa forumu )nova cijas. )nvēstī cijas. Pērspēktī vas  .- . maija  un . piērobēz as rēg ionu forumu  Plēskava  .- . maija . Notika vaira kas uzn ē mē ju tiks ana s ar a rvalstu vē stniēcī bu un a rvalstu sabiēdrisko organiza ciju pa rsta vjiēm. . gada . augusta  notika Kazahsta nas Rēpublikas vē stniēka Baurz ana Muhamēdz anova un vē stniēcī bas spēcia listu vizī tē Daugavpilī , kuras laika  noritē ja starptautiska  biznēsa tiks ana s Kazahsta nas, Daugavpils un Latgalēs rēg iona ēkonomiska s sadarbī bas pērspēktī vas , ka  arī  Latvijas Dzēlzcēl a Ritos a  sasta va sērvisa Lokomotī vju rēmonta cēntra apmēklē jums. C ēhijas vē stniēka Miroslava Kosēka vizī tē Daugavpilī  notika . oktobrī , vizī tēs laika  tika apmēklē ta AS Daugavpils Lokomotī vju rēmonta ru pnī ca . Savuka rt . ju lija  notika tiks ana s ar Latvijas Socia la s uzn ē mē jdarbī bas asocia cijas, SĒ Forum Žviēdrija  un ODB Bēlarus Baltkriēvija  pa rsta vjiēm. Pa rskata gada . maija  Daugavpils uzn ē mē jiēm bija iēspē ja tiktiēs ar Latvijas Rēpublikas Ēkonomikas ministru Arvilu As ēradēnu.  . gada . dēcēmbrī  sta ja s spē ka  jauni pas valdī bas saistos iē notēikumi Nr.  Saistos iē notēikumi par lī dzfinansē jumu nēkustama  ī pas uma piēslē gs anai cēntralizē tajai u dēnsapga dēs vai kanaliza cijas sistē mai . S iē notēikumi parēdz atbalstu uzn ē mē jiēm raz os anas objēktu apbu vēs tēritorija  ēsos o raz os anas ē ku piēslē gumam. 
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4.2.  DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS )NVESTĪC)JU PROJEKT)  

2017. gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie Daugavpils pilsētas 
pašvaldības projekti 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 
Projekta 

nosaukums 

 

Projekta 

summa 

eiro 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš 

)zglītības un kult”ras iestāžu infrastrukt”ras sakārtošana ĒK)) projēkts „Siltumnī cēfēkta ga zu ēmisiju samazina s ana Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē  Nr.ĒK))- /  

   Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iēsta dēs S aura  iēla  , Daugavpilī  ēnērgoēfēktivita tēs uzlabos ana, vēicot ē kas pa rbu vi par zēma ēnērg ijas patē rin a ē ku. 
.- . 

ĒRAF projēkts „Ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana Daugavpils pilsē tas izglī tī bas iēsta dēs sporta za lēs korpusa  Marijas iēla  D, Daugavpilī  

  Prima ra s ēnērg ijas patē rin a samazina s ana, sēkmē jot ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anu J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zijai, Daugavpilī . 
.- . 

ĒRAF projēkts „Ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana Daugavpils pilsē tas  pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē  Nr.  - Sta va  iēla  , Daugavpilī  

  Prima ra s ēnērg ijas patē rin a samazina s ana, sēkmē jot ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anu Daugavpils pilsē tas pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē  Nr. , Sta va  iēla  , Daugavpilī . 

.- . 

ĒRAF projēkts „Ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana Daugavpils pilsē tas pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē  Nr.  - Raipolēs iēla  , Daugavpilī  

   Prima ra s ēnērg ijas patē rin a samazina s ana, sēkmē jot ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anu Daugavpils pilsē tas pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē  Nr. , Raipolēs iēla  , Daugavpilī . 

.- . 

ĒRAF projēkts Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iēsta dēs ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana   
  .  Prima ra s ēnērg ijas patē rin a samazina s ana, sēkmē jot ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anu Daugavpils pilsē tas pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē  Nr. , Malu iēla  , Daugavpilī . 

.- . 

ĒRAF projēkts Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskolas „Saulēs skola  izvēidos ana par Profēsiona la s izglī tī bas kompētēncēs cēntru P)KC  un infrastruktu ras modērniza cijas )).ka rta  

  .  Modērnizē ts profēsiona la s izglī tī bas kompētēncēs cēntrs Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola Saulēs skola , nodros inot ma cī bu vidēs atbilstī bu tautsaimniēcī bas nozaru attī stī bai un uzlabojot profēsiona la s izglī tī bas piēējamī bu. 

.- . 
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Projekta 

nosaukums 

 

Projekta 

summa 

eiro 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš ĒRAF projēkts Daugavpils Valsts g imna zijas matēria li tēhniska s ba zēs un infrastruktu ras modērniza cija  

  .     Daugavpils Valsts g imna zijas izglī tī bas infrastruktu ras attī stī ba, kas sēkmē s pla noto kompētēnc u piēēja  balstī ta  vispa rē ja s izglī tī bas satura paka pēnisku iēviēs anu 

.- . 

ĒRAF projēkts Ēnērgoēfēktivita tēs nodros ina s ana Daugavpils Kultu ras pilī , Smils u iēla   

  .  Prima ra s ēnērg ijas patē rin a samazina s ana, sēkmē jot ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s anu Daugavpils Kultu ras pilī  
.- . 

ĒRAF projēkts „Daugavpils vispa rē jo izglī tī bas iēsta z u matēria li tēhniska s ba zēs un infrastruktu ras saka rtos ana atbilstos i mu sdiēnī ga m prasī ba m  

  .  Projēkta iētvaros tiks vēikta pilna apjoma pa rbu vē ē ka  Para dēs iēla  , Daugavpilī , izvēidojot ērgonomisku ma cī bu vidi Daugavpils Saskan as pamatskolai un tiks radī ta ērgonomiska ma cī bu vidē atsēvis k a s tēlpu grupa s sēkojos a s izglī tī bas iēsta dē s:  - Daugavpils Kriēvu vidusskola-licējs, Tautas iēla   - Daugavpils .vidusskola, Rain a iēla   - Daugavpils .vidusskola, Valkas iēla A  - Daugavpils .vidusskola, Avēn u iēla   - Daugavpils Saskan as pamatskola, Para dēs iēla  

.- . 

Sociālās infrastrukt”ras uzlabošana Aktī va  nodarbina tī bas pasa kums „Algoti pagaidu sabiēdriskiē darbi  

 .   bēzdarbniēkiēm tika piēda va ta iēspē ja iēgu t vai uzturē t darba iēman as, vēicina t savu aktivita ti sabiēdrī bas laba . 
. 

ĒSF projēkts „Proti un dari!  

  Motivē t un aktivizē t jauniēs us, kuri nēma ca s, nēstra da  vai nēapgu st arodu un nav rēg istrē ti NVA ka  bēzdarbniēki. )ēsaistī t jauniēs us izglī tī ba , tai skaita  aroda apguvē , Jauniēs u garantijas pasa kumos, kurus ī stēno NVA un Valsts izglī tī bas attī stī bas ag ēntu ra, un nēvalstisko organiza ciju vai jauniēs u cēntru darbī ba . 

.- . 

Vēsēlī bas vēicina s anas un slimī bu profilaksēs pasa kumi Daugavpils pilsē tas pas valdī ba  
 .  Projēkta mē rk is ir uzlabot piēējamī bu vēsēlī bas vēicina s anas un slimī bu profilaksēs pakalpojumiēm  visiēm Daugavpils 

.- . 
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Projekta 

nosaukums 

 

Projekta 

summa 

eiro 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš iēdzī vota jiēm, jo ī pas i nabadzī bas un socia la s atstumtī bas riskam  pakl autajiēm iēdzī vota jiēm, ī stēnojot viētē ja mē roga pasa kumus. 
Kvalitatīvas tehniskās infrastrukt”ras nodrošināšana industriālajās zonās ĒRAF projēkts „Dēgradē to ru pniēcisko tēritoriju rēg ēnēra cija Daugavpils pilsē tas, Daugavpils un )lu kstēs novadu tēritorija s ) ka rta  

   Daugavpils pilsē tas un Daugavpils novada industria lo tēritoriju rēvitaliza cija, vēicot publiska s infrastruktu ras saka rtos anu. 
.- . 

Daugavpils pilsē tas publiska s infrastruktu ras saka rtos ana uzn ē mē jdarbī bas vēicina s anai  
  .  Projēkta mē rk is ir paliēlina t priva to invēstī ciju apjomu Daugavpils pilsē ta , vēicot iēguldī jumus komērcdarbī bas attī stī bai Ciētoks n a noliktavu zonas tēritorijas ēkonomiskajai spēcializa cijai 

.- . 

Transporta infrastrukt”ras attīstība KF projēkts Smiltēnēs iēlas divlī mēn a pa rvalda ar piēvadiēm bu vniēcī ba lī dz Smils u un Kaun as iēlu krustojumam Daugavpilī  
  .  Projēkts ir sēcī gs turpina jums  – . Ēiropas Saviēnī bas fondu pla nos anas pērioda  vēiktajiēm iēguldī jumiēm Daugavpils pilsē tas transporta infrastruktu ra  uzlabojot un vēicinot intēgrē tu sasaisti TĒN-T tī kla , attī stot pilsē tu tranzī tmēzglu funkcijas, paaugstinot mag istra lo iēlu- Smils u iēla, Vars avas iēla, Malu iēlas caurlaidēs spē jas, uzlabojot transporta plu smas vidē jo a trumu un saī sinot pa rviētojotiēs nēpiēciēs amo laiku, viēnlaikus vēicinot ēkolog iska s un dzī vēs vidēs kvalita tēs uzlabos anos pilsē tas iēdzī vota jiēm. 

.- . 

Citi ES strukt”rfondu līdzfinansētie projekti ĒS projēkts „  &    SĒAPs  

  

 

Nodros ina t viēnotu piēēju ēnērgopa rvaldī bas intēgrē s anai pilsē tas )lgtspē jī gas ēnērg ijas rī cī bas pla na , kas l auj sasniēgt nēpa rtrauktu ēnērg ijas patē rin a un izmaksu samazina jumu. )zstra da ts un apstiprina ts Daugavpils pilsē tas ilgtspē jī gas ēnērg ijas rī cī bas pla ns, vēiktas apma cī bas pas valdī bu 

.- . 
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Projekta 

nosaukums 

 

Projekta 

summa 

eiro 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš darbiniēkiēm, ēnērgopa rvaldī bas sistē mas izvēidē, iēviēs ana un sērtifika cija; Ēnērg ijas forumu organizē s ana, utt. ĒRAF projēkts „Daugavpils pilsē tas pas valdī bas kapacita tēs paliēlina s ana ĒS fondu pla nos anas un izvē rtē s anas procēsa nodros ina s anai  

  Nodros ina ta Ēiropas Saviēnī bas fondu projēktu iēsniēgumu atlasē Daugavpils pilsē tas pas valdī ba , iēvē rojot pas valdī bas attī stī bas programma  un Ministru kabinēta notēiktaja  ka rtī ba  parēdzē to attiēcī ga  spēcifiska  atbalsta mē rk a finansē juma un sasniēdzamo ra dī ta ju sadalī jumu starp naciona la s nozī mēs attī stī bas cēntriēm. 

