
Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2005. – 2009. g.

SVARĪGĀKIE AKCENTI

2005. gada 12. martā notika
Daugavpils Domes vēlēšanas. Sa-
skaņā ar LR likumu “Par pašvaldī-
bu vēlēšanām”, tika ievēlēti 15 de-
putāti. To skaitā:

Viktors Butāns, Ievēlēts no sa-
raksta PA “Latvijas ceļš” un Dau-
gavpils pilsētas partija

Rišards Draba, Ievēlēts no sa-
raksta PA “Latvijas ceļš” un Dau-
gavpils pilsētas partija

Vladislavs Driksne, ievēlēts no
Latvijas pirmās partijas. 2007. ga-
da janvārī nolika deputāta mandā-
tu, ar pilsētas vēlēšanu komisijas
lēmumu deputāta pilnvaras pārņē-
ma Ivars Šķinčs.

Jānis Dukšinskis, ievēlēts no sa-
raksta PA “Latvijas ceļš” un Dau-
gavpils pilsētas partija. 2006. gada
oktobrī ievēlēts LR Saeimā. Ar pil-
sētas vēlēšanu komisijas lēmumu
deputāta pienākumus sāka pildīt
Jevģenijs Vasiljevs.

Rihards Eigims, ievēlēts no sa-
raksta partija “Latgales Gaisma”.

Irēna Folkmane, ievēlēta no sa-
raksta partija “Latgales Gaisma”.

Līvija Jankovska, ievēlēta no sa-
raksta partija “Latgales Gaisma”.

Eleonora Kleščinska, ievēlēta
no saraksta PA “Latvijas ceļš” un
Daugavpils pilsētas partija.

Jānis Lāčplēsis, ievēlēts no sa-
raksta PA “Latvijas ceļš” un Dau-
gavpils pilsētas partija.

Juris Silovs, ievēlēts no sarak-
sta partija “Jaunais centrs”.

Ludmila Smikova, ievēlēta no
saraksta partija “Latgales Gaisma”.

Rita Strode, ievēlēta no sarak-
sta PA “Latvijas ceļš” un Daugav-
pils pilsētas partija.

Miroslavs Mitrofanovs, ievēlēts
no Politisko organizāciju apvienī-
bas “Par cilvēka tiesībām vienotā
Latvijā”. 2005. gada maijā nolika
deputāta mandātu. Ar pilsētas vē-
lēšanu komisijas lemumu deputā-
ta pienākumus sāka pildīt Olegs
Tolmačovs.

Jevģēnijs Vladimirovs, ievēlēts
no saraksta partija “Jaunais centrs”.
2007. gada oktobrī nolika deputā-
ta mandātu. Ar pilsētas vēlēšanu ko-
misijas lēmumu deputāta pienāku-
mus sāka pildīt Grigorijs Ņemcovs.

Ar deputātu balsu vairākumu
par Domes priekšsēdētāju tika ie-
vēlēta Rita Strode.

Par priekšsēdētājas vietniekiem
ievēlēti Eleonora Kleščinska, Jānis
Lāčplēsis, Vladislavs Driksne (at-
stājot deputāta krēslu atteicās arī no
šī amata), Miroslavs Mitrofanovs
(vēlāk ievēlēts Olegs Tolmačovs).

2005. GADA DAUGAVPILS
BUDŽETS SASTĀDĪJA
24,2 MILJ. LATUS.

No šīs summas tērēts:
l Izglītībai – 14,4 milj. lati;
l Sociālajai jomai – 2,7 milj. lati;
l Dzīvokļu un komunālajai

saimniecībai – 1,9 milj. lati;
l Kultūrai, sportam, jaunatnei –

1,7 milj. lati.
Budžeta pārpilde sastādīja

2 milj. 946 tūkst. latus.
Tie tika novirzīti:
l ielu remontiem, aprīkojuma

iegādei skolās,
l ielu un pagalmu teritoriju re-

montam.
Valsts dotācijas – 833 tūkst. lati.
Līdzekļi novirzīti:
l Vienības pamatskolas rekon-

strukcijai – 400 tūkst. lati;
l Sociālās apkalpošanas un re-

habilitācijas centra remontam –
170 tūkst. lati;
l 16. vsk., Krievu vidusskolas

energoefektivitātes paaugstināša-
nai – 122 tūkst. lati

Pašvaldības kredītportfelis –
13,72%, pieļaujamais limits – 20%.

2006. GADA BUDŽETS
SASTĀDĪJA 30,7 MILJ. LATUS.

No šīs summas izlietoti:
l izglītībai – 16,2 milj. lati
l sociālajai nodrošināšanai –

2,9 milj. lati

l pilsētas labiekārtošanai,
komunālajai saimniecībai –
4,5 milj. lati

l kultūrai, sportam, jaunatnei –
2,3 milj. lati.

Budžeta pārpilde – 6,7 milj. la-
ti.

Papildus finanšu līdzekļi tika no-
virzīti ceļu un ietvju seguma re-
montiem dzīvojamo māju pagal-
mos, Slavas skvēra labiekārtošanai
un apzaļumošanai, elektroapgais-
mojuma renovācijai, gājēju tilta re-
novācijai Jaunās Forštadtes mikro-
rajonā.

Valsts dotācijas – 2,5 milj. lati.
Līdzekļi ieguldīti:
l Vienības pamatskolas renovā-

cijai,
l Krimuldas ielas izbūvei,
l Ruģeļu dzīvojamā rajona sil-

tumapgādes sistēmas rekonstruk-
cijai,
l autotransporta mezgla pro-

jektēšanai.
Pašvaldības kredītportfelis –

11,24%, pieļaujamais limits –
20%

2007. GADĀ BUDŽETS
SASTĀDĪJA 39,8 MILJ. LATUS.

No tiem:
l izglītībai – 21,4 milj. lati,
l sociālajai sfērai – 3,5 milj. lati,
l pašvaldības teritorijas un

mājokļu apsaimniekošanai,

ceļu un ielu remontdarbiem
– 7,3 milj. lati,

l kultūrai, sportam,
jaunatnei  –
2,5 milj. lati.

Budžeta pārpilde – 8,8 milj. lati.
Valsts dotācija – 15, 8 milj. lati.
Līdzekļi novirzīti:
l Poļu vidusskolas rekonstruk-

cijai,
l 16.vidusskolas stadiona re-

konstrukcijai,
l Latgales centrālās bibliotēkas

rekonstrukcijai,
l skeitparka ierīkošanai,
l tirgus ierīkošanai Ķīmiķu

mikrorajonā,
l tilta pār Daugavas upi re-

montdarbiem,
l automātisko siltummezglu ie-

rīkošanai daudzdzīvokļu mājās,
l ūdensapgādes un kanalizāci-

jas sistēmas rekonstrukcijai pašval-
dības teritorijā

Pašvaldības kredītportfelis –
9,14 %, pieļaujamais limits- 20%.

2008. GADA BUDŽETS
SASTĀDĪJA 51,3 MILJ. LATUS.

 No tiem:
l izglītībai – 27,7 milj. lati
l sociālajai jomai – 4,5 milj. lati
l dzīvokļu un komunālajai

nozarei – 9,14 milj. lati
l kultūrai, sportam, jaunatnei –

4,3 milj. lati.

Šī sasaukuma laikā notikušas
105 Domes sēdes, 108 finanšu ko-
mitejas, 66 sociālo jautājumu ko-
mitejas, 65 izglītības un kultūras
jautājumu komitejas

Pieņemti 4560 lēmumi, izdoti
167 saistošie noteikumi, apstipri-
nāti 103 nolikumi.

Apstiprināti pilsētas attīstībai
svarīgi dokumenti:

Daugavpils pilsētas attīstības
programma “Mana pils Daugav-
pils” 2008.-2014. gadam;

Daugavpils pilsētas teritorijas
plānojums 2006.-2018. gadam.

KĀ TIKA TĒRĒTA PILSĒTAS NAUDA
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Pašvaldības budžeta sekmīgas
izpildes rezultātā 2007.gadā sagla-
bājās naudas līdzekļu atlikums 3,3
milj. latu apmērā, kurš tika novir-
zīts 2008.gada izdevumu segša-
nai. Nozīmīgu projektu īstenošanai
2008. gadā tika ņemti ilgtermiņa
aizņēmumi 12.1 milj.latu apmērā.

Līdzekļi tika novirzīti:
- siltumtīklu uzstādīšanai daudz-

dzīvokļu mājās,
- siltumtrašu rekonstrukcijai,
- Multifunkcionālās halles būv-

niecībai
Pašvaldības kredītportfelis –

9,61%, pieļaujamais limits – 20%.

2009. gada budžetu, sakarā ar
krīzes situāciju valstī, nācās sama-
zināt, pamatojoties uz Saeimas un
Ministru kabineta prasībām. Šī ga-
da budžets samazinājās par 10, 9
milj. latu un sastāda aptuveni 46.
milj latu. Budžets nodrošina paš-
valdības funkciju izpildi līdz 2009.
gada beigām. Daugavpils Dome
neatteiksies no iesāktajiem projek-
tiem, bet pilsētas tālākai attīstībai
piesaistīs ievērojamus ES līdzekļus.

Sakarā ar budžeta samazināju-
mu, kredītportfelis uz doto brīdi sa-
stāda 15,05%, pieļaujamais limits-
20%.

