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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ASV - Amerikas Savienotās Valstis
BJC - Bērnu un jauniešu centrs
BIC - Biznesa informācijas centrs
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
DAP – Daugavpils attīstības programma
DMV - Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola”
DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EEZ - Eiropas ekonomiskā zona
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES - Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EUR - Eiropas vienotā valūta (eiro)
EURES – Eiropas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls
GMI - Garantētais minimālais ienākums
IK - Individuālais komersants
ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija
IVN – Ietekmes uz vidi novērtējums
LCB - Latgales Centrālā bibliotēka
LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija
LED – Gaismu izstarojošā diode
LIFE+ - Latvijas vides aizsardzības fonda programma, Es finanšu instruments
LATVIJA - Latvijas Republika
LK – Lokālā katlu māja
LKC - Latviešu kultūras centrs
KF - Kohēzijas fonds
MK - Ministru kabinets
KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments
KVS – Kvalitātes vadības sistēma
NVA - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
NVO - Nevalstiskā organizācija
VPP - Valsts un privātā partnerība
One GRM - Elektroniskās lietvedības sistēma
PAS - Pašvaldības akciju sabiedrība
PFIF - Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
SC – Siltumcentrāle
SLP - Sociālo lietu pārvalde
VA - Valsts Aģentūra
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS - Valsts akciju sabiedrība
VK - Valsts kase
VSAC - Valsts sociālās aprūpes centrs
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Cienījamie pilsētnieki!
Sniedzot sabiedrībai atskaiti par pašvaldības darbu, vēlētos uzsvērt to, ka aizvadītā
gada budžets bija vērsts uz pilsētas attīstību. Neskatoties uz to, ka varam atļauties vairāk,
pilsētas dome īpašu uzmanību veltīja tam, lai nodokļu maksātāju nauda tiktu izlietota
efektīvi, lai izvairītos no nepamatotas projektu sadārdzināšanas. Vairākās svarīgās
pašvaldības darbības jomās ir sperts nozīmīgs solis uz priekšu – attīstīta infrastruktūra,
ieviesti jauni sociālie pakalpojumi un pabalsti, pieņemti lēmumi drošības un sabiedriskās
kārtības nodrošināšanas uzlabošanai, paplašināta medicīnisko pakalpojumu pieejamība,
veicināta izglītības, kultūras un sporta attīstība.
Atgādināšu par dažiem deputātu pieņemtajiem lēmumiem. Pašvaldība tagad apmaksā
pusdienas bērniem, sākot no sagatavošanas grupām bērnudārzos līdz 9. klasei skolās. Ir
ieviesti vairāki atvieglojumi ģimeņu atbalstam. Piemēram, pašvaldība pilnībā sedz
ēdināšanas izmaksas bērnudārzā bērniem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās
ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 370 eiro mēnesī. Kopš 2015. gada pavasara mācību
gada laikā skolēni bez maksas var izmantot visu veidu sabiedriskā transporta pakalpojumus.
Savukārt vecāka gadagājuma cilvēkiem bezmaksas sabiedriskais transports tiek nodrošināts
sasniedzot 70 gadu vecumu. Risinot sociālos jautājumus, Dome ņem vērā pilsētnieku
viedokli. Pēc Daugavpils pilsētas pensionāru apvienības ierosinājuma pašvaldība tagad
pensionāriem apmaksā pacienta iemaksu par 4 dienu ārstēšanos jebkurā stacionārā Latvijā.
Pašvaldības uzņēmumi ir veikuši lielu labiekārtošanas darbu apjomu. Sakopti
ūdenskrātuvju krasti un izveidotas jaunas atpūtas vietas, izbūvēti jauni bērnu rotaļu
laukumi, pabeigta sporta trase Stropu mežaparkā – šie un daudzi citi objekti ir radījuši
jaunas iespējas saturīgai laika pavadīšanai.
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Taču mēs visi apzināmies, ka pilsētas attīstību pirmām kārtām nodrošina ražošana.
Pašvaldība ļoti daudz strādā, lai pilsētā būtu uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīga vide. Ar
Eiropas fondu palīdzību veidojam infrastruktūru industriālajās zonās. Esam daudz paveikuši,
lai varētu piešķirt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kuri rada jaunas darbavietas.
Visbeidzot, piedāvājam jaunajiem uzņēmējiem grantu programmu „Impulss”. Šī darba
rezultāts – uzņēmumi, kas jau ir atvērti pilsētā un kas tiks uzbūvēti tuvākajā laikā. Līdztekus
tam pašvaldība sniedz atbalstu arī pakalpojumu nozarei, pirmām kārtām – tūrismam.
Daugavpils cietokšņa atjaunošanas projekti un jauni tūrisma objekti piesaista aizvien vairāk
interesentu mūsu pilsētai.
Daudzas no tām lietām, ko šobrīd dara pašvaldība, ir vērstas uz nākotni. Norit darbs
pie vairākiem projektiem, kuri tiks realizēti tuvāko gadu laikā, galvenokārt par
struktūrfondu finansējumu. Tie ir visdažādākie projekti – sākot no jaunā ceļu pārvada
būvniecības līdz promenādēm Stropos un gar Daugavas krastu. Pēctecības principa
ievērošana pašvaldības darbā un ilgtermiņa plānošana – tie ir svarīgi pilsētas attīstības
nosacījumi.
Noslēgumā vēlētos pateikties visiem, kuri pēc labākās sirdsapziņas strādāja un turpina
strādāt mūsu pilsētas un visu tās iedzīvotāju labā.

Jānis Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes
Daugavpils pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējums saskaņā ar Daugavpils pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam - „Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu
ekonomikas lokomotīve un labsajūtas galvaspilsēta”. Daugavpils pilsētas attīstības
stratēģiskais mērķis – pievilcīgākā vieta dzīvošanai un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības vidējā termiņa prioritātes saskaņā ar Daugavpils
pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam “Mana pils – Daugavpils”:


Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu
pilsētu. Rīcības virzieni:





-

Aktīva pilsoniskā līdzdalība (sadarbība un pašiniciatīva);

-

Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem;

-

Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība.

Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienotu vērtību. Rīcības virzieni:
-

Izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības kompleksa sadarbība;

-

Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide;

-

Atpazīstams un attīstību veicinošs pilsētas tēls.

Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide. Rīcības virzieni:
-

Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra;

-

Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā infrastruktūra;

-

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana;

-

Veselīga un ekoloģiski tīra dzīves vide.

Noslēdzoties ES fondu plānošanas periodam (no 2007.-2013.g.), tika pabeigtas
vairākas aktivitātes un tika noslēgti vairāki projekti, kā piemēram:


ielu rekonstrukcijas darbi (18.novembra ielas rekonstrukcija posmā no Mēness ielas
līdz pilsētas robežai, Daugavas ielas rekonstrukcija, Vienības tilta atbalstsienu
nostiprināšana, autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)
rekonstrukcija);



ēku renovācijas un energoefektivitāti paaugstinoši darbi J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskolā, 10.vidusskolā, 3.vidusskolā, 15.vidusskolā, kā arī 20. un 22. pirmsskolas
izglītības iestādēs Daugavpils pilsētas pašvaldībā;



videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība, veicot tramvaju sliežu ceļu un
elektroapgādes apakšstaciju rekonstrukciju;
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„Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras attīstība” projekta
realizācija, kura ietvaros tika veikti asfalta seguma ieklāšanas darbi;



tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība (gājēju ietves, veloceliņa un ar to
saistītās infrastruktūras būvniecība Daugavpils pilsētas Stropu mežā);



projekta realizācija kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai
Daugavpils cietoksnī, kura ietvaros tika restaurēta 1.krasta lunete un sargu māja
Daugavpils cietoksnī.
1.2. Daugavpils pilsētas domes iestādes
Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts

pašvaldības lēmējorgāns – Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome), kas pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomajām funkcijām,
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Dome, atbilstoši savai kompetencei, ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.
Dome, atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam, sastāv no 15 deputātiem:
Vārds, uzvārds

Amats

Jānis Lāčplēsis

Domes priekšsēdētājs

Jānis Dukšinskis

Domes priekšsēdētāja
1.vietnieks
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pēteris Dzalbe
Dmitrijs Rodionovs
Vladislavs Bojarūns

Domes priekšsēdētaja vietnieks
no 01.07.2013 līdz 24.09.2015
Domes deputāts

Vladimirs Borisjonoks

Domes deputāts

Aivars Broks

Domes deputāts

Viktors Pučka

Domes deputāts no 27.08.2015

Anatolijs Gržibovskis

Domes deputāts

Reinis Joksts

Domes deputāts no 24.10.2013

Aleksejs Nikolajevs

Domes deputāts

Partija
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politiskā
organizācija
„Attīstības partija”
Politiskā partija „Sociālā
taisnīguma partija”,
„Tautas kontrole”
Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs”
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politiskā partija „Alternative”
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politiskā partija „Alternative”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
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Vārds, uzvārds

Amats

Natālija Petrova

Domes deputāte

Aleksandrs Samarins

Domes deputāts

Rita Strode

Domes deputāte

Jurijs Zaicevs

Domes deputāts

Partija
Politiskā partija „Daugavpils –
mana pilsēta”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā
organizācija
„Attīstības partija”
Politiskā partija „Daugavpils
atdzimšana”

Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātu vidus ievēl domes priekšsēdētāju, Domes
priekšsēdētāja 1.vietnieku un divus Domes priekšsēdētāja vietniekus, kā arī piecu pastāvīgo
komiteju locekļus.
Daugavpils pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas
amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs,
Dome ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteju;
2) Sociālo jautājumu komiteju;
3) Izglītības un kultūras jautājumu komiteju;
4) Mājokļu komiteju;
5) Īpašuma pārvaldīšanas komiteju.
Daugavpils pilsētas Domes padotībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam, ir
šādas budžeta iestādes:
1) Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
2) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde;
3) Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4) Komunālās saimniecības pārvalde;
5) Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
6) Latviešu kultūras centrs;
7) Poļu kultūras centrs;
8) Baltkrievu kultūras centrs;
9) Krievu kultūras centrs;
10) Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra;
11) Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;
12) Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;
13) Latgales zoodārzs;
14) Latgales centrālā bibliotēka;
15) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
16) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
17) Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
18) Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;
19) Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
20) Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
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21) Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs;
22) Daugavpils Krievu vidusskola - licejs;
23) Daugavpils 3. vidusskola;
24) J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
25) Daugavpils 9. vidusskola;
26) Daugavpils 10. vidusskola;
27) Daugavpils 12.vidusskola;
28) Daugavpils 13.vidusskola;
29) Daugavpils 15.vidusskola;
30) Daugavpils 16. vidusskola;
31) Daugavpils 17. vidusskola;
32) Daugavpils Centra vidusskola;
33) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
34) Daugavpils Valsts ģimnāzija;
35) Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
36) Daugavpils 11. pamatskola;
37) Daugavpils Saskaņas pamatskola;
38) Daugavpils Vienības pamatskola;
39) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
40) Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmskolas izglītības iestāde;
41) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
42) Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
43) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
44) Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde tika likvidēta (pirmskolas
izglītības programma tiek realizēta J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā);
45) Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
46) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
47) Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
48) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
49) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
50) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
51) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
52) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
53) Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
54) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
55) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
56) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
57) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
58) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
59) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
60) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
61) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
62) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
63) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
64) Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde;
65) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
66) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
67) Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde;
68) Bērnunams – patversme “Priedīte”.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
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1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;
2) AS ”Daugavpils satiksme”;
3) PAS ”Daugavpils siltumtīkli”;
4) SIA ”Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”;
5) SIA ”Daugavpils ūdens”;
6) PSIA ”Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
7) SIA ”Labiekārtošana – D”;
8) PSIA ”Parkings D”;
9) SIA ”Daugavpils lidosta”;
10) SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
11) SIA ”Daugavpils bērnu veselības centrs”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”;
2) AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
3) SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”;
4) SIA “Latgales laiks”;
5) SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”;
3) Biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”;
4) Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5) Biedrība ”Speedway Grand Prix of Latvija”;
6) Biedrība “Slimnīcas atbalsta biedrība”;
7) Biedrība “Daugavpils hokejs ”;
8) Biedrība “Eiroreģions ”Ezeru zeme””;
9) Biedrība “Latvijai – 100”;
10) Biedrība “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas pastāvīgās komisijas, kurās
darbojas deputāti un pilsētas iedzīvotāji:
1) Administratīvā komisija;
2) Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada apvienotā civilās
aizsardzības komisija;
3) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisija;
4) Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija;
5) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija;
6) Pilsētbūvniecības un vides komisija;
7) Transporta komisija;
8) Zemes komisija;
9) Vēlēšanu komisija;
10) Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;
11) Civilās aizsardzības komisija.
Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. Izveidotās komisijas un darba
grupas darbojas uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināta nolikuma pamata, vai arī to
kompetenci var noteikt Daugavpils pilsētas domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.
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2015.gadā notika 25 domes sēdes. Gada laikā tika pieņemti 582 lēmumi, 56 saistošie
noteikumi, 9 nolikumi un 13 noteikumi.
1.3. Daugavpils pilsētas domes personāls
Pašvaldības administrācija – Domes departamenti un nodaļas, kā arī to darbinieki, veic
savus pienākumus saskaņā ar Domes nolikumu un Domes apstiprinātajiem departamentu un
nodaļu nolikumiem.
Administrācijā ietilpst šādi departamenti:
1) Attīstības departaments;
2) Īpašuma pārvaldīšanas departaments;
3) Jaunatnes departaments;
4) Juridiskais departaments;
5) Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.
Administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
1) Bāriņtiesa;
2) Domes Centralizētā grāmatvedība;
3) Dzimtsarakstu nodaļa;
4) Finanšu nodaļa;
5) Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa;
6) Revīziju un audita nodaļa;
7) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa;
8) Centralizēto iepirkumu nodaļa;
9) Vispārējā nodaļa.
Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 2015.gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Vecums
20 – 24 gadi
25 – 39 gadi
40 – 59 gadi
No 60 gadiem

Personāla skaits
2
67
97
31

Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis 2015. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Izglītības līmenis
Augstākā izglītība:
t.sk.
maģistra grāds
doktora grāds
2 un vairāk izglītības
Mācās doktorantūrā
Vispārējā vidējā izglītība

Darbinieku skaits

% no kopskaita

152

77

44
1
19
1
45

23
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2015.gada beigās pašvaldības administrācijā strādāja 197 darbinieki, t.sk. 52 vīrieši
(26,4% no personāla kopskaita) un 145 sievietes (73,6% no personāla kopskaita).
Daugavpils pilsētas dome nodrošina personāla kvalitatīvu personisko izaugsmi, kas
uzlabo darba rezultātus, veicina jaunu ideju īstenošanu un atvieglo svarīgu jautājumu
risināšanu. Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī
2015.gadā Daugavpils pilsētas domes personāls piedalījās dažādos profesionālās kvalitātes
paaugstināšanas semināros un kursos.
Pārskata gadā 66 Daugavpils pilsētas domes darbinieki piedalījās maksas kursos un
semināros, 28 darbinieki piedalījās semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros.
Daugavpils pilsētas 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 10 studentiem.
2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1. Iedzīvotāji
Pēc iedzīvotāju skaita Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā. Pēc Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem 2015.gadā Daugavpilī dzīvoja 95 467 iedzīvotāji.
Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija
Latvijā. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 bija 1 200 iedzīvotāji (2014.gadā – 1 214).
Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 325 cilvēkiem jeb par 1,4% (2014.gadā
– 1,3%). Pārskata gadā Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits bija 4,5% no Latvijas
iedzīvotāju kopskaita un 5,2% no iedzīvotāju skaita lielākajās republikas pilsētās.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās tiek skaidrota ar darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju uz
citām ES valstīm, jauniešu emigrāciju uz galvaspilsētu, kā arī vispārējo negatīvo
demogrāfisko situāciju gan valstī, gan pilsētā.
Saskaņā ar Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2015.gadā Daugavpilī piedzima
865 bērni (2014.gadā - 804 bērni), mirusi 1201 persona (2014.gadā – 1 142 mirušie),
iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija negatīvs – 336 (2014.gadā - 338). Pārskata gadā
Daugavpilī tika reģistrēta 491 laulība, kas ir par 26 laulībām mazāk kā iepriekšēja gadā, bet
šķirtas tika 352 laulības (2014.gadā – 335 laulības).
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Iedzīvotāju skaits Daugavpilī, cilv.
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

Saskaņā ar PMLP datiem 2015.gadā Daugavpilī dzīvoja 60 494 iedzīvotāji darbspējas
vecumā jeb 63,4 % no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju
īpatsvars turpina samazināties - gada laikā tas samazinājās par 1 624 cilvēkiem, salīdzinoši
2014.gadā 64,2% no kopējā iedzīvotāju skaita. Līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju skaits
ir 13 382 jeb 14,0 % no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita, pilsētas iedzīvotāju skaits virs
darbspējas vecuma ir 21 591 jeb 22,6% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Pārskata gadā
pieauga iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbaspējas vecumam, t.i. par 165 cilvēkiem un
iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs darbspējas vecuma - par 134 cilvēkiem. Demogrāfiskā
slodze uz 1 000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem ir 578, iepriekšējā pārskata gadā tie bija
558.
Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilv.
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
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Daugavpils ir daudznacionālā pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu
laikā būtiski nav mainījies. Saskaņā ar PMLP datiem, gada laikā krievu tautības īpatsvars
samazinājās par 0,3 % jeb par 941 cilvēkiem un poļu tautības īpatsvars samazinājās par 0,1
% jeb par 301 cilvēkiem.
Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2015.gadā, %
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

2.2. Nodarbinātība, bezdarbs
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) datiem, pārskata gadā,
Daugavpilī ekonomiski aktīvi bija 41,7 tūkst. iedzīvotāju, kas ir samazinājies par 2,9 tūkst.
cilvēku jeb par 6,5%, salīdzinājumā ar 2014.gadu. Kopš 2011.gada ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaits samazinājās par 23,6% jeb par 12,9 tūkst. iedzīvotāju.
Pēc NVA datiem bezdarbnieku skaits Daugavpilī 2015.gada beigās bija 4625 personas.
Gada laikā bezdarbnieku skaits palielinājās par 415 personām jeb par 9,8%.
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Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa problēmgrupām
(Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājās
par 2,8% jeb par 39 personām, par 14,9% jeb par 88 personām palielinājās bezdarbnieku
skaits mērķa grupā pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, kā arī par 10,2% jeb par 50
personām palielinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar īpašām vajadzībām,
savukārt, par 8,6% jeb par 29 personām samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā –
jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem un par 45,5% jeb par 87 personām samazinājās
bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma.
Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa 2015.gada beigās bija šāds:
bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2168 bezdarbnieki jeb 46,9% no kopējā reģistrēto
bezdarbnieku skaita, 986 bezdarbnieki jeb 21,3% ar vispārējo vidējo izglītību, 569
bezdarbnieki jeb 12,3% ar pamatizglītību un 149 bezdarbnieki jeb 3,2% ar izglītības līmeni,
kas ir zemāks par pamatizglītību. Savukārt 752 bezdarbnieki (16,2% ) bija ar augstāko
izglītību un no tiem 67,7% jeb 509 personas bija sievietes.
Bezdarbnieku sadalījumā pēc vecuma grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu
sastāda bezdarbnieki vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1 486 bezdarbnieki jeb 32,1%,
reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 40 līdz 49 gadiem – 1 109 cilvēki jeb 23,9% no kopējā
bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem – 822 personas jeb 17,8%,
bezdarbnieki vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 892 personas jeb 19,3%, bezdarbnieki virs 60
gadu vecuma bija 316 jeb 6,8% no kopējā bezdarbnieku skaita.
Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma:


līdz 6 mēnešiem – 2069 bezdarbnieki jeb 44,7% no kopējā bezdarbnieku skaita;



no 6 līdz 12 mēnešiem – 1123 bezdarbnieki jeb 24,3% no kopējā bezdarbnieku skaita;



no 1 līdz 3 gadiem – 971 bezdarbnieki jeb 21,0% no kopējā bezdarbnieku skaita;
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3 gadi un vairāk – 462 bezdarbnieki jeb 10,0% no kopējā bezdarbnieku skaita.
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, 2015.gada beigās bezdarba

līmenis Daugavpilī bija 11,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Gada laikā bezdarba
līmenis palielinājās par 1,6 procenta punktiem, kas ir par 2,4% lielāks par vidējo Latvijas
līmeni, 1,7 reizes mazāks kā Latgales reģionā un 1,5 reizes mazāks kā Rēzeknē – otrajā
lielākajā pilsētā Latgales reģionā (16,4%). Tas liecina, ka Daugavpils ir pilsēta ar zemāko
bezdarba līmeni reģionā.
Pārskata

gadā

Dome

turpināja

īstenot

aktīvā

nodarbinātības

pasākumu

bezdarbniekiem „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar kopējām izmaksām 146,9
tūkst.euro

apmērā,

veicinot

bezdarbnieku

aktivitāti

sabiedrības

labā

un

dodot

bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja
359 bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs. No tiem visvairāk darbinieku
nodarbināja Izglītības pārvalde un Komunālās saimniecības pārvalde.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domei pieejamajiem datiem, pārskata gadā strādājošo
skaits Daugavpils lielākajos rūpniecības uzņēmumos bija 5392 cilvēki, kas ir par 476
strādājošiem jeb par 8,1 % mazāk kā iepriekšējā gadā. Cilvēkresursu ietilpīgākās nozares
Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, kur tiek nodarbināti 1 255 strādājošie,
dzelzceļa lokomotīvju, ritošā sastāva ražošana/ remonts – 1 208 strādājošie un pārtikas un
dzērienu ražošana, kur darbojas 891 strādājošie. Visvairāk darba vietas nodrošina gatavo
metālizstrādājumu ražošanas nozares AS ”Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” - 714
darba vietas, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas/remonta nozarē lielākie
uzņēmumi SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” – Lokomotīvju remonta centrs - 655 darba vietas
un Vagonu remonta centrs – 347 darba vietas, optisko šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmums
SIA „Axon Cable” – 424 darba vietas.
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Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs 2015.gadā, cilv.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

2.3. Darba samaksa
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī 2015.gadā bija 601 euro,
kas ir par 5,5% lielāka nekā iepriekšējā gadā (570 euro). Vidējā darba samaksa Daugavpilī ir
augstāka par Latgales reģiona vidējo rādītāju par 6,6% (564 euro), bet tā ir 1,5 reizes
zemāka kā vidējā darba samaksa Latvijā (883 euro).
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
Latvijas republikas pilsētās 2015.gadā, euro
(Datu avots: CSP)
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Pēdējo gadu laikā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Laika
posmā no 2011. līdz 2015.gadam pilsētas iedzīvotāju darba samaksa ir pieaugusi par 17,6%
jeb par 90 euro.
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no 2011.-2015.gadam
(Datu avots: CSP)

2.4. Daugavpils pilsētas ekonomiskais raksturojums
Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī šodien
nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgie uzņēmējdarbības virzieni
Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts,
pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmisko šķiedru un to izstrādājumu ražošana,
elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana.
Rūpniecības apjomi Daugavpilī, milj.euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
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Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem 2015.gadā Daugavpils
lielākie ražošanas uzņēmumi saražoja produkciju 188,23 milj. euro apmērā un realizēja
produkciju 200,88 milj. euro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas
izlaides apjoms samazinājās par 19 milj. euro jeb par 9,1%. Rūpnieciskās produkcijas
realizācijas apjoms samazinājās par 11,36 milj. euro jeb par 6,2%. Saražotās rūpniecības
produkcijas apjoma samazinājums lielākajos uzņēmumos ir saistīts gan ar starptautiskās
ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, sevišķi austrumu tirgū, gan arī ar iekšējā tirgus
samazināšanos.
Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2015.gadā, %
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Pārskata gadā stabilu produkcijas realizāciju nodrošināja: pārtikas ražošana
(pieaugums 0,6% no iepriekšējā gada saražotās produkcijas apjoma), ķīmiskās šķiedras un
to izstrādājumu ražošana (pieaugums 16,3%), lauksaimniecības mašīnu un to detaļu
ražošana (pieaugums 31,5%).
Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences 2014.-2015.g.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Nosaukums

Produkcijas apjoms (tūkst.
EUR)
2014.g. 2015.g.
%
”Daugavpils 24 607
21 507
87

PAS
siltumtīkli”
SIA ”LDZ ritošā sastāva 21 371,0 23 097,0
serviss” – Lokomotīvju
remonta centrs
AS ”Daugavpils lokomotīvju 20 638,0 14540,0

Strādājošo skaits (cilv.)
2014.g.
253

2015.g.
251

%
99

108,1

638

655

103

70,5

959

714

75
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Nr.
p.k.

Nosaukums
remonta rūpnīca”
SIA ”Axon Cable”

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Produkcijas apjoms (tūkst.
EUR)
2014.g. 2015.g.
%

2014.g.

2015.g.

%

95,5

443

424

95,7

18110,0

105,9

245

266

108,6

9282
13780,0
8452
7155,0
7205
6821,0

57,4
131,5
103,4
90,2
100,9
128,6

369
258
234
201
232
104

347
217
235
205
154
109

94
84,1
100,4
102,0
66,4
104,8

18 489,0 17 672,0

AS ”Latvijas maiznieks”
17 110,0
SIA ”LDZ ritošā sastāva
serviss” - Vagonu remonta
centrs
16 162,0
SIA ”Zieglera mašīnbūve”
10 479,0
SIA ”Magistr”
8 172,0
AS ”Latgales piens”
7 934,0
SIA „Belmast”
7 140,0
SIA “Nexis Fibers”
5306,0

Strādājošo skaits (cilv.)

Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23
valstīm, ne tikai uz ES valstīm bet arī uz ASV, Dienvidameriku, Indiju, Ķīnu, Meksiku:
1) SIA “Axon Cable” – augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās,
aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām;
2) SIA “Intergaz” – saspiestās un sašķidrinātās gāzes tirdzniecība, sašķidrinātās
gāzes apkures sistēmu uzstādīšana un apkalpošana;
3) SIA “Nexis Fibers” – poliamīda tehniskās šķiedras ražošana;
4) SIA “Zieglera mašīnbūve” – lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu
ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu
rūpniecībai;
5) AS

“Daugavpils

Lokomotīvju

remonta

rūpnīca”

–

dīzeļlokomotīvju

un

elektrolokomotīvju remonts, rezerves daļu izgatavošana;
6) SIA “Regula Baltija” – optiskās elektronikas ražošana;
7) SIA “Belmast” – sakaru torņu un mastu ražošana.
Daugavpilī savu produkciju ražo arī viens no lielākajiem Latvijas eksportētājiem SIA
“East Metal”, kurā ir nodarbināti vairāk kā 320 cilvēki. SIA “East Metal” ir metālapstrādes
uzņēmums, kas ražo komplektējošas detaļas dažādām iekārtām – vēja ģeneratoriem,
autoceltņiem, kokapstrādes iekārtām, bērnu rotaļu laukumiem, virvju vērpjamajām
mašīnām. Uzņēmuma ražošanas procesos uzsvars tiek likts uz konstrukciju metināšanas
darbiem, nodrošinot produkcijas visaugstāko kvalitāti.
Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas darbojas vairumtirdzniecības jomā:
1) SIA “Petroactiv Latvia“ – naftas produktu, degvielas vairumtirdzniecība;
2) SIA “Mamas D” – pārtikas produkcija, vairumtirdzniecība, biodegvielas ražošana;
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3) SIA “Exito AVA” – rūpniecības preču vairumtirdzniecība;
4) SIA “Euro Energo Company” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
5) SIA “Ingrid A” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
6) SIA firma “Antaris” – pārtikas produktu ražošana un tirdzniecība.
Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Komercsabiedrības
nosaukums
SIA “Axon Cable”
AS “Daugavpils Lokomotīvju
remonta rūpnīca”
AS “Latvijas maiznieks”
SIA “East Metal”
SIA “Nexis Fibers”
SIA “Centennial Industries”
SIA “Regula Baltija”

Nozare

Komercsabiedrības
kapitāla turētāja valsts

Augstas kvalitātes kabeļu
ražošana medicīnas,
militārās, aerokosmiskās
u.c. nozaru vajadzībām
Dīzeļlokomotīvju un
elektrovilcienu remonts,
rezerves daļu ražošana
Maizes izstrādājumu
ražošana
Metālizstrādājumu
ražošana (detaļas vēja
ģeneratoriem)
Poliamīda tehniskās
šķiedras ražošana
Izstrādājumu ražošana no
mākslīgās ādas
Dokumentu un naudas
zīmju pārbaudes ierīces
(aparāti, programmas, datu
bāzes)

Francija

Igaunija
Igaunija
Dānija
Šveice
Norvēģija
Baltkrievija

SIA “Latgales alus D”

Alus ražošana

Baltkrievija

SIA “Zieglera mašīnbūve”

Lauksaimniecības mašīnu
komplektējošo detaļu
ražošana, rapša dalītāju
ražošana, vadu un kabeļu
ražošana automobiļu
rūpniecībai

Vācija

Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas un attīstās, paplašinot
un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas un palielinot pārdotās
produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem Daugavpils lielākajās
būvniecības komercsabiedrībās pārskata gada kopējais būvmontāžas darbu apjoms sastādīja
27,31 miljoni euro, kas ir par 54% mazāks salīdzinājumā ar 2014. gadu (59,76 miljoni euro).
Tas ir skaidrojams ar to, ka 2015.gadā pašvaldības, valsts iestādēs un uzņēmumos aktīvi
norisinājās dokumentācijas sagatavošanas darbi investīciju projektu uzsākšanai jaunajā
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plānošanas periodā (2014.-2020.gadam), kas ietekmēja būvniecības nozarē strādājošo
uzņēmumu pasūtījumu skaitu un būvniecības darba apjomu samazināšanos. Kopējā
būvmontāžas darbu apjoma palielinājums ir cieši saistīts ar attīstības projektiem, kuriem
tiek piesaistīts ES struktūrfondu un citu ārvalstu finansējums.
Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem par 2014.gadu (dati
par 2015.gadu vēl nav pieejami) Daugavpilī darbojās 4671 ekonomiski aktīvās statistikas
vienības, kas ir 2,8% no to kopējā skaita Latvijā kopumā un 25,0% no ekonomiski aktīvo
statistikas vienību skaita Latgalē.
2014.gada Daugavpils pilsētas aktīvo statistikas vienību struktūra:





komercsabiedrības – 2 206;
pašnodarbinātās personas – 1940;
individuālie komersanti – 515;
zemnieku saimniecības – 10.
2014.gadā

ekonomiski

aktīvo statistikas

vienību skaits pieauga

par 149

(salīdzinājumā ar 2013.gadu, kad tas bija 4522), tajā skaitā par 118 vienībām pieauga
komercsabiedrību skaits, pašnodarbināto personu skaits pieauga par 51 un individuālo
komersantu skaits pieauga par 6 personām.
Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem ekonomiski aktīvo statistikas
vienību skaits sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 2014.gadā bija šāds (saskaņā ar
NACE klasifikatoru):











Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts (G) 1369 vienības;
Citi pakalpojumi (S) - 583 vienības;
Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) - 385 vienības;
Apstrādes rūpniecība (C) - 363 vienības;
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) - 395 vienības;
Transports un uzglabāšana (H) - 225 vienības;
Būvniecība (F) – 221 vienības;
Veselība un sociālā aprūpe (Q) - 180 vienības;
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) - 148 vienības;
Izglītība (P) - 145 vienības.
Daugavpilī 2014.gadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 54 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas

ir zemākais rādītājs valstī kopumā (83 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem), kā arī zemākais
starp republikas lielākajām pilsētām, kur vidējais vienību skaits bija 69. Saskaņā ar Lursoft
pētījuma datiem līdz ar kopējo tendenci valstī 2015.gadā, visās Latvijas lielākajās pilsētās ir
samazinājies jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, kā arī pieaudzis likvidēto uzņēmumu skaits,
izņēmums ir bijusi Daugavpils pilsēta, kurā reģistrēto uzņēmumu skaits bija par 8,5% jeb
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

24

par 24 uzņēmumiem lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2015.gadā Daugavpilī tika
reģistrēti 306 jauni uzņēmumi. Tomēr arī likvidēto uzņēmumu skaits ir pieaudzis - 318
uzņēmumi, kas ir 1,4 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā.
2.5. Investīcijām piemērotas ražošanas teritorijas Daugavpilī
Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā tika izveidotas 6
rūpnieciskās zonas un ražošanas teritorijas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu
izvietošanai:
1. Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu-Mendeļejeva-Loģistikas ielu rajonā Ķīmijas
mikrorajonā – platība 113 ha, papildus 27 ha ir neapbūvētā teritorija. No 2014.-2015.
gadam daļa šīs teritorijas tika rekonstruēta un atjaunota tās infrastruktūra –
ūdensvads, kanalizācijas un gāzes tīkli, ārējais apgaismojums. Teritoriju šķērso divas
dzelzceļa līnijas, kā arī ir auto pievadceļi no trim pusēm. Šeit ir iespēja izveidot
rūpniecības uzņēmumus ar lielu enerģijas patēriņu, jo ir gāzesvads un elektriskie vadi
ar pietiekamu jaudu, kā arī blakus atrodas pilsētas siltumcentrāle Nr.3. Ziemeļu
rūpnieciskajā zonā darbojas biznesa parks SIA “NP properties”;
Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu-Spaļu-Smilškalna ielu rajonā – teritoriju šķērso
dzelzceļa līnija, ir labs savienojums ar pilsētas tranzīta un maģistrālajiem autoceļiem.
Rūpnieciskās zonas teritorijā ir pieejama gāzes apgāde, ūdens apgāde, kanalizācija.
Tur darbojas arī “Ditton grupa” biznesa parks, kurā var nomāt ražošanas telpas.
Neizmantotās zemes platība ir 6 ha, kas pieder komercsabiedrībai, bet pašvaldībai
piederoša teritorija ir 3 ha platībā;
2. Cietokšņa rūpnieciskā zona – 53 ha platībā, 50% teritorijas netiek izmantota.
Teritoriju var piemērot gan noliktavām, gan uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamas
lielas teritorijas, bet ar nelielu strādājošo skaitu un ar nelielu enerģijas patēriņu
ražošanai;
3. Valkas ielas ražošanas teritorija – 14 ha platībā, 32% teritorijas netiek izmantots.
Atšķirībā no citām rūpnieciskajām zonām, Valkas ielas rūpnieciskā zona atrodas tuvu
pilsētas centram. Telpas ir pilnīgi gatavas nomai vai pārdošanai, jo bija plānots šajā
teritorijā izveidot biznesa parku. Teritorijā ir attīstīta infrastruktūra, izņemot
dzelzceļu. Tā ir piemērota ražotņu izvietošanai ar nelielu enerģijas patēriņu un
nelielu izmešu daudzumu. Valkas ielas rūpnieciskajā zonā atrodas arī sociālas
nozīmes objekti: viesnīca, sporta un atpūtas komplekss „Olimpija”;
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4. Čerepovas rūpnieciskā zona Stiklu-Dunduru-Rūpniecības ielas rajonā ir otra lielākā
rūpnieciskā zona pilsētā, kuras platība ir 88 ha. Rūpniecības zonā darbojas daudz
ražošanas uzņēmumu un tikai 27% teritorijas šobrīd netiek izmantots. Brīvie zemes
gabali un neizmantotās ēkas pārsvarā atrodas Dunduru ielas un Fabrikas ielas rajonā.
Zonas teritorijā ir vairākas dzelzceļa līnijas un tās ir savienotas ar maģistrālajiem
ceļiem. 2015. gadā tieši šajā teritorijā tika definēti lielākie privāto investīciju projekti
pilsētā;
5. Gajoka rūpnieciskās zonas platība ir tikai 6,2 ha un 80% no teritorijas kopējās
platības tiek izmantota. Tajā darbojas 14 uzņēmumi ar 833 nodarbinātajiem.
Rūpnieciskā zona ir nodrošināta ar ūdensvadu, kanalizāciju, elektroenerģiju, tā
atrodas tuvu pilsētas centram un maģistrālajiem ceļiem, tomēr lielākoties publiskās
infrastruktūras trūkumi apgrūtina uzņēmumu darbību un tālāku attīstību.
Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija.
Gajoka rūpnieciskajā zonā nepieciešami vairāki renovācijas pasākumi, tai skaitā upes
labā krasta infrastruktūras attīstīšanas pasākumi;
6. Križu ražošanas teritorija – aptuveni 19 ha, kur ir saglabājusies pārtikas produktu
ražotne. Teritorija ir norobežota ar dzelzceļu, to šķērso transporta automaģistrāle A6.
Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija,
kā arī inženierkomunikāciju, pievadceļu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana.
Lai veicinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimnieciskās darbības
attīstīšanu Daugavpils pilsētas teritorijā, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2015.gadā realizēja
ERAF finansēto projektu „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras
attīstība” 1.kārtu 4,3 milj.euro apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējums - 3,4 milj.euro (79,4%).
Projekta realizācijas ietvaros tika veikti rūpniecības zonas ielu rekonstrukcijas darbi –
ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ielu seguma, ielu ārējā
apgaismojuma un ārējās elektroapgādes rekonstrukcija, kas nodrošina Daugavpils lielākās
rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību, kur tiek koncentrēti nozīmīgi pilsētas
rūpniecības uzņēmumi.
2015. gadā tika sagatavota tehniskā dokumentācija par uzņēmumu investīciju
projektiem, lai uzlabotu rūpniecības zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē
izveidotu jaunas darba vietas:


Ziemeļu rūpnieciskās zonas

infrastruktūras rekonstrukcijas 2.kārta (jauno

metālapstrādes ražotņu izveidošana);
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Čerepovas rūpnieciskās zonas

infrastruktūras rekonstrukcija (koka granulu un

būvmateriālu ražotnes izveidošana);


Gajoka rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras rekonstrukcija (jaunās pārtikas
produktu ražotnes izveidošana),



Križu rūpnieciskās teritorijas

infrastruktūras rekonstrukcija (jaunas pārtikas

produktu ražotnes izveidošana).
Daugavpils pilsētas pašvaldība katru gadu izstrādā Daugavpils uzņēmumu un
investīciju iespēju katalogu, kurā tiek atjaunoti dati par investīcijām piemērotiem nekustamā
īpašuma objektiem, kā arī tiek apzinātas esošās lielāko uzņēmumu teritorijas, to adreses un
kadastra numuri.
2.6. Tūrisms
Saskaņā ar kultūrvēsturisko, dabas objektu un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzēju,
kā arī Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra un Daugavpils tūrisma informācijas
centra statistikas datiem, tūristu skaits Daugavpilī 2015. gadā bija 462 078 cilvēku (2014. gadā
- 418 481 cilvēku). Pārskata gadā tūristu skaits pieauga par 43 597 jeb par 9,43% vairāk kā
iepriekšējā gadā. 2015.gadā samazinājās ārvalstu tūristu skaits, taču pieauga iekšzemes tūristu
skaits. Pēc Daugavpils tūrisma informācijas centra statistikas datiem, lielākais ārvalstu tūristu
skaits bija no Lietuvas, tai seko Krievija, Vācija, Baltkrievija, ASV, Igaunija, Polija. Lielākais
tūristu īpatsvars ir individuālie tūristi. Salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata gadiem, šī tendence
nemainās.
Tūrisma nozare Daugavpilī attīstās un plaukst. Par to liecina arvien jaunu tūrisma
produktu piedāvājums. Pārskata gadā tika atvērts zinātkāres centrs “Zili brīnumi”, vēsturiskā
tērpu ekspozīcija “Atmiņu lāde” Daugavpils cietoksnī.
Nozīmīgākie Daugavpils tūrisma objekti: Daugavpils cietoksnis un Marka Rotko mākslas
centrs, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs, Daugavpils teātris, Daugavpils Māla
mākslas centrs, Latgales zoodārzs, muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”, Latviešu māja, Krievu
kultūras centrs, Daudzfunkcionālais Sporta komplekss, Daugavpils Ledus halle, stadions
„Spīdveja centrs” – stadions „Lokomotīve”, Baznīcu kalns, pilsētas vēsturiskais centrs ar pirmo
gājēju ielu Latvijā – Rīgas ielu, kā arī citi objekti.
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Tūristu sadalījums pa valstīm Daugavpilī, %
(Datu avots: Daugavpils tūrisma informācijas centrs)

Tūristu un nakšņotāju skaits naktsmītnēs Daugavpilī, cilvēku skaits
(Datu avots: Daugavpils tūrisma informācijas centrs)

Kopējais tūristu skaits tūristu mītnēs 2015. gadā samazinājās par 8,39%.
Daugavpils cietokšņa attīstība
Ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis – Daugavpils cietoksnis pakāpeniski
iegūst atjaunotu veidolu un kļūst par pieprasītu tūrisma objektu. Daugavpils cietoksnis ir
valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības piemineklis. Tā teritorijā atrodas vēl 35
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atsevišķi kultūras pieminekļi. Šodien Daugavpils cietoksnis dinamiski attīstās kā lielākais
reģionālais kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības centrs. Daugavpils cietokšņa kultūras un
informācijas centrā var saņemt informāciju par cietokšņa vēsturi, aktuālajiem notikumiem
un attīstības plāniem. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un popularizētu tūrismu,
2015.gadā

tika

pabeigts

projekts

„Kultūrvēsturiskā

mantojuma

saglabāšana

un

popularizēšana Daugavpilī un Grodņā”, kura ietvaros tika veikta 1.krasta lunetes, sargu ēkas
restaurācija, kā arī Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana. Pēc restaurācijas 1.krasta
lunetes komplekss ir ērti apskatāms un pieejams tūristiem, bet sarga mājiņa tiek izmantota
tūrisma organizācijas mērķiem. Projekta ietvaros ir restaurēti Daugavpils cietokšņa Nikolaja
vārti (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis), atjaunots gājēju koka tilts pāri
aizsarggrāvim, Daugavas ielas malā ierīkots autotransporta stāvlaukums ar ielas
apgaismojumu, kā arī atjaunots Nikolaja ielas posms, rekonstruētas un jaunām funkcijām
pielāgotas ēkas Nikolaja ielā 7 (sabiedriskās tualetes) un Nikolaja ielā 13 (noliktava). Uz
2015.gadu kopējie projektu ieguldījumi Daugavpils cietoksnī sastāda 25 683 494 milj. euro.
Cietoksnī darbojas Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, kur var apskatīt
ekspozīciju ar vēsturiskiem rasējumiem, fotogrāfijām, karavīru formas tērpiem un
artefaktiem, kas atrasti cietoksnī pēdējo gadu laikā. Saskaņā ar Daugavpils cietokšņa
kultūras un informācijas centra datiem Daugavpils cietoksni 2015.gadā apmeklēja 32,9
tūkst. tūristu, kas ir par 7 184 tūkst. cilvēku jeb par 21,81% vairāk kā iepriekšējā gadā. Kopš
2011.gada, kad sāka darboties Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs,
Daugavpils cietoksni apmeklēja 51,6 tūkst. tūristu, tostarp arī tūristi no Krievijas, Lietuvas,
Baltkrievijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Polijas, Igaunijas un citām pasaules valstīm.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Daugavpils Cietoksnī 2013. gada 24.aprīlī atklātais Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs, kas ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur eksponēti seši Daugavpilī dzimušā
pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbi. Centrs ir daudzfunkcionāls
laikmetīgās mākslas templis, kultūras un izglītības centrs, kas atrodas Daugavpils cietokšņa
Artilērijas arsenāla ēkā. Mākslas centrā izvietotas ekspozīciju zāles, kamerzāle, konferenču
telpas un atsevišķa telpa bērnu aktivitātēm, kā arī mākslinieku rezidences – telpas
dzīvošanai un radošām aktivitātēm.
Divu gadu intensīva darba rezultātā Marka Rotko mākslas centrs ir pierādījis, ka spēj
nodrošināt augstas kvalitātes kultūras un tūrisma pakalpojumus, kas sniedz būtisku
ieguldījumu ne tikai valsts un pilsētas atpazīstamības veicināšanā, ekonomiskās aktivitātes
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paaugstināšanā un Daugavpils cietokšņa pilsētvides atjaunošanā, bet arī iedzīvotāju
pašapziņas celšanā. 2015. gadā mākslas centra veiksmīgu darbību apliecināja arī saņemtās
balvas un atzinības mākslas, kultūras un tūrisma jomās, kā arī neskaitāmas publikācijas
Latvijas un ārvalstu medijos un sociālajos tīklos.
Marka Rotko mākslas centrs piesaista plašu Latvijas un ārvalstu apmeklētāju interesi,
saglabājot visvairāk apmeklētā mākslas un tūrisma objekta pozīciju Daugavpilī. Marka Rotko
mākslas centra izstādes un citus kultūras piedāvājumus 2015.gadā apmeklēja 101 000
centra apmeklētāji (80 % no tiem bija Daugavpils un citu Latvijas reģionu pārstāvji, un 20 %
- ārvalstu tūristi). Visvairāk ārzemju tūristi un mākslas interesenti Marka Rotko mākslas
centrā ieradās mākslas interesenti un tūristi no Lietuvas – 20%, Vācijas – 13%, Dānijas –
10%, ASV – 9%, Krievijas – 6%, Nīderlandes – 5%, Lielbritānijas – 4%, Igaunijas – 4%,
Francijas – 3%, Polijas – 3%, Itālijas – 2%, Somijas – 2 %, Spānijas – 2% un citām valstīm.
Līdzās Marka Rotko oriģināliem un pastāvīgai ekspozīcijai „Marks Rotko. Dzīve un
māksla” Daugavpils Marka Rotko mākslas centra telpās 2015. gadā tika realizēti vairāki
publiski pasākumi un atklātas 48 izstādes, kā arī organizētas sešas Marka Rotko mākslas
centra mākslas kolekcijas izstādes Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs, Bauskā, Lūznavā un Tallinā
(Igaunijā).
2015. gadā atbilstoši Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbības stratēģijai
notika 5 starptautiski mākslas simpoziji, vairāk kā 30 meistardarbnīcas un izglītības
programmas, 6 koncerti un 5 laikmetīgo operu video atskaņojumi, diskusijas, atvērtās
studijas u.c. pasākumi. Mākslas centrs tika popularizēts 6 starptautiskajās tūrisma izstādes
un 3 starptautiskās mākslas izstādēs, kas notika dažādās Eiropas valstīs. Mākslas centra
kolekcija ir pieaugusi par 350 mākslas darbiem.
2015. gadā Marka Rotko mākslas centrs saņēma vairākas nozīmīgas balvas mākslas un
tūrisma jomās. III Starptautiskās tūrisma konferences laikā, kas notika 2015.gadā no 23. līdz
24.aprīlim, mākslas centrs saņēma Daugavpils pilsētas domes goda rakstu par radošu pieeju,
ieguldījumu tūrisma attīstībā un Daugavpils vārda popularizēšanu nominācijā “Daugavpils
mākslas objekts 2014”, kā arī tika atzīts par 2014. gada populārāko tūrisma objektu
Daugavpilī. Marka Rotko mākslas centrs saņēma Tūrisma attīstības valsts aģentūras un
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas kvalitātes zīmi “Q-Latvija” un tika atzīts par
kvalitatīvu tūrisma objektu un pakalpojumu sniedzēju Latvijā. Savukārt, Latgales tūrisma
konferencē Marka Rotko mākslas centrs tika atzīts par ”Labāko jauno tūrisma objektu 2015”.
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Latgales zoodārzs
Katru gadu pieaug Latgales zoodārza apmeklētāju skaits. Pārskata gadā to apmeklēja
45,5 tūkstoši interesentu, kas ir par 1,1 tūkstoti vairāk, salīdzinot ar 2014.gadu.
2015.gadā Latgales zoodārzs organizēja tematiskus pasākumus (ekskursijas, lekcijas,
konkursus u.c.) vairāk kā 3000 skolēniem un pieaugušajiem, kas palielināja zoodārza un
pilsētas atpazīstamību.
Latgales zoodārzā atrodas vienīgā zinātniskā laboratorija Eiropā, kur tiek pavairota
purva bruņurupuču suga Omus orbicularis. Latgales zoodārzs no dibināšanas sākuma pēta,
aizsargā un popularizē purva bruņurupučus Latvijā. 2015.gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē
Latgales zoodārza brīvā dabā izlaistie 42 purva bruņurupuči tika atrasti pēc ziemošanas
Daugavpils novadā. 2015.gadā Latgales zoodārzs īstenoja Eiropas Savienības līdzfinansētā
projekta LIFE-HerpetoLatvia "Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia" AfterLIFE aktivitātes. Pateicoties šim projektam, pārskata gadā izšķīlās rekordliels skaits mazo
bruņurupuču - 56. Pēc renovācijas Latgales zoodārzs atklāja 3 jaunus terārijus, tika veikta
zoodārza ekspozīcijas renovācija un paplašināšana.
Latgales zoodārzā strādā trīs zinātnieki ar 4 doktora grādiem: trīs Bioloģijas doktori
un Pedagoģijas doktors. Divi darbinieki paaugstināja zinātnisko kvalifikāciju, mācoties
Daugavpils universitātē Bioloģijas doktorantūrā. Pārskata gadā Latgales zoodārza
darbinieki, popularizējot Daugavpili un zoodārzu, piedalījās 8 zinātniskās konferencēs
Latvijā un pasaulē, noorganizēja 1 konferenci. Pētot Latvijas dabu, tika novadītas 58 lauku
ekspedīcijas. Sadarbībā ar GlobeEdit (Vācija) tika publicētas 3 monogrāfijas par ugunskrupju
un bruņurupuču pētījumiem un aizsardzību Latvijā.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nodrošina ekspozīciju un informācijas
pieejamību par Daugavpils novadu, Daugavpils pilsētu un ir Daugavpils novada kultūrvēstures
mantojuma glabātājs. Muzejā ir iespēja izglītoties arī neformālā vidē un saņemt noderīgu
informāciju laikmetīgā veidā vienā no Latgalē vismodernāk aprīkotajam muzejpedagoģisko
programmu telpām.
2015.gadā aktīvi darbojās arī muzeja struktūrvienība – Daugavpils Māla mākslas centrs,
kura darbinieki rūpējas, lai popularizētu, saglabātu un stiprinātu Latgales keramikas tradīcijas
un māla mākslu. Tika organizēta izstāde „Studijai „Latgale” – 35”, kurā bija plaši parādīts
studijas keramiķu daudzpusīgais pienesums podniecības tradīciju saglabāšanā, keramiķu
jaunrade un meklējumi profesionālās lietišķās mākslas jomā.
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2015.gadā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībā
„Daugavpils Māla mākslas centrs” tika novadīti 54 pasākumi, kurus apmeklēja 25,5 tūkst.
cilvēku. Salīdzinot ar 2014.gadu, apmeklētāju skaits ir pieaudzis par 2 tūkst. cilvēku. 2015.gadā
muzejs bija vienīgais muzejs Latgalē, kas apmeklētājiem bija pieejams bez brīvdienām. Pašlaik
muzeja krājumā ir 97 409 muzejiskie priekšmeti.
Daugavpils skrošu rūpnīca
Daugavpils skrošu rūpnīca ir viens no ievērojamākajiem tūrisma objektiem Daugavpilī.
To apliecina 2015.gadā iegūtā godpilnā trešā vieta Eiropas Kultūras Tūrisma tīklā nominācijā
“Ilgtspējīga kultūras tūrisma galamērķis 2015”, Latvijas Tūrisma Attīstības Aģentūras
nominācijā “Veiksmīgākais jaunais Tūrisma produkts 2015”, strauji augošais apmeklētāju
skaits, kā arī daudzas citas atzinības un nominācijas. Rūpnīca ir vecākā munīcijas ražotne
Ziemeļeiropā, viens no vecākajiem industriālā mantojuma objektiem Latvijā. Rūpnīcā atrodas
Eiropā vienīgais strādājošais svina liešanas tornis.
Rūpnīcā var iepazīties ar vēsturisko ekspozīciju, skrošu liešanas cehu, uzkāpt tās
unikālajā 37m augstajā tornī, zem kura atrodas 19m dziļa dzesēšanas aka. No rūpnīcas torņa
paveras skats uz Daugavpils Baznīcu kalnu, pilsētas centru un tālumā esošajiem cietokšņa
vaļņiem. Lai gan rūpnīcas vēsturiskā daļa tūristiem ir atvērta tikai pāris gadus, skrošu rūpnīcu
apmeklē tūristi no visas pasaules – ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī ASV, Ķīnas un Austrālijas.
Daži no viņiem Latviju un Daugavpili kā galamērķi ir izvēlējušies tieši rūpnīcas dēļ. Pārskata
gadā rūpnīcu apmeklēja 8 148 tūristi, kas ir par 2 813 cilvēkiem jeb 34,52% vairāk kā 2014
gadā.
Zinātkāres centrs “Zili brīnumi”
2015.gada 1.jūlijā Daugavpilī kinoteātra “Renesanse” telpās ar Daugavpils pilsētas
domes un biedrības “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” atbalstu tika atklāts bērnu
zinātkāres centrs “Zili brīnumi”. Zinātkāres centrs ir atpūtas vieta gan bērniem, gan
pieaugušajiem, kura piedāvā uz zinātnes principiem balstītu interaktīvu ekspozīciju, kas dod
iespēju iepazīties ar dažādiem zinātnes sasniegumiem, izmēģināt dažādas tehnoloģijas un
darbībā pārbaudīt dabas likumus. Šeit tiek organizētas arī izglītojošas, attīstošas, radošas un
muzikālas nodarbības, demonstrējumi un bērnu nometnes. Zinātkāres centrs iepazīstina
apmeklētājus ar 67 eksponātiem.
Pārskata gadā no 1.jūlija līdz 31.decembrim zinātkāres centru “Zili brīnumi” apmeklēja
8012 tūkst. cilvēku. Tika īstenotas 112 izglītojošas nodarbības, no kurām 75 bija nodarbības
skolēnu grupām no vairākām Latvijas pilsētām (Valmieras, Līgatnes, Dagdas, Jēkabpils,
Rēzeknes, Krāslavas, Preiļiem, Aglonas, Mežotnes u.c.) un no Visaginas (Lietuva) pilsētas, 2
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nometnes bērniem, 4 izglītojošas pētnieciskās dienas, kā arī tika organizētas aktivitātes
Pasaules ūdens dienas un Karjeras nedēļas ietvaros.
3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Daugavpils pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
Daugavpils pilsētas pašvaldības Nolikumu, kas ar izveidoto iestāžu starpniecību nodrošina
likumā noteikto funkciju, un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Galvenais finanšu dokuments, kurš
nosaka pašvaldības rīcībā esošo finanšu resursu apjomu pamatfunkciju izpildei, izvirzīto
mērķu un prioritāšu realizācijai, ir Daugavpils pilsētas budžets. 2014.gada 29.oktobrī tika
izveidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un atbildīgie
speciālisti, kas balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā noteiktajām nodokļu
prognozēm izvērtēja iestāžu uzturēšanai un noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamos
finanšu resursus, sagatavoja budžeta projektu un iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā un
apstiprināšanai Domes sēdē. Budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils
pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes un
veiktas korekcijas Investīciju plānā, atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu
resursu apjomam. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada budžets tika apstiprināts
2015.gada 30.janvārī.
Par 2015.gada pašvaldības budžeta prioritātēm tika noteikta līdzsvarota ieņēmumu
un izdevumu politika, lai nesamazinot finansējumu iestāžu funkcionēšanai un saglabājot
atbalsta mehānismus sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, tiktu realizēti papildu
piešķīrumi izglītības nozarei, pilsētas teritorijas attīstībai un investīcijām jaunu
infrastruktūras objektu izveidei. 2015.gads bija Daugavpils pilsētas 740. jubilejas gads.
Gādājot par svētku noskaņu pilsētā, Daugavpils pilsētas dome realizēja jaunas idejas
pilsētvides uzlabošanai, kā arī īstenoja plašu pasākumu klāstu, kas lika sarosīties pilsētas
iedzīvotājiem un radīja jaunus un pozitīvus iespaidus.
Gatavojot valsts budžeta likumprojektu 2015.gadam, valdība lielu vērību pievērsa
sabiedrības ienākumu nevienlīdzības mazināšanai. No 1.janvāra tika palielināta minimālā
alga no esošajiem 320 uz 360 euro, tika veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
samazināšana no 24% uz 23%, savukārt gan darba ņēmēja, gan darba devēja sociālās
apdrošināšanas iemaksu likmes, iedzīvotāju ienākuma nodokļa mēneša neapliekamais
minimums un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu bija
saglabāti 2014.gada līmenī.
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Minimālās darba algas pieaugums ietekmēja arī pašvaldības budžeta izdevumu daļu.
Darbinieku mēnešalgu palielinājumam bija nepieciešams aptuveni miljons euro no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai novērstu mēnešalgu skalas saspiešanu, un kvalificētu
speciālistu mēnešalgas nebūtu ļoti tuvā apmērā mazkvalificētu darbinieku mēnešalgām, algu
pieaugums tika veikts darbiniekiem, kuru mēnešalgas bija augstākas par minimālo darba
algu, bet nepārsniedza 450 euro.
Aizvadītais