.- . 

Starptautiskie projekti URBACT ))) programmas ĒRAF projēkts „Gēn-Y CitМ  

  Radī ts rī cī bas tī kls starp projēkta partnēriēm, kas iētvēr starpnozaru tī klu pilsē ta s un iēks ē jo administratī vo tī klu pas valdī ba . Tiēk risina tas katras iēsaistī ta s pilsē tas problē mas un vajadzī bas, lai pilsē tai piēsaistī tu jaunus un rados us jauniēs us. 

.- . 

ĒS „Ēiropa pilson iēm  programmas projēkts „Ēiropas rēg ioni Ēiropas pilsonī bas attī stī bai  

  )zvēidots starptautisks ilgtērmin a sadarbī bas tī kls, lai na kotnē  kopī gi sadarbotos Ēiropas pilsonī bas joma ; iēgu ta piērēdzē par ĒS rēg iona la s dimēnsijas procēsiēm, ka  arī  rosina ta to attī stī ba; izplatī ta informa cija par Ēiropas jauta jumiēm, kas ir aktua li pas valdī bu iēdzī vota ju vidu ; vēicina ta iēdzī vota ju iēsaistī s ana s sēv svarī gu jauta jumu risina s anai. 

.- . 

ĒS „Ēiropa pilson iēm  programmas projēkts „Kvalitatī va brī vpra tī ga  darba vēicina s ana Ēiropa  

Enchancing 
volunteering actions and 
quality in Eirope  
EVOLAQ  

  Mē rk is ir paliēlina t zina s anu lī mēni par brī vpra tī go darbu Ēiropa , paaugstina t iēdzī vota ju iēsaistī s ana s lī mēni un piēsaistī t cilvē kus no daz a da m ētniskaja m grupa m, iēsaistot vin us pilsoniska s lī dzdalī bas procēsos, ka  arī  dalī tiēs piērēdzē  ar Ēiropas pilsē ta m – ka  atbalstī t brī vpra tī go darbu. 

.- . 
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4.3.  PASĀKUM) DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 
P)LNVE)DOŠANA)  Saskan a  ar Domēs apstiprina to rēvī zijas pla nu, . gada  Daugavpils pilsē tas domēs Rēvī ziju un audita nodal a vēica  pa rbaudēs, t.sk.  pla nota s, no ta m dēsmit audita pa rbaudēs Daugavpils pilsē tas pas valdī bas kapita lsabiēdrī ba s,  audita pa rbaudēs budz ēta iēsta dē s un  tēmatiska s pa rbaudēs a rpus pla na. Pa rskata gada  tika sniēgtas  konsulta cijas, sagatavota  atbildē Korupcijas novē rs anas un apkaros anas birojam. . gada  tika vēiktas izmain as Domēs struktu ra  un piēn ēmti s a di lē mumi: 

 . gada .marta  domēs dēputa ti piēn ē ma lē mumu Nr. . Par Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskolas Saulēs skola  Attī stī bas un invēstī ciju stratē g ijas . - .gadam apstiprina s anu jauna  rēdakcija ; 
 . gada .ju nija  piēn ēmts lē mums Nr. . Par iēsta dēs nosaukuma main u un nolikuma  apstiprina s anu jauna  rēdakcija . Tika mainī ts Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskolas Saulēs skola  nosaukums uz Profēsiona la s izglī tī bas kompētēncēs cēntrs Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola Saulēs skola . 
 . gada .ju nija  domēs dēputa ti piēn ē ma lē mumu Nr. . Par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs Socia lais diēnēsts  vadī ta ja iēcēls anu amata . Lī vija Drozdē tika iēcēlta Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs Socia lais diēnēsts  vadī ta jas amata . 
 . gada .ju nija  tika piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja iēvē lē s anu  un lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja .viētniēka iēvē lē s anu . Domēs dēputa tu Andrēju Ēlksnin u iēvē lē ja par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ju, bēt par pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja .viētniēku kl uva Rihards Ēigims. 
 Ta pat s aja  diēna  tika piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja viētniēka iēvē lē s anu , par pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja viētniēci iēvē lē ja Lī viju Jankovsku. 
 . gada .ju lija  tika piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs Socia lais diēnēsts  vadī ta ja atbrī vos anu  no iēn ēmama  amata . Lī viju Drozdi atbrī voja no iēn ēmama  amata saskan a  ar Darba likuma .panta piēkto dal u – darbiniēka uztēikumu. 
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 . gada .sēptēmbrī  tika piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja atbrī vos anu no amata , atbrī vojot no amata Andrēju Ēlksnin u. 
 . gada .sēptēmbrī  domēs dēputa ti piēn ē ma lē mumu Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja iēvē lē s anu , iēvē lot amata  Daugavpils pilsē tas domēs dēputa tu Rihardu Ēigimu. 
 . gada .sēptēmbrī  tika piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja viētniēka Valē rija Kononova atlais anu . V. Kononovs tika atbrī vots no piēna kumu pildī s anas. 
 Lē mumu Nr. . Par Daugavpils pilsē tas domēs priēks sē dē ta ja viētniēcēs Lī vijas Jankovskas atlais anu  domēs dēputa ti piēn ē ma . gada .sēptēmbrī . Lī vija Jankovska tika atbrī vota no piēna kumu pildī s anas. 
 Lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas policijas priēks niēka atbrī vos anu no iēn ēmama  amata  tika piēn ēmts . gada .sēptēmbrī . No amata tika atbrī vots Vladimirs Gudakovskis. 
 . gada .sēptēmbra lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas iēsta dēs Socia lais diēnēsts  vadī ta ja iēcēls anu amata  notēica ka  vadī ta ju Nonnu Jakubovsku. 
 . gada .dēcēmbrī  piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas policijas priēks niēka iēcēls anu , amata  iēcēl ot Gēna diju Kaminski. 
 . gada .dēcēmbrī  piēn ēmts lē mums Nr. . Par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas policijas priēks niēka viētniēka iēcēls anu . Alēksandrs Linkēvic s iēcēlts par Daugavpils pilsē tas pas valdī bas policijas priēks niēka viētniēku. 

. P)LSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA Pa rskata gada  Domē turpina ja apstiprina ta s Daugavpils pilsē tas attī stī bas programmas Mana pils – Daugavpils  .- .gadam turpma k – DAP  iēviēs anu, nodros inot Rī cī bas un )nvēstī ciju pla na savlaicī gu aktualiza ciju. DAP  Rī cī bas un )nvēstī ciju pla ns tika vaira kka rt prēcizē ts gada laika , atbilstos i LR Vidēs aizsardzī bas un rēg iona la s attī stī bas ministrijas atzinumiēm daz a dos spēcifiska  atbalsta mē rk a iētvaros. Aktualizē tais Rī cī bas un )nvēstī ciju pla ns tika iēviētots pas valdī bas 
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intērnēta viētnē  www.daugavpils.lv sadal a  Sa kums | Pilsē tas attī stī ba | Pilsē tas attī stī bas programma. N ēmot vē ra  ĒS struktu rfondu piēda va ta s iēspē jas, aktualizē jot invēstī ciju pla nu, taja  tika iēkl autas papildus aktivita tēs vai prēcizē tas ēsos as. Pas valdī bas administra cija piēla go Attī stī bas programmas iēviēs anu atbilstos i pilsē tas vajadzī ba m. )ēkl aujot attī stī bas projēktus invēstī ciju pla na , ī pas i tos, kuros tiēk vēikta ĒS finansē juma piēsaistē, pas valdī bas administra cija iēvē ro „novē rtē s anas principu , lai objēktī vi novē rtē tu katra projēkta liētdērī bu un ilgtspē ju, ka  arī  ī stēnota  projēkta iētēkmi uz pas valdī bas budz ētu krēdī tu atmaksa, objēktu uzturē s ana u.c. . Lī dz . gada bēiga m visliēla kais finansē jums tika iztē rē ts .priorita tēs mē rk a sasniēgs anai notēikto pasa kumu iētvaros – ,  milj. ēiro, pē c tam .priorita tēi – ,  milj. ēiro un .priorita tēi –  milj. ēiro. Pirma s priorita tēs iētvaros ir ī stēnoti vispa rē ja s vidē ja s izglī tī bas iēsta z u un profēsiona lo izglī tī bas iēsta z u modērniza cijas projēkti. Otra s priorita tēs iētvaros tiēk vēikti pilsē tai nozī mī gi dēgradē to tēritoriju rēvitaliza cijas un ru pniēciska s tēritorijas attī stī bas projēkti. Trēs a s priorita tēs iētvaros ir liēls pas valdī bas kapita lsabiēdrī bu iēguldī jums infrastruktu ras modērniza cija . Pas valdī ba ir rēalizē jusi virkni publisko iēsta z u, transporta infrastruktu ras u.c. attī stī bas projēktu. Kopē jais invēstī ciju apjoms uz . gada sa kumu, kas piēsaistī ts pilsē tas attī stī ba  triju priorita s u iētvaros ir ,  miljoni ēiro skat. . .att. .  
 

. . att. )nvestīcijas pilsētas attīstībā .- . gadam Attīstības programmas 
prioritāšu īstenošanai 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

 

Mājoklis; 

20 341 201.93

Izglītī a; 

42 154 563.22
Bizness; 

57 860 558.82

Transports; 

27 154 795.65

Ko u ālie pakalpoju i; 
25 783 258.29

0

100 000 000

1. Sa iedrī a S  - Ar dzīvi
ap ieri āti, izglītoti, radoši,

aktīvi u  veseli iedzīvotāji, kuri
lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika,

kurā tiek attīstītas ozares ar
augstu pievie oto vērtī u

3. Vide (V) – Estētiski u  
fu k io āli sakārtota u  attīstīta 

pilsētvide

Pārvalde Veselī a
Mājoklis So iālie pakalpoju i



 

DAU GAVP) LS  P) LS ĒT AS  PAŠ VALDĪ B AS  . GAD A PUBL) S K A) S  PĀRS KA T S    1 06 |  1 2 9  

 

 Liēla kais iēguldī jums pilsē tas attī stī ba  lī dz . gadam tika san ēmts no ĒS fondu un a rvalstu finansē juma avotiēm – %, pas valdī bas finansē jums - %, tad % pas valdī bas uzn ē mumu un priva tais iēguldī jums, un % ir valsts atbalsts skat. . .att. . 
 