Pašvaldība ir jau uzkrājusi vērtī-
gu pieredzi dažādu projektu saga-
tavošanā un ieviešanā. Visi pašval-
dībā realizējamie projekti nosacīti
dalās trijās lielās grupās. Vieni ir
saistīti ar iedzīvotāju pamatvajadzī-
bu īstenošanu: pilsētas infrastruk-
tūras, siltumapgādes sistēmas re-
konstrukcijas, atkritumu un ūdens
saimniecības attīstības, izglītības un
sociālās sfēras projekti. Otra gru-
pa ir projekti, kas vērsti dzīves kva-
litātes uzlabošanai. Trešie ir starp-
tautiska līmeņa projekti, kuri veik-
smīgi ieviesti, var ienest būtiskas iz-
maiņas pilsētas attīstībā. Šajos ga-
dos sagatavoti, aizstāvēti un reali-
zēti visu triju minēto grupu projek-
ti. Projektu ietvaros tika risināti
jauniešu, personu ar garīga rakstura
traucējumiem, pensionāru invalī-
du nodarbinātības jautājumi, do-
dot iespēju viņiem apgūt jaunas zi-
nāšanas un darba iemaņas, nodro-
šinot ar prakses vietām un aprīko-
tām darba vietām. Pašvaldībai pie-
derošās telpās veikti remontdarbi,
iegādāts nepieciešamais aprīko-
jums in izveidoti: grupu dzīvokļi
dažādu sociāli mazaizsargātu gru-
pu iedzīvotājiem, Etniskais centrs,
Jaunatnes iniciatīvu centrs, Bizne-
sa informācijas centrs. Realizēti arī
projekti uzņēmējdarbības aktivitā-
tes paaugstināšanai, pierobežu sa-
darbības attīstīšanai. Ar projektu
starpniecību varējām iepazīt pa-
saulē pazīstamu daugavpiliešu vār-
dus – Oskaru Stroku un Marku Rot-
ko.

Atbalstu saņēmuši un 2009. ga-
dā tiek jau realizēti vai tiks uzsākti
realizēt daudzi mūsu pilsētai nozī-
mīgi projekti:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA DAUGAVPILĪ

Ls 1 960 548 (ERAF -85%, Valsts
– 4,5%), pašvaldības līdzfinansē-
jums Ls 205 857.

Projekta ietvaros tiek rekonstru-
ēta Daugavpils pilsētas 24. pirms-
skolas izglītības iestāde un ēka 18.
novembra ielā 85, kur tiek būvēts
jauns bērnudārzs. Projekta īsteno-
šanas rezultātā tiks izveidotas 158
vietas bērniem pirmsskolas vecumā,
kas ļaus samazināt rindu uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs.

PĀRVADA DAUGAVPILS
AUTOTRANSPORTA MEZGLS
(Vidzemes, Piekrastes,
A.Pumpura, Višķu iela)

Ls 24 582 310, projektu līdzfi-
nansē ES Kohēzijas fonds, pašval-
dības līdzfinansējums Ls 3 050 897.

Projekta ietvaros plānots:
l izbūvēt jaunu ielu no Vidze-

mes ielas līdz Višķu ielai;
l izbūvēt jaunas ielas pieslēgu-

mus Vidzemes un Višķu ielām;
l izbūvēt Piekrastes ielu no Vid-

zemes ielas līdz Arendoles ielai;
l izbūvēt Piekrastes ielas pārva-

du pār jauno ielu;
l izbūvēt 2 tuneļus (dzelzceļa

pārvadu) zem dzelzceļa Daugav-
pils – Rēzekne sliežu ceļiem;
l izbūvēt autotransporta mez-

gla apgaismojumu;
l izbūvēt lietusūdens atvades

tīklus;
l izbūvēt gājēju celiņus un pā-

rejas.

PĀRROBEŽU TERITORIJAS
ATRAKTIVITĀTES
VEICINĀŠANA, PAAUGSTINOT
KULTŪRAS IESTĀŽU
VADĪBAS EFEKTIVITĀTI

EUR 15803388,20 (ERAF – 85%,
valsts – 5%), pašvaldības līdzfinasē-
jums EUR 158 038,82.

Projekta mērķis ir pārrobežu re-
ģiona pievilcības uzlabošana, veici-
not sadarbību starp Daugavpils un
Rokišķu pilsētām kultūras jomā.
Projekts paredz vairākas aktivitātes,
piemēram, iestāžu darbinieku ap-
mācības, divu nozīmīgu festivālu rī-
košanu, kultūras centru renovāciju.

Renovācijas darbos Daugavpilī
paredzēts Kultūras pils koncertzā-
les, skatuves, foajē un gaiteņu kos-
mētiskais remonts, ugunsdrošības
signalizācijas renovācija, jaunu ska-
tītāju krēslu iegāde, apskaņošanas
un apziņošanas aparatūras uzstādī-
šana, invalīdu lifta-pacēlāja izbūve.

PAŠVALDĪBAS PROJEKTI

DAUGAVPILS CIETOKŠŅA
INFRASTRUKTŪRAS –
IELU KOMPLEKSAIS
LABIEKĀRTOJUMS UN
INŽENIERTĪKLU RENOVĀCIJA

Ls 8 835 866, projektu līdzfi-
nansē ERAF, pašvaldības līdzfinan-
sējums Ls 927 766.

Tiks rekonstruēti visi inženier-
tīkli, izbūvētas un labiekārtotas
visas Cietokšņa teritorijas ielas,
kas ļaus ievērojami palielināt šī
pilsētas mikrorajona iedzīvotāju
dzīves apstākļu kvalitāti, kā arī ra-
dīs priekšnoteikumus teritorijas
tālākajai izmantošanai un attīstī-
bai.

KVALITATĪVAI DABASZINĀTŅU
APGUVEI ATBILSTOŠAS
MATERIĀLĀS BĀZES
NODROŠINĀŠANA
DAUGAVPILS VIDUSSKOLĀS

Ls 688 744, ERAF – 85%, Valsts
– 4.5%, pašvaldības līdzfinansē-
jums Ls72 318

Projekta mērķis ir vispārējās vi-
dējās izglītības kvalitātes paaugsti-
nāšana Daugavpils pilsētas Valsts
Ģimnāzijā, 10. vidusskolā, 12.
vidusskolā, 13. vidusskolā, 15.
vidusskolā, 16. vidusskolā, 17.
vidusskolā, modernizējot un piln-
veidojot skolu materiāli tehnisko
bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidē-
jās izglītības programmu dabas-
zinātnēs un matemātikā īstenoša-
nu.

DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA –
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PASĀKUMI UN TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA ILGTSPĒJĪGAI
PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAI.

Ls 11 190 000 (ERAF – 85%,
Valsts – 4.5%), pašvaldības līdzfi-
nasējums Ls 1 174 950.

Projekta ietvaros paredzēts reno-
vēt Daugavpils pašvaldības 21 iz-
glītības iestāžu ēkas – fasādes, ie-
ejas mezglus un jumta segumus, –
tā nodrošinot energoefektivitātes
pasākumus un uzlabojot pašvaldī-
bas īpašumā esošo objektu vizuālo
izskatu visā pilsētas teritorijā. Pare-
dzēts veikt labiekārtošanas darbus
izglītības iestāžu pieguļošajās teri-
torijās, tā veicinot pilsētvides uzla-
bošanos lielā pilsētas teritorijā.

DAUGAVPILS VĒSTURISKĀ
CENTRA DOMINANTES –
VIENĪBAS NAMA ATJAUNOŠANA

Ls 833 456,13, projektu līdzfi-
nansē ERAF, pašvaldības līdzfinan-
sējums Ls 95 955,38.

Projekta ietvaros plānots:
1. Atjaunot Vienības nama fa-

sādi, nomainīt logus, renovēt dur-
vis un ieejas mezglus;

2. Labiekārtot Vienības namam
pieguļošo teritoriju;

3. Sagatavot mārketinga mate-
riālus pilsētas pieminekļa popula-
rizēšanai.
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VPP ATTĪSTĪBA
DAUGAVPILS CIETOKSNĪ

Projekta kopējā summa – Ls
356 716, projektu līdzfinansē Nor-
vēģijas divpusējais finanšu instru-
ments, pašvaldības līdzfinansējums
– Ls 53 507.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts
Daugavpils cietokšņa Hospitāļu
ēkas rekonstrukcijas tehniskais
projekts, tiks sagatavota iepirkuma
dokumentācija Valsts un privātās
partnerības aspektā.

DAUGAVPILS SOCIĀLĀS
DZĪVOJAMĀS MĀJAS ŠAURA
IELA 28 SILTUMNOTURĪBAS
UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Ls 186 666, 67, ERAF, pašvaldī-
bas līdzfinansējums 32 666,67.

Tiks nodrošināta sociālās mājas
Šaura ielā 28 energoefektivitātes
paaugstināšana un nodrošināta in-
frastruktūras funkcionēšana ekono-
miskā režīmā. Izvēlētie pasākumi
sniegs maksimālu energoresursu
ekonomiju. Projekta ietvaros tiks
veikti šādi ēkas renovācijas darbi:
jumta atjaunošana, logu nomaiņa
ēkā, ārējo durvju nomaiņa, telpu

atjaunošana, ieeju atjaunošana un
pielāgošana personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem.

DAUGAVPILS 12.VIDUSSKOLAS
INFRASTRUKTŪRAS
UZLABOŠANA IZGLĪTOJAMIEM
AR FUNKCIONĀLIEM
TRAUCĒJUMIEM

Ls 98 392 (ERAF – 85%, Valsts
– 4.5%), pašvaldības līdzfinasējums
Ls 10 331.

Lai nodrošinātu izglītības iestādes
pieejamību izglītojamiem un citām
personām ar kustību traucējumiem,
planota Daugavpils 12. vidusskolas
infrastruktūras pielāgošana perso-
nām ar kustību traucējumiem.

DAUGAVPILS PILSĒTAS
SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS
REKONSTRUKCIJA

ERAF 85% – Ls 6 306 972, Valsts
budžeta dotācija 4,5% – Ls 283
813,74, pašvaldības līdzfinansē-
jums 10,5% – Ls 662 232,06.