Eiropas

Savienības

fondu

plānošanas

periods

(2007.g.-2013.g.)

Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir devis iespēju īstenot virkni nozīmīgu projektu, kuri
nebūtu iespējami bez līdzfinansējuma piesaistes. Pašvaldība cer uz tikpat veiksmīgu jaunā
2014.-2020.gada plānošanas perioda uzsākšanu, tāpēc galvenā uzmanība tiek pievērsta
ilgtspējīgu projektu sagatavošanai, lai sekmīgi piesaistītu un apgūtu Eiropas Savienības
finansējumu.
2015.gadā pašvaldība turpināja saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda. Veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, 2015.gadā tika mainīts pašvaldību
finanšu nepieciešamības sadalījums, sadalot to republikas pilsētu pašvaldību grupai pēc
koeficienta 0,48 un novadu pašvaldību grupai pēc koeficienta 0,52, kas attiecīgi palielināja
finanšu nepieciešamību republikas pilsētām. Saskaņā ar 2015.gada pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas aprēķinu, zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju bija 4 republikas
pilsētām – Daugavpilij, Rēzeknei, Jēkabpilij, Liepājai.
Ar 2016.gadu sāks darboties jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma.
Līdzšinējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas regulējums vairs nenodrošināja visām
pašvaldībām pietiekamus finanšu resursus savu funkciju izpildei, un to pašvaldību
atbalstam, kurām bija zemi vērtētie ieņēmumi. Jaunā izlīdzināšanas sistēma ir vienkāršāka,
tajā iekļauts jauns kritērijs - pašvaldības teritorijas lielums un novērstas atšķirības starp
lielajām pilsētām un novadiem. Atbilstoši jaunajai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmai, pašvaldības budžeta ieņēmumi 2016.gadā ievērojami pieaugs.
Pašvaldības darbību un attīstības iespējas būtiski ietekmē Daugavpils pilsētas
pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi. Lai gan Daugavpils pilsētas vērtētie ieņēmumi uz
vienu iedzīvotāju ir zemākie valstī, pašvaldība sekmīgi realizēja

izvirzītos mērķus un

nodrošināja obligāto funkciju izpildi, tai skaitā nodrošināja pašvaldības iedzīvotājus ar
publisko infrastruktūru un ar virkni nepieciešamu pakalpojumu, tādu kā pirmsskolas,
vispārējā un interešu izglītība, sociālā aprūpe un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī
risināja citus savas teritorijas iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta izpilde (euro)
ziedojumi
un
dāvinājumi

pamatbudžets

speciālais
budžets

Resursi izdevumu
segšanai (kopā)

90 809 938

2 319 233

43 603

93 172 774

Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā

11 005 534

98 440

23 196

11 127 170

Ieņēmumi

77 837 009

2 220 793

Saņemti aizņēmumi

1 967 395

0

Izdevumi,
aizņēmumi,
ieguldījumi (kopā)

82 509 085

Izdevumi

74 020 317

Līdzdalība
komersantu
pašu kapitālā

20 407

kopbudžets

80 078 209

0

1 967 395

2 299 576

20 160

84 828 821

2 299 576

20 160

76 340 053

515 240

0

0

515 240

Aizņēmumu atmaksa

7 973 528

0

0

7 973 528

Naudas līdzekļu
atlikums
gada
beigās

8 300 853

19 657

23 443

8 343 953

Apstiprinot budžetu, Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu
segšanai 2015.gadam bija plānoti 82 milj.euro apmērā, tai skaitā ieņēmumi 68.3 milj.euro,
naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 11,1 milj.euro un aizņemtie līdzekļi projektu
finansēšanai 2,6 milj.euro. 2015.gada laikā ieņēmumu apjoms tika precizēts atbilstoši
faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no
2015.gada septembra, kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldības kopbudžeta izpilde ieņēmumu daļā sastādīja 80
milj.euro, t.sk.:
- pamatbudžeta ieņēmumi 77,8 milj.euro,
- speciālā budžeta ieņēmumi 2,2 milj.euro.
2015. gadā saglabājās mērens Latvijas tautsaimniecības izaugsmes temps, taču gada
pēdējā ceturksnī tautsaimniecības attīstība jūtami palēninājās, liecinot par nenoteiktību un
riskiem, ko rada ārējās vides faktori – ģeopolitiskā situācija, sankcijas, pasaules ekonomikas
izaugsmes palēnināšanās.
Bez jau iezīmētajiem ārējiem riskiem, ekonomiku negatīvi ietekmē arī vietējās
norises, tostarp darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās. Ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju aizplūšana, īpaši jaunā, izglītotā darbaspēka aizplūšana uz citām dzīvesvietām ir
aktuāla problēma. Apzinot esošo situāciju, pašvaldība īsteno projektus, lai radītu
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priekšnoteikumus investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi stimulējot
iedzīvotāju labklājību un palikšanu savā dzīvesvietā. Mazinot demogrāfiskās situācijas
negatīvo ietekmi uz ekonomiku ir sagaidāms pašvaldību budžeta ieņēmumu pieaugums.
Pilsētas attīstību veicinošs faktors ir investīciju līmenis, kas lielā mērā ir atkarīgas
no Eiropas Savienības fondu pieejamības.
Par Daugavpils pilsētas attīstību liecina īstenoto projektu daudzums, tai skaitā ielu
tīkla infrastruktūras sakārtošanas darbi, nodrošinot seguma līdzenumu un nestspēju, ielu
tīklu iekļaušanos Eiropas autoceļu tīklā. 2015.gadā tika pabeigti vairāki Eiropas Savienības
līdzfinansētie projekti. Daugavpils autotransporta mezgla būvniecības projekta ietvaros
notika Cēsu ielas seguma pastiprināšanas darbi (posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai) un Odu
ielas seguma pastiprināšanas darbi (posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai). Realizējot
Tranzītielas A13 rekonstrukciju Daugavpils pilsētas teritorijā, līdztekus pamatdarbiem ir
veikta nogāzes nostiprināšana ar laukakmeņu bruģējumu 18.novembra ielā (posmā no
Marijas ielas līdz Ventspils ielai) un papildu darbi (posmā no Mēness ielas līdz Daugavpils
pilsētas robežai). Īstenojot Daugavas ielas rekonstrukcijas projektu, pabeigti Daugavas ielas
rekonstrukcijas darbi zem Vienības tilta, rekonstrukcijas darbi posmā no Šuņupes sūkņu
stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apli, kā arī veloceliņa izbūves darbi Daugavas
ielas posmā.
2015.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts objektam „Smiltenes ielas divlīmeņu
pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”.
Pārskata gadā tika noasfaltētas Strautu un Senlejas ielas, kas iepriekš bija ar grants segumu.
Kopējais noasfaltēto ceļu garums sastādīja 1627 metrus. Drošības nolūkos uz ceļiem
uzstādīti ātrumu ierobežojošie vaļņi un ceļazīmes „Dzīvojamā zona”.
Pārskata gadā Liginišķu mikrorajonā tika izveidots inženiertehniskās apgādes objekts
atkritumu savākšanai. Tas ir pirmais pilsētā, kurā iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot
jau iepriekš sašķirotos atkritumus, kuri ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Pašvaldība cer, ka
tādējādi izdosies samazināt stihisko izgāztuvju skaitu pilsētā, kopējo nododamo atkritumu
daudzumu

atkritumu

apsaimniekotājam

un

attiecīgi

samazināt

arī

atkritumu

apsaimniekošanas izmaksas un arī vides piesārņojumu.
2015.gadā tika turpināti Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma tīklu modernizācijas
un paplašināšanas darbi. Izbūvēts apgaismojums Muitas ielā, Vienības laukumā papildus tika
ierīkoti elektriskie tīkli, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumi, pa kuriem turpmāk
tiks nodrošināta pilnvērtīga komunikāciju darbība, pilsētā rīkotajos svētkos un pasākumos,
gan ziemas, gan vasaras periodā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

36

2015.gada nogalē tika parakstīts akts par ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu
pieņemšanu ekspluatācijā, kuri tika izbūvēti Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros, līguma „Ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī,
realizācijas laikā. Ar šī līguma pabeigšanu visas projekta ieplānotās aktivitātes tika izpildītas
un kārtējais investīciju projekts, kurš tika realizēts Daugavpilī 2011.-2015. gadu periodā ar
pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības atbalstu, tika veiksmīgi pabeigts.
Rūpējoties par brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem, pašvaldība ir ierīkojusi
sporta un atpūtas laukumus vairākos pilsētas mikrorajonos, pie Porohovkas ezera tika
izbūvēts plašs bērnu sporta un atpūtas laukums ar modernu aprīkojumu.
2015.gadā tika apstiprināti saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu
Daugavpils pilsētas Lielajā Stropu ezerā, kas ļauj nodrošināt kārtību publiskā lietošanā
esošajā ūdenskrātuvē, apkarot iespējamo maluzvejniecību un veikt zivju pavairošanu. Ar
Zivju fonda atbalstu palielināta Lielā Stropu ezera zivju populācijas kvalitāte un atjaunināta
materiāltehniskā bāze zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai.
Pārskata gadā pašvaldība strādāja pie sociālās drošības sistēmas uzlabošanas, kuras
uzdevums ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri nespēj par sevi parūpēties
vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības, un kuri nesaņem citu palīdzību. Veikta ģimenēm
(personām) piešķirto, kā arī atteikto palīdzības veidu analīze, lai noskaidrotu esošo
pakalpojumu nepieciešamību un efektivitāti, spēju nodrošināt ģimeņu (personu)
pamatvajadzību apmierināšanu, nepieciešamību tos pārstrukturizēt un izveidot jaunus
sociālo pabalstu veidus. Lai neierobežotu ģimeņu (personu) tiesības saņemt normatīvajos
aktos maznodrošinātām ģimenēm paredzētos tiesiskos labumus, ieviests maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss. Dome izvērtēja iespēju noteikt maznodrošinātas ģimenes
(personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni un maznodrošinātās ģimenes (personas)
statusa piešķiršanas kārtību.
Klientu apkalpošanas procesā tika ieviesta divu līmeņu klientu apkalpošanas sistēma,
kas paredz pirmā līmeņa sociālajiem darbiniekiem pieņemt klientu iesniegtos dokumentus,
veikt datu pārbaudi un ievadi pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā,
sniegt klientiem pirmreizēju konsultāciju par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību.
Savukārt, otrā līmeņa sociālie darbinieki veic atkārtotu datu pārbaudi, lemj par materiālās
palīdzības piešķiršanu vai atteikumu. Šīs sistēmas ieviešana nodrošina pašvaldības
piešķirtās sociālās palīdzības izvērtēšanas tiesiskumu un nodrošina kontroli par pašvaldības
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

37

Lai samazinātu sociālās palīdzības pieprasītāju rindas, pārskata gadā izveidoti
sociālās palīdzības pieprasītāju apkalpošanas punkti pilsētas mikrorajonos Šaurā ielā 28 un
Liepājas ielā 4, kur tiek apkalpoti apkārtējo mikrorajonu iedzīvotāji.
Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2013.-2016.g.
Ieņēmumi
KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta
ieņēmumi kopā, t.sk.
Nodokļu un
nenodokļu ieņēmumi
kopā, t.sk.:
- Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
- Iepriekšējā gada
nesadalītais
iedzīvotāju
ienākumu nodokļa
atlikums
- Īpašuma nodokļi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads

izpilde
(euro)
82 283 998

izpilde
(euro)
79 757 062

izpilde
(euro)
80 078 209

plāns
(euro)
74 593 607

80 375 409

77 568 288

77 837 009

72 217 976

42 806 677

43 319 033

42 065 982

42 003 424

38 176 745

38 746 088

37 409 671

38 214 391

383 141

216 037

386 482

277 075

3 206 223

3 067 273

3 392 261

2 820 388

-

Azartspēļu nodoklis

280 563

321 426

334 923

345 000

-

Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību)
nodevas un
maksājumi
Sodi un sankcijas

147 454

202 960

12 650

0

86 614

106 949

94 572

95 000

199 048

190 324

84 475

80 000

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
- Ieņēmumi no
pašvaldības nekust.
īpašuma pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

39 820

62 369

140 642

39 620

287 069

405 607

210 306

131 950

3 815 223

3 701 408

3 824 009

3 366 389

440 207

61 704

36 679

0

Transferti kopā, t.sk.:

33 313 302

30 486 143

31 910 339

26 848 163

Valsts budžeta
transferti
- Maksājumi no PFIF
un papildu dotācijas
- Pašvaldību budžetu
transferti
Speciālā budžeta

25 558 212

21 156 134

21 750 633

12 297 754

6 959 281

8 548 341

9 367 337

13 770 409

795 809

781 668

792 369

780 000

1 899 433

2 167 332

2 220 793

2 375 631

-

-

-
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Ieņēmumi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

plāns
(euro)

ieņēmumi kopā, t.sk.
Dabas resursu nodoklis

219 038

239 547

239 099

240 000

Mērķdotācijas pašvaldības
autoceļu (ielu) fondam
Mērķdotācijas pasažieru
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi

1 161 509

1 502 292

1 577 829

1 702 195

487 829

398 315

379 707

422 746

31 057

27 178

24 158

10 690

Ziedojumi un dāvinājumi

9 156

21 442

20 407

0

3.1 Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir par

268.7 tūkst.euro lielāks, salīdzinot ar

iepriekšējo pārskata periodu, transfertu ieņēmumu un budžeta iestāžu ieņēmumu
pieauguma rezultātā.
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi sastādīja 42,1 milj.euro jeb 54,0% no pamatbudžeta
ieņēmumiem. To apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir samazinājies par 1,3 milj.euro.
Viskrasāk nodokļu un nenodokļu ieņēmumu lielumu pašvaldības budžetā ietekmē
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. Tas ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā
īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā sastādīja 48%. Saglabājot nemainīgu nodokļu
prognozes sadalījumu pašvaldību budžetiem un valsts budžetam - 80% un 20% apmērā,
nodokļa likmes samazināšana radīja negatīvu fiskālo ietekmi uz pašvaldības ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu prognozes Daugavpils pilsētas pašvaldībai bija
noteiktas 37,1 milj.euro apmērā, savukārt izpilde sasniedza 37,4 milj.euro (2014.gadā izpilde
sastādīja 38,7 milj.euro). Jāatzīmē, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi vēl joprojām
nav sasnieguši līmeni, kāds bija pirmskrīzes periodā - 2008.gadā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, 2015.gada 12 mēnešos no
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākumiem tika
faktiski ieturētas nodokļa summas (pēc pārskatiem) 46489868,36 euro apmērā (2014.gadā 46056034,50 euro), un budžetā faktiski iemaksātas nodokļa summas 45610481,98 euro
apmērā (2014.gadā – 44857050,79 euro).
Pārskata gadā sekmīgi iekasēti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kas tika
prognozēti atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā
nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam
neparedzēja izmaiņas bāzes vērtībās nevienai no nekustamo īpašumu grupām, un
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pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā tika plānoti 2,6 milj. euro apmērā.
Savukārt tekošā gada izpilde par 10,4% pārsniedza sākotnējo plānu. Nodokļu
administrācijas darbinieki aktīvi strādā pie iepriekšējo gadu nodokļu parādu iekasēšanas.
2015.gadā tika iekasēti iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļu parādi 586127 euro
apmērā.
Trešais nodoklis, kura ieņēmumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā ir azartspēļu
nodoklis un pašvaldības budžeta ieņēmumi no šī nodokļu veida sastādīja 334923 euro.
Azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu
un nodokli” noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un
uzturēšanai. Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts
pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek
organizēta azartspēle. Domes apstiprinātajās vadlīnijās azartspēļu organizēšanai Daugavpils
pilsētas pašvaldībā ir definēti būtiskie iedzīvotāju interešu aizskāruma kritēriji un noteikts,
ka šobrīd esošais azartspēļu zāļu skaits nav palielināms. 2015.gadā azartspēļu nodokļa
maksātāju skaits nav palielinājies un tās bija 8 juridiskas personas.
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, tiek iekasētas valsts
(pašvaldību) nodevas, kuru apjoms sastādīja 94572 euro jeb par 12377 euro mazāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā. Valsts nodevas par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu
personas apliecinošos dokumentos un civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un
papildināšanu un pārējās nodevas sastādīja 28820 euro. Savukārt pašvaldību nodevu
ieņēmumi 2015.gadā bija 65752 euro, kurus veidoja:
-

ieņēmumi no nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 22204 euro,

-

ieņēmumi no nodevas par būvatļaujas saņemšanu - 8841 euro,

-

nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās - 9239 euro,

-

pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās - 18942 euro,

-

pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu - 674 euro,

-

pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu - 2508 euro,

-

pārējās pašvaldības nodevas - 3344 euro.
2015.gadā 84475 euro apmērā pašvaldības budžetā iekasēti sodi un sankcijas. Tai

skaitā, naudas sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 15565 euro un naudas
sodi, ko uzliek pašvaldības institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē 68910 euro.
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Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma 12650 euro apmērā veido dividendes,
kas saņemtas no SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” un SIA „Parkings D” .
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir saņemti
par 3% vairāk nekā gadu iepriekš un tie sastādīja 3824009 euro. 2015.gadā samazinājās
ieņēmumi no vecāku maksas par bērnudārzu audzēkņu ēdināšanu, jo pašvaldība uzsāka
bezmaksas brīvpusdienu programmas realizāciju 6 gadīgajiem bērniem pirmsskolas
izglītības iestādēs. Lielākie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir
vecāku maksa par bērnudārzu audzēkņu ēdināšanu 1040353 euro apmērā, ieņēmumi par
nomu un īri 775978 euro, ieņēmumi par biļešu realizāciju 210443 euro, maksa par personu
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) 787219 euro un citi ieņēmumi.
Pārskata gadā samazinājušies ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, un tie
sastādīja 210306 euro, kas bija par 48% mazāk nekā gadu iepriekš, jo iepriekšējā gadā
ievērojama summa tika saņemta zemes gabala atsavināšanas rezultātā, kas atrodas Kraujas
ielā 2.
Ārvalstu finanšu palīdzība 36679 euro apmērā tika saņemta no Lodzas (Polija)
pašvaldības - projekta „Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai” finansēšanai un no ASV
vēstniecības Latgales centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra darbībai.
Transfertu apjoms pašvaldības budžetā 2015.gadā sastādīja 31910339 euro un tie
bija 41 % no pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. Valsts budžeta transferti – tās ir
mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai,
finansējums projektiem, finanšu izlīdzināšanas rezultātā saņemtās dotācijas un cits mērķa
finansējums. Transfertu lielumu kopējos pamatbudžeta ieņēmumos ir ietekmējis Eiropas
Savienības fondu finansējuma samazinājums, kas 2015.gadā sastādīja 5187834 euro
(2014.gadā – 6581525 euro).
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir to pašvaldību vidū, kura saņem dotāciju no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Tekošā gada izlīdzināšanas fonda

dotācija

sastādīja 5912775 euro, kā arī tika saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda par iepriekšējo gadu 144905 euro apmērā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu” 2015.gadā pašvaldība par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas tajos
ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim saņēma dotāciju 31671 euro apmērā. Papildu dotācija
3277986 euro apmērā tika piešķirta Daugavpils pašvaldībai, jo esam to pašvaldību grupā,
kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas.
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Pašvaldību budžetu transfertus veidoja saņemtie ieņēmumi no tām pašvaldībām,
kuru audzēkņi izglītojās Daugavpils skolās vai apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, lai
kompensētu izmaksas par šo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Viena audzēkņa
uzturēšanās izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs 2015.gadā bija no 117,25 līdz 300,55
euro mēnesī, savukārt pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs no 25,01 līdz 233,29
euro mēnesī.
3.2. Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā sastādīja 74020317 euro, kas bija par 10,4%
mazāk nekā gadu iepriekš. No tiem 47,4% tika novirzīti mācību procesa nodrošināšanai,
izglītības iestāžu uzturēšanai un renovācijai, 25,8% pilsētas infrastruktūras objektu
rekonstrukcijai, teritorijas labiekārtošanai, zaudējumu kompensācijai pārvadātājiem,
10,6% sociālajai jomai, 8,9% kultūras un sporta objektu uzturēšanai un pasākumu
finansēšanai un 7,3% pārējiem izdevumiem.
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
(pēc valdības funkcijām) 2013. – 2016.g.
2013.gads