. . att. Finansējuma avoti 
Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

 

 

. .att. Plānotās pašvaldības investīcijas pilsētas attīstībā .- . gadam 
Attīstības programmas prioritāšu īstenošanai 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

 

23%

19%47%

11%

Pašvaldī as fi a sēju s Uzņē u u vai its fi a sēju s

ES fo du, ārvalstu fi a sēju s Valsts fi a sēju s

Izglītī a; 

25 601 164.05

Bizness; 

33 659 738.08

Transports; 

32 359 299.00

Ko u ālie pakalpoju i; 
33 760 181.50

0
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80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

1. Sa iedrī a S  - Ar dzīvi
ap ieri āti, izglītoti, radoši,

aktīvi u  veseli iedzīvotāji, kuri
lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika,

kurā tiek attīstītas ozares ar
augstu pievie oto vērtī u

3. Vide (V) – Estētiski u  
fu k io āli sakārtota u  attīstīta 

pilsētvide

Pārvalde Veselī a
Mājoklis So iālie pakalpoju i
Kultūra Sports

Izglītī a Bizness

Tūris s Transports

Sabiedriskais transports E ergoefektivitāte
Ko u ālie pakalpoju i Da a, kultūrvēsturiskais a toju s
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Daugavpils pilsē tas pas valdī ba pla no turpina t vēiksmī gi ī stēnot Attī stī bas programma  iēpla noto uzdēvumu risina s anu notēikto mē rk u sasniēgs anai, aktī vi piēsaistot ĒS un citu a rvalstu finansē jumu industria lo tēritoriju saka rtos anai, pas valdī bas ē ku siltina s anai, komuna lo pakalpojumu un transporta infrastruktu ras attī stī bai. Kopē jais pas valdī bas pla notais indikatī vais finansē jums priorita s u mē rk a sasniēgs anai .- . gada  prognozē jams ap ,  milj. ēiro. Visvaira k invēstī ciju tiēk pla nots trēs a s priorita tēs iētvaros skat. . .att. . 
5.1.  PUBL)SKĀS UN PR)VĀTĀS )NVESTĪC)JAS PAŠVALDĪBAS 

ADM)N)STRATĪVAJĀ TER)TOR)JĀ  . gada  Daugavpilī  ēkspluata cija  tika nodoti  bu vniēcī bas objēkti, kuru kopē ja s bu vniēcī bas izmaksas sasta dī ja ,  miljoni ēiro, kas ir par ,  miljoniēm ēiro maza k nēka  iēpriēks ē ja  gada .  Ēkspluata cija  nodota s bu vēs pē c to rakstura: - sabiēdriska rakstura bu vēs – , - ru pniēciska rakstura bu vēs – , - darī juma rakstura bu vēs – , - inz ēniērbu vēs un inz ēniērkomunika cijas - , - priva ta s dzī vojama s ē kas – , - da rza ma ju, saimniēcī bas ē ku, pirts, gara z u un tml. ē ku bu vniēcī ba un pa rbu vē – . 
Nozīmīgākie . gadā ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un 

pašvaldības līdzekļiem: - Dunduru iēlas pa rbu vē posma  no Stiklu iēlas lī dz Nomētn u iēlai un divu piēvadcēl u pa rbu vē lī dz zēmēs viēnī bai ar kadastra apzī mē jumu   , Daugavpilī , kopē ja s izmaksas –  ēiro; - Koknēsēs iēlas posma  no Krimuldas iēlas lī dz Dzintaru iēlai pa rbu vē, Daugavpilī , kopē ja s izmaksas  ēiro; - A.Pumpura iēlas pa rbu vē posma  no Bauskas iēlas lī dz Siguldas iēlai, Siguldas iēlas pa rbu vē posma  no A.Pumpura iēlas lī dz Silika tu iēlai un Silika tu iēlas pa rbu vē posma  no Siguldas iēlas lī dz Jēlgavas iēlai, Daugavpilī , kopē ja s izmaksas  ēiro; 
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- Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iēsta dēs ē kas ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana Sta va  iēla  , Daugavpilī , kopē ja s izmaksas  ēiro; - Bē rnu rotal u laukuma izbu vē zēmēs gabala  Nr.  K iēg ēl u iēla   ma jas tuvuma , Daugavpilī , kopē ja s izmaksas  ēiro. Latvijas bu vniēku asocia cijas rī kotaja  konkursa  „Gada laba ka  bu vē Latvija   nomina cija  „)nz ēniērbu vē pa rbu vē  tika izvirzī ts objēkts Dunduru iēlas pa rbu vē posma  no Stiklu iēlas lī dz Nomētn u iēlai un divu piēvadcēl u pa rbu vē lī dz zēmēs viēnī bai ar kadastra apzī mē jumu   , Daugavpilī . . gada  Daugavpils pilsē tas pas valdī ba izsniēdza  bu vatl aujas, t.sk.  bu vatl aujas tika izsniēgtas fiziska m pērsona m un  bu vatl auja izsniēgta juridiska m pērsona m. )zsniēgta s bu vatl aujas un akcēptē ti bu vprojēkti pē c bu vēs rakstura: - sabiēdriska  rakstura bu vē m – , - ru pniēciska  rakstura bu vē m – , - darī juma rakstura bu vē m – , - inz ēniērbu vē m un inz ēniērkomunika cija m - , - priva to dzī vojamo ē ku bu vniēcī bai – , - priva to dzī vojamo ē ku pa rbu vēi – , - da rza ma ju, saimniēcī bas ē ku, pirts, gara z u un tml. ē ku bu vniēcī bai un pa rbu vēi – . 
5.2.  SAB)EDRĪBAS LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS TER)TOR)JAS 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ  

Pārskats par lokālplānojumu izstrādi . gadā 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un b”vniecības departaments  

N. 
p.k. 

Lokālplānojuma 
nosaukums 

)zstrādes pamatojums 
Domes lēmuma 

datums un numurs 

. 
Loka lpla nojuma izstra dē zēmēs viēnī bai ar kadastra apzī mē jumu , raz os anas objēktu apbu vēs tēritorijas izvēidēi Val n u iēlas  rajona , Daugavpilī  

Tēritorijas pla nojuma grozī jumi nēpiēciēs ami, lai nodros ina tu blakus ēsos o raz os anas objēktu attī stī bu, parēdzot loka lpla nojuma tēritoriju raz os anas objēktu apbu vēs izviētos anas iēspē ja m. 
.gada .novēmbra lē mums Nr.  
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N. 
p.k. 

Lokālplānojuma 
nosaukums 

)zstrādes pamatojums 
Domes lēmuma 

datums un numurs 

. Loka lpla nojuma izstra dē Transporta infrastruktu ras pla nos ana Rug ēl u mikrorajona  

Tēritorijas pla nojuma grozī jumi nēpiēciēs ami, lai nodros ina tu pilnvē rtī gas iēspē jas ī pas uma izmantos anai un attī stī bai, parēdzot Rug ēl u mikrorajona  loka lpla nojuma tēritorijai transporta infrastruktu ras risina jumus. 
.gada .dēcēmbra lē mums Nr.  

 Pa rskata gada  notika tēritorijas attī stī bas pla nos anas dokumēntu trī s publiska s apspriēs anas. 
 

Pārskats par lokālplānojumu izstrādes publiskajām apspriešanām . gadā 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un b”vniecības departaments  

N. 
p.k. 

Lokālplānojuma 
nosaukums 

Publiskā apspriešana 
Domes lēmuma 

datums un numurs 

. Loka lpla nojums zēmēs viēnī ba m Jaunbu vēs mikrorajona , Vis k u, Kaun as un Sla vu iēlu rajona  no .gada .dēcēmbra lī dz .gada .janva rim 

.gada .fēbrua ra lē mums Nr.  

. Loka lpla nojums zēmēs viēnī bai ar kadastra apzī mē jumu , Rī gas iēla  , Daugavpilī  no .gada .maija lī dz .gada .ju nijam 

.gada .maija lē mums Nr.  

. 
Loka lpla nojums „Žēmēs viēnī ba m ar kadastra apzī mē jumiēm  un , mazsta vu dzī vojama s objēktu apbu vēs tēritorijas izvēidēi Artilē rijas iēla  rajona , Daugavpilī  

no .gada .dēcēmbra lī dz .gada .janva rim 

.novēmbra lē mums Nr.  

 Ar Domēs . gada .maija sē dēs lē mumu Nr.  prot. Nr. , .§  „Par loka lpla nojumu zēmēs viēnī ba m Jaunbu vēs mikrorajona , Vis k u, Kaun as un Sla vu iēlu rajona  
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Daugavpilī  izmantos anas un apbu vēs saistos o notēikumu apstiprina s anu  tika apstiprina ta loka lpla nojuma rēdakcija un Domēs .gada .maija Saistos iē notēikumi Nr. .  . gada  tika rī kota s a du bu vniēcī bas iēcēru sabiēdriska  apspriēs ana: - Bēzkontakta pas apkalpos ana s automazga tavas uzsta dī s ana Avēn u iēla A, Daugavpilī . Publiska s apspriēs anas procēdu ras laiks no .gada .maija lī dz .gada .maijam. Apspriēs anas laika  tika san ēmtas  aptaujas lapas, t.sk.  pozitī vas un  nēgatī vas atsauksmēs. - Pas apkalpos ana s automazga tavas bu vniēcī ba Dostojēvska iēla , Daugavpilī . Publiska s apspriēs anas procēdu ras laiks no .gada .oktobra lī dz .gada .novēmbrim. Aptaujas lapas nav san ēmtas. 
. KOMUN)KĀC)JA AR SAB)EDRĪBU 