Pilsētas ielu renovācija un re-
konstrukcija:
l Valmieras iela posmā no Var-

šavas ielas līdz Jelgavas ielai;

l Šuņu – Ormaņu – Zeltkalna
ielu krustojums un Baložu iela;
l Tukuma iela posmā no 18. no-

vembra līdz Užvaldes ielai;
l Baznīcas iela posmā no Ama-

tu ielas līdz Brjanskas ielai;
l Valkas ielas pārbrauktuve (sa-

vienojums ar Dunduru ielu);
l Amatu iela posmā no Baznī-

cas ielas līdz Lielai ielai;
l Ūdens iela posmā no Liģiniš-

ķu ielas līdz 8.pamatskolas zemes-
gabala robežām;
l Gaismas ielas posmā no Dun-

duru ielas līdz A.Graftio ielai;
l Pilsētas ielu apgaismojuma

renovācija un rekonstrukcija;
l Daugavas, Sabuļu un Jauncie-

ma ielu apgaismojums, c. Mežciems;
l Lāčplēša iela posmā no Cie-

tokšņa ielas līdz Stacijas ielai;
l Imantas iela posmā no Vies-

tura ielas līdz Vienības ielai;
l Ģimnāzijas iela posmā no Lāč-

plēša ielas līdz 18.Novembra ielai;
l Pagalmu teritorija starp Spor-

ta, Stadiona un Stacijas ielām;
l Pagalmu teritorija starp Ciol-

kovska, Inženieru un Arhitektu ielām;
l A.Pumpura iela posmā no

Varšavas ielas līdz Višķu ielai;
l Smilšu iela posmā no Varša-

vas ielas līdz Valkas ielai;
l Jelgavas ielā no 18.novembra

ielas līdz Jātnieku ielai;
l Vidzemes iela posmā no Ave-

ņu ielas līdz Ventas ielai;
l Komunālā iela posmā no Stel-

las ielas līdz Sliežu ielai;
l Dobeles iela posmā no Mie-

ru ielas līdz 18.Novembra ielai un
Puškina iela posmā no Jelgavas ie-
las līdz Dobeles ielai;
l Ventspils iela posmā no Tau-

tas ielas līdz Arodu ielai;
l Gaismas iela posmā no No-

metņu ielas līdz A.Graftio ielai;
l Jelgavas iela posmā no 18.

novembra ielas līdz Silikātu ielai.

Projekta ietvaros notiek ūdens-
apgādes un notekūdeņu sistēmu
modernizācija. Nodots ekspluatāci-
jā ūdensgūtnes Ziemeļi monitorin-
ga urbums. Drīzumā tiks nodoti eks-
pluatācijā arī citi objekti: pabeigta
3 dīķeru izbūve zem Daugavas un
Lauceses upēm, KSS „Grīva” būv-
niecība, veikta 18 spiediena paaug-
stināšanas sūkņu rekonstrukcija un
nomaiņa, tiek pabeigti darbi ūdens
pārplūdes kolektora būvniecībā
Kandavas stacijā un palu ūdens sta-
cijā „Šūņupe”. Šī projekta ietvaros
tiek veikta arī Kalkūnu ūdensgūtnes
modernizācija.

Tika risināts jautājums par ne-
patīkamo smaku likvidāciju. Pilsē-
tas pašvaldība vairākkārt griežas
valsts struktūrās ar lūgumu sniegt
finansiālu atbalstu, jo lokālu attīrī-
šanas sistēmu uzstādīšana prasīja
līdzekļus. 2006.gada beigās pietei-
kums saņēma atbalstu – Vides mi-
nistrija paredzēja pilsētai dotāciju
no valsts budžeta 30 tūkst.Ls ap-
mērā. Vācijā tika iegādāti un 2007.

gada maijā kanalizācijas attīrīšanas
iekārtās uzstādīti 2 ogļu filtri. Tas
ļāva samazināt nepatīkamo smaku
izplatīšanos ārpus attīrīšanas iekār-
tu teritorijas. Atrisināt problēmu
kompleksi būs iespējams tikai
2009. gadā, pēc attīrīšanas iekār-
tu modernizācijas 2.posma pabeig-
šanas.

 Notiek ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu rekonstrukcija un papla-
šināšana. Šie apjomīgie darbi tu-
vojas nobeigumam: no 36 km tīk-
lu jāieliek mazāk par 1 km.

Izbūvēti jauni 5 km ūdensvada
un 4 km kanalizācijas tīkli un 2
jaunas sūkņu stacijas Grīvas rajo-
nā, kur iedzīvotājiem radīsies ilgi
gaidītā iespēja izmantot centrali-
zēta ūdensvada un kanalizācijas
pakalpojumus (visvairāk jaunu
klientu parādīsies Pārdaugavas,
Baznīcas, Noras un Tauriņu ielās).
Agrāk šajā mikrorajonā centrāla-
jai ūdensapgādei un kanalizācijai
pārsvarā tika pieslēgti sabiedriskas
nozīmes objekti.

PILSĒTAS SAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” INVESTĪCIJAS
PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBĀ 2005. – 2010. g.
(tūkst. LVL, bez PVN)

3Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2005. – 2009. g.
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PAS „DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
MODERNIZĀCIJĀ IEGULDĪTI
6,649 MILJ. LATU

Lai optimizētu pašvaldības AS
„Daugavpils siltumtīkli” darbību un
strauji pieaugošo kurināmā cenu,
lai palēninātu siltumenerģijas tari-
fa kāpuma tempus, pēdējos piec-
os gados uzņēmuma modernizā-
cijā ieguldīti 6 649 500 latu. 2004.
gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli”
modernizācijā ieguldīti 515 800,
2005.gada – 360 400, 2006.gadā
– 936 100, 2007.gadā – 2 771
900, bet 2008.gadā – 2 065 300
latu. Visu minēto darbību rezultā-
tā PAS „Daugavpils siltumtīkli” iz-
devies samazināt siltumenerģijas
zudumus siltumtīklos, no 22 %
2004.gadā līdz 14% 2008.gadā,
paaugstināt siltumapgādes drošību
un nodrošināt vienus no zemāka-
jiem valstī siltumenerģijas tarifus
starp uzņēmumiem, kas siltum-
enerģijas ražošanā kā kurināmo iz-
manto gāzi.

Par vienu no pirmajiem soļiem
uzņēmuma modernizācijā kļuva
Daugavpils siltumapgādes koncep-
cijas – dokumenta, kas paredz uz-
ņēmuma attīstību tuvākajos 10-15
gados, izstrāde un apstiprināša-
na.

2004. gadā tika izsludināts kon-
kurss un izstrādāts tehniskais pro-
jekts siltumskaitītāju uzstādīšanai.
Nākamajā gadā PAS „Daugavpils
siltumtīkli” paņēma 420 000 latu
kredītu un, pamatojoties uz kon-
kursa rezultātiem veica siltumskai-
tītāju iepirkšanu un uzstādīšanu.
Patlaban pēc siltumskaitītājiem

Daugavpilī norēķinās 98,4% no
visiem siltumenerģijas patērētā-
jiem.

Pāreja uz jauno norēķinu kārtī-
bu devusi patērētājiem iespēju no-
rēķināties par faktiski izlietoto sil-
tumenerģiju, motivējusi viņus lie-
tot siltumenerģiju racionāli un veikt
siltumenerģijas taupīšanas pasāku-
mus. Savukārt siltumenerģijas pie-
gādātājiem radusies iespēja iegūt
precīzus datus par saražoto un pa-
tērēto siltumenerģiju un par siltum-
apgādes sistēmas tehnisko stāvok-
li.

2005. gadā katlumājā “Cietok-
snis” ekspluatācijā tika nodots
jauns ūdens sildāmais katls. Tas ļā-
va uzņēmumam samazināt ražo-
jamās siltumenerģijas pašizmaksu
minētajā katlumājā. Katlumājas
“Cietoksnis” modernizācija ļāvusi
uzņēmumam ik gadus ekonomēt
vairākus desmitus tūkstošu latu.
Katlumājas “Cietoksnis” iekārtu
modernizācija uzņēmumam iz-
maksāja 92 000 latu.

2006. gadā PAS „Daugavpils sil-
tumtīkli” nodeva ekspluatācijā di-
vas jaunas automātiskā režīmā strā-
dājošas lokālās katlu mājas Ruģe-
ļos un Čerepovā. Katlumāju būv-
niecība PAS “Daugavpils siltumtīk-
liem” izmaksāja attiecīgi 330 000
un 223 000 latu. Tas deva iespēju
uzņēmumam ik gadus ekonomēt
attiecīgi līdz 3123 un 2589 MWh
siltumenerģijas gadā. Naudas iz-
teiksmē tie ir vairāki simti tūkstošu
latu.

2007. gadā Daugavpils siltum-
apgādes uzņēmums, piesaistot

ERAF līdzfinansējumu, īstenoja
projektu, kurā Ruģeļos un Jaunajā
Forštatē četrcauruļu siltumapgādes
sistēma tika nomainīta pret divau-
ruļu, bet vecie centrālie siltumpun-
kti nomainīti ar moderniem, auto-
matizētiem individuālajiem siltum-
mezgliem. Projekta kopējā vērtība
– 1 625 712 lati, tai skaitā ERAF
līdzfinansējums – 483 033 lati.
2008.gadā analoģiskie darbi tika
veikti mikrorajonā „Kalkūni”,
131.kvartālā un Čiekuru ielas ra-
jonā. Projekta izmaksas – 316 436
lati. Projektu rezultātā uzņēmums
par 5986 MWh gadā samazinājis
siltumenerģijas zudumus, bet pa-
tērētāji ieguvuši iespēju regulēt pa-
tērējamās siltumenerģijas daudzu-
mu.

2008. gadā Daugavpilī eksplu-
atācijā tika nodota lokālā katlumāja
Stropos, kas ļāva PAS “Daugavpils
siltumtīkli” atteikties no 4,5 kilo-
metrus garās siltumtrases eksplua-
tācijas. Uzņēmums būtiski sama-
zināja zudumus siltumenerģijas
transportēšanas procesā un ik ga-
dus ekonomē līdz 2720 MWh sil-
tumenerģijas. Katlumājas būvnie-
cība PAS “Daugavpils siltumtīkli”
izmaksāja 848 476 latus.

Ar pašvaldības atbalstu 2008.
gadā tika veikta arī neapmierinošā
stāvoklī esošo siltumtrašu rekon-
strukcija pilsētas centrā. Projekta
rezultātā paaugstināta siltumapgā-
des drošība, par 4765 MWh gadā
samazināti siltumenerģijas zudumi
un uz ielu brauktuvēm likvidētas
28 siltumkameras un 96 akas. Pro-
jekta izmaksas – 1 240 455 lati.