2014.gads

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

Vispārējie valdības dienesti

5 100 957

4 346 409

3 785 144

5 381 131

Sabiedriskā
drošība

1 003 483

1 254 866

1 284 417

1 601 639

Ekonomiskā darbība

21 874 501

20 174 999

10 594 652

8 153 646

Vides aizsardzība

3 492 641

2 688 564

2 625 200

2 565 165

Pašvaldības teritorijas un
5 989 227
mājokļu apsaimniekošana

5 282 284

5 851 750

9 373 951

Veselība

88 468

84 315

305 044

191 491

Atpūta, kultūra un reliģija

6 040 003

5 556 074

6 575 348

6 753 105

Izglītība

39 557 824

35 211 419

35 113 418

32 881 701

Sociālā aizsardzība

8 171 365

8 035 190

7 885 344

9 487 222

Izdevumi kopā

91 318 469

82 634
120

74 020 317

76 389 051

Izdevumu kategorija

kārtība

un

2015.gads

2016.gads
plāns (euro)

Izdevumu kategorijā „vispārējie valdības dienesti” finansējums 3785144 euro
apmērā bija paredzēts pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pašvaldības
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parādu procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem un citiem mērķiem. Veicot pašvaldībai izsniegto valsts
aizdevumu nosacījumu maiņu 2014.gadā, pārejot no fiksētās uz mainīgo procentu likmi,
pozitīvā ietekme bija vērojama arī 2015.gadā.
Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai,
ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem un citām aktivitātēm izlietoti līdzekļi 3128879
euro apmērā. Daugavpils pilsētas popularizēšanai un konkurētspējas veicināšanai tika
organizētas un īstenotas reklāmas un mediju kampaņas plašsaziņas līdzekļos un interneta
vidē, kā arī citi mārketinga pasākumi un aktivitātes. 2015.gadā tika organizēta kārtējā
tūrisma konference, ar mērķi sekmēt pilsētas atpazīstamību un vairot apmeklētāju skaitu.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, otro
gadu pēc kārtas tika rīkots Grantu programmas konkurss „Impulss”.
2015.gadā veiktas strukturālas izmaiņas Domes administrācijā. Ar mērķi veikt
izdevumu kontroli un optimizēt izmaksas, izveidota jauna Domes struktūrvienība, kas
centralizēti veic iepirkumus pašvaldības iestāžu vajadzībām.
Daugavpils pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs, tai skaitā,
pašvaldības intereses tiek pārstāvētas Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā un citās organizācijās. Dalības maksa
biedrībās 2015.gadā sastādīja 101221 euro.
Līdzās summām, kuras tiek novirzītas aizņēmumu pamatsummu dzēšanai
(atspoguļota finansēšanas daļā), 2015.gadā tika veikta procentu nomaksa 245017 euro
apmērā un tika segti izdevumi banku pakalpojumiem 6321 euro apmērā.
Lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību
vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, savstarpējiem norēķiniem par
pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izlietoti līdzekļi 303706 euro
apmērā. Summa šiem izdevumiem ir nedaudz lielāka nekā 2014.gadā, jo izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu izmaksas ietekmēja pedagoģisko darbinieku atlīdzības pieaugums
iepriekšējā gadā.
Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta
līdzekļi izlietoti 1284417 euro apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir
pieauguši par 29551 euro. Sabiedriskās kārtības uzturēšanu, pārkāpēju aizturēšanu,
saukšanu pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzību pilsētas teritorijā ik
diennakti veic Pašvaldības policija. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes
darbības nodrošināšanai 2015.gadā tika piešķirti asignējumi 1027855 euro apmērā.
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Pabeidzot videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas darbus pašvaldības
teritorijā, gada otrajā pusē tika palielināts pašvaldības policijas darbinieku skaits par 4
amata vienībām, kuri veic videonovērošanu un seko pilsētnieku drošībai. Sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšanai 2015.gada rudenī tika izveidota kājnieku patruļa ar 7
amata vienībām. 2016.gadā ir paredzēts organizēt otro Pašvaldības policijas mobilo
patruļgrupu, lai operatīvāk reaģētu uz vienlaicīgiem likumpārkāpumiem. Nepārtraukta
patrulēšana tiks nodrošināta 24 stundu darba režīmā, izveidojot jaunas 13 amata vienības.
Minēto darbību rezultātā ievērojami pieaugs Pašvaldības policijas budžets salīdzinājumā ar
pārskata gadu.
Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto
pakalpojumu finansēšanu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā. Izdevumu apmaksa tiek
veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu, un 2015.gadā šie
izdevumi sastādīja 73974 euro. Pēc ilggadīgām sarunām par šīs programmas finansēšanu no
valsts budžeta līdzekļiem, tika panākta daļēja finansējuma piešķiršana no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 2015.gadā saņemti 33420 euro par
pakalpojuma sniegšanu 2228 personām (līdz 15 euro par katru atskurbšanas telpā ievietoto
personu iepriekšējā pārskata gadā).
Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 182588 euro tika piešķirti
Glābšanas dienesta darbībai, kurš nepieciešamības gadījumā spēj operatīvi reaģēt uz
negadījumiem gan vasaras, gan ziemas periodā, kā arī veic izglītojošo funkciju par drošības
pasākumiem uz ūdens pilsētas skolu audzēkņiem un pārējiem iedzīvotājiem. Glābēju
funkciju izpildei, pašvaldības budžetā bija paredzēts finansējums ūdens transporta un
inventāra iegādei.
Izdevumu kategorijā „ekonomiskā darbība” finansējuma apmērs sastādīja
10594652 euro. Pēdējos gados izdevumu apjoms šajā nozarē bija ievērojami pieaudzis, jo
pašvaldības ceļu infrastruktūras objektos tika investēti vairāki miljoni euro, realizējot
Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus. 2015.gadā izdevumi ekonomiskajai darbībai
samazinājās, jo tuvojas nobeigumam uzsākto projektu realizācija. To sekmīgai pabeigšanai
tika ieguldīti 4665851 euro sekojošos infrastruktūras objektos:
-

Daugavas ielas rekonstrukcijai,

-

Tranzītielas A13 rekonstrukcijai,

-

Autotransporta mezgla būvniecības turpinājumam,

-

Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras attīstībai.
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Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods sniegs mūsu pilsētai iespēju arī
nākamo gadu laikā saņemt ievērojamus finanšu resursus transporta infrastruktūras
attīstībai. Lai nākotnē izmantotu Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas, 2015.gadā
pašvaldība uzsāka autotransporta infrastruktūras attīstības tehnisko projektu sagatavošanu.
Līdzās projektu finansējumam, ceļu infrastruktūras uzturēšanai tika novirzīti arī
pašvaldības budžeta līdzekļi. Gājēju ietvju un veloceliņu būvniecībai, autostāvvietu
izveidošanai, greiderēšanas darbiem un asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remontam,
Strautu un Senlejas ielas rekonstrukcijai, luksoforu objektu tehniskai apkalpošanai un ceļa
zīmju uzturēšanai, jaunu sabiedriskā transporta pieturu uzstādīšanai, tehnisko projektu
sagatavošanai un citiem darbiem izlietoti 2367136 euro. Bez tam, ceļu infrastruktūras
uzturēšanas darbos tika ieguldīti autoceļu fonda līdzekļi, kas bija saņemti pašvaldības
speciālajā budžetā.
Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un
kopšanai tika novirzīti 37803 euro.
Zaudējumu kompensācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par
pārvadājumiem autobusos un tramvajos sastādīja 3463353 euro. 2015.gadā pašvaldība
izvērtēja iespējas papildināt braukšanas atvieglojumu klāstu – piešķirot skolēniem tiesības
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus abos sabiedriskā transporta veidos (līdz šim
skolēni varēja izvēlēties bezmaksas braukšanu

tikai vienā no sabiedriskā transporta

veidiem).
Tūrisma nozarē ieguldīti 60509 euro - biedrības „Tūrisma informācijas centrs”
funkciju veikšanai, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas
aģentūras finansēšanai (izveidota gada nogalē) un projektu realizācijai - projektam „Eiropas
reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”, kura mērķis ir tematiska ilgtermiņa sadarbība starp ES
vietējām un reģionālajām pašvaldībām, projektam „Gen-Y-City”, kura mērķis ir radīt rīcības
tīklu, ieskaitot atbalsta politikas aspektus projekta darbības jomā attiecībā uz jauniem
uzņēmumiem inovatīvās un radošās nozarēs.
Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas,
sanitārās uzkopšanas un citus darbus, kuriem izlietoti 2625200 euro. Līdzekļi tika novirzīti
pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai 1827115 euro apmērā, notekūdeņu savākšanai,
lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem un lietus ūdeņu kanalizācijas
rekonstrukcijai 553805 euro apmērā, piekrītošo zemes gabalu uzkopšanai 205231 euro
apmērā, bioloģiskās daudzveidības, ainavu aizsardzības un zivju resursu aizsardzības jomas
projektiem 39049 euro apmērā.
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai novirzīti līdzekļi 5851750
euro apmērā. Šajā izdevumu sadaļā vērojams pieaugums, jo pārskata gada budžetā bija
paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai jauniem Eiropas Savienības
fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem.
Budžeta ietvaros 1231970 euro tika novirzīti ielu apgaismošanai un ielu
apgaismojuma tīklu apkalpošanai, ielu apgaismojuma būvniecībai un tehnisko projektu
izstrādāšanai, 2265883 euro bija paredzēti pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu
uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu modernizācijai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai,
videonovērošanas sistēmas paplašināšanai, pilsētas infrastruktūras elementu tekošajam
remontam un būvniecībai. Gatavojoties pilsētas jubilejai, pilsētvide tika papildināta ar
jauniem interesantiem mākslas elementiem. Komunālās saimniecības pārvaldes darbībai
(administrācijas funkciju izpildei un ēkas apsaimniekošanai) tika izlietoti 377381 euro.
Turpinās darbs nekustamā īpašuma sakārtošanas jomā. Nekustamā īpašumā
atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā,
īpašumu apsardzei, apdrošināšanai un citām darbībām izlietoti 148466 euro.
Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome tekošajos un
kapitālajos remontdarbos ieguldīja 515053 euro. Bez tam, pašvaldība

līdzfinansēja

daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumus 561566 euro apmērā, atbalstot uzsāktās
aktivitātes ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā. Līdzfinansējums daudzdzīvokļu
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai sastādīja 14434 euro.
Projektu finansēšanai izlietoti 736997 euro. Starp lielākajiem projektiem var minēt Daugavpils tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas projektus.
2015.gadā pašvaldība ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Šiem mērķiem 2016.gadā ir plānota summa 300000
euro apmērā.
Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem. Valsts
budžeta mērķdotācija 14756 euro apmērā tika izlietota aparatūras iegādei SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”.

Šobrīd izveidojusies ārkārtīgi nelabvēlīga situācija ar speciālistu

pieejamību SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”. Atbalsta pasākumiem veselības aprūpes
pieejamībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem bija novirzīti 197000 euro. No pašvaldības
budžeta tiek finansēta Sporta medicīnas centra darbība, kas seko sporta skolas audzēkņu un
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pārējo sportistu veselības stāvoklim. Speciālistu atlīdzībai un struktūrvienības darbības
nodrošināšanai izdevumu apjoms sastādīja 93288 euro.
Izdevumu kategorijā „atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi sastādīja 6575348
euro. Iepriekšējos gados ievērojami finanšu resursi bija ieguldīti kultūras objektu
sakārtošanā, sekmīgi īstenojot Eiropas fondu apguves programmas, savukārt pārskata gadā
uzsākta jaunu sporta un atpūtas objektu attīstība, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus.
Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījusies Latgales centrālā bibliotēka, kas veic
kultūras, izglītības, informācijas un sabiedrības komunikācijas funkcijas pašvaldības
teritorijā un ar sešu bibliotēkas filiāļu palīdzību nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas
pakalpojumu sniegšanu lasītājiem. Galvenais darbības mērķis ir apmierināt esošo lietotāju
vajadzības un piesaistīt jaunus lietotājus. Kopumā bibliotēku darbībai izlietoti 628233 euro.
Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras
pakāpeniska sakārtošana. Lai iekārtotu mūsdienīgu, prasībām atbilstošu periodikas un
interneta zāli, tika uzsākti remontdarbi Latgales centrālās bibliotēkas telpās un tika veikta
logu nomaiņa Jaunbūves bibliotēkā. Investīciju plānā iekļautās aktivitātes tiks īstenotas arī
turpmākajos gados, lai uzlabotu publisko bibliotēku informācijas tehnoloģiju bāzi un
nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju
skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja
rīkotie pasākumi. Muzeja darbībai izdevumi sastādīja 317065 euro. Latvijas – Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas projekta „Museum Gateway” ietvaros, savai attīstībai un
modernizācijai muzejs saņēma nepieciešamo aprīkojumu. Pārskata gadā pašvaldības
budžeta līdzekļi tika ieguldīti programmnodrošinājumam, lai iegādāto aprīkojumu varētu
izmantot ekspozīcijās. Pilsētas jubilejas svinību ietvaros tika organizēta slavenā mākslinieka
J.Pena gleznu kolekcijas izstāde, kas tiks deponēta no Vitebskas apgabala (Baltkrievija)
novadpētniecības muzeja krājumiem.
Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un
Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kā vienu no efektīviem Daugavpils atpazīstamības un
pozitīvā tēla veidojošajiem instrumentiem var nosaukt starptautiskus kultūras pasākumus,
festivālus, pilsētas svētkus, kas veicina kultūras tūrisma attīstību. 2015.gadā tika rīkots plaši
pazīstamais starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”, starptautiskais džeza
festivāls, starptautiskais akordeona mūzikas festivāls un citi pasākumi. Daudzveidīgs un
kvalitatīvs

pasākumu klāsts tika piedāvāts pilsētas svētku svinību laikā ar vietējo un

ārvalstu mākslinieku piedalīšanos. Svētku noslēgumā pilsētnieki un viesi tika aicināti uz
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Latgales dziesmu svētkiem, kuriem apritēja 75 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem
Latgalē. Iepriekš minēto pasākumu un pārējo tradicionālo pasākumu organizēšanai,
Kultūras pārvalde izlietoja līdzekļus 619150 euro apmērā.
Lai sekmētu kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, pašvaldības
teritorijā darbojas vairāki kultūras centri, kuri tiek finansēti no budžeta līdzekļiem –
Latviešu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, Poļu kultūras
centrs un Kultūras pils. Šo centru mākslinieciskie kolektīvi ņem aktīvu līdzdalību
pašvaldības rīkotajos pasākumos. Kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu
apjoms sastādīja 1724001 euro. Pārskata gadā pabeigta tehniskā projekta izstrāde iestādes
„Kultūras pils” ēkas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai, un nākotnē varēs uzsākt
projekta realizāciju ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Kultūras pilī atrodas viena no
lielākajām Latvijas koncertzālēm, tāpēc īpaša vērība tiek pievērsta gaismas un skaņas
aparatūras kvalitātei.
Katru gadu ar jaunām pirmizrādēm priecē skatītājus Daugavpils teātris. Valsts
budžeta finansējums teātra attīstībai nav pietiekošs, tāpēc teātra telpu uzturēšanai un citiem
mērķiem finanšu resursi tiek piešķirti arī no pašvaldības budžeta. 2015.gadā finansējums
Daugavpils teātrim sastādīja 80000 euro.
Ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis - Daugavpils cietoksnis pakāpeniski
iegūst atjaunotu veidolu, un ir pieprasīts tūrisma objekts. Tajā darbojas Cietokšņa kultūras
un informācijas centrs, kura mērķis ir rūpēties par Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanu, kultūras pieejamības nodrošināšanu un jaunu kultūras pakalpojumu
radīšanu un popularizēšanu. Finansējums centram sastādīja 54107 euro. Daugavpils
cietokšņa teritorija ir atvērta apskatei un apmeklēšanai jebkurā laikā, tāpēc kvalitatīvai
tūristu plūsmas apkalpošanai tika ieviestas papildus tūristu gidu amata vienības.
Par svarīgu tūrisma objektu ir kļuvis Marka Rotko mākslas centrs, kas sekmē augstas
kvalitātes kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, rada pieeju augstvērtīgām
profesionālās mākslas izpausmēm. Izveidotā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
uzturēšanai, pasākumu īstenošanai izlietoti 733934 euro.
Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko
audzināšanu un izglītošanu, pateicoties dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijai. Eiropas Savienības
līdzfinansētā

projekta

LIFE-HerpetoLatvia

ietvaros,

Latgales

zoodārzs

paplašināja

ekspozīciju un līdz ar to pieauga apmeklētāju skaits. Latgales zoodārza izdevumi 197974
euro apmērā novirzīti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku ēdināšanai un
remontdarbiem.
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Lai veicinātu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un
iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas jau vairākus gadus tiek organizēti vasaras
nodarbinātības pasākumi un tiek rīkotas bērnu vasaras nometnes lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai. Pilsētas jaunieši aktīvi piedalās dažādos Jaunatnes departamenta un
sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos, darbojas Jauniešu neformālajā izglītības
centrā. Finanšu resursu apjoms šīm aktivitātēm sastādīja 405436 euro.
Sabiedriskās organizācijas, kuras iesniedza projektu pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, pēc to izvērtēšanas, saņēma finansiālu atbalstu no sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda. Kopējā atbalsta summa organizācijām, kas darbojas kultūras
sfērā bija 58747 euro.
Radot apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta
rezultātu sasniegšanai, sporta aktivitātēm veikti izdevumi 1484623 euro apmērā, tai skaitā
sporta organizāciju atbalstam 595180 euro apmērā.
Kinoteātra „Renesanse” telpās 2015.gadā tika izveidots Bērnu un jauniešu zinātnes
un atpūtas centrs. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei tika novirzīti 37501 euro.
Finansējums projektiem kultūras nozarē sastādīja 234577 euro, kas tika novirzīts
projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” partnerim,
Šmakovkas muzeja mobilās ekspozīcijas izveidei un projektam „Seko līdzi iespējām”.
Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz
47% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 35113418 euro. Uzsākot
2014./2015. mācību gadu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā ir 49
izglītības iestādes. To starpā ir 29 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās
iestādes, interešu izglītības iestāde Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, kā arī Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola.”

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt

vispārējās izglītības ieguvi un dažādu interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi 29109991
euro apmērā tika novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu
ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa
nodrošināšanai, interešu izglītībai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Gatavojoties
jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, uzsākta tehnisko projektu izstrāde
vairāku pirmsskolas iestāžu ēku un vispārizglītojošo skolu renovācijai. Uzsākta mācību un
darba vides uzlabošana 6.pirmssolas izglītības iestādē, pārceļot 6.pirmsskolas izglītības
iestādi uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidussolas telpām, pielāgojot skolas telpas bērnudārza
vajadzībām. Tiek strādāts pie Daugavpils 3.vidusskolas ēdnīcas platības palielināšanas, lai
kvalitatīvi nodrošinātu skolēnu ēdināšanas pakalpojumus.
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Daugavpils pašvaldība 2015.gadā ir paplašinājusi bezmaksas ēdināšanas programmu
ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina bērnus. Šobrīd bezmaksas ēdināšana tiek
nodrošināta 1.-9.klases skolēniem un pirmsskolas vecuma (sešgadīgajiem) audzēkņiem
bērnudārzos. Izdevumi ēdināšanai sastādīja 1458473 euro.
Tāpat jāatzīmē, ka iepriekš vispārizglītojošās skolas aktīvi iesaistījušās Eiropas
Savienības finansētajos projektos, kurus paredzēts turpināt arī 2016.gadā. Šie projekti
galvenokārt saistīti ar izglītības programmu īstenošanu, pedagogu metodisko zināšanu un
prasmju palielināšanu. Realizēti klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētie projekti
oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazināšanai, veicot renovācijas
darbus un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus vairākās izglītības iestāžu ēkās.
Projektu īstenošanai tika novirzīti 965948 euro.
Kā Dienvidlatgales reģiona kultūrizglītības reģionālo centru iecerēts attīstīt
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu. Daugavpils pilsētas dome kopā ar Latvijas
Arhitektu savienību 2015.gadā izsludināja arhitektūras metu konkursu, kura mērķis –
turpināt iesākto Saules skolas vēsturiskā ēku kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3
rekonstrukciju, to veidojot kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Daugavpils
vēsturiskajā centrā. 2016.gadā tiks uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana Eiropas
Savienības finansējuma piesaistei. Profesionālās skolas finansēšanai izlietoti 709000 euro,
tai skaitā jaunu izglītības programmu „Fotomāksla” un „Teātra māksla” sagatavošanai.
Atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas
labākajiem augstskolu studentiem ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un
tālākizglītību. Stipendiju izmaksai novirzīti 38296 euro. Ņemot vērā to, ka SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca” saglabājas speciālistu trūkums vairākās veselības nozarēs, 2015.gada
nogalē pašvaldība ir nolēmusi no valsts budžeta nefinansētiem rezidentiem segt pilnā
apmērā izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību. Par ārsta – speciālista piesaistes
nepieciešamību lemj Domes Veselības aprūpes plānošanas komisija.
Finansējums Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un Bērnu jaunatnes sporta skolai
sastādīja 2831710 euro, kas tika novirzīts treneru atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un
inventāra iegādei sporta nodarbībām, vasaras nometņu organizēšanai, kā arī sporta bāzu
uzturēšanai, labiekārtošanai un citām aktivitātēm. Ņemot vērā likumā „Par valsts budžetu
2015.gadam” paredzēto līdzekļu apmēru, sākot ar 2015.gada 1.janvāri Izglītības un zinātnes
ministrija nodrošināja 73,57% no profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamā valsts līdzfinansējuma, savukārt ar 2015.gada septembri tika nodrošināts
100% līdzfinansējums.
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Sociālā aizsardzība

ir viena no pašvaldības prioritātēm un pašvaldības

pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 7885344 euro apmērā jeb 11% no
pamatbudžeta izdevumiem.
Sociālo lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības
pasākumus pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms sastādīja 4817108 euro. Daugavpils
pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošināja pabalstu izmaksu atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tika novirzīti 3113537
euro. 2015.gada budžetā bija ieplānoti līdzekļi - dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei,
palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai, garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai, veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei,
polisēm, ārstnieciskām procedūrām), bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai, sociālām
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm, un pārējai palīdzībai.
Papildus sociālajiem pabalstiem no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas
Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības, kas sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām,
invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo
aprūpi. Struktūrvienību klientu sadzīves iemaņu apgūšanai un veiksmīgai integrācijai
sabiedrībā budžetā bija paredzēta pamatlīdzekļu iegāde – elektriskās plītis, šujmašīnas, veļas
un trauku mazgājamās mašīnas.
Arī 2015.gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar
invaliditāti pašvaldībā varēja saņemt asistenta pakalpojumu. Asistenta pakalpojuma mērķis palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks
strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Asistentu
pakalpojumiem izdevumi sastādīja 810882 euro, kas tika saņemti no valsts budžeta.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts piedalās ar uzturēšanos grupu mājā
(dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā Eiropas reģionālās attīstības fonda nacionālās
programmas “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” ietvaros. 2015.gadā Labklājības ministrija piešķīra Sociālo lietu
pārvaldei valsts finansējumu 8872 euro apmērā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
„Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām
darbībām”, tiks saņemts finansējums 7827 euro apmērā psihologu pakalpojumu apmaksai.
Sociālo lietu pārvalde pārskata gadā turpināja realizēt projektus – dabas terapija
vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, sociālā
taksometra pakalpojumi Daugavpils, Zarasu (Lietuva) un Visaginas (Lietuva) pilsētās.
Projektiem izlietoti 12199 euro.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