6.1.  PASĀKUM), KAS VE)KT) SAB)EDRĪBAS )NFORMĒŠANA) PAR 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU  Lai informē tu pilsē tas iēdzī vota jus par pilsē tas sabiēdriska s dzī vēs aktualita tē m un sniēgtu nēpiēciēs amo informa ciju, uzturē tu pasta vī gu saikni ar pilsē tas iēdzī vota jiēm, Daugavpils pilsē tas domēs turpma k - Domēs  Sabiedrisko attiecību un mārketinga 

nodaļa aktualizē  informa ciju pas valdī bas ma jas lapa  www.daugavpils.lv. Domēs informa cijas biroja darbiniēki aktualizē  informa ciju pas valdī bas ma jas lapa  par Domēs nodal u, dēpartamēntu un iēsta z u kontaktiēm, piēn ēms anas laikiēm, dēputa tu piēn ēms anas ka rtī bu, par izmain a m Domēs komisija s un komitēja s.  . gada  Domēs informa cijas biroja  piērēg istrē ti aptuvēni  kontakti ar apmēklē ta jiēm kla tiēnē , tēlēfoniski un ēlēktroniska  sazin a , kas ir aptuvēni  apmēklē ta ji kla tiēnē  mē nēsī  ~ , san ēmti  tēlēfona zvani mē nēsī  ~ ,  „ē-jauta jumi  mē nēsī  ~ , uz kuriēm informa cijas biroja darbiniēki sagatavoja ēlēktroniskas atbildēs vai sarēz g ī tos jauta jumos tika lu gta pas valdī bas iēsta z u spēcia listu palī dzī ba, ēlēktroniski san ēmti aptuvēni  ēlēktroniskiē pasti mē nēsī  ~ . Salī dzina juma  ar . gadu, . gada  bu tiski ir piēaudzis iēdzī vota ju skaits, kuri izmanto, ē-pakalpojumu vidi www.latvija.lv, ta da  vēida , piēmē ram, ēlēktroniski iēsu tī tas  dzī vēsviētas dēklara cijas, ir paliēlina jiēs arī  ē-parakstī tu dokumēntu skaits – san ēmti  ē-dokumēnti no juridiska m 
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pērsona m. Cita vēida ē-pakalpojumi tiēk izmantoti rēti. Daudz ē-pastu ir no ministrija m, LPS, LLPA, Latgalēs pla nos anas rēg iona, tiēsu izpildī ta jiēm, VŽD, Žēmēsgra matas un cita m valsts iēsta dē m, daz a di sēmina ri, kursi, piēda va jumi sadarbī bai un rēkla ma.   . gada  Domēs informa cijas biroja  no fiziska m pērsona m tika san ēmti un piērēg istrē ti  iēsniēgumi mē nēsī  ~ , , adrēsē ti Domēs vadī bai.  )ēsniēgumi tika rēg istrē ti ēlēktroniska  liētvēdī bas sistē ma  OnēCRM, skēnē ti, pa rsu tī ti Domēs vadī bai vī zē s anai, ta pat ēlēktroniska  liētvēdī bas sistē ma  OnēCRM tika piērēg istrē tas izsu tī s anai no Domēs nodal a m un dēpartamēntiēm  pas valdī bas spēcia listu sagatavota s atbildēs mē nēsī  ~ , , ka  arī  iēskēnē tas un piēviēnotas liētvēdī bas sistē ma  OnēCRM aptuvēni  mē nēsī  ~ , citu pas valdī bas iēsta z u sagatavota s starpatbildēs un atbildēs uz Domē  san ēmtajiēm iēsniēgumiēm. Pē c nēpiēciēs amī bas tika sniēgta palī dzī ba Domēs apmēklē ta jiēm iēsniēgumu uzrakstī s ana .  . gada  piēn ē ma m un nosu tī ja m izskatī s anai  iēsniēgumus Socia lajam diēnēstam par viēnrēizē jo atbalstu sakara  ar bē rna piēdzims anu.  . gada  )nforma cijas birojs sagatavoja un izsniēdza pē c piēprasī juma  izzin as par pērsonas apbēdī juma viētu Daugavpilī  mē nēsī  ~ , kuras nēpiēciēs amas atviēglotas vī zas noformē s anai iēbrauks anai Latvija . )nforma cijas biroja administratori piēn ēm dokumēntus uz amatu vakanc u konkursiēm un citiēm pas valdī bas izsludina tiēm konkursiēm, ankētas par izsludina taja m publiskaja m apspriēs ana m. )nforma cijas biroja darbiniēki skēnē , pa rvēido daz a dos forma tos dokumēntus, pē c Domēs darbiniēku lu guma.  . gada , lī dz pas valdī bas vē lē s ana m, )nforma cijas biroja  uz piēn ēms anu piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēkiēm piērakstī ja s  apmēklē ta ji piē Domēs priēks sē dē ta ja .viētniēka J. Duks inska -  apmēklē ta ji, piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēka P. Dzalbēs -  apmēklē ta ji.  . gada , pē c pas valdī bas vē lē s ana m lī dz sēptēmbrim, )nforma cijas biroja  uz piēn ēms anu piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēkiēm piērakstī ja s  apmēklē ta ji piē Domēs priēks sē dē ta ja .viētniēka R.Ēigima -  apmēklē ta ji, piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēka V.Kononova -  apmēklē ta ji, piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēcēs L.Jankovskas -  apmēklē ta ji. 
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. gada , no sēptēmbra lī dz gada bēiga m, )nforma cijas biroja  uz piēn ēms anu piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēkiēm piērakstī ja s  apmēklē ta js: piē Domēs priēks sē dē ta ja .viētniēka ). Prēlatova -  apmēklē ta ji, piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēka A. Ždanovska -  apmēklē ta ji.  Pavisam kopa  . gada  piē Domēs priēks sē dē ta ja viētniēkiēm tika piēn ēmti  apmēklē ta ji. Par katru apmēklē ta ju uz piēn ēms anu tika sagatavota apmēklē ta ja rēg istra cijas kartin a. Pē c piēn ēms anas apmēklē ta ju kartin as ar vadī bas rēzolu ciju tika ēlēktroniski pa rsu tī tas attiēcī gajiēm pas valdī bas spēcia listiēm un iēsta dē m izpildēi vai atbildēs sagatavos anai.  . gada  informa cijas biroja  piēn ē ma  mē nēsī  ~ ,  Daugavpils pilsē tas iēdzī vota ju iēsniēgumus, kuri vē lē ja s san ēmt atl aujas par viēnka rs oto robēz s k ē rsos anu ar Baltkriēviju, ka  arī  tika sagatavoti un iēsniēgti Valsts robēz sardzēi  saraksti par datu iēkl aus anu Piērobēz as tēritoriju iēdzī vota ju saraksta . Biroja darbiniēki sniēdza konsulta cijas par iēsniēgumu aizpildī s anas ka rtī bu, nēpiēciēs amī bas gadī juma , palī dzē ja aizpildī t iēsniēgumu ankētas. Domēs informa cijas biroja administrators katru mē nēsi pas valdī bas ma jas lapa  www.daugavpils.lv, sadal a  Kalēnda rs  izviēto aktua la kos kultu ras un sporta pasa kumus pilsē ta , Latvijas valsts porta la  www.latvija.lv administrē  pas valdī bas pakalpojumu aprakstus, . gada  tika aktualizē ta, papildina ta vai labota informa cija par  pas valdī bas pakalpojumiēm. Domēs apmēklē ta jus biroja  nodros ina ar informatī va m lapin a m par pas valdī bas iēsta z u, kapita lsabiēdrī bu, ka  arī  valsts iēsta z u, kura s visbiēz a k griēz as iēdzī vota ji ar sava m problē ma m, kontaktta lrun iēm, adrēsē m, darba laiku, s ī  informa cija pasta vī gi tiēk aktualizē ta. )nforma cijas biroja  ir piēējami publisko un sabiēdrisko apspriēs anu matēria li un priēks likumu ankētas, informa cija par Domēs sē dē  piēn ēmtajiēm lē mumiēm, saistos ajiēm notēikumiēm, informa cija par dēputa tu piēn ēms ana m, NVA informa cija par vakancē m pilsē ta  un tml.  Lai informē tu sabiēdrī bu par pas valdī bas darbu, Daugavpils pilē tas domē sniēdz informa ciju viētē jiēm un naciona lajiēm plas sazin as lī dzēkl iēm – laikrakstiēm, zin u 
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ag ēntu ra m, tēlēvī zijas un radiostaciju zin u diēnēstiēm, intērnēta porta liēm. Rēgula ri notiēk pilsē tas vadī bas prēsēs konfērēncēs, atbildī giē spēcia listi sniēdz intērvijas un komēnta rus. )nforma cija par Daugavpils pas valdī bas aktualita tē m, rī kotajiēm pasa kumiēm . gada  izskanē ja radiostacija s „Alisē Plus , „Divu krastu radio , „Latgalēs radio , „SW( Plus . Turpina ja s informatī va sadarbī ba ar laikrakstiēm „Latgalēs Laiks , „Million , „Sēic as , „Nēatkarī ga  Rī ta avī zē , „Latvijas Avī zē , „Diēna , „Vēsti Sēgodnja  un z urna liēm „Sēstdiēna , „Priva ta  dzī vē , „Ma jas viēsis , ka  arī  ar Dautkom TV, Latgalēs Rēg iona la  tēlēvī zija LRT , Latvijas tēlēvī zija LTV , LTV , „  Baltijskij kanal . Visa svarī ga ka  informa cija par pas valdī bu ir atrodama Daugavpils pilsē tas pas valdī bas intērnēta ma jas lapa  www.daugavpils.lv, t.sk. normatī viē akti, Domēs un komitēju sē z u darba ka rtī ba, izskata miē dokumēnti, piēn ēmtiē lē mumi, informa cija par pla notajiēm un notiēkos ajiēm pasa kumiēm. )nforma cija tiēk aktualizē ta vaira kas rēizēs diēna . Ma jas lapa  atrodama informa cija par pas valdī bas struktu ru, ta s institu ciju un amatpērsonu kompētēnci, kontaktinforma cija, ka  arī  cita uzn ē mē jiēm, iēdzī vota jiēm, nēvalstiskaja m organiza cija m svarī ga informa cija.  Vēiksmī gi tiēk rēalizē ts informatī va s intērnēta tēlēvī zijas projēkts, darbojas ma jas lapa www.tv.daugavpils.lv. )k diēnu tiēk gatavoti vidēo siz ēti par pas valdī bas aktualita tē m. Plas u informa ciju par pas valdī bas darbu, pilsē ta  notiēkos ajiēm pasa kumiēm var atrast arī  Daugavpils pilsē tas domēs Facēbook konta .  Kops  . gada ju lija Daugavpils pilē tas domēs sē dē m var sēkot lī dzi tiēs raidē s Domēs ma jas lapa  www.daugavpils.lv  un  Facēbook konta . 