Lai panāktu efektīvāku kurinā-
mā izmantošanu un turpinātu sa-
mazināt siltumenerģijas pašizmak-
sas, PAS „Daugavpils siltumtīkli”
uzsācis darbu pie koģenerācijas ie-
kārtu uzstādīšanas katlumājās. Pa-
redzams, ka līdz nākamās apkures
sezonas sākumam koģenerācijas
iekārtas darbosies siltumcentrālē
Nr.1 (SC1), kā arī katlumājās Stro-
pos, Cietoksnī, Ruģeļos un Čere-
povā.

Sakarā ar īslaicīgu pāreju uz ma-
zutu siltumcentrālēs Nr.1 un Nr.2
un SC1 darba atjaunošanu koģe-
nerācijas režīmā PAS „Daugavpils
siltumtīkli” radusies iespēja no

1.aprīļa par 4,9% pazemināt sil-
tumenerģijas tarifu. Aprīlī siltum-
enerģijas tarifs ir 45,74 Ls/MWh,
bez PVN.

Pamatojoties uz AS „Latvijas gā-
ze” prognozēm par dabasgāzes ce-
nu samazināšanu vasaras periodā,
siltumenerģijas tarifs maijā sama-
zināsies par 12,2%, bet jūnijā – par
19,8%, sasniedzot attiecīgi 42,23
un 38,56 Ls/MWh.

RŪPES PAR PILSĒTNIEKU
DZĪVOKĻIEM

Ar katru gadu Dzīvokļu un ko-
munālās saimniecības uzņēmums
(DzKSU) palielina darbu apjomu,
apkalpojot pilsētas dzīvojamo fon-
du.

Kāpņu telpu kosmētiskais re-
monts:
l 2005. gadā – 80 tūkst. lati;
l 2006. gadā – 140 tūkst. lati;
l 2007. gadā – 184. tūkst. lati;
l 2008. gadā – 200 tūkst. lati.
2006. – 2008. gadā šiem mēr-

ķiem izlietoti 524 tūkst. lati.
Līdz 2006. gadam jumtu kapi-

tālremonti praktiski netika veikti,
savukārt 2006. – 2008. gadā šā-
diem darbiem izlietoti vairāk kā
500 tūkst. lati.

Šuvju hermetizācijai izlietoti vai-
rāk kā 160 tūkst. lati. Veikta dzī-
vojamās mājas rekonstrukcija Šau-
rā ielā 24.

No 2006. gada sākās liftu no-
maiņa. Šī ir ilglaicīga programma,
kas paredz jaunu liftu uzstādīšanu
visās mājās, kur ir ierīkots lifts.

Nomainītas 755 kāpņu telpu
durvis. Sākot ar 2007. gadu daudz-

dzīvokļu mājās notiek ventilācijas
sistēmu remonts. Palielinājās arī ci-
tu svarīgu darbu apjomi- lieveņu,
nojumju, notekcauruļu remonti.

Liela vērība tika veltīta bērnu ro-
taļu laukumu ierīkošanai un re-
montam.

Regulāri tiek atjaunots trans-
ports, kas apkalpo dzīvojamās mā-
jas. Tā, 2007. gadā iegādāts auto-
celtnis, kas ļāva sākt daudzstāvu
māju remontu.

Lai uzlabotu siltumapgādi un
karstā ūdens padevi daudzās mā-
jās nomainīti cirkulācijas sūkņi,
ūdens uzsildīšanas iekārtas, uzstā-
dīti karstā ūdens temperatūras re-
gulatori.

Viens no svarīgākajiem uzdevu-
miem uzņēmumam DzKSU 2008.
gadā bija esošo siltummezglu no-
maiņa pret moderniem automati-
zētiem siltummezgliem, ko nosa-
ka pilsētas programma “Energo-
efektivitātes paaugstināšana
daudzdzīvokļu mājās 2007.- 2010.
gadam”. Projekts dod iespēju kva-
litatīvāk apkalpot dzīvojamo fon-
du un, galvenais, ekonomēt siltum-
enerģiju.

Jau nodoti ekspluatācijā 75% re-
konstruēti siltummezgli. Uz 2009.-
2010. gada apkures sezonu visās
dzīvojamās mājās būs uzstādīti
jaunie siltummezgli.

Šīs, Domes izstrādātās program-
mas ietvaros 164 mājās ir veikts
energoaudits, bet 176 mājas pie-
ņēmušas lēmumu veikt mājas sil-
tināšanas darbus. 23 mājām izstrā-
dāti renovācijas tehniskie projek-
ti.

www.daugavpils.lv4



2005. GADS
Daugavpils domes Komunālās

saimniecības nodaļa veica ielu
kapitālos remontus, kam iztērēti
556 000 lati. Atjaunota Jātnieku ie-
la. Notika arī ielu tekošais remonts,
kam iztērēti 347 000 lati. Lieli dar-
bi tika veikti atjaunojot asfalta se-
gumu namu iekškvartālu teritorijās,
šiem darbiem tērēti 95 000 lati. Ko-
munālās saimniecības nodaļa veica
lielus darbus pilsētas apzaļumošanā.

2006. GADS
Arvien vairāk pilsētā tiek remon-

tētas ielas, trotuāri, pagalmu terito-
rijas. Notiek arī jaunu ielu izbūve.
2006. gadā ielu remontiem bija tē-
rēti vairāk nekā 2 miljoni latu. At-
jaunoti apmēram 60 700 kvadrāt-
metri ielu seguma, 7850 kvadrāt-
metri trotuāru, vairāk nekā 23 000
kvadrātmetri iekškvartālu teritoriju.
Avārijas remontiem un greiderēša-
nai iztērēti apmēram 129 000 lati.
Izbūvēti jauni ceļi Kandavas, Kri-
muldas, Stiklu, Aizpilsētas ielās. At-
jaunots ielu apgaismojums Višķu,
Spaļu, Aveņu, Alejas ielās, pieturā
pie Reģionālās slimnīcas, Ruģeļos,
Stropos. Notikusi gājēju tilta reno-
vācija Jaunajā Forštatē.

2007. GADS
Pilsētas ielu un trotuāru remont-

iem un rekonstrukcijai tērēti 2 659
292 lati. Asfaltbetona segums at-
jaunots 36 objektos, kopējā platī-
ba sastāda 86 120 kvm. Rekon-

strukcija notikusi 6 objektos. Re-
konstrukcijas darbi notikuši Šuņu
ielā, Varšavas, Grodņas, Ķieģeļu,
Cēsu ielās. Rekonstruēts satiksmes
riņķis Dostojevska, Lielā, Komunā-
lā ielu krustojumā. Iekškvartālu ie-
las tika remontētas 36 863 kvm
platībā. Turpinās pagalmu remonts.
Šis projekts iecerēts uz vairākiem
gadiem. Darbu apjomi ar katru ga-
du pieaug. Ja 2006. gadā remon-
tēti tika 66 pagalmi, tad 2007. ga-
dā jau 104 pagalmi.

Rekonstrukcijas darbi tika veik-
ti Pumpura skvērā, uzsākti projek-
tēšanas darbi Dubrovina parka re-
novācijai.

Izremontēts tilts pār Daugavu .
Tilta remontam bija nepieciešami
140 000 lati. Papildus 100 000 lati
tika tērēti tilta asfaltēšanai.

Ārējo apgaismošanas tīklu uztu-
rēšanai, rekonstrukcijai un jaunu
tīklu aprīkošanai pašvaldība tērēja
630 000 latus. Lielākie darbi tika
veikti Daugavas ielā, kur pilnībā
nomainīti balsti (no Vaļņu ielas līdz
18. novembra ielai), Šuņu ielā (no
Vidzemes līdz Telts ielai), Ģrodņas
ielā (no 18. novembra līdz Smilšu
ielai), Cēsu ielā (no Motoru ielas
līdz Ezerciemam), Varšavas ielā (no
Smilšu līdz Pumpura ielai). Rekon-
struēti apgaismošanas tīkli arī Cie-
toksnī (Vaļņu un Lidotāju ielās) un
Gajokā (Apšu un Dunduru ielās).
Tekošie darbi tika veikti visās pil-
sētas mikrorajonu ielās, parkos un
skvēros.

2008. GADS
Kopumā asfalta seguma atjauno-

šanai visos pilsētas mikrorajonos
2008. gadā iztērēti 3. milj. 012 287
lati, kas ļāva ieklāt asfaltu brauca-
majā ielas daļā 113 932 kvadrāt-
metru platībā un ietvēs 9834 kvad-
rātmetru platībā. Asfalta segums
13076 kvadrātmetru platībā ieklāts
pagalmos, kas izmaksāja 460 957
latus.

Izremontēta gājēju pāreja Vies-
tura ielā, tas pašvaldībai izmaksā-
ja 11 798 latus. Uzbūvēti transpor-
ta riņķi Ventspils un Smilšu ielu
krustojumā un Lielā un Dosto-
jevska ielu krustojumā, darbu iz-
maksa – 200 439 lati. Notikuši lieli
grants ceļu uzlabošanas darbi, iz-
maksas – 141 789 lati.

Vislielākie projekti 2008. gadā
bija Rīgas ielas rekonstrukcija,
Dubrovina parka rekonstrukcija.
Izmaksas šajos objektos sastādīja
900 tūkst. un 460 tūkst. atbilstoši.
Darbi Rīgas ielā un Dubrovina par-
kā turpinās arī 2009. gadā. Atjau-
nots viens no pilsētas simboliem,
strūklaka Pumpura skvērā, šiem dar-
biem iztērēja 11 770 latus.

Lieli remonta darbi notika arkai
pie Daugavas Rīgas ielā, darbu iz-

maksas 55 000 lati. Atjaunotas 10
autobusu pieturas, pastāvīgi tika
remontēta notekūdeņu kanalizāci-
jas sistēma. Jaunajā Forštatē Telts
ielā 3 uzstādīts jauns bērnu rotaļu
laukums, notika esošo bērnu rota-
ļu un sporta laukumu remonti,
šiem darbiem iztērēti 18 577 lati.

 2008. gadā no pilsētas budže-
ta iedalīti 164 171 lats pilsētas ap-
gaismojuma sistēmu remontam

un rekonstrukcijai, bet uzturēša-
nai tērēti vēl 169 900 lati.