51

Ņemot vērā, ka likums „Par Valsts budžetu 2015.gadam” deva tiesības ņemt
aizņēmumus sociālo programmu investīciju projektiem, 2015.gadā pašvaldība uzsāka
infrastruktūras uzlabošanu Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23, piesaistot aizņēmumu.
2014.gada nogalē Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība bērnunams – patversme
„Priedīte” tika izveidota par patstāvīgu iestādi, kura nodrošina bērniem bāreņiem, bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu,
sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes
iegūšanu. Bērnunama – patversmes „Priedīte” funkciju izpildei izlietoti 659320 euro.
Pārskata gadā apgūti līdzekļi 146868 euro apmērā projekta "Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībās" ietvaros. Bez tam, 2015.gadā pašvaldība piedalījās
Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansētajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”, finansējot šo pasākumu no pašvaldības budžeta 29580 euro apmērā.
Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu
sociālo problēmu risināšanā, Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības
līdzfinansējums tika piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Līdzekļus no šī
fonda saņēma organizācijas, kuras bija sagatavojušas un iesniegušas pieteikumus atbilstoši
pašvaldībā noteiktajai kārtībai. Sabiedriskajām organizācijām tika piešķirti līdzekļi 26500
euro apmērā.
Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību
aizstāvēšanu nodrošina Bāriņtiesa, kas izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā
iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās
lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas
piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. Šī dienesta darbībai un tā funkciju
nodrošināšanai finanšu līdzekļi sastādīja 146743 euro.
Pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošina Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais
centrs. Personu skaits, kuras atrodas šī centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki. Pensionāru
sociālā apkalpošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīja 1219445 euro. Ik
gadu tiek piešķirts finansējums iestādes ēku un telpu remontdarbiem. Iepriekšējā gadā tika
veikta lifta ierīkošana otrajā korpusā, 2015.gadā uzsākta sanitāro telpu renovācija, kas
turpināsies arī 2016.gadā.
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2013.-2016.g.
(pēc ekonomiskās klasifikācijas)
Izdevumu kategorija
Atlīdzība

2013.gads

2014.gads

2015.gads

izpilde
(euro)
30 415 813

izpilde
(euro)
32 300 144

izpilde
(euro)
35 064 500

2016.gads
plāns (euro)
33 805 160

Preces un pakalpojumi

19 051 575

18 679 737

19 176 973

23 598 459

Subsīdijas un dotācijas

4 220 175

4 259 545

4 670 130

5 229 309

Procentu izdevumi

1 328 412

945 464

124 611

52 313

Sociālie pabalsti

4 257 713

3 814 371

3 430 214

4 651 890

448 862

322 352

648 530

369 874

Uzturēšanas izdevumu
transferti
Pamatkapitāla veidošana

31

22

10

8 666

595 919

312 507

807 112

848

Kapitālo izdevumu
transferti
Pavisam

91 318 469

82634 120

98 247

15 198

74 020 317

76 389 051

3.3. Speciālais budžets
Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2015.gadā sastādīja 2220793 euro, kas ir par 53461 euro jeb 2.47 % vairāk nekā iepriekšējā
gadā. Speciālā budžeta ieņēmumus veido:
- autoceļu fonds, kas paredzēts pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai, ielu seguma bedru
remontam, ielu atjaunošanas darbiem,
- dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kas tiek novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo
stihisko izgāztuvju likvidācijai, ezeru un ūdenskrātuvju labiekārtošanai, atkritumu
apglabāšanai,
- mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, kas tiek piešķirta zaudējumu
kompensēšanai sabiedriskā transporta pārvadātājam,
- pārējie ieņēmumi.
Speciālā budžeta izdevumu apjoms sastādīja 2299576 euro.
Izdevumi, kas tika segti no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2015.gadā sastādīja
267297 euro (2014.gadā – 344551 euro), no kuriem:
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 augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai - 24623 euro un
pilsētas ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei - 2108 euro;
 Šūņu ezera oficiālās peldvietas, kas atrodas aiz 7.pamatskolas, labiekārtošanas darbi
rekreācijas nodrošinājuma uzlabošanas vajadzībām – 32307 euro;
 biotualešu nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai un konteineru uzstādīšanai - 48284
euro;
 Gubiščes ezera un Lielā Stropu ezera krastu labiekārtošanas darbi ainavas kvalitātes
uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai –11275 euro;
 Esplanādes ūdenskrātuves krastu labiekārtošanas un ūdenstilpnes tīrīšanas
pasākumi teritorijas vides un ainaviskā stāvokļa uzlabošanai – 35588 euro;
 Meļņičkas upes ainaviskā un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai – 9968 euro;
 izgāztuves „Demene” teritorijas un poligona gāzes apsaimniekošanai un vides
stāvokļa novērtēšanas darbiem un monitoringa novērojumu infrastruktūras pilnveidošanai –
43941 euro;


bijušā garāžu kooperatīva „Liginišķi” ainaviski degradētās teritorijas labiekārtošanai

– 27803 euro;


Daugavas upes krasta (polderu stacijas rajonā) peldvietas ainaviskā un tehniskā

stāvokļa uzlabošanas pasākumi optimālu rekreācijas vajadzību nodrošināšanai – 18173
euro;


pārējiem darbiem – 13227 euro.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētā valsts budžeta Valsts autoceļu fonda

programmas mērķdotācija 2015.gadā 1577829 euro apmērā (2014.gadā – 1502292 euro)
tika izlietota pilsētas ielu seguma renovācijas darbiem – 737704 euro, greiderēšanas
darbiem – 149221 euro, asfalta seguma bedrīšu remontam – 100000 euro, asfaltbetona
seguma plaisu aizliešanas darbiem – 16262 euro, ceļu satiksmes regulēšanas un drošības
līdzekļu uzturēšanai – 5531 euro, ielu ikdienas uzturēšanai – 300000 euro, satiksmes
uzlabošanas būvdarbiem – 83440 euro, Vienības tilta pār Daugavu konstrukciju remontam
un citiem darbiem – 185671 euro apmērā.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta AS “Daugavpils
satiksme” zaudējumu kompensēšanai 381907 euro apmērā (2014.gadā – 396115 euro).
Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi novirzīti apzaļumošanas atjaunošanai 19449 euro
apmērā, nekustamā īpašuma reģistrēšanai uz pašvaldības vārda un kancelejas nodevas
apmaksai 53094 euro apmērā.
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Daugavpils pilsētas pašvaldība 2015.gadā saņēma ziedojumus pavisam kopā 20407
euro apmērā, salīdzinoši 2014.gadā saņēma ziedojumus 21442 euro apmērā, tai skaitā
saņemts:
-

sociālo struktūru un pasākumu atbalstam no fiziskās personām – 657 euro un no

juridiskām personām – 2717 euro, t.sk., SIA „Garant Safety” 2000 euro, SIA „DLV” 300 euro
un SIA „JAM” 417 euro;
-

sportistu atbalstam no biedrības „Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padome”

Jaunatnes sporta fonds - 3653 euro;
-

pilsētas svētku pasākumiem no Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles - 1000 euro,

savukārt no AS „SEB” banka - 1000 euro;
-

līdzdalībai grantu programmā „Impulss” no AS „Swedbanka” – 10000 euro;

-

kultūras struktūru un pasākumu atbalstam no Dānijas kultūras institūta - 1200 euro,

fiziskas personas 180 euro.
3.4. Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Pašvaldības aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka
gadskārtējā valsts budžeta likums. Parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš
kārtējā saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies
atmaksāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā
gada budžeta kopapjoma (pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). 2015.gadā
saglabājas likumā par Valsts budžetu noteiktie ierobežojumi pašvaldībām uzņemties
ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot
saistības līdz trim gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei. Aizņēmumu
saņemšana iespējama tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomes atļaujas, kura pārrauga pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas
saistīti ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem
un galvojumiem.
Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekš finansēšana notika piesaistot
aizņemtos līdzekļus Valsts kasē. Daugavpils pilsētas dome pārskata gadā saņēma
aizņēmumus 1967395 euro apmērā un veica aizņēmumu atmaksu 7973528 euro apmērā.
Saistību apmērs 2015.gadā sastādīja 8,49% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta
ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu, Dome
savlaicīgi pildīja savas saistības un veica maksājumus, kuriem iestājās maksāšanas termiņš.
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2015.gada laikā pašvaldība ir saņēmusi aizņēmumus šādiem mērķiem:
Mērķis

Aizņemtā
summa (euro)

Atmaksas
termiņš

14 303

2032.g.

334 236

2034.g.

138 544

2034.g.

289 849

2034.g.

198 187

2034.g.

233 995

2034.g.

107 535

2035.g.

117 870

2035.g.

244 995

2035.g.

251 109

2035.g.

36 772

2022.g.

Projektam „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils
pilsētas teritorijā”
Projektam

"Daugavpils

autotransporta

mezgls

(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)"
Projektam "Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras
attīstība Daugavpils pilsētā"
Projektam

"Energoefektivitātes

paaugstināšana

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās"
Projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs"
Projektam "Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības
zonas infrastruktūras attīstība"
Projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Daugavpils

pilsētas

Izglītības

pārvaldes

izglītības

iestādēs"
Projektam "Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana
J.Raiņa

Daugavpils

6.vidusskolas

un

Daugavpils

10.vidusskolas iekštelpās"
Projektam "Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils
pilsētā"
Projektam "Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcijai Alejas ielas (posmā no Lāčplēša ielas līdz Kandavas ielas
brauktuves un ietvju atjaunošana) , Mazā Dārza un
A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku
ielai)"
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei

Pārskata gada beigās aizņēmumu apjoms (pamatsummas) sastādīja 44979597 euro.
Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2015.g. sastādīja 8213259 euro, tai
skaitā ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” – 2814416
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euro,

studējošo kredītiem – 4401 euro,

projekta „Daugavpils tramvaju transporta

infrastruktūras renovācija” īstenošanai 5394442 euro.
Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības (ar %), euro
Rādītājs

2013.gads 2014.gads

2015.gads

2016.gads

Pavisam*

Aizņēmumi

4 043 567 4 204 850

3 880 400

4 250 936

46 534 604

Galvojumi

1 753 828

392 207

727 201

1 003 498

11 947 056

871 863

352 693

59 830

59 830

410 081

4 667 431

5 314 264

58 441 741

8.49

8.87

Citas ilgtermiņa
saistības
Ilgtermiņa saistības
kopā
Saistību apmērs (%)
perioda beigās

6 669 258 4 949 750
12.65

8.9

x

*dati no saistošajiem noteikumiem par 2016.gada pašvaldības budžetu (“pavisam”
atspoguļo visas saistības, kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2015.gada).
3.5. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopsumma salīdzinot 2014.gadu ar pārskata gadu ir
palielinājusies par 76 987 euro.
AKTĪVS
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā

47 391 718

Pārskata
perioda
sākumā
47 314 731

+ 76 987

36 829 474

36 859 152

- 29 678

10 562 244

10 455 579

+ 106 665

Pārskata perioda
beigās

Izmaiņas
(+, -)

Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā tiek uzskaitīta pēc pašu kapitāla metodes. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā uz 2015.gada beigām sastāda 36829474 euro. Gada laikā pašvaldība ir ieguldījusi
naudas līdzekļus 505940 euro apmērā SIA “Daugavpils lidosta” un SIA “Daugavpils reģionālā
slimnīca”.
Saskaņā ar 2013.gada 28.marta Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.123 „Par
minimālo dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu un peļņas izlietošanas
mērķiem”, Daugavpils pilsētas pašvaldības kontrolētajām kapitālsabiedrībām - SIA
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„Daugavpils autobusu parks”, A/S „Daugavpils siltumtīkli”, SIA „Labiekārtošana D”, SIA
„Daugavpils ūdens”, A/S „Daugavpils satiksme”, SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”,
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības

uzņēmums”,

SIA

„Atkritumu

apsaimniekošanas

Dienvidlatgales

starppašvaldību organizācija" un SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, kuru pamatdarbība
saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi, netika noteiktas dividendes un nesadalītā
peļņa novirzīta kapitālsabiedrību attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai,
nodrošinot Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu
sniegšanu.
Savukārt Daugavpils pilsētas pašvaldības kontrolētajām kapitālsabiedrībām – SIA
„Sadzīves pakalpojumu kombināts”, SIA „Parkings D”, SIA „Daugavpils lidosta” tika noteiktas
minimālas dividendes - 50% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās pārskata gada
peļņas.
2015.gada 29.oktobrī tika apstiprināti jauni Daugavpils pilsētas domes Noteikumi
Nr.12 „Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības,
kurās pašvaldība ir dalībnieks (akcionārs), nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un
veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu”, kuru mērķis ir
nodrošināt, lai kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka atbilstoši
labas korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī veicināt pašvaldības ieguldītā kapitāla
lielāku

atdevi.

Saskaņā

ar

augstāk

minētajiem noteikumiem visām

pašvaldības

kontrolētajām kapitālsabiedrībām prognozējamā dividendēs izmaksājamā minimālā peļņas
daļa, kas ir iemaksājama pašvaldības budžetā, tiek noteikta 50% no attiecīgās
kapitālsabiedrības tīrās pārskata gada peļņas.
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā uz 2015.gada beigām sastāda
10562244 euro. 2015.gada laikā pašvaldība par 9300 euro veica SIA “Latgales laiks” kapitāla
daļu iegādi.
Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījumi uz
31.12.2015. (euro)

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
A/S “Daugavpils satiksme”

2144675

SIA “Daugavpils lidosta”

897087

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”

500490
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Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījumi uz
31.12.2015. (euro)

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums"

678479
4682378

SIA “Daugavpils ūdens”

6384783

SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”

1019991

SIA “Parkings D”

47928

SIA “Labiekārtošana D”

683284

SIA “Daugavpils autobusu parks”

1101994

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca"

4397531

A/S "Daugavpils siltumtīkli"

13710739

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”
KOPĀ

580115
36 829 474

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
SIA “Latgales laiks”

28175

A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”

1090911

SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”

9443158

KOPĀ

10562244
3.6. Saīsināta bilance

Pašvaldības 2015.gada konsolidētais gada pārskats veidots iekļaujot šādu iestāžu
pārskatus:
-

Daugavpils pilsētas dome;

-

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;

-

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;

-

Latviešu kultūras centrs;

-

Poļu kultūras centrs;
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-

Baltkrievu kultūras centrs;

-

Krievu kultūras centrs;

-

Latgales zoodārzs;

-

Latgales centrālā bibliotēka;

-

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;

-

Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;

-

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;

-

Bērnunams –patversme „Priedīte”

-

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;

-

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;

-

Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;

-

Komunālās saimniecības pārvalde;

-

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;

-

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;

-

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra;

-

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, kas veic centralizētu grāmatvedības uzskaiti

šādās iestādēs - Daugavpils pilsētas 1. pii., Daugavpils pilsētas 2.speciālā pii., Daugavpils
pilsētas 3. pii., Daugavpils pilsētas 4.speciālā pii., Daugavpils pilsētas 5. pii., Daugavpils
pilsētas 6. pii., Daugavpils 7. pii., Daugavpils pilsētas 8. pii,, Daugavpils pilsētas 9. speciālā
pii., Daugavpils pilsētas 10. pii., Daugavpils pilsētas 11. pii., Daugavpils pilsētas 12. pii.,
Daugavpils pilsētas 13. pii., Daugavpils pilsētas 14. pii., Daugavpils pilsētas 15. speciālā pii.,
Daugavpils pilsētas 17. pii., Daugavpils pilsētas 18. pii., Daugavpils pilsētas 20. pii.,
Daugavpils pilsētas 21. pii., Daugavpils pilsētas 22. pii., Daugavpils pilsētas 23. pii.,
Daugavpils pilsētas 24. pii., Daugavpils pilsētas 26. pii., Daugavpils pilsētas 27. pii.,
Daugavpils pilsētas 28. pii., Daugavpils pilsētas 29. poļu pii., Daugavpils pilsētas 30. pii.,
Daugavpils

pilsētas

32.

pii.,

Daugavpils

Ruģeļu

pii.;

Daugavpils

logopēdiskā

internātpamatskola - attīstības centrs, Daugavpils 1. speciālā pamatskola, Daugavpils
11.pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vsk., Daugavpils
9.vsk., Daugavpils 12.vsk., Daugavpils 13.vsk., Daugavpils Centra vsk., J.Pilsudska Daugavpils
valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils 16.vsk., Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs
“Jaunība”, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 3.vsk., Daugavpils 10.vsk.,
Daugavpils 17.vsk., Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Vienības pamatskola,
Daugavpils 15.vsk.
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2015.gadā tika veiktas strukturālas izmaiņas Domes administrācijā. Ar mērķi veikt
izdevumu kontroli un optimizēt izmaksas, tika izveidota jauna Domes struktūrvienība –
Centralizēto iepirkumu nodaļa, kas nodrošina pakalpojumu un preču iepirkumus
pašvaldības iestāžu vajadzībām. Gada nogalē tika lemts par Īpašuma pārvaldīšanas
departamenta izveidošanu, reorganizējot Īpašuma departamentu, Dzīvokļu nodaļu un
Finanšu nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas uzskaites daļu.
Departamenta sastāvā ir izveidota jauna struktūrvienība - Īpašuma attīstības nodaļa, kas
veiks pasūtītāja funkcijas

pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu

atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas, nojaukšanas un jaunas būvniecības darbiem. Lai
veicinātu tūrisma nozares attīstību un nodrošinātu informatīvo darbu tūrisma jomā,
sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tika izveidota Daugavpils pilsētas
pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra.
Gada pārskats sagatavots kā vienas vienības konsolidētais pārskats, izslēdzot
savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Pārskatu
valūta ir euro.
Pārskata perioda

Pārskata perioda

beigās

sākumā

262 723 880

263 790 782

97 978

113 776

2. Pamatlīdzekļi

215 190 708

216 312 985

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

47 391 718

47 314 731

43 476

49 290

12 362 312

14 861 803

4. Krājumi

1 109 850

1 064 536

5. Debitori

2 336 191

2 377 129

572 318

292 968

8 343 953

11 127 170

Posteņa nosaukums

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
1. Nemateriālie ieguldījumi

4. Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi
nedrošām ilgtermiņa prasībām
Apgrozāmie līdzekļi

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem un projektiem
7. Naudas līdzekļi
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BILANCE

275 086 192

278 652 585

PASĪVS
Pašu kapitāls

222 257 991

214 020 381

1 193 164

1 197 378

221 064 827

212 823 003

52 828 201

64 632 204

3. Ilgtermiņa saistības

41 456 451

47 965 106

4. Īstermiņa saistības

11 371 750

16 667 098

275 086 192

278 652 585

1. Rezerves
2. Budžeta izpildes rezultāti
Kreditori

BILANCE

3.7. Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums
Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo
zemi zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas
budžeta iestāžu ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un
būvju neatņemama sastāvdaļa.
Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 2014.-2015.gadā, euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2015.gada pārskats)

AKTĪVS
Pamatlīdzekļi

Atlikusī
Atlikusī vērtība
vērtība
pārskata
pārskata
perioda sākumā
perioda beigās
215 110 300
216 312 985

Izmaiņas
2015.gadā,
salīdzinot ar
2014.gadu
- 1 202 685

Zeme, ēkas un būves

201 238 696

182 830 687

+ 18 408 009

t.sk. - dzīvojamās ēkas

7 656 308

7 536 611

+ 119 697

-

nedzīvojamās ēkas

61 140 346

61 403 360

- 263 014

-

transporta būves

87 275 801

72 844 479

+ 14 431 322

-

zeme zem ēkām un būvēm

14 404 479

15 996 411

- 1 591 932

-

1 083 548

990 607

+ 92 941

-

atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
pārējā zeme

6 887 357

6 242 743

+ 644 614

-

inženierbūves

19 179 261

14 064 655

+ 5 114 606

-

pārējais nekustamais

3 611 596

3 751 821

- 140 225
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AKTĪVS

Atlikusī
Atlikusī vērtība
vērtība
pārskata
pārskata
perioda sākumā
perioda beigās

Izmaiņas
2015.gadā,
salīdzinot ar
2014.gadu

īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1 457 791

1 433 584

+ 24 207

Pārējie pamatlīdzekļi

7 908 931

7 930 324

- 21 393

Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība
Turējumā nodotie valsts un
pašvaldību nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1 879 609

22 251 441

- 20 371 832

777 540

326 239

+ 451 301

1 887 937

1 528 993

+ 358 944

Avansa
maksājumi
par
pamatlīdzekļiem
Uzkrājumi nedrošiem avansiem par
pamatlīdzekļiem

40 204

11 717

+ 28 487

109 733

109 733

0

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība samazinājās
par 0,5% jeb par 1 202 685 euro, t.sk. sadaļa „zeme, ēkas un būves” palielinājās par 10,0%
jeb par 18 408 009 euro, no tiem:
-

dzīvojamo ēku vērtība pieauga par 1,5% jeb par 119 697 euro;

-

nedzīvojamo būvju vērtība samazinājās par 0,4% jeb par 263 014 euro;

-

transporta būvju vērtība pieauga par 19,8% jeb par 14 431 322 euro;

-

atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme pieauga par 9,3% jeb par 92 941 euro;

-

inženierbūvju vērtība palielinājās par 36,3% jeb par 5 114 606 euro;

-

zemes vērtība zem ēkām un būvēm samazinājās par 9,9% jeb par 1 591 932 euro,
savukārt, pārējās zemes vērtība pieauga par 10,3% jeb par 644 614 euro.