 )nformē jot pilsē tniēkus par pas valdī bas piēn ēmtajiēm lē mumiēm, pla notajiēm pasa kumiēm, izdoti un izplatī ti divi informatī viē izdēvumi „Daugavpils vakar, s odiēn, rī t . Lai informē tu pē c iēspē jas liēla ku sabiēdrī bas dal u par kultu ras, sporta, izklaidēs u.c. norisē m un popula ra kajiēm tu risma objēktiēm/piēda va jumiēm Daugavpilī , rēizi trijos mē nēs os tika izdota informatī vi ilustratī va bros u ra _K_info jēb „Daugavpils Kas? Kur? Kad? . Ta  izplatī ta vaira k nēka   viēta s Latvija , Liētuva , Baltkriēvija  un Kriēvija .  Uz daz a diēm svē tkiēm tika gatavotas afis as, lai iēdzī vota ji bu tu informē ti par nozī mī ga kajiēm pasa kumiēm.  )zdoti divi Daugavpils pilsē tas svē tku programmas buklēti: Aprī lī  – pilsē tas svē tku galvēno pasa kumu programma trija s valoda s - latviēs u, kriēvu, liētuviēs u. )zplatī ta ar Tu risma informa cijas cēntru starpniēcī bu Latvija  un Liētuva . 
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Maija  – pilsē tas svē tku pasa kumu programma latviski un kriēviski. Ta  bija piēējama  pas valdī bas iēsta z u kliēntu apkalpos anas cēntros, bibliotē ka s, Daugavpils, Rī gas, Kra slavas, Prēil u, Jē kabpils Tu risma informa cijas cēntros, pilsē tas viēsnī ca s, ka  arī  visu svē tku nēdē l u pasa kumu viēta s pilsē tas mikrorajonos. Gada nogalē  izdots Daugavpils kalēnda rs, kas ataino Daugavpili tums aja  diēnnakts laika . 
6.2.  SADARBĪBA AR NEVALST)SKO SEKTO RU  Saskan a  ar Lursoft datiēm, Daugavpilī  ir rēg istrē tas  biēdrī bas, nodibina jumi un sabiēdriska s organiza cijas, kas, salī dzinot ar iēpriēks ē jo gadu, ir par  vaira k. Domē vēiksmī gi sadarbojas ar nēvalstiskaja m organiza cija m turpma k – NVO . Daugavpils pas valdī ba iznoma  tai piēdēros a s tēlpas NVO, sniēdz nēapdzī vojamo tēlpu nomas maksas atviēglojumus, palī dz organizē t un finansia li atbalsta publiskos svē tku pasa kumus, ma cī bu un apmain as brauciēnus. Daugavpils bija viēna no pirmaja m pas valdī ba m, kas no . gada sa ka finansia li atbalstī t NVO darbī bu. No . gada tiēk sniēgts atbalsts NVO sēktoram, pamatojotiēs uz notēikto ka rtī bu, ka da  Domē piēs k ir atbalstu no pas valdī bas budz ēta programmas Sabiēdrisko organiza ciju atbalsta fonds . Sabiēdrisko organiza ciju atbalsta fonda finansē juma piēs k irs anas mē rk is ir atbalstī t sabiēdrisko organiza ciju aktivita tēs, sabiēdriski nozī mī gu projēktu un pasa kumu ī stēnos anu Daugavpils pilsē tas pas valdī bas tēritorija , vēicina t iēdzī vota ju aktivita ti un lī dzdalī bu aktua lu problē mu risina s ana , vēicina t sadarbī bu starp pas valdī bu un sabiēdriskaja m organiza cija m. Sabiēdrisko organiza ciju atbalsta fonda lī dzēkl us san ēm vaira kas pilsē tas biēdrī bas savas darbī bas nodros ina s anai, ka  arī  publisko pasa kumu organizē s anai un Ēiropas Saviēnī bas projēktu lī dzfinansē s anai. Lī dzēkl us no budz ēta programmas Sabiēdrisko organiza ciju atbalsta fonds  ir tiēsī gas san ēmt organiza cijas, kuras ir sagatavojus as un iēsniēgus as piētēikumu atbilstos i notēiktajai kartī bai. Pas valdī bas projēktu konkursos var piēdalī tiēs nēvalstiska s organiza cijas, nodibina jumi un biēdrī bas ar juridisko adrēsi Daugavpils pilsē tas administratī vaja  tēritorija .  Tiēk parēdzē ti trī s lī dzfinansē juma vēidi: . konkursa ka rtī ba ; 
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. lī dzfinansē jums aktivita tēs brauciēnam, kas parēdz Daugavpils pilsē tas popularizē s anu a rpus pas valdī bas tēritorijas, Latvijas Rēpublikas robēz a s; . lī dzfinansē jums pla notajam projēktam, ja Sabiēdriska s organiza cijas projēktu ī stēno no cita fonda lī dzēkl iēm, bēt ta  rēaliza cijai nēpiēciēs ams Sabiēdriska s organiza cijas lī dzfinansē jums. Prētēndēntiēm ja parēdz, ka idējas ja rēalizē  Daugavpils pilsē tas pas valdī bas administratī vaja  tēritorija . Pas valdī ba lī dzfinansē jumu piēs k irs lī dz % no iēsniēgta  projēkta atbilstos o izmaksu kopē ja s summas. Maksima lais lī dzfinansē juma apmē rs ir  ēiro un lī dzfinansē jums pla notajam projēktam, ja Sabiēdriska s organiza cijas projēktu ī stēno no cita fonda lī dzēkl iēm ir  ēiro. Sabiēdriska  organiza cija piētēikumu pas valdī bas lī dzfinansē juma san ēms anai iēsniēdz nē vē la k ka  lī dz ka rtē ja  gada . fēbrua rim, savuka rt, ja tiēk rī kota  projēktu konkursa otra  ka rta, sabiēdriska  organiza cija piētēikumu iēsniēdz lī dz ka rtē ja  gada . novēmbrim. Pa rskata gada  sabiēdriska s organiza cijas iēsniēdza izskatī s anai un lī dzfinansē juma san ēms anai  projēktu piētēikumus . gada  tiē bija  piētēikumi , kopē ja  piēprasī ta  summa bija  ,  ēiro.  Projēktu piētēikumi tika skatī ti komitēju sē dē s un apstiprina ti domēs sē dē , kopa  tika atbalstī ti  projēktu piētēikumi, un piēs k irtais lī dzfinansē jums bija ,   ēiro apmē ra . Patēicotiēs sabiēdrisko organiza ciju atbalsta fonda finansē jumam, Daugavpilī  tika organizē tas vaira kas sēnioru, cilvē ku ar ī pas a m vajadzī ba m, jauniēs u, kultu ras, sporta, bē rnu u.c. sabiēdrisko organiza ciju iniciatī vas. 
6.3.  PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA STARPTAUT)SKĀ LĪMENĪ  . gada  turpina ja s sadarbī ba ar Daugavpils sadraudzī bas pilsē ta m Pan ēvēz a Liētuva , Vitēbska, Babrujska, Braslava Baltkriēvija , Radoma Polija , Ramla )zraē la , Mutala Žviēdrija , Plēskava, Narofominska, Sanktpē tērburga, Maskavas cēntra lais apgabals Kriēvija , Bēl ci Moldova , Batumi Gruzija , (arkova Ukraina , (arbina K ī na  visdaz a da kaja s joma s kultu ra , izglī tī ba , sporta , piērēdzēs apmain a , ka  arī  pa rrobēz as un starptautiskajos projēktos. . gada . maija  Daugavpils pas valdī bas pa rsta vju vizī tēs laika  Vitēbska  Baltkriēvija , tika parakstī ts atjaunots sadarbī bas lī gums starp aba m 
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pilsē ta m. Savuka rt . novēmbrī  noslē gts sadarbī bas mēmorands ar Armē nijas pilsē tu Ējmiatsinu. Pas valdī bas un ta s iēsta z u pa rsta vji darba vizī tē s, piērēdzēs apmain a , ka  arī  piēdalotiēs starptautiskos sēmina ros vai konfērēncē s, pilsē tas svē tkos apmēklē ja Minhēni, Vil n u, Parī zi, Tallinu, Pan ēvēz u, Bēlostoku, Lodzu, Brisēli, Vitēbsku, Braslavu, Plēskavu, Babrujsku, Pē rnavu, Minsku, Vladimiru, Batumi, Narofominsku, Stokholmu, Narvu, Oslo, Vars avu, Strasbu ru, Kristiansandu, Klaipē du, Lousadu, Molētai, Cērvia, Poznan u, Žarasus, Visaginas, Bukarēsti.   Gada laika  Daugavpilī  viēsoja s viēsi gan no sadraudzī bas pilsē ta m Pan ēvēz as, Babrujskas, Vitēbskas, Maskavas cēntra la  apgabala, Narofominskas, Plēskavas, Pē tērburgas, (arkovas, Radomas,  Batumi, Bēl ciēm, gan sadarbī bas partnēri  no Poznan as, Ēlkas Polija , Žarasiēm Liētuva , ka  arī  Latvijas pas valdī bu saviēnī bas )zpilddirēktoru asocia cijas sadarbī bas partnēru dēlēga cija no C ēhijas un Liēlbrita nijas. . gada rēg iona laja s darba vizī tē s Daugavpili apmēklē ja Kriēvijas, Francijas, Žviēdrijas, Kazahsta nas, Da nijas, Nī dērlandēs, Liētuvas, C ēhijas a rka rtē jiē un pilnvarotiē vē stniēki Latvijas Rēpublika , iēpazī stot pilsē tas uzn ē mē jdarbī bas vidi, izglī tī bas iēspē jas, kultu ras pasa kumus, pas valdī bas attī stī bas projēktus un citus pilsē tas izaugsmēi svarī gus faktorus. Turpinot . gada  aizsa kto tradī ciju, Žviēdrijas vē stniēcī ba Daugavpils pilē tas svē tku laika  rī koja Žviēdru naciona lo diēnu.  
6.4.  PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS  Domēs lī dzdalī ba starptautiskajos sadarbī bas projēktos turpina paliēlina tiēs. . gada  tika apstiprina ti vaira ki starptautiska mē roga projēkti, kuru ī stēnos ana tiks uzsa kta . gada . Piēmē ram, pa rskata gada  tika iēsniēgts un apstiprina ts Ēiropa pilson iēm programmas projēkts, kura  Daugavpils pilsē tas domē ir vados ais partnēris, ka  arī  programmas (orizon  projēkts, kura  domē bu s sēkota jpartnēris. Domēi ir pasta vī gi sadarbī bas partnēri daz a da s Ēiropas Saviēnī bas valstī s un para da s arī  jauni, ar kuriēm ir kopī gas intērēsēs spēcifiska s joma s. Pa rskata gada  tika turpina ti jau iēpriēks  iēsa ktiē, ka  arī  uzsa kti jauni starptautiskiē projēkti.  
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. gadā īstenošanas procesā esošie projekti  
Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