Nomainītas kabeļu līnijas 5268
metru garumā, uzstādīti un re-
montēti 96 balsti, 109 gaismekļi.
Pārcelti apgaismošanas balsti Sē-
lijas ielā. Paralēli ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu, siltumtrašu
rekonstrukcijas darbiem tika veikts
ielu apgaismošanas sistēmu re-
monts.

CEĻI, IELAS, APGAISMOJUMS

Uzbūvēta jauna Daugavpils au-
toosta.

Ieviesta ekspluatācijā jaunā
Dagdas autoosta.

Ar 2005. gadu sākta biļešu pār-
došana caur biļešu tirdzniecības un
reisu uzskaites sistēmu „Baltic Li-
nes”, ar ko tika uzlabota pasažieru
apkalpošana biļešu pārdošanas jo-
mā.

Ar 2006. gadu sākta atklāta bi-
ļešu pārdošana caur Internētu (bi-
ļešu tirdzniecības sistēma „Baltic
Lines”).

Satiksmes ministrijas autoostu
apsekošanā (2005.–2007.) konsta-
tēts:

PILSĒTAS TRANSPORTS
l katru gadu Daugavpils auto-

ostai (I grupā) tika piešķirta pirmā
vieta;
l katru gadu Krāslavas, Dagdas

autoostām (II grupā) pirmā un otrā
vieta;
l katru gadu tika konstatēts, ka

labi sagatavota ikdienas pasažieru
apkalpošanai un apsekošanai Ilūk-
stes autoosta.

Labiekārtota un paplašināta au-
toostas teritorija.

Lai uzlabotu pasažieru apkalpo-
šanas līmeni, tika ierīkotas pilsētas
iekāpšanas platformas ar paviljo-
niem.

Uzcelta jaunā degvielas uzpil-

des stacija, kas ļauj uzņēmumam
samazināt ekspluatācijas izdevu-
mus.

Pilnīgi nomainīti autobusi IKA-
RUS, LAZ un PAZ uz komfortablā-
kiem autobusiem SETRA, VOLVO,
SCANIA. Pilsētas maršrutu autobusi
daļēji aprīkoti ar audio sistēmām
pieturu paziņošanai, kuras pilnīgi
tiks ieviestas līdz š.g. beigām.

2006. gada aprīlī tika veikta uz-
ņēmuma sertifikācija saskaņā ar
ISO 9001:2000 standarta prasī-
bām – starptautiskā sertifikāta sa-
ņemšana, kas nozīmīgi paaugstina
uzņēmuma konkurētspēju pārva-
dātāju tirgū.
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Š.g. februārī tika saņemts serti-
fikāts ISO 9001:2008.

Uzņēmumā notika Paneiropas
autoostu asociācijas prezidija pa-
plašinātā sēde.

Tika samazināti pašizmaksas
izdevumi neskatoties uz to, ka
inflācijas līmenis pastāvīgi pie-
aug.

Atjaunoti asfalta segumi ražoša-
nas bāzes un filiāļu teritorijās.

Modernizēta uzņēmuma ap-
gaismojuma (gan arējā, gan iekšē-
jā) sistēma, kura kļuva efektīvāka
un ekonomiskāka.

2005.gadā tika veikts 1318 m.
tramvaju ceļa kapitālremonts, no
tiem 387,5 m pēc jaunas tehnolo-

ģijas, kas pazemināja trokšņu līme-
ni.

Kontakttīkla kapitālremontam
A/S „Tramvaju uzņēmums” ir uz-
stādījis jaunus balstus starp ceļiem,
kas ļāva noņemt stiepļu atvilkšanas
no mājām Nr. 3,4,6,8,12 Vienības
ielā un no mājām Imantas ielā 18
un Parādes ielā 13.

2006. gadā turpinājās tramvaju
sliežu rekonstrukcija, balstu no-
maiņa, pārbrauktuvju remonts.
Cietokšņa un Parādes ielu krus-
tojumā izbūvēta pārbrauktuve ar
gumijas segumu, kas būtiski uz-
laboja kustības drošību un no-
drošināja ērtu satiksmi. Rekonstru-
ētas tramvaja sliedes Jātnieku, 18.

novembra, Vasarnīcas, Parādes ie-
lā.

2007gadā veikts tramvaja slie-
žu ceļa remonts Valkas un 18. No-
vembra ielu krustojumā. Remonts
tika veikts izmantojot jaunas teh-
noloģijas un materiālus, kas nodro-
šināja augstāku kvalitāti.

2008. gadā turpinājās sliežu ce-
ļu kapitālie remonti: Valkas ielā iz-
remontēti 936 metri, 18. novem-
bra ielā – 76 metri, Jātnieku ielā –
142 metri sliežu ceļa.

Remontēja arī vagonus un kon-
takttīklus, piemēram, Valkas ielā.
Tramvaja KTM-5M3 vagonos atjau-
notas iekšējās apgaismošanas sis-
tēmas.

2005. gadā pabeigta divu bu-
džeta iestāžu – Sociālā dienesta un
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
dienas centra apvienošana un ar
2005.gada 16.augustu izveidota
Daugavpils pilsētas domes budže-
ta iestāde – Sociālo lietu pārval-
de.

2005. gadā budžetā tika pare-
dzēti līdzekļi Ls 879 948 apmērā
pabalstu izmaksai dažādu katego-
riju iedzīvotājiem, t.i. trūcīgām ģi-
menēm, ģimenēm ar bērniem,
bezdarbniekiem, pensionāriem,
invalīdiem, bērniem bāreņiem,
bērniem invalīdiem un citām soci-
ālā riska grupām.

2005. gada 30.septembrī noti-
ka Sociālās aprūpes un rehabilitā-
cijas dienas centra svinīga atklāša-
na pēc rekonstrukcijas. Rekon-

strukcija ilga 1 gadu – Ls 395
379,64, t.sk. Ls 170000 tika pie-
saistīti realizējot projektu “Sociālās
aprūpes un rehabilitācijas dienas
centra izveide Daugavpilī (I kārta)”,
pārējie līdzekļi ir pašvaldības iegul-
dījums.

2006. gada janvārī, pateicoties
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
finansējumam Ls 181 363 apmē-
rā, Šaurā ielā 26 izveidots Ģime-
nes atbalsta centrs. Centrs pare-
dzēts ģimenēm, kuras nonākušas
krīzes situācijā.

Realizējot Labklājības minis-
trijas un Eiropas fonda ERAF Na-
cionālās programmas projektu
(299 000 lati), tika veikts remonts
ēkas Šaurā ielā 26 2.stāvā, kur no
2006. gada janvāra atrodas grupu
dzīvokļi personām ar garīga rakstu-

SOCIĀLĀ SFĒRA

ra traucējumiem un Dienas ap-
rūpes centrā “Cerība” ierīkotas
specializētās darbnīcas invalī-
diem.

  2006. gada septembrī atvērtas
telpas Kr. Valdemāra ielā 13, Soci-
ālo lietu pārvaldes Sociālo pakal-
pojumu nodaļas ģimenēm ar bēr-
niem darbam – no pašvaldības ie-
dalīti 30 000 lati.

2007. gadā iedibināta jauna tra-
dīcija. Centrālajā parkā notiek lab-
darības festivāls “Laimīgā ģimene”,
kas uzreiz izpelnījās lielu pilsētnie-
ku interesi.

2008. gadā visu veidu pabal-
stiem Daugavpils Sociālo lietu pār-
valde iztērēja 1 milj. 118 699 la-
tus. 2008. gadā daudzi pabalsti ti-
ka palielināti. Ieviests Dzīvokļa pa-
balsts, kas ļauj trūcīgiem iedzīvo-
tājiem norēķināties par siltumu.
Pašvaldība tam tērēja 453 817 la-
tus. Pirmo reizi palīdzību no paš-
valdības siltuma apmaksai saņē-
ma ne tikai maznodrošinātie ie-
dzīvotāji, bet arī ģimenes ar bēr-
niem, kurām nav augsti ienāku-
mi. Bez tam, pirmo reizi 2008. ga-
dā palīdzību no pašvaldības saņē-
ma privāto māju īpašnieki kurinā-
mā iegādei. Daugavpils ir vienīgā
pašvaldība, kas apmaksāja 5 die-
nas par uzturēšanos stacionārā
Daugavpils pensionāriem. 2008.
gadā tam tika izlietoti 89 tūkstoši
lati. Atlaidēm pensionāriem un
bērniem braukšanai sabiedriska-
jā transportā tērēti 566,3 tūkstoši
lati.

Aizstāvēts Sociālās mājas Šaurā
ielā 28 energoefektivitātes paaug-
stināšanas projekts. Tas paredz mā-
jas jumta siltināšanu, logu nomai-
ņu, sienu atjaunošanu, fasādes un
ieejas durvju siltināšanu. Projekta
kopējā vērtība ir aptuveni 187
tūkst. latu. Projekta finansējums
nāk no ES, valsts un pašvaldības lī-
dzekļiem.

 Bērnu patversmē „Priedīte” pa-
teicoties ASV vēstniecības atbal-
stam uzbūvēts bērnu sporta lau-
kums.

Pateicoties pašvaldības finansē-
jumam, Sociālās apkalpošanas te-
ritoriālajā centrā 1. oktobrī, Vispa-
saules veco ļaužu dienā vienā no
korpusiem uzstādīts moderns lifts,
kas atver pasauli šī centra iemīt-
niekiem un atvieglo darbu perso-
nālam.

2009. gadā grūtībās nonākušo
iedzīvotāju atbalstam pašvaldība ie-
dalījusi 1. milj. 808 tūkst. Latus, par
700 tūkst. Vairāk nekā 2008. gadā.

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES BUDŽETS UN PABALSTU APMĒRI
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2009. gada janvārī atklāts krī-
zes centrs “Jāvar”, kur var saņemt
konsultācijas dažādu atkarību jau-
tājumos.