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību darbības rezultāti 2015.gadā
4.1.1. Izglītība
Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvalde, kas ir Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde (DPIP). Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā ir Daugavpils pilsētas pašvaldības 29 pirmsskolas
izglītības iestādes (turpmāk – pii.) (kopš 2015.gada 1.septembra - 28, kad Daugavpils
pilsētas 6.pii. tika pievienota J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai) un 18 vispārējās izglītības
iestādes (turpmāk – vsk.), 1 profesionālā un 1 interešu izglītības iestāde.
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2015.gadā pilsētā darbojās 13 vidējās izglītības iestādes un 5 pamatskolas, kuras
apmeklēja 9173 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4482 bērni. Bērnu un
jauniešu centrs „Jaunība” (BJC „Jaunība”) sniedza interešu izglītības iespējas 3032 skolēniem
un pieaugušajiem.
Daugavpilī visiem 5 gadu vecumu sasniegušajiem bērniem obligāto sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes, ir pat brīvas vietas. Uz
vienu vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2015.gada 31.decembri tika reģistrēti 193
bērni. Lielākā daļa no tiem vēl nav sasnieguši pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai
nepieciešamo vecumu vai arī gaida vietu noteiktā pii. 2015.gada laikā katrā pirmsskolas
izglītības iestādē bija pieejams skolotājs-logopēds, kurš veica korekcijas darbu ar bērniem,
kuriem bija runas traucējumi. Pašvaldība maksimāli nodrošina sabiedrības pieprasījumu pēc
speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Pašreiz pilsētā strādā 27 speciālās pirmsskolas
izglītības grupas, kas nodrošina agrīno korekcijas darbu bērniem ar īpašām vajadzībām.
Pilsētas izglītības iestādēs dalību uzsākuši jaunie skolotāji – 15 jaunie speciālisti, kas
ieguvuši pedagoga specialitāti augstskolā.
Pilsētas izglītības iestādes 2015.gadā turpināja realizēt iepriekš licencētās izglītības
programmas pamatskolā un vidusskolā, kā arī izglītības programmas ar padziļinātu
priekšmetu apmācību: 3.vidusskolā – programma ar padziļinātu dabas zinību apguvi, Centra
vidusskolā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, 9.vidusskolā – ar padziļinātu angļu valodas
apguvi, Vienības pamatskolā – ar padziļinātu latviešu valodas apguvi, Krievu vidusskolālicejā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, 15.vidusskolā jau no 1.klases ir paredzēta
datorzinību apguve. Profesionāli orientēta virziena programmas tiek īstenotas 13. un
16.vidusskolā.
Izglītības iestādes īsteno arī izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā. Šāda integrācija notiek J.Raiņa
Daugavpils 6.vidusskolā, 11.pamatskolā, 16.vidusskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, Vienības pamatskolā un 12.vidusskolā. 2015.gadā darbu turpināja arī
pedagoģiskās korekcijas programmas J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā un 17.vidusskolā.
Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs centralizētajos eksāmenos sasniegtie rezultāti
dod iespēju analizēt skolēnu zināšanu līmeni un veikt nepieciešamos uzlabojumus izglītības
iestāžu mācību darbā. IZM (Izglītības un zinātnes ministrija) Valsts izglītības satura centrs
(turpmāk – VISC) skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus izsaka procentuāli, atbilstoši
skolēna sekmīgi paveiktā darba apjomam. Apkopojot 2014.-2015.mācību gada Daugavpils
pilsētas izglītības iestāžu centralizēto eksāmenu rezultātus, vislabākie rezultāti (virs 60%)
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bija: Krievu vidusskolā- licejā - 75,6% absolventu, Valsts ģimnāzijā – 66,02%, 3.vsk. –
64,91%, Daugavpils 13.vsk. – 51,92%, 9.vsk. – 43,53% absolventu. Ata Kronvalda fonds
Latvijas talantīgo skolēnu sasniegumu reitingā par 2014./2015.mācību gadu mazo skolu
grupā balvu „Lielā Pūce” piešķīra Saskaņas pamatskolai, lielo skolu grupā balvu „Mazā Pūce”
– Krievu vidusskolai-licejam, balvu “Mazā Pūce” – 13.vidusskolai.
Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalījās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus. Ar DPIP Goda rakstu par
sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniskajās konferencēs, mūzikas festivālos
un sporta sacensībās pārskata gadā maija mēnesī tika apbalvots 151 skolēns, bet LR Ministru
prezidenta Atzinības rakstu saņēma 74 divpadsmito klašu absolventi. 2015.gadā 7
Daugavpils skolēni ir kļuvuši par starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem, valsts olimpiādēs ir
iegūtas 30, valsts un novada konkursos – 2 godalgotas vietas, mūzikas konkursos – 18
pirmās vietas. Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē ir iegūtas 11 godalgotas vietas.
Daugavpils skolēni gūst atzinību arī Latvijas mēroga konkursos. Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja komanda „Generatio” ar video "Tempora mutantur, nos et mutamur in
illis" vienīgie pārstāvēja Latviju Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas konkursā
„Video challenge 2015”, kā balvu par iekļūšanu 10 labāko vidū, jaunieši ieguva braucienu uz
Eiropas parlamentu Briselē. Par skolēnu sagatavošanu dažāda līmeņa olimpiādēm,
konkursiem un sporta sacensībām DPIP Goda rakstu saņēma 77 pedagogi.
10 pilsētas skolās tika ieviesta programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kura
turpmākajos 3 – 4 gados tiks attīstīta un nostiprināta un labvēlīgi ietekmēs gan pašvaldības
skolu iekšējo vidi, gan mācību sasniegumu līmeni.
Izglītības iestādēs tika īstenotas arī interešu izglītības programmas atbilstoši 5 interešu
izglītības veidiem: pulciņos darbojās 4554 izglītojamie, no tiem lielākā daļa – 3297 –
kultūrizglītības programmās, 481 – citās izglītojošās programmās, 475 – sporta izglītības
programmās, 190 – jaunatnes darba programmās, 81 – tehniskās jaunrades programmās un
30 – vides izglītības programmās.
Liela vērība 2015.gadā tika pievērsta pirmsskolas skolotāju metodiskajai kompetencei
bilingvālās izglītības metodikā, valsts valodas apguves kvalitātei pirmsskolā un darbam ar
vecākiem. Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru tika organizēti kursi „Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmsskolā” (5 grupas), kuros bilingvālo mācību metodiku apguva
142 pirmsskolas izglītības skolotāji. Veikts bilingvālās izglītības īstenošanas un valsts
valodas mācīšanas kvalitātes monitorings 14 pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras īsteno
mazākumtautību izglītības programmas. 2015.gada oktobrī veikts 1.klašu skolēnu, atviešu
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valodas prasmju izvērtējums tiem, kas ir beiguši mazākumtautību 3. pii. Salīdzinājumā ar
2012.gadu, bērnu lasītprasme un rakstītprasme ir pieaugusi par 30%, kā arī palielinājies to
bērnu skaits, kuri spēj veidot saistītu runu latviešu valodā. 2015.gada oktobrī – decembrī
tika organizēti semināri 1.klašu skolēnu vecākiem „Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam
mācībās”.
Aktīvi tika strādāts karjeras izglītības jomā. Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti
izglītības iestāžu skolēniem tika organizēta „Jauno uzņēmēju skola”, karjeras izglītības akcijā
„Ēnu diena” piedalījās 249 skolēni. Attīstot skolēnos interesi par uzņēmējdarbību, četrās
skolās tika organizētas interešu izglītības programmas „Skolēnu mācību uzņēmums (SMU)”,
notika „Karjeras nedēļa 2015”. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas profesionālās izglītības
iestādēm tika organizēti semināri, radošie pasākumi, Atvērto durvju dienas, Karjeras nedēļa,
Amatnieku pilsētiņa u.c.
Izglītojamie piedalījās dažādos pilsētas pasākumos: sadarbībā ar Daugavpils pilsētas
domes Kultūras pārvaldi un Latviešu kultūras centru tika organizēts Jaungada pasākums
labākajiem pilsētas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, bet
sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju pilsētas skolēni piedalījās
Lāčplēša dienas Lāpu gājienā un pasākumā Vienības laukumā, Drošības dienas pasākuma
ietvaros, ko organizēja VAS “Latvijas dzelzceļš”.
Daugavpils izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē
un īstenošanā. 12 skolās darbojas CLIL (Content and Language Integrated Learning –
Integrēta satura un valodas apguve (ISVA)) projekts, savukārt Latvijas Veselību veicinošo
skolu tīklā 2015.gadā iesaistījās 10 Daugavpils izglītības iestādes. Vairāk kā 15 pilsētas
izglītības iestādes darbojas, īstenojot eTwinning projektus internetvidē. EUROSCOLA
projektus 2015.gadā īstenoja 2 skolas. Visas skolas piedalījās projektos “Skolas piens” un
“Skolas auglis”.
DPIP 2015.gadā noslēdzās partnerības projekts „Integrācijas inkubators romu bērnu
un jauniešu atbalstam”, kura darbības rezultātā Daugavpils ir pirmā Latvijas pilsēta, kas
kļuvusi par Eiropas Padomes atbalstītās organizācijas „Pilsētu un reģionu Eiropas alianse
romu iekļaušanai” locekli. ES projektu programmas izglītībā Erasmus+ 2015.gadā
iesaistījušās 9 izglītības iestādes. DPIP īsteno projektu Erasmus+ programmas skolu
izglītības stratēģisko partnerību jomā „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp
Eiropas izglītības institūcijām”, kā arī ir iesaistīta Norvēģijas finanšu instrumenta projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” izglītības un kultūras
tīklā.
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Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu DPIP 2015.gadā
organizēja jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot 13 – 14 gadus veciem
izglītojamajiem 340 darbavietas skolās, bet jauniešiem, kas vecāki par 15 gadiem, 221 vietu
izglītības iestādēs.
DPIP Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu,
izņemot Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”, centralizētās
grāmatvedības funkcijas.
Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni bez
maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, bet profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti 50% apmērā. No 2015.gada
1.septembra bez maksas izglītības iestādēs tika ēdināti vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klašu
skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kas apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu sagatavošanas grupās.
2015.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma mērķprogrammu
ietvaros DPIP realizēja mēbeļu un aprīkojuma atjaunošanas pasākumus pirmsskolas
izglītības iestādēs: bērnu skapīšu nomaiņas mērķprogrammu 12. pii., virtuves iekārtu un
elektroiekārtu nomaiņu 11. pii.
Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldes izglītības iestādēs” ietvaros Valsts ģimnāzijā, 3.vsk., J.Raiņa Daugavpils 6.vsk.,
10.vsk., 15.vsk. un 16.vsk. pabeigta esošo gaismekļu nomaiņa uz efektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies kopējās izmaksas par piegādāto
elektroenerģiju, tiks sasniegta lielāka izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte un samazināta
siltumnīcefekta gāzu emisija.
Tika realizēti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu būvdarbi 20. un
22.pirmsskolas izglītības iestādē.
Kapitālo remontu ietvaros DPIP kā būvniecības procesa dalībnieks „Pasūtītājs”
piedalījās šādu būvdarbu realizācijā:
- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana
Daugavpils 9.vidusskolas ēkā;
- tehniskās dokumentācijas izstrāde piebūves celtniecībai, lai paplašinātu Daugavpils
3.vidusskolas ēdamzāli. Rezultātā ēdināšanas blokā turpmāk būs iespējas nodrošināt visu
skolēnu pusdienošanu atbilstoši MK noteikumu Nr.610 59.p. „Izglītojamam ir iespēja vismaz
reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām
paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi” prasībām;
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- tehniskās dokumentācijas izstrāde Logopēdiskās internātpamatskolas ēkas Vaiņodes
ielā 4 telpu pārbūvei, kosmētiskajam remontam, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.610
„Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
izglītības iestādēm” prasību izpildi;
- jumta konstrukcijas nomaiņa ēkai A.Pumpura ielā 17 BJC „Jaunība”.
Tāpat tika realizēta virkne ārpuskārtas remontdarbu pilsētas skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs. Ārkārtas remonti pirmsskolas izglītības iestādēs galvenokārt ir saistīti ar
avārijas seku likvidēšanu, jo pirmskolas izglītības iestāžu ēkas ir novecojušas un tām ir
nepieciešams kapitālais remonts.
Izstrādāti būvprojekti “Daugavpils pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādes "Spārīte"
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas
ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 renovācija”, “Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku”.
Pārskata gadā iestāžu darbības pilnveidošanai ir izstrādāti “Ētikas kodekss”,
“A programmu saskaņošanas kārtība”, „Finanšu un grāmatvedības dokumentu aprites
kārtība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”, „Līgumu aprites noteikumi Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldē”, „Preču un pakalpojumu iegādes kārtība Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs”, „Metodiskā darba organizēšanai paredzēto
līdzekļu izmantošanas kārtība”, „Kārtība, kādā notiek darbinieku aizvietošana pirmsskolas
izglītības iestādēs to prombūtnes laikā” u.c. normatīvie dokumenti.
2015.gadā DPIP padotībā esošajās iestādēs un auditējamajās sistēmās tika veikti
iekšējie auditi: iepirkumu izpildes kontrole un iepirkuma līgumu finanšu piedāvājuma
atbilstības pārbaude pārtikas produktu piegādes dokumentos, izlases kārtībā veikts audits
par transportlīdzekļu izmantošanu, transporta izdevumu un degvielas uzskaiti un iekšējo
kontroli, personāla vadības, iekšējās un ārējās komunikācijas un materiālo resursu
izlietošanas kontroles auditi, pašvaldības budžeta finansēto izglītības programmu
īstenošanas, valsts un pašvaldības atbalsta izglītojamo ēdināšanai uzskaites un iekšējās
kontroles auditi.
DPIP veiktajiem pētījumiem ir pedagoģiska ievirze, tie monitorē izglītības iestādes,
salīdzinot to dinamiku gada griezumā. Pamatojoties uz pētījumiem, tiek veikti secinājumi
turpmākai darbības plānošanai. Tika veikti pētījumi „Skolēnu ēdināšana” un „Skolas soma”,
pētījums par Daugavpils pilsētas 4.klašu skolēnu stāju un fizisko īpašību rādītājiem 6 skolās,
veikts Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums, kurā piedalījās 1. un
3.klases skolēni no četrām skolām. Tika analizēta peldēšanas apmācību programmas
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īstenošana vispārizglītojošo izglītības iestāžu 2.klašu skolēniem. 2015.gada aprīlī – maijā
tika veikta skolēnu vecāku un pedagogu aptauja 1., 5., 8., 10.klasēs, lai izanalizētu Daugavpils
pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2013.-2017.gadam konceptuālo
uzstādījumu realizāciju un izveidotu turpmākās darbības plānošanu.
BJC „Jaunība” pulciņos darbojās 3032 audzēkņi, no tiem kultūrizglītības programmās –
1502, sporta izglītības programmās – 288, tehniskās jaunrades programmās – 360,
jaunatnes darba programmās – 830 un citās izglītojošās programmās – 52. BJC ”Jaunība”
audzēkņi un skolotāji piedalījās 79 pasākumos (konkursos, sacensībās, kursos, izstādēs,
skatēs), bet BJC ”Jaunība” organizētos pasākumus apmeklēja un tajos piedalījās vairāk kā
25000 interesenti.
Lielākais pasākums, kuram gatavojās pilsētas izglītības iestādes, tai skaitā arī BJC
“Jaunība” dejotāji un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi 2015.gadā, bija XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā. Daugavpili svētkos pārstāvēja 864
dalībnieki, no kuriem 136 pārstāvēja BJC “Jaunību”. Daugavpils pārstāvji dziesmu un deju
svētkos piedalījās Mūsdienu deju lielkoncertā “Te mēs esam”, vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas projektā “Rakstu raksti”, pūtēju orķestru koncertā “Taures sauc”, programmā “Riti
Raiti”, “Burtiski burvīgā burziņā”, programmā “Radi, Rādi, Raidi”.
BJC “Jaunība” radošie kolektīvi, tehniskās jaunrades un sporta pulciņu audzēkņi un
pedagogi piedalījās novada, valsts un starptautiskā mēroga konkursos un guva 116
godalgotas vietas.
BJC „Jaunība” kolektīvi aktīvi piedalījās pilsētas svētkos “Daugavpils 740”, kā arī
dažādās pilsētas piedāvātajās aktivitātēs. Tika rīkotas 4 vasaras nometnes 174 bērniem.
Vasarā dažādas lietderīgas laika pavadīšanas iespējas nodrošināja mikrorajonu bērnu klubi
„Sudraba avoti”, „Ruģeļi”, „Križi”, „Grīva”.
Latgales Centrālās bibliotēkas (turpmāk – LCB) darbība organizēta tā, lai nodrošinātu
pilnvērtīgu un kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu, kā arī pildītu reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas un uzdevumus Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. LCB vienotajā struktūrā
darbojas sešas filiāles dažādos pilsētas mikrorajonos.
2015.gadā LCB un tās 6 filiālēs tika reģistrēti 18,2 tūkst. lietotāji, fizisko apmeklējumu
kopskaits sastādīja 217 168, t.sk. 90 577 bērnu un jauniešu apmeklējumi. Attālināti jeb
virtuāli lietotāji bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 178 976 reizes.
Pārskata periodā lietotājiem tika izsniegti 482 574 izdevumi (grāmatas, periodiskie un
nošu izdevumi, audiovizuālie dokumenti, e-grāmatas u.c.). No kopējā izsniegto izdevumu
skaita 128 021 izdevums izsniegts bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.
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Pārskata gadā LCB un filiālēs tika organizētas 535 izstādes, tai skaitā 509 literatūras
izstādes un 26 mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju izstādes. Gada laikā
organizēti 709 tematiskie pasākumi, t.sk. 87 bibliotekārās stundas pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem.
LCB un tās filiāļu lietotāju sastāvs 2013.–2015. gados
(datu avots: BIS ALISE)
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2015. gadā realizēti vairāki lasīt veicināšanas projekti un uzsākti jaunie projekti.
Projekts “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 1.kārta, kura ietvaros tika rīkotas lasītāju tikšanās
ar pieciem populāriem latviešu autoriem (Inese Zandere, Inga Žolude, Valdis Rūmnieks, Ieva
Samauska un Juris Zvirgzdiņš), kas raksta bērnu un jauniešu mērķauditorijai, un projekts
“Grāmatu starts” trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem (projektā piedalījās 80 ģimenes).
Liels darbs tika veikts novadpētniecības resursu digitalizācijā un popularizēšanā.
Rezultātā

tika

izveidota

multimediju

resursa

“Dinaburgas

cietoksnis”

http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/ jaunā versija. Resurss tika atjaunots, jo pēdējo 10 gadu
laikā Daugavpils cietoksnī ir notikušas lielas pārmaiņas: restaurētas vairākas cietokšņa ēkas
un objekti, izveidots Marka Rotko mākslas centrs, labiekārtotas Cietokšņa ielas.
Atjaunošanas gaitā tika mainīts resursa dizains, foto galerija tika papildināta ar jaunām
fotogrāfijām, aktualizēts saturs, izveidots jauns informācijas avotu saraksts.
Pārskata gadā LCB sadarbībā ar biedrību “HRONOS” un ar Daugavpils pilsētas domes
finansiālu atbalstu izdeva un Dzejas dienu programmas ietvaros prezentēja krājumu
“Daugavpils dzejā”.
Latgales Centrālajā bibliotēkā 2015.gadā ar pašvaldības finansiālu atbalstu tika veikta
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bibliotēkas 2.stāva telpu (Rīgas iela 22a, Daugavpilī) renovācija un periodikas zālei tika
pasūtītas jaunas mēbeles.

Turpinot darbu pie LCB filiāļu infrastruktūras sakārtošanas,

pārskata gadā tika izstrādāts tehniskais projekts LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas (18.
novembra iela 161, Daugavpilī) telpu paplašināšanai un renovācijai.
4.1.2. Darbs ar jaunatni
Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas
nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Daugavpils pilsētas pašvaldībā darbojas
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments, kura darbībā viens no prioritārajiem
virzieniem ir neformālās izglītības un jauniešu nevalstisko organizāciju (biedrību) atbalsts
un popularizēšana.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments organizē bērnu un jauniešu vasaras
nometnes. Tas dod iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, apgūstot jaunas iemaņas,
prasmes un iespēju iepazīt Daugavpils pilsētas skolu atmosfēru. Daugavpils pilsētas
izglītības iestādēs 2015.gadā tika realizētas 20 bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kuras
apmeklēja 865 bērni un tika nodarbināti vairāk kā 100 pedagogi.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta nodarbinātības programma
sniedz iespēju saņemt atalgotu darbu vasaras laikā visiem pilsētas skolēniem vecumā no 13
līdz 19 gadiem, nestrādājošiem arodskolas studentiem līdz 19 gadiem (ieskaitot) un
pusaudžiem no 13 līdz 19 gadiem, kas konkrētajā periodā nemācās un nestrādā un kam
dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpilī. 2015.gada vasaras laikā Jaunatnes departamenta
nodarbinātības programmā atalgotu darbu saņēma 1085 pilsētas jaunieši, tai skaitā 340
jaunieši vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri strādāja 4 stundas dienā Daugavpils pilsētas
skolās un 745 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri tika nodarbināti pašvaldības
iestādēs un strādāja 7-8 stundas dienā.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments organizē, popularizē un atbalsta
Daugavpils pašvaldības brīvprātīgo darbu. Pašvaldības aktivitātēs tika iesaistīts 701
brīvprātīgais jaunietis, kas aktīvi piedalījās pasākumu organizēšanā un norisē, ieguva jaunas
iemaņas, zināšanas un darba pieredzi. Daugavpils jaunieši atbalsta gan pilsētas mēroga
pasākumus, gan piedalās Jaunatnes departamenta aktivitātes, kā arī iesaista citus jauniešus
brīvprātīgo kustībā, veidojot pozitīvu un jaunu pilsētas tēlu.
Pārskata gadā rīkotie lielākie pasākumi jauniešiem:


Jauniešu problēmu forums “Kafija ar Daugavpils politiķiem”



Pilsētas rokgrupu konkurss „Chemical Reaction 2015 – SPRING”;
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Rokmūzikas maratons „STOP AIDS 2015”;



Jauniešu festivāls „ARTIŠOKS 2015”;



Starptautiskais ielu kultūras festivāls „URBANSTYLE 2015”;



Piedzīvojumu spēle „Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!” pusfināla un fināla spēle;



Drošības dienas sadarbībā ar Valsts policiju;



Neformālās izglītības laboratorijas un Ziemassvētku gala koncerts ;



Ziemassvētku labdarības pasākums;



Pasākums jauniešiem “Latvijas karavīrs laikmetu griežos”



Forums “Profesiju virpulī atrast savējo”



Brīvprātīgo maratons



Bērnu un vecāku aktīvā atpūta Centrālajā parkā.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments 2015. gadā organizēja projektu

„Seko līdzi iespējām”. Pateicoties šim projektam, Daugavpilī izveidojās interešu grupa, kura
attīstīja savas organizatoriskās iemaņas un prasmes brīvprātīgā darba iespēju izmantošanā
ne tikai kā brīvā laika pavadīšanas iespēju, bet arī kā instrumentu savas karjeras izveidē.
Tagad šī interešu grupa turpina īstenot idejas, kuras tika apspriestas projekta gaitā. Viena no
šādām idejām ir brīvprātīgā pase. Šajā pasē tiek atzīmēti visi brīvprātīgā darba veicēja
sasniegumi. Šādas brīvprātīgo pases jau darbojas citās pašvaldībās. Otrs nozīmīgs ieguvums
ir „Daugavpils jauniešu informēšanas tīkls”. Šis tīkls tiek veidots jauniešiem, kuri atrodas
vienā facebook.com grupā, kurā tiek izvietota visa aktuālā informācija jauniešiem un tīkla
dalībniekiem. Trešais ieguvums ir informatīvais produkts, kuru izveidoja projekta dalībnieki
radošajā darbnīcā „Dalies ar pieredzi”, kas popularizē jauniešu līdzdalību, un to, lai jaunieši
aktīvi realizētu savas idejas pilsētā un piebiedrotos interešu grupai, kura tika izveidota
projekta laikā.
Projekta realizēšanas laikā jauniešiem bija iespēja tikties ar jauniešu organizāciju
pārstāvjiem no citām Latgales pašvaldībām. Tikšanās laikā radās ideja par „Latgales jauniešu
centru tīklu” un tika izstrādāts projekts - Jauniešu līdzdalības skola „Solis tuvāk”. Projekts
tika iesniegts „Latgales NVO projektu programmā”. Pēc projekta realizācijas Daugavpils
pilsētas domes Jaunatnes departaments nodrošina projekta ietvaros organizēto neformālās
mācīšanās aktivitāšu darbības koordinēšanu Jauniešu neformālās izglītības centra ietvaros.
Projekta ietvaros izstrādātas jaunas idejas, kuras palielinās jauniešu neformālās izglītības
centra attīstības kapacitāti.
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4.1.3. Sociālā aizsardzība, sabiedriskā kārtība
2015.gadā tika izstrādāta SLP Attīstības stratēģija 2015.-2017.gadam, kas ir
izstrādāta pamatojoties uz 2015.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr.1.-18./109. Šī informācija ir
publiski pieejama Sociālo lietu pārvaldes (turpmāk – SCP) mājas lapā www.soclp.lv.
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde sniedz 21 sociālās palīdzības
pabalstu veidu. Pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes datu bāzes datiem, laika posmā no
2015.gada 4.janvāra līdz 30.decembrim tika pieņemti izskatīšanai 49 995 iesniegumi, kas ir
par 15 578 mazāk kā 2014.gadā (65 573).
Finansējuma apjoms Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem,
tūkst. euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)
2011.

2012.

2013.

2014.

Daugavpils pilsētas pašvaldības
3 525,4 3 439,9 3 509,1 3 392,1
sociālo pabalstu finansējuma apjoms

2015.
3 099,9

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada izmaksātie sociālie pabalsti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu

pārvalde)
Izmantotie termini “naudā” un “natūrā” - saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”
* “naudā” – saņēma klients
** “natūrā” – saņēma pakalpojumu sniedzējs
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 2015.gada izmaksāto sociālo pabalstu un
atbalstu saņēmēji (cilv.)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)

Izmantotie termini “naudā” un “natūrā” - saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”
* “naudā” – saņēma klients
** “natūrā” – saņēma pakalpojumu sniedzējs

2015.gada 30.janvārī Daugavpils pilsētas dome pieņēma Daugavpils pilsētas domes
saistošos noteikumus Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par
maznodrošinātu”, kas stājās spēkā 2015.gada 6.februārī, kā rezultātā tika ieviests
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kā arī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.6
“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”, kas stājās spēkā 2015.gada 12.februārī un
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības
materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”, kas stājās spēkā 2015.gada 21.februārī.
Saistošajiem noteikumiem nodrošināta caurskatāma struktūra, kas ļauj viegli orientēties
pabalstu veidos un personu kategorijās, kurām ir tiesības saņemt palīdzību.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 “Daugavpils
pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” tika veikti šādi grozījumi:


2015.gada 3.jūlijā tika veikti grozījumi, kas paredz izmaiņas sociālās palīdzības
sniegšanā daudzbērnu ģimenēm. Pašlaik Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu
pārvaldes uzskaitē ir 348 daudzbērnu ģimenes.