Projekta nosaukums Realizācijas termiņš Projekta izmaksas, eiro 

„Ēiropēan Rēgions Dēvēloping Ēiropēan Citizēnship  Ēiropas rēg ioni Ēiropas pilsonī bas attī stī bai   . . . –  . . .  Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts:   

Gēt into thē swing of thē CitМ!  jēb Gēn-Y CitМ  )ēju tiēs pilsē tas ritma !  

. . . – . . . .fa zē  

Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts:    
„Ēnchancing voluntēēring actions and qualitМ in Ēiropē  ĒVOLAQ  Kvalitatī va brī vpra tī ga  darba vēicina s ana Ēiropa  

. . . – . . . Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts:    
Unitēd  UTD Viēnoti Ēiropai  . . . – . . . Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts: .   Rēcruit potēntial – VĒT mēasurēs for )nclusivē ĒmploМērs  Rēcruit potēntial  „Cilvē krēsursu piēsaistē un darba kvalita tēs uzlabos ana Ēiropas pas valdī ba s  

. . .- . . . Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts:   

 ĒU citМ digital stratēgiēs for  immigrants intēgration  ĒUC)D)N  ĒS pilsē tu digita la s stratē g ijas imigrantu intēgra cijai  

. . . – . . . Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts:  

Pilsē tprogrammas Urban Agēnda  pilotpartnērī bas projēkts Urban PovērtМ  – Pilsē tu nabadzī ba  

. . – . . Dalība partnerībā ir 
brīvprātīga, dalībnieki piedalās 
partnerībā par saviem 
līdzekļiem Dēmokra tiska s iēsaistī s ana s un sabiēdriska s lī dzdalī bas vēicina s ana  W)R 

. . . – . . . Daugavpils pilsē tas domēs budz ēts:   

 Tika iēsniēgti vaira ki sadarbī bas projēkti )ntērrēg V-A Latvija – Liētuva programma  - . Latvijas – Kriēvijas pa rrobēz u sadarbī bas programma , Latvijas, Liētuvas un Baltkriēvijas pa rrobēz u sadarbī bas programma  Ēiropas kaimin attiēcī bu instrumēnta iētvaros .- . gadam, Ēiropa pilson iēm, ĒRASMUS+, (orizon  un Covēnant of MaМors for Climatē & ĒnērgМ programma s. . gada  Daugavpils turpina ja darbu Ēiropas Saviēnī bas Pilsē tprogrammas Eiropean 

Union Urban Agenda  tēmatiskaja  priorita tē  Pilsē tu nabadzī ba  bē rnu nabadzī bas mazina s ana; dēgradē to tēritoriju rēg ēnēra cija; patvērsmju iērī kos ana bēzpajumtniēkiēm . 
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Domēs pa rsta vji piēdalī ja s starptautiskajos sēmina ros, diskusija s un darba grupa s priēks likumu izstra dēi Ēiropas Komisijai, gada nogalē  tika pabēigts darbs piē stratē g iska  dokumēnta izstra dēs. . gada  pla nots iēsniēgt dokumēntu Ēiropas Komisijai.  . gada nogalē  Daugavpils pilsē tas domēs pa rsta vji piēdalī ja s Strasbu ras kluba . ikgadē jaja  sana ksmē  Francija . Taja  bija iēspē ja dalī tiēs piērēdzē  par intēgra cijas jauta jumiēm un apspriēst Strasbu ras kluba pilsē tu iniciatī vas.   )ēpriēks ē ja  pa rskata pērioda  iēsniēgtais un Latvija  visaugsta k novē rtē tais Daugavpils ciētoks n a rēg ēnēra cijas projēkts . gada  san ē ma visaugsta ko starptautiska s z u rijas novē rtē jumu Ēiropas Padomēs ĒP  g ēnēra lsēkrētaria ta konkursa Ēiropas Ainavu balvu Ainavu balvas  .sēsija  Ē)ROPĒAN LANDSCAPĒ CONVĒNT)ON, LANDSCAPĒ AWARD OF T(Ē COUNC)L OF Ē)ROPĒ, th Sēssion – - , Daugavpils Ciētoks n a rēg ēnēra cija un  kultu rvē sturisko objēktu saglaba s ana . . gada  pla nots svinī gs apbalvos anas pasa kums Daugavpilī .  Daugavpils pilsē tas domē san ē ma Ēnērgopa rvaldī bas . gada balvu Ministru sana ksmēs tī ra s ēnērg ijas joma  Clēan ĒnērgМ Ministērial – CĒM , kas ir augsta lī mēn a globa lais forums un kura mē rk is ir vēicina t tī ras ēnērg ijas politikas un programmu izstra di. Daugavpils pilsē tas domē san ē ma balvu par augstas kvalita tēs situa cijas analī zi ar mē rk i gu t priēks statu par )SO  standartam atbilstos as ēnērgopa rvaldī bas sistē mas iēviēs anas procēsu un iēguvumiēm. Daugavpilī  monitoringa vizī tē  tika uzn ēmti Ēiropas Padomēs Viētē jo un rēg iona lo pas valdī bu kongrēsa Congrēss of Local and Rēgional Authoritiēs  pa rsta vji. Vizī tēs iētvaros dēlēga cija koncēntrē ja uzmanī bu uz galvēnajiēm Ēiropas standartiēm viētē ja s dēmokra tijas joma , Ēiropas viētē jo pas valdī bu hartas standartiēm.  Tika stiprina ta sadarbī ba ar Norvē g ijas ēkspērtiēm, kas apmēklē ja Daugavpili kla tiēnē  VARAM organizē ta s vasaras skolas-nomētnēs iētvaros.  Daugavpils pas valdī bas darbiniēki piēdalī ja s starptautiska mē roga apma cī ba s, piēmē ram, Ēiropas Ēkonomikas zonas finans u instrumēnta .- . gada pērioda programmas Naciona la  klimata politika  divpusē ja s sadarbī bas fonda piērēdzēs apmain as pasa kuma  par klimata pa rmain u piēla gos ana s jauta jumiēm Norvē g ija . Turpina ja s Latvijas Lauku foruma sadarbī ba  ar VARAM un A rliētu ministriju piērēdzēs apmain a ar Moldovu, ka  
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arī  Daudznozaru uzn ē mumu tirdzniēcī bas misijas uz Moldovu. Daz i pa rsta vji no Latvijas, taja  skaita  viēns pa rsta vis no Daugavpils piēdalī ja s starptautiskaja  tī klos ana s pasa kuma  Making Wavēs . Arī  starptautiskaja  URBACT CitМ Fēstival  Daugavpils tika pa rsta vē ja no projēkta Gēn-Y CitМ pusēs.  Kopuma  tika organizē ti vaira ki dēsmiti starptautisko sadarbī bas brauciēnu uz vaira k ka  dēsmit valstī m visa  pasaulē , liēla dal a no tiēm tika ī stēnoti starptautisko projēktu iētvaros. 
. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOT)E PASĀKUM) Daugavpils pilsē tas attī stī bas programmas ,,Mana pils Daugavpils  . - . gadam izvirzī ta  stratē g iska  mē rk a ,,Daugavpils pilsē ta – piēvilcī ga ka  viēta dzī vēi un uzn ē mē jdarbī bai Austrumbaltija  sasniēgs anai triju priorita s u iētvaros, pas valdī ba pla no rēalizē t virkni aktivita s u uzn ē mē jdarbī bas, kultu ras, socia la s apru pēs, izglī tī bas un sporta joma s. A rē ja  finansē juma piēsaistēi pas valdī ba vēiks projēktu sagatavos anu publiska s infrastruktu ras uzlabos anai, pas valdī bas ē ku ēnērgoēfēktivita tēs uzlabos anai, kultu rvē sturiska  mantojuma saglaba s anai, ka  arī  pilsē tas sabiēdriska  transporta un iēlu tī kla infrastruktu ras attī stī bai. Na kamaja  gada  liēla ka uzmanī ba tiks piēvē rsta aktivita tē m s a dos DAP  Rī cī bas pla na uzdēvumu iētvaros: 

.  prioritātē „Sabiēdrī ba – Ar dzī vi apmiērina ti, izglī toti, rados i, aktī vi un vēsēli iēdzī vota ji, kuri lēpojas ar savu pilsē tu  

S -  )edzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā 

 Prēsēs konfērēnc u rī kos ana pas valdī bas intērnēta tēlēvī zijas kana la , piēsaistot iēdzī vota jus; 
 Pilsoniska s lī dzdalī bas stiprina s ana, atbalstot NVO aktivita tēs; 

S -  Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde  

 Pas valdī bas ē ku infrastruktu ras uzlabos ana un rēmontdarbi Rain a iēla  , Kr. Valdēma ra iēla  , Ciētoks n a  iēla  , Stacijas iēla  a, Nomētn u iēla  , S u n u iēla  , U dēns iēla  , Siguldas iēla  , Minskas iēla  , Parka iēla  ; 
 Daugavpils pilsē tas izglī tī bas pa rvaldēs infrastruktu ras un matēria ltēhniska s ba zēs uzlabos ana Rain a iēla  , )mantas iēla  A ; 
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 Daugavpils pilsē tas tēritorijas attī stī bas pla nos anas dokumēntu izstra dē, piēsaistot ēkspērtus; 
S -  Kvalitatīva veselības apr”pe 

 Sērtificē ta a rstniēcī bas pērsona la piēsaistē priorita raja s vēsēlī bas apru pēs joma s; 
 Vēsēlī bas apru pēs iēsta z u infrastruktu ras uzlabos ana; 

S -  Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni 

 Daudzdzī vokl u ma ju iēks pagalmu labiēka rtos ana; 
 Aktī vas atpu tas objēktu pa rbu vē, izbu vē Futbola laukuma un sporta laukumu izbu vē Rug ēl u mikrorajona ; 

S -  Sociālie pakalpojumi un palīdzība 

 Socia la s rēhabilita cijas programmu iēviēs ana audz ug imēnē m; 
 Socia lo pakalpojumu iēsta z u ē ku infrastruktu ras un matēria ltēhniska s ba zēs uzlabos ana Viēnī bas iēla  , Arhitēktu iēla  , S aura  iēla  , Bē rnunama - patvērsmē  „Priēdī tē  Turaidas iēla  , G imēnēs atbalsta cēntra /patvērsmē  S aura  iēla  , Nakts patvērsmē  un Socia laja  patvērsmē  S aura  iēla  ; 
 )nfrastruktu ras piēla gos ana dēinstitucionaliza cijas pla na ī stēnos anai; 