2005. gadā sākās lieli moder-
nizācijas darbi medicīnas iestādēs.
Notika Plaušu slimību un tuberku-
lozes centra rekonstrukcija, sākta
Infekciju slimību nodaļas korpusa
būvniecība, remonti Centra poliklī-
nikā, Reģionālās slimnīcas uzņem-
šanas nodaļas rekonstrukcija. Dau-
gavpils reģionālā slimnīca iegādājās
modernu medicīnas aprīkojumu.
Kopumā 2005. gadā medicīnas jo-
mā ieguldīti 1 442 043 lati.

2006. gadā turpinājās medicī-
nas iestāžu modernizācija, mediķi
apguva jaunas ārstēšanas metodes
un modernu tehniku. Reģionālā
slimnīca iegādājās datortomogrā-
fu, magnētiskās rezonanses aparā-
tu, izveidots angiogrāfijas kabinets,
kas izmaksāja 670 000 latus.

Centra poliklīnikā uzstādīts ne-

kaitīgs digitālais fluorogrāfs, kas iz-
maksāja 50 000 latus.

Zobārstniecības poliklīnikā tur-
pinājās jaunu iekārtu uzstādīšana.

Bērnu veselības centrā izveido-
ta moderna laboratorija, uzstādīts
datorizēts elektrokardiogrāfs.

Uzbūvēts jauns korpuss psiho-
neiroloģiskajā slimnīcā, kas izmak-
sāja 800 000 latus.

Nodota ekspluatācijā bioloģisko
atkritumu utilizācijas sistēma.

Atklāts tehnisko palīglīdzekļu
centrs cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem.

2007. gadā Reģionālā slimnīca
realizēja vērienīgu projektu, kas iz-
maksāja 1 026 016 latus. Siltinā-
tas slimnīcas sienas un nomainīti
logi. Citiem remontiem medicīnas
iestādēs tērēti 132 652 lati.

Plaušu slimību centrā veikts vir-
tuves bloka remonts un iekārtu uz-
stādīšana, kas izmaksāja 307 700
latus.

Iegādātas modernas medicīnas
iekārtas 363 626 latu apmērā.
Zobārstniecības poliklīnika iegādā-
jās jaunas iekārtas un sāka poliklī-
nikas telpu remontu.

Bērnu veselības centrā uzstā-
dītas modernas medicīnas iekār-
tas.

2008. gadā Reģionālā slimnīca
novadīja atklātu konkursu telpu
celtniecībai onkoloģisko slimnieku
ārstēšanas aparatūras uzstādīšanai
slimnīcas teritorijā un noslēgts lī-
gums par minētās aparatūras iegā-
di.

Uzsākta projekta īstenošana
„Slimnīcas radioloģiskā dienesta di-
gitalizācija” ko finansē Norvēģijas
fonds – 450 000 eiro.

Veikti plaši remontdarbi slimnī-
cas un tās struktūrvienību telpās,
tērēti 664 838,15 lati.

Noslēgts līgums par dārgu me-
dicīnas iekārtu iegādi par kopējo
summu 1 722 967,68 lati.

Daugavpils Bērnu veselības
centrs iegādājies modernu Šveicē
ražotu rentgena aparātu. Jaunā
tehnika izmaksāja 73 000 latus.

Zobārstniecības poliklīnika iegā-
dājās jaunas iekārtas par kopējo
summu 40 000 lati. Šobrīd visas
divdesmit piecas poliklīnikas zob-
ārstu darba vietas atbilst ES stan-
dartiem. Ir pabeigts dažus gadus
ilgstošais iekšējais poliklīnikas kos-
mētiskais remonts. 2008.gadā re-
montdarbiem tērēti 13800 Ls.

Izglītība ir prioritāte Daugavpilī.
Ieguldītais darbs un līdzekļi reali-
zējas bērnos, rezultāti ir ieprieci-
noši. Daudzus gadus pēc kārtas Krie-
vu vidusskola-licejs bija prestižas
balvas ieguvējs. Tā ir Draudzīgā Ai-
cinājuma gada balva “Lielā pūce”.
Draudzīgā Aicinājuma fonda Ce-
rību balvu ieguvusi Valsts ģimnāzi-
ja, balvas saņēma arī Saskaņas pa-
matskola. Katrai skolai ir ar ko le-
poties, bet galvenais lepnums ir au-
dzēkņu sasniegumi. Daugavpils sko-
lēni ir labāko vidū dažādos priekš-
metos valsts un starptautiska mē-
roga konkursos un olimpiādēs. Ne-
skaitāmi ir radošo kolektīvu panā-
kumi, top zinātniskie darbi. Dau-

gavpils skolēni uzrāda izcilus rezul-
tātus eksāmenos un studē visda-
žādākajās augstskolās.

2005. GADS
Pašvaldības finansējums:
kopā: 311 522 Ls.
Izglītības iestāžu kapitālais re-

monts, t.sk.:
l pirmsskolas izglītības iestādēs

53 700 Ls;
l skolās 115 970 Ls.
Valsts finansējums:
kopā – 522 614 Ls, t.sk.:
l 400 000 Ls – Vienības pamat-

skolas renovācija;
l 25 000 Ls – Krievu vidus-

skola-liceja logu nomaiņa;

MEDICĪNA

IZGLĪTĪBA

l 97 614 Ls – 16.vidusskolas
energoefektivitāte.

2006. GADS
Pašvaldības finansējums:
kopā: 771 613 Ls, t.sk.:
l 341 628 Ls – Vienības pamat-

skolas renovācija;
l 20 000 Ls – Centra ģimnāzi-

jas aktu zāles remonts;
l 19 000 Ls – 6.vidusskolas sil-

tummezgla rekonstrukcija;
l 10 000 Ls – 29. pirmsskolas

izglītības iestādes logu nomaiņa.
Valsts finansējums:
kopā: 1 143 000 Ls, t.sk.:
l 1 072 000 Ls – Vienības pa-

matskolas renovācija;
l 50 000 Ls – 16. vidusskolas

energoefektivitāte;
l 21 000 Ls – 7. pirmsskolas iz-

glītības iestādes paaugstināšana.

2007.  GADS
Pašvaldības finansējums:
kopā: 728520 Ls, t.sk.:
l 70 000 Ls – Vienības pamat-

skolas renovācija;
l 414 154 Ls – 16.vidusskolas

stadiona segums;
l 35 000 Ls – 17.vidusskolas

aktu zāles remonts;
l 230 433 Ls – Poļu vidussko-

las renovācija;

l 89 467 Ls – „Glaskek Latga-
le” kredītapmaksa par logu nomai-
ņu.

Valsts finansējums:
kopā: 1 036 000, t.sk.:
l 20 000 Ls – 7.pirmsskolas iz-

glītības iestādes renovācija;
l 5000 Ls – 11.pirmsskolas iz-

glītības iestādes kapitālais re-
monts;
l 36 000 Ls – 14.pirmsskolas

izglītības iestādes baseina remonts;
l 200 000 Ls – ēdināšanas blo-

ku renovācija 3. vsk., 9. vsk., 12.
vsk.;
l 25 000 Ls – Saskaņas pamat-

skolas sporta zāles projekta izstrā-
de;

l 350 000 Ls – Vienības pamat-
skolas renovācija;
l 540 000 Ls – Valsts ģimnāzi-

jas internāta renovācija.
2008. GADS
Pašvaldības finansējums:
kopā: 3 305 420 Ls, t.sk.:
l 708 679 Ls – 13. pirmsskolas

izglītības iestādes rekonstrukci-
ja;
l 233 512 Ls – 24.pirmsskolas

izglītības iestādes rekonstrukcija;
l 137 333 Ls – ēdināšanas blo-

ku renovācija;
l 565 267 Ls – Poļu vidussko-

las renovācija;
l 145 758 Ls – 16.vidusskolas

stadiona būve.

7Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2005. – 2009. g.



Līdzfinansējums
valsts investīcijām:
l 129 333 Ls – Vienības pamat-

skolas renovācija;
l 66 667 Ls – Valsts ģimnāzijas

internāts;
l 53 333 Ls – 7.pirmsskolas iz-

glītības iestādes energoefektivitāte;
l 44 000 Ls – 11.pirmsskolas iz-

glītības iestādes energoefektivitāte.
Valsts finansējums:
kopā: 916 000 Ls, t.sk.:
l 80 000 Ls – 7.pirmsskolas iz-

glītības iestādes energoefektivitāte;

l 66 000 Ls – 11.pirmsskolas
izglītības iestādes energoefektivitā-
te;
l 194 000 Ls – Vienības pamat-

skolas renovācija;
l 100 000 Ls – Valsts ģimnāzi-

jas internāts;
l 270 000 Ls – 16.vidusskolas

stadiona būve;
l 206 000 Ls – ēdināšanas blo-

ku renovācija (Centra ģimn., 15.
vsk., 17. vsk.).

Polijas Valsts finansējums
2008. gadā – 562742 Ls.

2009.– 2012. GADS
Pašvaldības finansējums:
kopā: 1 862 044 Ls, t.sk.:
l 461 106 Ls – Saskaņas pa-

matskolas sporta zāles celtniecība
(līdzfinansējums);
l 68 376 Ls – valsts poļu ģim-

nāzijas renovācija;
l 74 963 Ls – valsts ģimnāzijas

internāta renovācija;
l 72 318 Ls – Kvalitatīvai dabas-

zinātņu apguvei atbilstošas materi-
ālās bāzes nodrošināšana Daugav-
pils vidusskolās (līdzfinansējums);

Maija vidū pilsēta rīko Jaunatnes
dienas, kuru ietvaros pilsētniekiem
tiek piedāvāti dažādi pasākumi –
jauniešu radošo kolektīvu koncerti
Vienības laukumā, dažādas konfe-
rences un citi pasākumi. 2007. gadā
paralēli Jauniešu dienām notika
starptautiska jauniešu konference
“Vardarbība ģimenē, skolā, sabied-
rībā”, kuras ietvaros norisinājās
jauniešu zinātnisko darbu konkurss,
lekcijas, diskusijas u.c. aktivitātes,
kā arī speciālistu uzstāšanās.