2015.gada 29.aprīlī tika veikti grozījumi, kas paredz izmaiņas to īpašumu sarakstā,
kuri nav uzskatāmi par īpašumiem, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās
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ģimenes (personas) statusam, vai novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli,
jo līdz šim Sociālo lietu pārvalde saskārās ar situācijām, kad personām objektīvu
iemeslu dēļ ir liegtas tiesības rīkoties ar īpašumu (to atsavināt vai iznomāt).
2015.gada jūnijā tika pilnveidota Sociālo lietu pārvaldes informācijas sistēma LIETIS un
tika izstrādāta saskarne datu saņemšanai no VDEAVK, VSAA un NVA, papildus tika izstrādāta
saskarne datu saņemšanai no CSDD, VID, UGF, VVDZ, UR. Tika paplašināta informācijas
sistēmas “LIETIS” funkcionalitāte, nodrošinot:
 elektronisku iztikas līdzekļu deklarācijas aizpildīšanu;
 elektroniskās vienošanās veidošanu par līdzdarbību;
 elektronisku darba plānotāju (e-kalendārs);
 elektronisku atskaišu sagatavošanu.
Pārskata gadā Sociālo lietu pārvaldē tika ieviesta divu līmeņu klientu apkalpošanas
sistēma, kas paredz pirmā līmeņa sociālajiem darbiniekiem pieņemt klientu iesniegtos
dokumentus, veikt datu pārbaudi un ievadi pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas
sistēmā, sniegt klientiem pirmreizēju konsultāciju par sociālās palīdzības piešķiršanas
kārtību. Savukārt, otrā līmeņa sociālie darbinieki atkārtoti veic datu pārbaudi, konstatē
personas atbilstību sociālajam statusam, pieņem lēmumu par statusa piešķiršanu, sagatavo
statusu apliecinošu izziņu, pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai
atteikumu. Šīs sistēmas ieviešana nodrošina pašvaldības piešķirtās sociālās palīdzības
izvērtēšanas tiesiskumu un nodrošina kontroli par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu
atbilstoši paredzētajam mērķim.
Iedzīvotāju ērtībai, kā arī, lai samazinātu sociālo pieprasītāju rindas SLP Vienības ielā
8, no 2015.gada 3.augusta sāka darboties sociālās palīdzības pieprasītāju apkalpošanas
punkti pilsētas mikrorajonos Šaurā ielā 28 un Liepājas ielā 4. Katrā no apkalpošanas
punktiem strādā 2 sociālie darbinieki, kas veic sociālās palīdzības pieprasītāju apkalpošanu.
Šajos klientu apkalpošanas centros tiek pieņemti apkārtējo pilsētas mikrorajonu iedzīvotāji.
Pārskata gadā tika veikts nopietns darbs Sociālo lietu pārvaldes publisko
pakalpojumu elektronizācijā. Tika izveidotas un ievietotas Sociālo lietu pārvaldes mājaslapā
www.soclp.lv interaktīvas iesniegumu veidlapas visu veidu Daugavpils pašvaldības sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasīšanai, ko var aizpildīt internetā. 2015.gada
oktobrī Sociālo lietu pārvalde uzsāka e-iesniegumu pieņemšanu no iedzīvotājiem, kuri lieto
Valsts portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “E-IESNIEGUMS IESTĀDEI”.
Pārskata gadā Sociālo lietu pārvalde organizēja vairākas apmācības ne tikai tās
klientiem, bet arī darbiniekiem:
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2015.gadā no 14. līdz 21. maijam visā Latvijā pirmo reizi notika pasākums „Dienas
bez rindām”, kura iniciators bija valsts. Kampaņā „Dienas bez rindām” piedalījās arī
Sociālo lietu pārvalde. Kampaņas mērķis ir mudināt sabiedrību izvēlēties epakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti. Nedēļas laikā 299 Sociālo lietu
pārvaldes klienti un darbinieki saņēma individuālas un grupu konsultācijas, kā arī
praktisku palīdzību e-pakalpojumu izmantošanā. Sociālo lietu pārvalde piedalījās arī
otro reizi rīkotajā kampaņā “Dienas bez rindām”, kas notika 2015.gadā no 21.25.septembrim.



Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde popularizē e-pakalpojumus arī
ārpus kampaņas „Dienas bez rindām”. Pārskata gadā vasaras periodā sociālās
rehabilitācijas programmu gaitā tika turpināta klientu apmācība pēc Latgales
centrālās bibliotēkas programmas “Planšetdators – tas ir viegli!” :

-

Sociālās patversmes (Šaurā ielā 23), klientiem, programmas ”Bezdarbnieki – sociālās

atstumtības riska grupa” dalībniekiem – apmācīti 24 cilvēki;
-

Bērniem un viņu vecākiem no Sociālās mājas (Šaurā ielā 28) - apmācīti 12 cilvēki;

-

Ģimenes atbalsta centra-patversmes (Šaurā ielā 26), klientiem un darbiniekiem –

apmācīti 24 cilvēki;
-

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā (Liepājas ielā 4) klientiem,

sociālās rehabilitācijas programmas “Veselības skola” dalībniekiem, apmācīti 10 cilvēki.


Starptautiskajā invalīdu dienā, 2015.gada 3.decembrī, dažādos pilsētas mikrorajonos

notika tikšanās ar Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem. Cilvēkiem ar invaliditāti bija iespēja
uz vietas saņemt konsultācijas, izsmeļošu informāciju par darbu ar klientiem, sociālās
palīdzības un pakalpojumu veidiem.


Sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi ar

citu pašvaldību sociālajiem dienestiem no Rīgas, Gulbenes, Jelgavas, Tallinas (Igaunija). 220
darbinieki piedalījās 39 kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un semināros, valsts mēroga
konferencēs un forumos.
2015.gada sākumā Sociālo lietu pārvalde izstrādāja aptaujas anketas sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmējiem, lai noskaidrotu gan esošo pakalpojumu
nepieciešamību un efektivitāti, gan nepieciešamību tos pārstrukturizēt un izveidot jaunus
sociālo pabalstu veidus. Anketas bija pieejamas drukātā veidā SLP nodaļu un struktūrvienību
telpās, kā arī SLP mājas lapā internetā - http://www.soclp.lv/aptaujas .
2015.gadā Sociālo lietu pārvalde aktīvi iesaistījās pilsētas iedzīvotāju nodarbinātības
jautājumu risināšanā, īstenojot dažādas aktivitātes:
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darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas vai apgūšanas pasākumos

(pašvaldības sabiedriskie darbi) tika iesaistīti 594 bezdarbnieki;


programmā „Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos” tika nodarbināts 31

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles norīkotie bezdarbnieki;


programmas „Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošana Daugavpils

pilsētas pašvaldībā” ietvaros tika iesaistīti 16 jaunieši (2014.gadā – 48 jaunieši);


programmā „Prakses vietu nodrošināšana” tika nodrošinātas 28 mācību prakses

vietas.
ES fondi un citi finanšu instrumenti ir labs veids, kā uzlabot sociālo pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti. 2015.gadā Sociālo lietu pārvalde īstenoja šādus projektus:
1) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Sociālais taksometrs, veicinot
pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasiem un Visaginas”, kas veicina
pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas. Projekta ietvaros
tika iegādāta speciāli aprīkota automašīna, tika izveidoti un nodrošināti sociālā taksometra
pakalpojumi Daugavpilī, lai mazinātu mobilitātes traucējumus Daugavpils iedzīvotājiem ar
īpašām vajadzībām. Noslēdzoties projektam turpinājās sociālā taksometra pakalpojuma
aktīva izmantošana.
2) Projekts „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās
informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”. 2014.gada nogalē
tika uzsākts darbs pie tehnisko risinājumu izstrādes un 2015.gadā jūnijā Sociālo lietu
pārvaldes informācijas sistēma LIETIS tika pilnveidota.
3) Projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” 01.09.2015.-31.12.2016.
Projekta ietvaros tiek nodrošināta sociālā darba speciālistu apmācība, kā arī tiek
nodrošināta supervīzija.
Pārskata gadā Sociālo lietu pārvalde pilnveidoja sociālo pakalpojumu iestāžu
materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru: tika iegādāta jauna datortehnika ar programmatūru
un biroja tehnika, Sociālai patversmei un Nakts patversmei tika iegādātas jaunas veļas
mašīnas un elektriskās plītis, tika veikti remontdarbi (dušas un veļas mazgātavas telpu
remonts).
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs ir Daugavpils pilsētas
pašvaldības pieaugušo ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde, kas
nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām,
kurām noteikta invaliditāte, kā arī citām personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar
pašas sevi aprūpēt. 2015.gadā teritoriālajā centrā dzīvoja 270 personas, t.sk. 130 personas
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ar kustību traucējumiem, faktiskais vietu aizpildījums (gultas dienu skaits) bija 97 820.
Pārskata gadā Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā tika veikti
centra 3.korpusa pirmā un otrā stāva vīriešu un sieviešu tualešu remontdarbi, veļas
mazgātavas veļas žāvēšanas iekārtas pārbūve, tika veikti pasākumi centra materiāltehniskās
bāzes uzlabošanai atbilstoši mūsdienīgām prasībām, t.i. funkcionālo gultu, mēbeļu un citu
iekārtu iegāde.
Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garantē pilsētas administratīvajā teritorijā
sabiedrisko kārtību un drošību. Pārskata gadā Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija
izveidoja papildus kājnieku patruļu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Daugavpils pilsētā.
Tika veikti videonovērošanas sistēmas uzlabojumi Daugavpils teritorijā, palielinot
videonovērošanas vietu skaitu un modernizējot videonovērošanas sistēmu. Līdz ar to tika
palielināts

videonovērošanas

posteņa

policijas

darbinieku

skaits.

Sakarā

ar

videonovērošanas sistēmas darbības uzlabojumiem un papildus patruļas izveidošanu,
2015.gadā par 6% palielinājās kopējais izsaukumu skaits uz dažādiem likumpārkāpumu
notikumiem. Palielinājās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas
darba slodze, līdz ar to par 20% pieauga fiksēto administratīvo pārkāpumu skaits, par
kuriem tika sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli. 2015.gadā vairāk darba stundas
tika nostrādātas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumu laikā.
4.1.4. Kultūras un sporta joma
2015.gadā Daugavpils pilsētas dome saņēma atzinības rakstu nominācijā „Labākais
kultūras pieminekļa saimnieks” par Daugavpils cietokšņa saglabāšanu, uzturēšanu un
atjaunošanu, kuru piešķīra Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Šīs balvas
piešķiršanas mērķis ir novērtēt izcilāko veikumu un sasniegumus kultūras jomā laikā no
2013. līdz 2015.gadam. Kultūras mantojuma gada balva ir nozīmīgākais valsts apbalvojums
kultūras mantojuma nozarē, ko piešķir kopš 2003.gada.
Pārskata gadā Daugavpilī tika organizēti kultūras pasākumi, kuros piedalījās pilsētas
iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības,
pašvaldības un valsts organizācijas. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes interneta
mājas lapā un facebook.com lapā tiek izvietotas ziņas par pasākumiem un kultūras dzīves
jaunumiem pilsētā.
Lielākie starptautiskie kultūras pasākumi 2015. gadā Daugavpilī:


XI Daugavpils starptautiskais garīgās mūzikas festivāls "Sudraba zvani", kurā
piedalījās aptuveni 2000 dalībnieku no Baltkrievijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas,
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ungārijas. Festivāla ietvaros paralēli koncertiem
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norisinājās arī vairāki konkursi, ko vērtēja starptautiska žūrija. Konkursos 12
dažādās kategorijās piedalījās kori un ansambļi, no kuriem labākie pēdējā dienā
sacentās par galveno balvu – „Grand Prix”. Pirmo reizi festivāla ietvaros norisinājās
arī jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss, ko organizēja Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskola.


Starptautiskais estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss. Sadarbībā ar “Slāvu
Bazārs Vitebskā” direkciju un Daugavpils Kultūras pili, martā tika organizēts jauno
estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss, kura uzvarētāji pārstāvēja Latviju XXIV
Starptautiskajā mākslas festivālā „Slāvu bazārs Vitebskā – 2015” dažādās vecuma
grupās. Konkursā piedalījās 12 dalībnieki. Konkursantu sniegumu vērtēja
starptautiska žūrija;



XIV Starptautiskais džeza mūzikas festivāls „Jazz Joy Spring 2015”, kurā piedalījās
džeza mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Francijas, Šveices un Krievijas. Festivāla laikā
notika arī džeza un blūza improvizācijas pamatu meistarklase un džeza
improvizācijas pasākumi – Jam Session;



Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ieskaņas pasākumi notika vienlaicīgi
visā Latvijā, 27 vietās, arī Daugavpilī. Uz kopīgu sadziedāšanos tika aicinātas 9
folkloras kopas no Latgales: „Svātra” (Daugavpils), „Dzīsme” (Daugavpils), „Neicgalīši”
(Nīcgale), „Atzola” (Dubna), „Speiga” (Ambeļi), „Rūžeņa” (Naujene), „Vabaļis”
(Vabole), „Dyrbini” (Daugavpils novads), „Ritam” (Bebrene);



IV starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls „Daugavpils ReStArt 2015”. Festivāla
laikā notika vairāk nekā 20 dažādi koncerti, performances, izstādes u.c. pasākumi,
kuros skanēja gan baroks un klasiska, gan džezs un mūsdienu alternatīvā mūzika, kā
arī bija iespēja aplūkot gan latviešu vecmeistaru, gan moderno mākslu. Festivāls
noslēdzās ar kora mūzikas koncertu, kurā šoreiz uzstājās jauniešu kolektīvi –
Daugavpils skolu kori, kuri vasarā bija piedalījušies 11.Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos Rīgā.



XIV Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls „Daugavpils 2015”. Festivālā
piedalījās jaunie izpildītāji, dažādu starptautisko konkursu laureāti un atzīti
mākslinieki no Baltkrievijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Festivāla ietvaros
jau devīto reizi norisinājās arī izcilā pedagoga Valērija Hodukina (1939 – 2009) vārdā
nosauktais starptautiskais jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās jaunieši no
Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas.
Nozīmīgākie valsts un pilsētas mēroga pasākumi 2015.gadā Daugavpilī:
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 Solomona Mihoelsa diena, kas tika veltīta izcilā aktiera, režisora, pedagoga un
sabiedriskā darbinieka S.Mihoelsa daiļradei;
 Pavasara svētku koncerts;
 Mākslas dienas Daugavpilī;
 Dzejas dienas;
 Lieldienu pasākums;
 Līgo svētki Daugavpilī;
 Slāvu kultūras dienas Daugavpilī;
 Daugavpilī pilsētas svētki, kuri tika veltīti pilsētas 740 gadu jubilejai – “Daugavpils 740”. Svētki sākās ar koncertiem Daugavpils mikrorajonos, bet kulmināciju sasniedza
nedēļas nogalē, no 5. līdz 7.jūnijam. 5.jūnijā, bija Viesu diena, kad notika pasākums „Svētī to
kungu, mana dvēsele”, svinīgā ceremonijā tika sumināti Goda daugavpilieši, kurus koncertā
sveica Intars Busulis un Abonementa orķestris, savukārt koncertā Vienības laukumā visus
pilsētniekus un viesus priecēja grupas „Carnival Youth” ,”Elpa” un „Pērkons”. Dienu noslēdza
video, mūzikas un gaismas instalācija „Mana pils Daugavpils”. 6.jūnijā, bija Daugavpils diena.
Visu dienu pilsētas centrā uz piecām skatuvēm notika koncerti, dažādas sporta sacensības,
darbojās tirdziņi, atrakcijas bērniem, svētku gājiens, avio šovs u.c. pasākumi, bet vakarā
Vienības laukumā notika Leonīda Agutina un Anželikas Varum koncerts, pēc kura notika
svētku salūts Daugavmalā. Pilsētas svētki noslēdzās ar Latgales dziesmu svētkiem Stropu
estrādē, kas notika 7.jūnijā - Latgales dienā;
 Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinības Daugavpilī;
 Nacionālo bruņoto spēku orķestra, solistu un apvienotā Daugavpils jauniešu kora
lielkoncerts "Vakara junda";


Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības ar lāpu

gājienu;


Pilsētas svētku egles iedegšana, Otro Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas svētku

pasākumi.
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde Latviešu kultūras centrs (turpmāk –
LKC) organizē valsts, kultūrvēsturiskus, tradicionālus koncertus un pasākumus, kā arī
izglītojošus un izklaides pasākumus. LKC un tā struktūrvienības (kinoteātris „Renesanse” un
Forštadtes kultūras nams) 2015.gadā organizēja 333 pasākumus, kurus apmeklēja 49 tūkst.
skatītāju. LKC darbojas 16 mākslinieciskie un 2 profesionālie kolektīvi, tādi kā:
profesionālais pūšamo instrumentu orķestris „Daugava”, akordeonistu orķestris, folkloras
kopa „Svātra”, folkloras ansamblis „Dzīsma”, bērnu folkloras ansamblis „Dzīsmeite”, jauktais
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koris „Daugava”, vīru koris „Forte”, sieviešu koris „Rūta”, jauniešu deju kolektīvs „Laismeņa”,
senioru deju kolektīvs „Atbalss”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”, tautas mūzikas
ansamblis „Rakari”, bērnu deju kolektīvs „Pienupīte”, džeza ansamblis, balles deju kolektīvs
„Sikspārnis”. Kopējais dalībnieku skaits kolektīvos 2015.gadā - 425.
LKC atbalsta māksliniecisko kolektīvu pasākumus valsts un pilsētas mērogā, sekmē to
dalību gan valsts, gan starptautiskajās skatēs un festivālos. Pārskata gadā mākslinieciskie
kolektīvi piedalījās:


JK “Daugava” konkursā “Interfolk” Sanktpēterburgā (Krievija) un ieguva 1.vietu koru

nozarē;


bērnu vokālais ansamblis “Pērlītes” ieguva 2.vietu bērnu un jauniešu popgrupu

konkursā Stokholmā (Zviedrija);


DK “Saime” piedalījās tautas mākslas festivālā Crikvenicā (Horvātija);



jauniešu deju ansamblis “Laismeņa” piedalījās starptautiskajā tautas mākslas

festivālā “Huzsa-CSOK” Ungārijā;


kamerorķestris ar koncertu “Veltījums Latvijai” piedalījās Vitebskā (Baltkrievija).

2015. gadā LKC realizēja jaunus projektus:


Daugavpils 740. gadadienas svinības „Latvijas novadi Vienības namā”;



II Latvijas orķestru festivāls, kas tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Orķestru

asociāciju.
Veiksmīgi tika turpināti muzikālie projekti: bērnu un jauniešu konkurss „Daugavas pērle”
maijā, „Muzikālais augusts”, starptautiskais kinoamatieru festivāls „Greipfrūts”, kultūras
projekti ar Francijas institūtu Latvijā un VSIA „Latvijas koncerti”, mūzikas un mākslas
festivāls „ReStart2015”. Gada nogale tradicionāli aizritēja Vienības nama jubilejas zīmē un
19.decembrī notika Marijas Naumovas koncerts.
Latviešu kultūras centra lielākie pasākumi 2015.gadā:


Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani”;



Kultūras projektu koncerti „Latvijas novadi Vienības namā”;



Mūzikas grupas IMPERIAL ORPHEON (Francija) koncerts;



Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas orķestra koncerts „Romantiskā klasika”;



Akordeonistu orķestra koncerts „Deju ritmi”;



DK koncerts „Saime draugu lokā”;



XVII Sporta deju festivāls „Daugavpils kauss 2015”;



Rainim 150 „Zirņa bērni Raiņa zīmē”;



Starptautiskais jauniešu simfoniskā orķestra „Baltās naktis” koncerts;
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II Latvijas orķestru asociācijas festivāls;



Tautas kolektīvu koncerts „Audiet mani karogā”;



Izrāde bērniem „Lācēna Ziemassvētki”.
LKC filiālēs tika atbalstīti pasākumi dažāda vecuma kategorijām

mikrorajona un pilsētas iedzīvotājiem: Forštadtes kultūras namā, radīti labvēlīgi apstākļi
jauniešu brīvā laika pavadīšanai, 2015.gada 1.jūlijā kinoteātra „Renesanse” telpās uzsāka
darbību bērnu un jauniešu Zinātkāres centrs „Zili brīnumi”.
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde Kultūras pils pārskata gadā
organizēja dažādus koncertus, teātra izrādes, festivālus, konkursus, skates, cirka un bērnu
izrādes, prezentācijas, konferences un kongresus, Daugavpils pilsētas skolu absolventu
vakarus, fotogrāfiju un mākslas izrādes. 2015.gadā Kultūras pilī tika organizēti 153
pasākumi, kurus apmeklēja 100 892 tūkst. skatītāju, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā
gadā. Pārskata gadā iestāde iegādājās koncerta gaismas aparatūru un koncertklavieres
‘’’BLUTHNER” pasākumu un koncertu kvalitātes uzlabošanai.
2015.gada oktobrī notika IX Starptautiskajā jaunatnes cirka mākslas festivāls “PARAD
ALLE”. Festivāls tika iekļauts starptautiskā cirka festivālu sarakstā un guva atzinību Eiropā.
Festivālā piedalījās 14 kolektīvi no Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Galveno balvu GRAND PRIX saņēma tautas kolektīvs “Cirk druzei” no Dzeržinskas (Krievija)
ar koncertprogrammu “Vingrotājas uz bambusa”.
2015.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs Daugavpilī
organizēja un rīkoja apmēram 100 kultūras masu pasākumus, kas ir par 25% vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Krievu kultūras centra pasākumos pārskata gadā piedalījās aptuveni
15 000 Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji. 2015.gadā Krievu kultūras centrā darbojās
8 radošie kolektīvi: folkloras ansamblis “Rusiči”, folkloras ansamblis “Slavjanka”, vīriešu
ansamblis “Vdohnovenije”, jauktais koris “Maļinovij zvon”, bērnu un jauniešu deju kolektīvs
“Uzori” un bērnu vokālais ansamblis “Russkije horovodi”.
2015.gada 19.janvārī, Kunga Kristīšanas svētku dienā Krievu kultūras centrs pirmo
reizi organizēja Lielo ūdens iesvētīšanas kārtu Lielajā Stropu ezerā. Pasākumu apmeklēja
vairāk kā 1000 iedzīvotāju. No 2015.gada 10.maija līdz 5.jūnijam Krievu kultūras centrā
notika gada galvenais pasākums “Slāvu kultūras dienas Daugavpilī”. Pasākums tika veltīts
Daugavpils pilsētas 740 gadadienai un tā laikā tika organizēti pasākumi, kas ir saistīti ar
Daugavpils pilsētas vēsturi. Slāvu kultūras dienas noslēdzās ar pirmo garīgās mūzikas
festivālu “Svētī to Kungu, mana dvēsele”.
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2015.gadā vairāk kā 350 Daugavpils pilsētas un novada skolēni piedalījās Krievu
kultūras centra organizētajos 10 radošajos konkursos. Konkursu uzvarētāju apbalvošana
notika Slāvu kultūras dienu ietvaros.
Pārskata gadā Krievu kultūras centrā darbojās 11 patstāvīgās ekspozīcijas un tās
apmeklēja 1700 cilvēku. 2015.gadā Krievu kultūras centrā tika atklāti divi literāri saloni:
salons “Aleksandra Puškina grāmata” un krievu dzejnieka Sergeja Jeseņina salons (Kultūras
pilī). Tika uzsākts izpētes darbs un dokumentālo materiālu vākšana vēstures ekspozīcijas
“Republikas dzimšana” izveidošanai, kas veltīta Latvijas republikas 100 gadu jubilejai.
Izpētes darbi turpināsies no 2016. līdz 2018.gadam.
2015.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Baltkrievu kultūras centrs
Daugavpilī organizēja un rīkoja Daugavpilī 120 masu kultūras pasākumus, kurus apmeklēja
6 200 tūkst. skatītāju. Baltkrievu kultūras centrā darbojas 7 radošie kolektīvi: baltkrievu
tautas dziesmu ansamblis „Kupalinka”, deju ansamblis „Ļanok”, teātra studija „Paulinka”,
populāro dziesmu vokālais ansamblis „Praleski”, akordeonistu ansamblis „Kvitnejuči maj”,
senjoru ansamblis „Spadčina” un baltkrievu svētdienas skola „Vjasjolka”.
2015.gada nozīmīgākie Baltkrievu kultūras centra pasākumi Daugavpilī:
1. V Starptautiskais tautas kultūras festivāls „Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”, kas
kļuva

par

Baltkrievu

kultūras

centra

vizītkarti.

Festivālā

piedalījās

baltkrievu

amatierkolektīvi no Baltijas valstīm un Baltkrievijas. Festivāla laikā norisinājās arī
konference

“Kultūras

tilts:

Latvija-Lietuva-Igaunija-Polija-Baltkrievija”,

amatnieku

izstrādājumu izstāde un meistarklases, labdarības grāmatu akcija, fotoizstāde un koncerti;
2. Divu radošo kolektīvu jubilejas pasākums Kultūras pilī, kurā piedalījās visi radošie
kolektīvi un tika pārstāvēti augsta līmeņa viesi;
3. Baltkrievu informācijas centra atklāšana.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Poļu kultūras centrs 2015.gadā organizēja
ikgadējos poļu kultūras pasākumus un daudzveidīgus pasākumus bērniem. Tika rīkots VII
Starptautiskais Poļu folkloras festivāls, kārtējais reģionālais poļu un latviešu dziesmu
konkurss, kuros piedalījās vokālisti gan no Latvijas un Lietuvas, gan no Polijas pilsētām.
Sadarbībā ar Polijas Republikas vēstniecību Rīgā un Latvijas Universitāti tika realizēts
starptautisks projekts – īsfilmu festivāls „Short Waves”. Poļu kultūras centrā darbojas vairāki
pašdarbības kolektīvi: jauktais koris „Promeņ”, deju kolektīvs „Kukaļečka”, vokālais
ansamblis „Daugavas krāsas”, teātris „Smaidošā varavīksne”, studentu klubs „Semper
Polonia”, senjoru klubs, kā arī bērnu klubiņš „Polska Chatka”. Pārskata gadā Poļu kultūras
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centra pasākumus apmeklēja ap 5 tūkst. skatītāju, tai skaitā arī ciemiņi no Polijas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Krievijas.
2015.gadā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs un tā struktūrvienība
Daugavpils Māla mākslas centrs organizēja 54 pasākumus. Pārskata gadā muzeju apmeklēja
25,5 tūkst. cilvēku. Salīdzinot ar 2014.gadu, apmeklētāju skaits ir pieaudzis gandrīz par 2
tūkstošiem. Pārskata gadā muzejkrājumi tika papildināti ar 489 priekšmetiem un pavisam
kopā bija 97 409 muzejiskie priekšmeti. 2015.gada laikā Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzejā un Māla mākslas centrā tika organizētas un atklātas 36 izstādes, tai skaitā 6
izstādes no muzeja krājumiem, ārpus muzeja eksponētas 15 izstādes. Gada laikā muzeja
speciālisti novadīja 139 ekskursijas, 120 muzejpedagoģiskās programmas skolēniem
formālās izglītības ietvaros un 23 interaktīvās programmas pieaugušajiem mūžizglītības
programmas ietvaros.
Muzeja gada nozīmīgākais ieguvums: iepirktas četras Daugavpils mākslinieka
Vladimira Ivanova (1951.-2002.) granīta skulptūras

par

Valsts Kultūrkapitāla fonda

projektu konkursā iegūto finansējumu, 2015.gada nogalē muzejs dāvinājumā no Vladimira
Ivanova ģimenes saņēma 60 mākslas darbus. Līdz ar to Daugavpils muzejs kļuva par vienīgo
vietu Latvijā, kur glabājas mākslinieka radošais mantojums – 91 mākslas darbs.
Lielākās izstādes Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 2015.gadā:


Slavenā kolekcionāra Pētera Avena izstāde “Rīgas mākslas porcelāns (1925-1940)”,

kas tika eksponēta tikai lielāko Latvijas pilsētu muzejos Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī;


Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienai veltīta ceļojošā

izstāde „Daugavpils + 25”;


Latvijas ugunsdzēsības 150 gadu jubilejai veltīta izstāde „Pilsētas ugunssardze”;



Daugavpils pilsētas 740 gadadienas svinību ietvaros, muzejs prezentēja starptautisku

projektu - slavenā mākslinieka Jehuda Pena gleznu kolekcijas izstādi Daugavpilī;


TLMS „Klūga” 35 gadu jubilejas izstāde „Draugu tikšanās”;



Starptautiska mākslas izstāde „Īstenība. Labestība. Pacietība mākslā” (The art of Zhen

Shan Ren);


Mākslinieces Dainas Dagnijas mākslas darbu izstāde „Par zemi, par jūru, par mums...”;



16.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinību ietvaros muzejā tika

atklāta mākslinieces ezotēriķes Brigitas Ektermanes gleznu izstāde „Spēka zīmes”;


Eglīšu rotājumu izstāde „Ak, eglīte, ak, eglīte” decembrī.