S -  Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kult”ras dzīve 

 Pilsē tas rēg iona la, naciona la un starptautiska mē roga daudzvēidī gu kultu ras pasa kumu organizē s ana; 
 Kultu ras iēsta z u ē ku infrastruktu ras un matēria ltēhniska s ba zēs uzlabos ana Viēnī bas nams, Kinotēa tris „Rēnēsansē , Daugavpils Kultu ras pils, O. Stroka vasaras koncērtza lēs izbu vē Cēntra laja  parka ; 

S -  Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atp”tas iespējas 

 Sporta un aktī va s atpu tas objēktu infrastruktu ras uzlabos ana, ka  arī  matēria ltēhniska s ba zēs pilnvēidos ana Kultu ras pils sporta za lē, Sporta ba zē „Dzintarin s ,  Daugavpils bē rnu un jaunatnēs sporta skolas sporta komplēkss, Kartodroma „Bla zma , Sporta laukuma izbu vē piē Lēdus hallēs, Slē gta tipa skēitparka izbu vē ; 
 Naciona las nozī mēs sporta komplēksa bu vniēcī ba Daugavpilī  )AAF )V katēgorijas viēglatlē tikas stadions ; 

S -  Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana 
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 Vidēo novē ros anas sistē mas attī stī ba; 
 Gla bs anas staciju infrastruktu ras uzlabos ana 

S -  Pašvaldības izglītības iestāžu infrastrukt”ras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

 Matēria ltēhniska s ba zēs atjaunos ana un infrastruktu ras saka rtos ana pirmsskolas izglī tī bas iēsta dē s P)) Nr. , P)) Nr. , P)) Nr. , Spēc. P)) Nr. , .vsk, .vsk, P)) Nr. , Nr. , Nr. ; 
 Gaismēkl u un ēlēktroinstala cijas nomain a, iēks tēlpu rēmonts; 
 Daugavpils izglī tī bas iēsta z u matēria ltēhniska s ba zēs un infrastruktu ras saka rtos ana atbilstos i mu sdiēnī ga m prasī ba m;  
 Ēnērgoēfēktivita tēs pasa kumu vēiks ana izglī tī bas iēsta dē s; 

. prioritātē Ēkonomika, kura  tiēk attī stī tas nozarēs ar augstu piēviēnoto vē rtī bu  

E -  Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastrukt”ru 

 Dēgradē to ru pniēcisko tēritoriju rēg ēnēra cija Daugavpils pilsē tas tēritorija ; 
 Daugavpils pilsē tas Gajoka ru pniēciska s zonas dēgradē to tēritoriju saka rtos ana; 
 Daugavpils pilsē tas Žiēmēl u, Kriz u, Ciētoks n a ru pniēcisko zonu publiska s infrastruktu ras attī stī ba; 

E -  T”risma objektu un infrastrukt”ras attīstīšana 

 Pilsē tvidēs jauna ma kslas objēkta uzsta dī s ana par godu Latvijas simtgadēi un Latvijas valsts taps anai; 
 Latgalēs zooda rza tēritorijas labiēka rtos ana; 

. prioritātē „Vidē – Ēstē tiski un funkciona li saka rtota un attī stī ta pilsē tvidē  

V -  Sabiedriskā transporta pilnveidošana 

 Autobusu parka ritos a  sasta va atjaunos ana un infrastruktu ras uzlabos ana; 
V -  Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastrukt”ra 

 Pilsē tas iēlu asfalta sēguma pa rbu vē vai izbu vē, iēlu grants sēguma pa rbu vē; 
 Pilsē tas iētvju viēnka rs ota rēnova cija; 
 Autosta vviētu pa rbu vē, izbu vē; 

V -  Energoefektivitātes pasākumu veikšana 

 Pilsē tas publiska  iēlu apgaismojuma izbu vē un pa rbu vē un ēnērgoēfēktivita ti paaugstinos u tēhnolog iju iēviēs ana; 
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 Ēnērgoēfēktivita tēs paaugstina s ana Daugavpils pilsē tas pas valdī bas ē ka s Rain a iēla  , .novēmbra iēla  , .novēmbra iēla  V, .novēmbra iēla  A, Valkas iēla  B, bē rnu nama –patvērsmēs Priēdī tē  ē ka , Turaidas iēla  , Viēnī bas iēla  , Saulēs iēla  , S aura  iēla  ; 
V -  Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi 

 Pilsē tas mag istra lo siltumtī klu pa rbu vē un nomain a;  
 U dēnssaimniēcī bas infrastruktu ras attī stī ba un pilnvēidos ana, paliēlinot priva tma ju piēslē gs anu piē cēntralizē ta m u dēnsapga dēs un kanaliza cijas sistē ma m; 
 Liētus u dēn u kanaliza ciju tī klu pa rbu vē;  
 Kapu apsaimniēkos anas pakalpojumu kvalita tēs paaugstina s ana; 

V -  Kult”rvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana 

 Daugavpils ciētoks n a . rēduī tēs gla bs anas darbi; 
 Bu vprojēkta izstra da s ana Daugavpils ciētoks n a . bastiona krēisa  flanga kazēma ta rēstaura cijai un bu vdarbu vēiks ana; 
 Tēhnikas un industria la  mantojuma muzēja )nz ēniēru arsēna ls  izvēidēs uzsa ks ana, rēkonstruē jot )nz ēniērarsēna la ē ku, )mpēratora iēla  ; 
 Daugavas upēs laba  krasta labiēka rtos ana un Ciētoks n a promēna dēs izbu vē prētī  Daugavpils ciētoks n a citadēlēi, kultu ras mantojuma objēkta saka rtos ana Ciētoks n a tēritorija ; 
 Arhitēktoniski ma ksliniēciska s invēntariza cijas vēiks ana un bu vprojēkta izstra dē multifunkciona lajam amatniēcī bas cēntram Nikolaja iēla  ; 

V -  Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu 

 Ja tniēku skvē ra labiēka rtos ana ar apgaismojuma izbu vi; 
 Viēnī bas un Ciētoks n a iēlu rajona  ēsos a s tēritorijas rēvitaliza cija; 
 Bu vprojēkta izstra dē pastaigu laipu trasēs bu vniēcī bai Ēsplana dēs purva ; 
 Stropu mēz aparka attī stī ba; 
 Cēntra la  parka rēvitaliza cija; 
 Aizsargdambja bu vniēcī bas uzsa ks ana Nomētn u iēlas rajona  posma  no Akmēn u iēlas lī dz Mēl n ic kas upēi . 
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LATV)JAS REPUBL)KAS DAUGAVP)LS P)LSĒ TAS DOMĒ 

Rēg . Nr. , K. Valdēma ra iēla , Daugavpils, LV- , ta lrunis , , fakss  ē-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

 

 

LĒMUMS 
 Daugavpilī  

 .gada  ____. ju nija   Nr.  
  prot. Nr.____ ,  ____.§  

 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  
2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
72.pantu,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu  

(pielikumā).  
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                   (personiskais paraksts)                             R.Eigims 
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.P)EL)KUMS 

 

NEATKARĪGU REV)DENTU Z)ŅOJUMS 

Daugavpils pilsētas domei  

 

M”su atzinums par konsolidēto  finanšu pārskatu Ēsam vēikus i Daugavpils pilsē tas pas valdī bas Pas valdī ba  . gada pa rskata  iētvērta  konsolidē ta  finans u pa rskata rēvī ziju. Piēviēnotais finans u pa rskats iētvēr:  
• . gada . dēcēmbra konsolidē to pa rskatu par Pas valdī bas finansia lo sta vokli – Ministru kabinēta .gada .oktobra notēikumu Nr.  „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba  minē tas vēidlapas Vēidlapa  Nr.  "Bilancē", 
• . gada konsolidē to pa rskatu par Pas valdī bas darbī bas finansia lajiēm rēzulta tiēm – vēidlapa Nr. - , 
• Pas valdī bas konsolidē to pas u kapita la nēto aktī va  izmain u pa rskatu par . gadu – vēidlapa Nr. - , 
• Pas valdī bas konsolidē to naudas plu smas pa rskatu par . gadu – vēidlapa Nr. -NP, 
• Konsolidē ta  finans u pa rskata piēlikumus, kas notēikti Ministru kabinēta .gada .oktobra notēikumu Nr.  „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba  . . punkta ,  
• gra matvēdī bas uzskaitēs pamatprincipu aprakstu,  
• konsolidē ta  finans u pa rskata skaidrojumu. 

 S is konsolidē tais finans u pa rskats ir sagatavots, apviēnojot Pas valdī bas iēsta z u finans u pa rskatus, ka  nora dī ts konsolidē ta  finans u pa rskata piēlikuma . Kapita lsabiēdrī bas, kura s pas valdī ba ir kapita ldal u turē ta js, nav konsolidē ti s aja  konsolidē taja  finans u pa rskata . Mu supra t, piēviēnotais konsolidē tais finans u pa rskats sniēdz patiēsu un skaidru priēks statu par Pas valdī bas konsolidē to finansia lo sta vokli . gada . dēcēmbrī  un par ta s konsolidē tajiēm darbī bas finans u rēzulta tiēm un konsolidē to naudas plu smu gada , kas noslē dza s . gada . dēcēmbrī , saskan a  ar Ministru kabinēta .gada .oktobra notēikumiēm Nr.  „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba . 
 

Atzinuma pamatojums Atbilstos i LR Rēvī zijas pakalpojumu likumam Rēvī zijas pakalpojumu likums  mē s vēica m rēvī ziju saskan a  ar Latvijas Rēpublika  atzī tiēm finans u rēvī zija m piēmē rojamiēm Starptautiskajiēm Augta ko rēvī zijas iēsta z u standartiēm )SSA) . Mu su piēna kumi, kas notēikti s ajos standartos, ir turpma k aprakstī ti mu su zin ojuma sadal a  Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  Mē s ēsam nēatkarī gi no Pas valdī bas saskan a  ar Starptautiska s Gra matvēz u ē tikas standartu padomēs izstra da ta  Profēsiona lu gra matvēz u ē tikas kodēksa SGĒ SP kodēkss  prasī ba m un Rēvī zijas pakalpojumu likuma  iēkl autaja m nēatkarī bas prasī ba m, kas ir piēmē rojamas mu su vēiktajai konsolidē ta  finans u pa rskata rēvī zijai Latvijas Rēpublika . Mē s ēsam iēvē rojus i arī  SGĒ SP kodēksa  un LR Rēvī zijas pakalpojumu likuma  notēiktos pa rē jos profēsiona la s ē tikas principus un objēktivita tēs prasī bas. Mē s uzskata m, ka mu su iēgu tiē rēvī zijas piēra dī jumi dod piētiēkos u un atbilstos u pamatojumu mu su atzinumam. 
 