2005. GADS
Pēc rekonstrukcijas ekspluatāci-

jā nodots stadiona “Esplanāde” fut-
bola laukums. Laukuma pamatnes
sagatavošana pašvaldībai izmaksā-
ja aptuveni Ls 35 000. Segumu
Daugavpils saņēma no Latvijas Fut-
bola federācijas.

 Pirmo riezi notika Daugavpils
Starptautiskais turnīrs kikboksingā,
tika organizēts 4. Starptautiskais
Daugavpils maratons. Lielu interesi
izraisīja Eiropas čempionāta Krie-
vijas un Polijas līgas sacensības
spīdvejā, skrējiens „Daugavpils –
Mežciems – Daugavpils”, “Hawaii
Express” maratons, Latvijas čem-
pionāti duatlonā un autospīdvejā.

Spīdvejists Kjastas Puodžuks iz-
cīnīja sudraba medaļu Eiropas ju-
nioru čempionātā. Viktorija Grigor-
jeva Pasaules junioru čempionāta
brīvajā cīņā ieguva bronzas med-
alu. Aleksandrs Truškins izcīnīja
3.vietu Eiropas junioru čempionā-
tā brīvajā cīņā, bet Imants Lagod-
skis 5.vietu Eiropas junioru čem-
pionātā un 7.vietu Pasaules juni-
oru čempionātā brīvajā cīņā. Viegl-
atlēts Dmitrijs Jurkevičs kļuva par
Eiropas kausa izcīņas uzvarētāju,

skaits pieauga un kļuva arvien
daudzveidīgāks.

Tā, 2008. gadā tika organizētas
62 visu veidu dienas un diennakts
nometnes Nometnēs 2008. gada
vasarā atpūtas 1945 bērni, pašval-
dības finansējums – Ls 93 867.

Jauns virziens Jaunatnes noda-
ļas darbā ir jauniešu iekārtošana
darbā vasaras mēnešos. Pirmo rei-
zi 13-14 gadus vecos bērnus no-
darbināja Izglītības pārvalde, kopā

JAUNATNE

tie bija 300 bērni. Šovasar darbā
būs iekārtoti 400 bērni.

Pirmo reizi 2006. gadā tika rī-
kots bērnu un jauniešu vasaras no-
metņu noslēguma festivāls “Vasara
2006”.

2008. gada oktobrī tika atklāts
Jaunatnes iniciatīvu centrs Forštates
kultūras nama telpās.

Jaunatnes lietu nodaļa regulāri
atbalsta vairāk kā 20 jauniešu ne-
valstiskās organizācijas.

l 1 174 950 Ls – Daugavpils
pašvaldības izglītības iestāžu infra-
struktūras attīstība – energoefekti-
vitātes pasākumi un teritorijas lab-
iekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides
attīstībai (līdzfinansējums);
l 10 331 Ls – Daugavpils 12. vi-

dusskolas infrastruktūras uzlaboša-
na izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem (līdzfinansējums).

Valsts finansējums:
kopā: 11 411 196 Ls, t.sk.:
l  691 659 Ls – Saskaņas pa-

matskolas sporta zāles celtniecība;

l 10 015 050 Ls – Daugavpils
pašvaldības izglītības iestāžu infra-
struktūras attīstība – energoefekti-
vitātes pasākumi un teritorijas lab-
iekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides
attīstībai;
l 616 426 Ls – Kvalitatīvai da-

baszinātņu apguvei atbilstošas ma-
teriālās bāzes nodrošināšana Dau-
gavpils vidusskolās;
l 88 061 Ls – Daugavpils 12.

vidusskolas infrastruktūras uzlabo-
šana izglītojamiem ar funkcionā-
liem traucējumiem.

2006. gada vasarā Daugavpilī ti-
ka atklāts pirmais skeitparks, ko ie-
rīkoja SO “BJSC”. Lai pilsētas jaun-
iešiem dotu iespēju bez maksas no-
darboties ar ekstremālajiem sporta
veidiem, tika saņemts budžeta fi-
nansējums iekārtu nomas apmak-
sai. 2007. gadā atklāts, par pašval-
dības līdzekļiem uzbūvētais skeit-
parks Centrālajā parkā. 2008. gadā
Centrālajā parkā pie Ledus halles
skeitparkā notika „Avantis” ekstrē-
mās tūres posms, kas pulcēja da-

lībniekus arī no Rēzeknes, Līvā-
niem, Krāslavas un citām pilsētām.

Valsts budžeta grozījumu rezul-
tātā no valsts budžeta tika saņemts
papildus finansējums Ls 10 000
bērnu sporta un aktīvās atpūtas
laukumu ierīkošanai Jaunajā For-
štatē. Pirmo reizi 2006. gada va-
sarā, sadarbībā ar pilsētas pašval-
dības uzņēmumiem un privātfir-
mām, tika organizēts vecāko jaun-
iešu un studentu vasaras darbs. Ar
darbu vasaras periodā tika nodro-
šināti 118 jaunieši.

 Jau par tradīciju ir kļuvušas Lāč-
plēša dienas svinības ar Lāpu va-
karu Garnizona kapos.

 Jaunatnes lietu nodaļa organi-
zēja visu veidu nometnes – mācī-
bu, atpūtas, kristīgās, bērnu – in-
valīdu, sporta, makšķernieku, die-
nas un diennakts, darba, militāri –
patriotiskās, ekstremālās, skautu un
gaidu, NVO nometnes, sociālās
u.t.t. – aptvertas visas jomas, lai pēc
iespējas nodarbinātu bērnus un
jauniešus vasaras periodā.

Daugavpilī ir lielākais vasaras
nometņu skaits Latvijā.

Katru gadu vasaras nometņu

SPORTS

vieglatlēts Maksims Tkačovs izcīnī-
ja 3.vietu Eiropas kausā.

2006. GADS
Galvenais sporta notikums šajā

gadā bija Pasaules čempionata
Grand Prix posms spīdvejā. Veiks-
mīgi organizētās sacensības ļāva mū-
su pilsētai iegūt tiesības Grand Prix
posmus spīdvejā rīkot arī 2007.,
2008., 2009. gadā.

Irina Kopilova kļuva par Eiropas

junioru čempionāta brīvajā cīņā,
bronzas medaļas ieguvēju. Imants
Lagodskis izcīnīja 5. vietu Eiropas
junioru čempionātā un Aleksandrs
Truškins 5. vietu Eiropas junioru
čempionātā brīvajā cīņā. Paukotāja
Aleksandra Smetaņina ieguva 5.
vietu Pasaules kausa izcīņā, Alek-
sandrs Afanasjevs – 5.vietu Eiropas
čempionātā un 13. vietu Pasaules
čempionātā grieķu – romiešu cī-
ņā.

 Volejbola komanda „DU/Ezer-
zeme” izcīnīja 1.vietu un bija ie-
kļauta Baltijas Šenkera līgā, hokeja
komanda „Latgale” ieguva 3.vietu
Latvijas Republikas čempionātā.

Bērnu un jauniešu sporta skolā ti-
ka veikta sporta zāles grīdas seguma
maiņa un uzlabota sporta infrastruk-
tūra un materiālais nodrošinājums.

2007. GADS
Apvienojot SIA “Daugavpils le-

dus halle” ar Daugavpils ledus sko-
lu, tika izveidota pašvaldības bu-
džeta iestāde “Daugavpils ledus”.
Jaunizveidotā sporta iestāde iegu-
va nacionālās sporta bāzes statu-
su.

Daugavpils spīdveja komanda
“Lokomotīve” izcīnīja tiesības star-
tēt Polijas pirmajā līgā.

Latvijas jauniešu olimpiādē
Daugavpils komanda ieguva 2. vie-
tu.

www.daugavpils.lv8



2008. GADS
24.-29.jūnijā notika Eiropas

čempionāts brīvajā, grieķu-romie-
šu un sieviešu cīņā kadetiem, ku-
rā piedalījās 500 sportisti no 34
valstīm. Veiksmīgi startēja Dau-
gavpils sportisti: Karolina Tjapko
izcīnīja 2.vietu, Aleksandrs Pom-
jalovs – 3.vietu. Eiropas Cīņas fe-
derācijas (CELA) prezidents Ce-
no Cenovs Daugavpilī notikušo
čempionātu atzina par visprofe-
sionālāk organizēto pasākumu ša-
jā kategorijā pēdējo 10 gadu lai-
kā.

 Anastasija Grigorjeva – Eiropas
čempionāts juniorēm brīvajā cīņā
– 1. vieta, Pasaules 2008.gada čem-
pionāts juniorēm – 5. vieta, Dmit-
rijs Jurkevičs – Eiropas kauss viegl-
atlētikā (800m) – I. vieta, Konstan-
tīns Deruks izcīnīja 2. vietu Eiro-
pas kausa vasaras biatlonā. Artjoms

Žerebkovs izcīnīja 3. vietu Eiropas
čempionātā kadetiem svarcelšanā
un 1. vietu Latvijas čempionātā
pieaugušajiem. Valērijs Kņazevs ie-
guva 2. vietu Baltijas kausā un 1.
vietu Latvijas čempionātā. Daiļsli-
dotāji Juliāna Juhno un Denis Va-
siļjevs izcīnīja 1. vietu Latvijas čem-
pionātā.

Futbola komanda „Daugava” ie-
guva Latvijas kausu. SC „Lokomo-
tīve” ieguva 5. vietu Polijas pirma-
jā līgā. Latvijas čempionātā sievie-
šu basketbola komanda ieguva
1.vietu, volejbola sieviešu koman-
da „Ezerzeme” izcīnīja 4. vietu, fut-
bola komanda „Dinaburg” ieguva
4. vietu un „Daugava” 5. vietu, ho-
keja komanda “Latgale” ieguva 4.
vietu.

2008. gada jūnijā Ventspilī no-
tika Latvijas 2.Olimpiāde. Dau-
gavpilieši izcīnīja 19 zelta meda-

Daugavpilī dzīvo 32 nacionali-
tāšu pārstāvji. Pašvaldība turpina
atbalstīt gan nacionālo kultūras
centru, gan nacionālo kultūras bie-
drību darbību. Pilsētā tiek svinēti
visdažādāko tautu svētki: Slāvu
kultūras svētki, festivāls “Poļu kul-
tūra Latgalē”, festivāls “Červona
Kalina”, vācu kultūras dienas u.c..