Apstākļu akcentējums Ka  aprakstī ts finans u pa rskata skaidrojuma . . piēzī mē , iēpriēks ē jos gados Valsts rēg iona la s attī stī bas ag ēntu ra ir piēn ē musi vaira kus lē mumus par finans u korēkcijas ĒUR    apmē ra  piēmē ros anu Pas valdī bas  
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NEATKARĪGU REV)DENTU Z)ŅOJUMS TURP)NĀJUMS  san ēmtajam vaira ku Ēiropas Saviēnī bas fondu projēktu finansē jumam un piēprasī jusi atmaksa t minē to summu. Pas valdī ba turpina darbu piē skaidrojumu sniēgs anas Valsts rēg iona la s attī stī bas ag ēntu rai saistī ba  ar piēmē rotaja m finans u korēkcija m, jo uzskata s os lē mumus par nēpamatotiēm. S iē apsta kl i nora da uz bu tisku nēnotēiktī bu attiēcī ba  uz Pas valdī bas saistī ba m par minē to projēktu iētvaros san ēmta  finansē juma atmaksu. S ī s nēnotēiktī bas izna kumu pas laik nav iēspē jams notēikt.  Finans u pa rskata  nav atzī ti uzkra jumi zaudē jumiēm, kas var rastiēs no s ī s liētas gala izna kuma. Mu su atzinums nav modificē ts attiēcī ba  uz s o apsta kli. 
 

Ziņošana par citu informāciju Par citu informa ciju atbild Pas valdī bas vadī ba. Citu informa ciju vēido Vadī bas zin ojums, kas atspogul ots gada pa rskata sadal a  Vadī bas zin ojums – Ž)NO. Mu su atzinums par konsolidē to finans u pa rskatu nēattiēcas uz gada pa rskata  iētvērto citu informa ciju, un mē s nēsniēdzam par to nēka da vēida apliēcina jumu, izn ēmot to ka  nora dī ts mu su zin ojuma sadal a  Citas ziņošanas 

prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.  Saistī ba  ar konsolidē ta  finans u pa rskata rēvī ziju mu su piēna kums ir iēpazī tiēs ar citu informa ciju un, to darot, izvē rtē t, vai s ī  cita informa cija bu tiski nēats k iras no konsolidē ta   finans u pa rskata informa cijas vai no mu su zina s ana m, kuras mē s iēguva m rēvī zijas gaita , un vai ta  nēsatur cita vēida bu tiskas nēatbilstī bas. Ja, balstotiēs uz vēikto darbu un n ēmot vē ra  rēvī zijas laika  gu ta s zin as un izpratni par Pas valdī bu un ta s darbī bas vidi, mē s sēcina m, ka cita  informa cija  ir bu tiskas nēatbilstī bas, mu su piēna kums ir zin ot par s a diēm apsta kl iēm. Mu su uzmanī bas loka  nav na kus i apsta kl i, par kuriēm bu tu ja zin o.  
 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām Papildus tam, saskan a  ar Rēvī zijas pakalpojumu likumu mu su piēna kums ir sniēgt viēdokli, vai Vadī bas zin ojums ir sagatavots saskan a  ar Ministru kabinēta .gada .oktobra notēikumu Nr.  „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba  prasī ba m. Pamatojotiēs viēnī gi uz mu su rēvī zijas iētvaros vēiktaja m procēdu ra m, mu supra t: • Vadī bas zin ojuma  par pa rskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidē tais finans u pa rskats, sniēgta  informa cija atbilst finans u pa rskatam, un • Vadī bas zin ojums ir sagatavots saskan a  ar Ministru kabinēta .gada .oktobra notēikumu Nr.  „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba  prasī ba m. 
 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu  Vadī ba ir atbildī ga par ta da konsolidē ta  finans u pa rskata, kas sniēdz patiēsu un skaidru priēks statu, sagatavos anu saskan a  ar LR Ministru kabinēta .gada .oktobra notēikumiēm Nr.  „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba , ka  arī  par ta das iēks ē ja s kontrolēs sistē mas uzturē s anu, ka da saskan a  ar vadī bas viēdokli ir  
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NEATKARĪGU REV)DENTU Z)ŅOJUMS TURP)NĀJUMS  nēpiēciēs ama, lai bu tu iēspē jams sagatavot konsolidē to finans u pa rskatu, kas nēsatur nē kra ps anas, nē kl u das dē l  izraisī tas bu tiskas nēatbilstī bas. 
 Sagatavojot konsolidē to finans u pa rskatu, vadī bas piēna kums ir izvē rtē t Pas valdī bas spē ju turpina t darbī bu, pē c nēpiēciēs amī bas sniēdzot informa ciju  par apsta kl iēm, kas saistī ti ar Pas valdī bas spē ju turpina t darbī bu un darbī bas turpina s anas principa piēmē ros anu, ja viēn vadī ba nēpla no Pas valdī bas likvida ciju vai ta s darbī bas izbēigs anu, vai arī  tai nav citas rēa las altērnatī vas ka  Pas valdī bas likvida cija vai darbī bas izbēigs ana. Pērsonas, kura m uzticē ta Pas valdī bas pa rraudzī ba, ir atbildī gas par Pas valdī bas konsolidē ta  finans u pa rskata sagatavos anas procēsa uzraudzī bu. 

 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju Mu su mē rk is ir iēgu t piētiēkamu pa rliēcī bu par to, ka konsolidē tais finans u pa rskats kopuma  nēsatur kl u das vai kra ps anas dē l  izraisī tas bu tiskas nēatbilstī bas, un sniēgt rēvidēntu zin ojumu, kura  iztēikts atzinums. Piētiēkama pa rliēcī ba ir augsta lī mēn a pa rliēcī ba, bēt ta  nēgarantē , ka rēvī zija , kas vēikta saskan a  ar )SSA), viēnmē r tiks atkla ta bu tiska nēatbilstī ba, ja ta da pasta v. Nēatbilstī bas var rastiēs kra ps anas vai kl u das dē l , un ta s ir uzskata mas par bu tiska m, ja var pamatoti uzskatī t, ka ta s katra atsēvis k i vai visas kopa  varē tu iētēkmē t saimniēciskos lē mumus, ko liētota ji piēn ēm, balstotiēs uz s o konsolidē to finans u pa rskatu. Vēicot rēvī ziju saskan a  ar )SSA), visa rēvī zijas procēsa gaita  mē s izdara m profēsiona lus spriēdumus un saglaba jam profēsiona lo skēpticismu. Mē s arī : • idēntificē jam un izvē rtē jam riskus, ka konsolidē taja  finans u pa rskata  varē tu bu t kra ps anas vai kl u das dē l  izraisī ta s bu tiskas nēatbilstī bas, izstra da jam un vēicam rēvī zijas procēdu ras s o risku mazina s anai, ka  arī  iēgu stam rēvī zijas  piēra dī jumus, kas sniēdz piētiēkamu un atbilstos u pamatojumu mu su atzinumam. Risks, ka nētiks atkla tas bu tiskas nēatbilstī bas kra ps anas dē l , ir augsta ks nēka  risks, ka nētiks atkla tas kl u das izraisī tas nēatbilstī bas, jo kra ps ana var iētvērt slēpēnas norunas, dokumēntu viltos anu, informa cijas nēuzra dī s anu ar nodomu, informa cijas nēpatiēsu atspogul os anu vai iēks ē ja s kontrolēs pa rka pumus; • iēgu stam izpratni par iēks ē jo kontroli, kas ir bu tiska rēvī zijas vēiks anai, lai izstra da tu konkrē tajiēm apsta kl iēm atbilstos as rēvī zijas procēdu ras, bēt nēvis, lai sniēgtu atzinumu par Pas valdī bas iēks ē ja s kontrolēs ēfēktivita ti; • izvē rtē jam piēliētoto gra matvēdī bas politiku atbilstī bu un gra matvēdī bas aplē s u un attiēcī ga s vadī bas uzra dī ta s informa cijas pamatotī bu; • izdara m sēcina jumu par vadī bas piēmē rota  darbī bas turpina s anas principa atbilstī bu, un, pamatojotiēs uz iēgu tajiēm rēvī zijas piēra dī jumiēm, par to, vai pasta v bu tiska nēnotēiktī ba attiēcī ba  uz notikumiēm vai apsta kl iēm, kas var radī t nozī mī gas s aubas par Pas valdī bas spē ju turpina t darbī bu. Ja mē s sēcina m, ka bu tiska nēnotēiktī ba pasta v, rēvidēntu zin ojuma  tiēk vē rsta uzmanī ba uz finans u pa rskata  sniēgto informa ciju par s iēm apsta kl iēm, vai, ja s a da informa cija nav sniēgta, mē s sniēdzam modificē tu atzinumu. Mu su sēcina jumi ir  
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NEATKARĪGU REV)DENTU Z)ŅOJUMS TURP)NĀJUMS  pamatoti ar rēvī zijas piēra dī jumiēm, kas iēgu ti lī dz rēvidēntu zin ojuma datumam. Tomē r na kotnēs notikumu vai apsta kl u iētēkmē  Pas valdī ba savu darbī bu var pa rtraukt; • izvē rtē jam vispa rē ju konsolidē ta  finans u pa rskata struktu ru un saturu, iēskaitot atkla to informa ciju un skaidrojumus piēlikuma , un to, vai konsolidē tais finans u pa rskats patiēsi atspogul o pa rskata pamata  ēsos os darī jumus un notikumus; • iēgu stam piētiēkamus un atbilstos us rēvī zijas piēra dī jumus par Pas valdī bas konsolida cija  iēsaistī to iēsta z u finans u informa ciju ar mē rk i sniēgt atzinumu par konsolidē to finans u pa rskatu. Mē s ēsam atbildī gi par Pas valdī bas rēvī zijas vadī bu, pa rraudzī bu un vēiks anu. Mē s paliēkam pilnī ba  atbildī gi par mu su rēvidēntu atzinumu.  Mē s sazina miēs ar pērsona m, kura m uzticē ta Pas valdī bas pa rraudzī ba, un, cita starpa , sniēdzam informa ciju par pla noto rēvī zijas apjomu un laiku, ka  arī  par svarī giēm rēvī zijas novē rojumiēm, taja  skaita  par bu tiskiēm iēks ē ja s kontrolēs tru kumiēm, ka dus mē s idēntificē jam rēvī zijas laika . 
Astrop Rēvision S)A     licēncē Nr.      

 Ē riks Bahirs           Tatjana Bodniēcē Atbildī gais zvē rina ts rēvidēnts                                           Proku rists sērtifika ts Nr.  

 S )S DOKUMĒNTS )R ĒLĒKTRON)SK) PARAKST) TS AR DROS U ĒLĒKTRON)SKO PARAKSTU UN SATUR LA)KA Ž) MOGU 
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