Par tradīciju pilsētas kultūras
dzīvē ir kļuvuši starptautiski kultū-
ras pasākumi:
l Garīgās mūzikas festivāls

“Sudraba zvani”
l Masku festivāls;
l Bērnu folkloras ansambļu fes-

tivāls “Cīruļi”;
l Džeza festivāls “Jazz joy

spring”;
l Mākslas plenērs “Marks Rot-

ko”;
l Akordeona mūzikas festivāls;
l Cirka festivāls “Parad Alle”.

2005. GADS
2005. gadā Daugavpils svinēja

pilsētas 730 gadu jubileju. Iedibi-
nāta tradīcija svinēt Pilsētas svēt-
kus. 30 daugavpiliešiem par iegul-
dījumu pilsētas attīstībā tika pa-
sniegta jauniedibinātā Goda dau-
gavpilieša balva. Notika Latgales
dziesmu svētki Stropu estrādē.
Svētkus apmeklēja prezidente Vai-
ra Vīķe-Freiberga.

Sākās mūsu pilsētas simbola –
Vienības nama rekonstrukcijas pro-
jekts, vēsturisko izskatu atgūst Lat-

viešu kultūras centra lielā zāle. Re-
konstrukcijas darbiem finansējumu
piešķīra pašvaldība – Ls 11 600 un
valsts – Ls 39 000.

 Daugavpils pilsētas bibliotēkas
saņēma 50 datortehnikas vienības,
skenerus, programmatūru un 5 pil-
sētas bibliotēkās tika izveidoti In-
ternet pieejas punkti.

Daugavpils novadpētniecības
un mākslas muzejā izveidota Leo-
nīda Bauļina zale.

Īstenoti projekti: “Etniskā cen-
tra izveide” (finansējums EUR
57059,64) un “Slāvu cilvēki Eiro-
pā” (finansējums EUR 21609), ku-
ru mērķis ir veicināt sabiedrības
integrāciju. Organizēts folkloras
festivāls “Slāvu pīrāgs”

2006. GADS
Teātrim Daugavpilī apritēja 150

gadi. Šim notikumam bija veltīti
pilsētas svētki. Pirmo reizi svētku
pasākumi norisinājās arī cietoksnī.

Jauktais koris “Daugava” – 3. vie-
ta Starptautiskajā koru festivālā Ei-
zenfeldē (Vācijā).

Daugavpils Mūzikas vidusskolas
jauktais koris – uzvara 25. Starptau-
tiskajā koru konkursā Belostokā.

Latgales Centrālā bibliotēka ie-
guva reģiona galvenās bibliotēkas
statusu.

Neaizmirstamus mirkļus sagādā-
ja Gaisa balonu festivāls.

 Par piedalīšanos Latvijas Māk-
slas skolu audzēkņu konkursā “Tel-

pa” Saules skola saņēma LR Kultū-
ras ministrijas Valsts Kultūrizglītības
centra Atzinības rakstu.

Pēc rekonstrukcijas atklāts Dau-
gavpils Poļu kultūras centrs. Dar-
bus finansēja Polijas valdība.

2007. GADS
2007. gadā svinējām Vienības

nama 70 gadu jubileju. Pasākumi
veltīti šai gadskārtai tika organizēti
visu gadu. Vienlaikus ar jubilejas pa-
sākumiem notika arī nama rekon-
strukcijas darbi, ugunsdrošības no-
drošināšanas pasākumi (Ls 15 000),
siltummezgla renovācija (Ls 9 000),
Latviešu kultūras centra garderobes,
2. stāva foajē, balkona kāpņu re-
monts (Ls 377 347) un Latgales cen-
trālās bibliotēkas lietotāju apkalpo-
šanas zāles remonts (Ls 350 000).
Šo darbu veikšanai bija piešķirts
valsts finansējums.

Eiropas Masu pasākumu centru
asociācijas Baltijas nodaļa piešķīra
Daugavpils Kultūras pils zālei ser-
tifikātu, kas dod iespēju pretendēt
uz liela mēroga pasākumu rīkoša-
nu Daugavpilī.

Pilsētas svētku laikā notiek Os-
kara Stroka tango pasākums “De-
jas uz ielas”.

Daugavpils bija viena no 3 mū-
su valsts pilsētām, kurās notika
Francijas dienu Latvijā pasākumi
“Francijas pavasaris”.

Stropu estrādē notika 1. Latvi-
jas skolu jaukto koru salidojums “Ar
straumēm uz jūru”.

Dubrovina parks svinēja 125 ga-
du jubileju. Eiropas kultūras manto-
juma dienās tika izstaigāta parka vēs-
ture. Parks ieguva jaunu objektu –
uzstādīts Pāvelam Dubrovinam vel-
tīts piemineklis, ko Daugavpilij uz-
dāvināja ilggadējais sadarbības part-
neris – Maskavas Centra apgabals.

2008. GADS
2008. gads bija nozīmīgs mūsu

valsts vēsturē – Latvijas Republikas
proklamēšanas 90. gadadiena. Arī
mūsu pilsēta aktīvi iekļāvās liela-
jos svētku pasākumos.

22. augustā daugavpilieši aktīvi
iesaistījās kopējā Vislatvijas gaismas
akcijā. Vēsturisks notikums bija Mi-

litārā parāde Lāčplēša dienā Vienī-
bas laukumā, kam sekoja Virsnie-
ku balle Vienības namā. Svētku kul-
minācija bija grandiozais Daugav-
pils nacionālo biedrību pasākums
”Vienoti Daugavpilī un Latvijā”.

Pēc remonta durvis vēra Latga-
les Centrālā bibliotēka. Ja līdz re-
montam bibliotēkas telpu kopējā
platība bija 945 kvadrātmetri, tad
tagad tā ir 1400 kvadrātmetri. Tā ir
aprīkota ar jaunām mēbelēm, teh-
niku vājredzīgiem cilvēkiem un In-
terneta pieslēgumu. Bibliotēkas tel-
pās darbojas arī ES informācijas
punkts. Jaunajās telpās pilnīgi nomai-
nīta apkures sistēma, ierīkota venti-
lācija un uzstādīti kondicionieri.

Izstrādāts un gada nogalē tika
prezentēts M.Rotko mākslas cen-
tra būvniecības projekts.

XXIV Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XIV Deju svētkos Daugav-
pili pārstāvēja 30 kolektīvi ar 650
dalībniekiem.

Noslēdzās starptautiskais pro-
jekts “Māksla bez robežām – pār-
robežu kultūras industrijas veici-
nāšana Marka Šagāla un Marka
Rotko daiļrades kontekstā”. Pro-
jekta gaitā bija organizēti seminā-
ri, izstādes, radošās darbnīcas gan
Daugavpilī, gan Vitebskā. Projekta
rezultātā tika uzlabota kultūras
infrastruktūra – atjaunots Daugav-
pils novadpētniecības un mākslas
muzeja iekšpagalms un restaurēta
tā fasāde. Projekta izmaksas – EUR
98 971.

Atbalstu no Latvijas–Lietuvas
pārrobežu programmas saņēma
Daugavpils Domes projekts “Pār-
robežu teritorijas atraktivitātes vei-
cināšana, paaugstinot kultūras ie-
stāžu efektivitāti. Projekta ietvaros
paredzēts veikt Daugavpils Kultū-
ras pils lielās zāles, skatuves un fo-
ajē renovācija. Projekta kopējās iz-
maksas ir Ls 1,46 milj.

Vienības nama telpu rekonstruk-
cijas projekta ietvaros darbi notika
teātra telpās – teātra skatītāju zā-
les un balkona remonts, skatuves
remonts, ventilācijas un apkures
sistēmas izveidošana. Tam piešķirts
valsts finansējums Ls 500 594 ap-
mērā.

Kopā ar Utenu (Lietuva) uzsākts
projekts, kas paredz Māla centra
izveidi Daugavpilī.

ļas, 11 sudraba medaļas un 18
bronzas medaļas.

Renovēts stadiona “Celtnieks”
peldbaseins.

Rekonstruēts 16.vidusskolas sta-
dions. Futbola laukuma klājumu
pašvaldībai uzdāvināja Latvijas Fut-
bola Federācija. Stadiona rekon-
strukcijas darbiem pašvaldība pie-
šķīra 146 000 Latus.

Uzsākta daudzfunkcionālā spor-
ta kompleksa būvniecība. Celtnie-
cības darbus finansē Latvijas Olim-
piskā komiteja un Daugavpils paš-
valdība. Multihalle būs mūsdienīgs
sporta komplekss ar volejbola, bas-
ketbola, minifutbola un vingroša-
nas zālēm, unikālu paukošanas zā-
li, 2 baseiniem, fitnesa un aerobi-
kas zālēm, saunu un kafejnīcām.
Celtniecības darbus paredzēts pa-
beigt līdz 2009.gada 1. septemb-
rim.

KULTŪRA

9Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2005. – 2009. g.



l Lielās pārmaiņas Latgales centrālajā bibliotēkā

l Tilts pāri Daugavai

l Rekonstruētais Slavas skvērs

l Grodņas iela

l Rekonstruētā Rīgas iela

l Centrālais parks

l Restaurētā Latviešu kultūras centra zāle

l Dubrovina parka jaunais veidols

l Futbola laukums Esplanādē

l Izbūvētais transporta riņķis Ventspils ielā

l Pumpura skvērs

l Uzbūvētā pašvaldības māja Šaurā ielā 24

l Vienības pamatskola



2005 –
2009

l

l

l Izbūvētais transporta riņķis Grīvā

l Restaurētā Latviešu kultūras centra zāle

l Rekonstruētais Valsts ģimnāzijas internāts

l Restaurētā teātra zāle

l Dubrovina parka jaunais veidols

l Rekonstruētais gājēju tilts Jaunajā Forštatē

l Izbūvētais transporta riņķis pie TC Maxima

l Jātnieku iela

l Aveņu iela

l Rekonstruētā Poļu ģimnāzija

l Baznīca Vecajā Forštatē