Tradicionālie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotie pasākumi:


Starptautiskā akcija – Muzeju nakts aizvadīta ”Uguns un nakts” zīmē ar
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daudzveidīgām aktivitātēm, kuru laikā pirmo reizi Daugavpilī tika organizēta publiskā
interaktīvā spēle "Atklāj Daugavpils muzeja dārgumus!";


Komunistiskā genocīda piemiņas dienu pasākums, atceroties Latvijas iedzīvotāju

deportācijas 1941.gada 14. jūnijā un 1949. gada 25. martā;


Ģimenes diena, kas tiek rīkota katra mēneša pēdējā svētdienā;



slavenā aktiera un režisora Solomona Mihoelsa dzimšanas dienas pasākumi

(2015.gadā tika atzīmēta Solomona Mihoelsa 125.gadadiena);


pirms Lāčplēša dienas muzejā tika organizēta sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana, kā

arī sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi muzejs organizēja piemiņas brīdi Latvijas armijas
karavīru brāļu kapos un lāpu gājienu, kurā piedalījās ap 2 tūkst. pilsētas un novada
iedzīvotāju.
2015.gada novembrī notika muzeja akreditācija. Muzeja darbību izvērtēja komisija no
LR Kultūras Ministrijas, kura atzina, ka muzejs strādā augstā profesionālā līmenī un tiek
akreditēts uz nākamiem 5 gadiem, t.i. līdz 2020.gada 8.novembrim.
Pārskata gadā aktīvi darbojās arī muzeja struktūrvienība – Daugavpils Māla mākslas
centrs, kura darbinieki rūpējas, lai popularizētu, saglabātu un stiprinātu Latgales keramikas
tradīcijas un māla mākslu. Daugavpils Māla mākslas centrā tika organizēta izstāde „Studijai
„Latgale”-35”, kurā varēja iepazīties ar studijas keramiķu daudzpusīgo pienesumu
podniecības tradīciju saglabāšanā, keramiķu jaunradi un meklējumiem profesionālās
lietišķās mākslas jomā.
2015.gadā Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde turpināja darbu pie sporta bāžu
attīstības. Tika rīkotas treniņnometnes jaunajiem sportistiem, organizēti pilsētas čempionāti
daudzos sporta veidos, tika veikts aktīvs darbs pie tautas sporta attīstības un iedzīvotāju
piesaistes veselīgam dzīvesveidam. Pārskata gadā Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde
piedalījās gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sporta sacensībās: 406 sportisti piedalījās
74 sacensībās ārvalstīs, 1192 sportisti piedalījās 140 Latvijas sporta sacensībās un
čempionātos, Daugavpilī tika organizēti 158 sporta pasākumi, kuri piesaistīja sporta
aktivitātēm 21651 sportistus un Daugavpils pilsētas iedzīvotājus.
Daugavpils sportistu un sporta komandu godalgotie sasniegumi Latvijas un
starptautiskajos čempionātos 2015.gadā:


Cīkstone Anastasija Grigorjeva ieguva 3.vietu Eiropas čempionātā un 5.vietu

Pasaules čempionātā brīvajā cīņā, kas deva iespēju sportistei kvalificēties Riodežaneiro
olimpiskajām spēlēm;


Anastasija Jermoļonoka ieguva zelta medaļu Eiropas kadetu čempionātā
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brīvajā cīņā;


Peldētājs Daniels Narajevs ieguva 4 zelta medaļas Latvijas Jaunatnes Olimpiādē;



Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs izcīnīja 2.vietu Eiropas Jaunatnes olimpiādē;



Daugavpils Universitātes sieviešu basketbola komanda pirmo reizi vēsturē

ieņēma 3.vietu Latvijas Jaunajā sieviešu basketbolā, savukārt, Daugavpils Universitātes
volejbolisti ieguva 3.vietu Schenker Latvijas čempionātā;


BFC “Daugavpils” telpu futbola komanda savā debijas sezonā ieņēma 2.vietu

Latvijas Telpu futbola Virslīgā;


Jaunie hokejisti U14 vecuma grupā ieņēma 3.vietu Latvijas čempionātā;



Bokseris Edgars Goršeņevskis ieņēma 5.vietu Eiropas čempionātā junioriem;



Jevgeņijs Zalivskis ieguva 5.vietu Eiropas kadetu čempionātā cīņā;



Vadims Koževņikovs ieņēma 5.vietu Eiropas U23 čempionātā;



BFC “Daugavpils” lielā futbola komanda ieņēma 6.vietu Smscredit.lv futbola

Virslīgā.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Daugavpils pilsētas komanda uzrādīja visu laiku labāko
rezultātu – 29 zelta, 31 sudraba un 28 bronzas medaļas.
Spilgtu sezonu Polijas Nice spīdveja līgā aizvadīja Daugavpils “Lokomotīve”, kas
pirmo reizi vēsturē ieņēma pirmo vietu šajā čempionātā.
Kārtējo gadu norisinājās augsta līmeņa starptautiskās sacensības boksā - brāļu
Purvinsku piemiņas turnīrs, Pāvela Krupeņina piemiņas kauss grieķu-romiešu cīņās, Henrika
Silova kauss vieglatlētikā – augstlēkšanā, Franča Vilcāna piemiņas kauss volejbolā,
„Daugavpils Cup” sacensības futbolā, „Burvīgās slidas” – sacensības daiļslidošanā, kā arī tika
turpināta tradīcija 8.martā organizēt sieviešu hokeja maču un sieviešu skrējienu. 2015.gads
noslēdzās ar Jaungada skrējienu, kas tradicionāli notiek jau 15 gadus pēc kārtas.
Viens no gada lielākajiem sporta notikumiem bija Eiropas junioru čempionāts
taekvondo, kurā piedalījās 45 Eiropas valstu pārstāvji. Pārskata gadā savu 50 jubileju
atzīmēja skrējiens “Daugavpils - Mežciems”, kas vēsturiski ir senākais skrējiens visā Latvijā
un bez pārtraukuma tiek aizvadīts jau kopš 1965.gada.
2015.gadā Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk – BJSS) īstenoja 36
licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas. Sporta skolā ir 18 sporta veidi, kur
programmu apgūst 140 grupās. Ir augstākās sporta meistarības 7 grupas (ASM), sporta
meistarības pilnveidošanas 33 grupas (SMP), mācību treniņu 92 grupas (MT) un sākuma
sagatavošanas grupas 8 grupas (SSG). 2015.gadā sporta skolā bija 1787 audzēkņi.
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Daugavpils BJSS un Sporta pārvalde aktīvi iesaistījās dažādos jauniešu un sociālajos
pasākumos, kā, piemēram, “Artišoks”, “Urbān Style” un “Laimīga ģimene”, kā arī organizēja
pilsētā vērienīgus pasākumus Eiropas Sporta nedēļas un Veselības nedēļas ietvaros.
Pārskata gadā šajos pasākumos iesaistījās vairāk kā 15 tūkst. iedzīvotāju.
2015.gadā tika oficiāli atklāta Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase, kurā aizvadītas
vairākas dažādu līmeņu sporta sacensības. Pie tam šeit ikdienā ar dažādām sporta
aktivitātēm var nodarboties ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis.
2015. gadā tika turpināts darbs pie pilsētas sporta bāžu attīstības un pilnveidošanas:


Stadionā ”Celtnieks” tika remontēts foajē un veikti remontdarbi viesnīcas numuros;



Spīdveja stadionā „Lokomotīve” izprojektēta un uzstādīta jauna apgaismojuma

sistēma;


Boksa zālē tika nomainīts jumta segums, nomainīts logs, kā arī veikti ieejas fasādes

darbi;


Daugavpils Ledus hallē tika veikti remontdarbi ģērbtuvē un dušas telpās;



Daugavpils BJSS tika veikti remontdarbi dušas telpās;

2015.gadā tika izveidots multifunkcionālā objekta projekts Kandavas ielā 1, kas sevī
ietver skeitparka, veloparka un mākslīgā kalna izveidi. Tika uzsākta multufunkcionālā
objekta celtniecība, kura kopējās izmaksas sastāda 238 000 tūkst. euro.
Ziemas

periodā

Daugavpils

pilsētas

Vienības

laukumā,

tika

uzstādīts

daudzfunkcionāls sporta laukums ar mākslīgo ledu, kuru aktīvi izmantoja gan pieaugušie,
gan bērni.
4.1.5. Dzīvokļu un komunālā saimniecība
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” apkalpo 843
dzīvojamās mājas 1 425 097,49 m2 kopplatībā un veic to uzturēšanu, ēku elementu
saglabāšanu darbderīgā stāvoklī, inženierkomunikāciju tehnisko parametru un tehnisko
iekārtu uzturēšanu darba režīmā. Pārskata gadā SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums” veica dzīvojamo māju konstruktīvo elementu pārbaudes (sastādīti
10 116 akti), ūdens un kanalizācijas sistēmas pārbaudes (sastādīti 34 008 akti), kā arī
sastādīti 2 234 avārijas situāciju akti. Atbilstoši sanitārās apkopes noteikumiem, SIA
„Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” veica apsaimniekošanā esošo
piegulošo teritoriju un koplietošanas telpu sakopšanu 1 194 171,60 m2 platībā, nozāģēja 200
kokus un koku zarus, veica 231 celmu frēzēšanu dzīvojamo māju pagalmu teritorijā.
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SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” veiktie pasākumi
2015.gadā:
-

jumta remonts 16 dzīvojamām mājām;

-

ārdurvju nomaiņa 42 dzīvojamās mājās;

-

logu nomaiņa kāpņu telpās 42 dzīvojamās mājās;

-

ieejas jumtiņu remonts 17 dzīvojamās mājās;

-

dūmvadu uzgalvju remonts 8 dzīvojamās mājās;

-

ventizvadu uzgalvju remonts 17 dzīvojamās mājās;

-

cokolu virsmu remonts 12 dzīvojamās mājās;

-

lieveņu un aizsargapmaļu remonts 19 dzīvojamās mājās;

-

sienu paneļu šuvju hermetizācija 36 dzīvojamās mājās;

-

balkonu lokālais remonts 65 dzīvojamās mājās;

-

siltummezgla ierīkošana 5 dzīvojamās mājās;

-

komunikāciju un santehnikas kapitālais remonts 61 dzīvojamās mājās;

-

elektromontāžas darbi 48 dzīvojamās mājās.
Dzīvojamo

māju

energoefektivitātes

paaugstināšanai

2015.gadā

tika

apgūts

pašvaldības līdzfinansējums, ar kopējo summu 505 948, 40 euro un tika pilnīgi renovētas
dzīvojamās mājas Teātra ielā 2, Cietokšņa ielā 70, Jātnieku ielā 88. Daļēji tika renovēti 13
dzīvojamo māju bēniņi, veikti atjaunošanas darbi dzīvojamās mājās Tautas ielā 8, Imantas
ielā 50 un Balvu ielā 3, kā arī tika labiekārtoti pagalmi Rēzeknes ielā 15A.
Lai nodrošinātu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
saimniecisko darbību, tika iegādātas 4 automašīnas, par 20% tika atjaunota vecā nolietotā
datortehnika un tika iegādāta siltummezglu tālvadības programmatūra.
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” papildus sniedz
maksas pakalpojumus, tādejādi papildus sniegto pakalpojumu apjoms 2015.gadā sastādīja
13% no kopējās saimnieciskās darbības.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”
2015.pārskata gads iezīmējās ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem, kas pozitīvi ietekmēja
Daugavpils pilsētas attīstību.
2015.gadā tika pabeigti iestādes koordinētie Eiropas Savienības finansētie projekti:


projekts „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu

iela)”, kuras ietvaros tiks veikti arī Cēsu ielas seguma pastiprināšanas darbi (posmā no
Krasta līdz Odu ielai) un Odu ielas seguma pastiprināšanas darbi (posmā no Cēsu ielas līdz
Vidzemes ielai);
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projekts „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā”, kuras

ietvaros tiks veikti šādi darbi:
-

tranzītielas A13 rekonstrukcijas pamatdarbi;

-

nogāzes nostiprināšana ar laukakmeņu bruģējuma izbūvi 18.novembra ielā (posmā

no Marijas līdz Ventspils ielai);
-

tranzītielas A13 rekonstrukcijas papildus darbi (posmā no Mēness ielas līdz

Daugavpils pilsētas robežai);


projekts „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”, kuras ietvaros tika veikti

sekojošie darbi:
-

Daugavas ielas rekonstrukcijas darbi (posmā no Daugavas un Vaļņu ielas krustojuma

līdz Vienības tilta lokveida kustības aplim);
-

veloceliņa izbūves darbi Daugavas ielā (posmā no Mihaila ielas līdz stadionam

„Daugava”).
-

Daugavas ielas rekonstrukcijas darbi (posmā no Saules līdz Imantas ielai (zem

Vienības tilta).
Pārskata gadā tika izbūvēti, izremontēti un rekonstruēti vairāki pilsētas
infrastruktūras elementi un to sastāvdaļas.
Lielākie labiekārtošanas darbi 2015.gadā:


21 pilsētas ielai tika atjaunots un nomainīts segums, t.sk.

-

tika noasfaltētas Strautu un Senlejas ielas, kas līdz šīm bija ar grants segumu. Kopējais

noasfaltēto ceļu garums sastāda 1 627 m, brauktuves platums – 5,50 m. Drošības nolūkos uz
ceļiem uzstādīti ātrumu ierobežojošie vaļņi un ceļazīmes „Dzīvojamā zona”. Senlejas un
Strautu ielās tika veikti arī labiekārtošanas darbi;
-

Nometņu ielā, pielietojot divkāršās apstrādes tehnoloģiju, tika izlīdzināts segums;

-

tika pabeigti brauktuves atjaunošanas darbi Alejas ielā, Cietokšņa un Sakņu ielas

krustojumā, Vienības un Parādes ielas krustojumā. Pēc ielu seguma atjaunošanas tika
labiekārtota arī pieguļošā teritorija, ietvēs tika ieklāts bruģakmens segums;


tika izbūvēti trīs jauni auto stāvlaukumi Kandavas, Ļermontova un Sakņu ielā;



37 ielām tika veikti ikgadējie remontdarbi;



tika izbūvēts tilts pāri Meļņičkas upei Nometņu ielā un tās gultne vietām ir nobruģēta

ar laukakmeņiem (šāda veida šķēršļi aizkavē ūdens plūsmu un novērš krastu izskalošanu);


tika sakārtots viens no Gubiščes ezera krastu posmiem un zem ceļa seguma,

izmantojot caurdures metodi, tika izbūvēta lietus ūdens kanalizācija;


tika izbūvētas koka kāpnes Daugavas ielā, betona kāpnes un kāpnes ar pandusu
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18.novembra ielā;


15 Daugavpils pilsētas ielās tika atjaunotas apgaismojuma komunikācijas:

-

Muitas ielā no jauna tika izbūvēts ielu apgaismojums;

-

Vienības laukumā tika ierīkoti papildus elektriskie tīkli;



24 pilsētas ielās tika izbūvēti un atjaunoti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kā

arī Vienības laukumā tika ierīkoti ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumi, pa kuriem
turpmāk tiks nodrošināta pilnvērtīga inženierkomunikāciju darbība pilsētā rīkotajos svētkos
un pasākumos gan ziemas, gan vasaras periodā;


18 bērnu sporta un aktīvās atpūtas laukumos notika aprīkojuma, seguma un

trenažieru atjaunošana, t.sk.:
-

tika modernizēti bērnu sporta un atpūtas laukumi Aleksandra ielā 4 un Čiekuru ielā

-

Ķīmijas mikrorajonā pie Porohovkas ezera tika izveidots jauns bērnu sporta un

3C;
atpūtas laukums ar modernu aprīkojumu;


pilsētas galvenajā tranzītielā - 18.novembra ielā - tika nomainīti, pieslēgti un

noregulēti seši luksofori;


20 videonovērošanas sistēmu mezglos notika aprīkojuma modernizācija un

komunikāciju paplašināšana;


14 pilsētas atpūtas vietās tika uzstādīts jauns aprīkojums;



Ziemas svētku sezonas sākumā tika iegādāti 108 āra apgaismojuma dekori.
Daugavpils pilsētas dome piedalījās konkursā “Draudzīgs velosipēdistam” Eiropas

Komisijas iniciētās kampaņas Pārvietojies Gudri jeb Do the right mix ietvaros un tika
apbalvota par velobraukšanas trases aprīkošanu ar novērošanas kamerām. Konkursa
apbalvojumi tika piešķirti par ieguldījumu velokultūras veicināšanā un infrastruktūras
attīstīšanā, publiskās vietās uzstādot kvalitatīvas velonovietnes un ieviešot citus
riteņbraucējiem draudzīgus risinājumus.
2015.gadā Liginišķu mikrorajonā tika izveidots inženiertehniskās apgādes objekts
atkritumu savākšanai. Tas ir pirmais pilsētā, kurā iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot
jau iepriekš sašķirotos atkritumus, kuri ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Sašķirotie atkritumi
sastāv no: PET, stikla, plastikāta, papīra, alumīnija un kartona iepakojuma. Pašvaldība ir
pārliecināta, ka tādējādi izdosies samazināt stihisko izgāztuvju skaitu pilsētā, kopējo
nododamo atkritumu daudzumu atkritumu apsaimniekotajam un attiecīgi samazināt arī
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un arī vides piesārņojumu.
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Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības
pārvalde” piedalījās 6 Zivju fonda projektos un tos veiksmīgi īstenoja:
-

“Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”;

-

“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas

ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai”;
-

“Mazā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana”;

-

“Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Daugavpils pilsētā”;
-

“Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Daugavpils pilsētā - 2”;
-

“Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Daugavpils pilsētā -3”.
SIA „Labiekārtošana D” lielākie labiekārtošanas darbi pilsētas teritorijā 2015.gadā:
-

Cietokšņa-Sakņu un Vienības-Parādes ielu krustojuma satiksmes uzlabošana;

-

Skvēra labiekārtošana pie Daugavpils Sv.Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas,

Rīgas ielā 39;
-

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Aveņu ielā 21;

-

Pludmales volejbola laukuma izveidošana pie Lielā Stropu ezera;

-

Asfaltētā laukuma būvniecība Liģinišķu mikrorajonā;

-

Trotuāra izbūve Stiklu ielā (posmā no Dunduru līdz Jelgavas ielai) - 1424,8 m2

platībā;
-

Pieturvietu nojumju remontdarbi tajos pilsētas mikrorajonos, kur ir konstatēts

vislielākais pasažieru skaits un kur dzīvo visvairāk cilvēku ar īpašām vajadzībām.
2015.gadā SIA „Labiekārtošana D” veica kapsētu teritoriju uzturēšanu, kur atbilstoši
līgumā noteiktajam, tika veikta jaunu apbedījuma vietu uzmērīšana, nospraušana 2 250 m2
platībā, jaunu apbedījuma vietu ierīkošana 1395 m2 platībā, ceļu un celiņu uzkopšana
33 480 00 m2 platībā, kapsētas teritorijā stihiski izveidoto atkritumu savākšana un izvešana
1 757 300 m2 platībā, kapsētu grunts ceļu uzturēšana 65 529 km garumā, savākto atkritumu
izvešana un nesankcionētās izgāztuves atkritumu likvidēšana 1 200 t, kapsētu teritorijas
appļaušana 110 000 m2 platībā un 80 avārijas koku nozāģēšana.
Pārskata gadā kapitālsabiedrība uzturēja parkus, skvērus un citas publiskā lietošanā
esošās teritorijas un zaļās zonas. Tika ierīkotas puķu dobes, ziedu piramīdas un
konstrukcijas 4052 m2 platībā, tika kopti apstādījumi 85 868 m2 platībā, tika nogriezti krūmi
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30 890 m2 platībā, vasaras periodā tika nopļauta zāle 6 871 413 m2 platībā, tika nozāģēti 424
avārijas koki un tika veikta 253 celmu frēzēšana.
SIA „Labiekārtošana D” pārziņā ir Daugavpils dzīvnieku patversme. Sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas domi klaiņojošie dzīvnieki tiek uzturēti patversmē un tiem tiek veikta
veterinārā apskate. 2015.gadā vidēji tika uzturēti un baroti 60 dzīvnieki.
Pārskata gadā SIA „Labiekārtošana D” veica pilsētas ceļu remontu. Rezultātā vasaras un
ziemas periodā tika izremontētas asfaltbetona seguma bedrītes 5659 m2 platībā un veikti
grants ceļu greiderēšanas darbi 2966 km garumā. Kapitālsabiedrība uztur arī pilsētas ielu
apgaismošanas tīklu. Tiek veikta visu komunikāciju remontdarbi, kabeļu un gaisa vadu
līnijas, novecojušo konstrukciju (balstu, kronšteinu, trošu demontēšanas darbi, kas palīdz
novērst draudus cilvēku dzīvībai un īpašumam. 2015.gadā tika nomainīti 120 gaismas
ķermeņi un tika nomainīti kabeļi 3752 m garumā.
4.1.6. Centralizētā siltumapgāde
Centralizēto siltumapgādi Daugavpilī nodrošina viens no lielākajiem Daugavpils
uzņēmumiem – PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Latvijas Darba devēju konfederācija un
Latvijas brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa novērtēšanas
pasākumā PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2015. gadā atkārtoti iekļuva Ilgtspējas indeksa
sudraba kategorijā. Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās –
uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sadarbība.
Uzņēmums siltumenerģiju ražo gan ūdenssildāmajās iekārtās, gan koģenerācijas ciklā
(vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana). Koģenerācijas ciklā saražotās
elektroenerģijas daudzums 2015. gadā sastādīja 26 168 MWh, kas ir par 1 491 MWh vairāk
kā 2014.gadā, jo tika paplašināta SC1 siltumapgādes zona un izmainīts temperatūras režīms,
tādejādi gāzes turbīna tika pilnībā noslogota. 2015.gadā siltumtīklos nodots par
25 448 MWh siltumenerģijas mazāk kā 2014.gadā.
Uzņēmums siltumenerģiju piegādā dzīvojamajām mājām, sabiedriskās nozīmes un
rūpniecības uzņēmumu ēkām un būvēm. Pārskata gadā tika ekspluatēti siltumtīkli 121 km
garumā un tika nodrošināta siltumenerģijas piegāde 167 ēkām. Vidējais siltumenerģijas
tarifs 2015. gadā sastādīja 55,15 EUR/MWh, bet 2014. gadā – 60,40 EUR/MWh.
PAS „Daugavpils siltumtīkli”

pastāvīgi strādā pie siltumtrašu optimizācijas, lai

maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades laikā. Veicot siltumtrašu
optimizāciju un rekonstrukciju, uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas un
materiālus. Līdz ar to mainās arī siltumtrašu struktūra: virszemes un kanāla siltumtrašu
vietā tiek būvētas pazemes bezkanāla siltumtrases.
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PAS „Daugavpils siltumtīkli” nozīmīgākie 2015.gadā veiktie pasākumi:
 siltumcentrālē Nr.1:
- drenāžas un notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņi aprīkoti ar mīkstās palaišanas ierīcēm
(MPI);
- ūdenssildāmā katla K-3 telpas jumta seguma remonts (≈250 m2 platībā) ar lietus
ūdeņu noteku nomaiņu;
- izstrādāta elektrosadales SI-10 kV tehniskā shēma;
- nomainīti logi ūdenssildāmā katla K-3 telpā.
 siltumcentrālē Nr.2:
- elektrosadalē SI 0,4 kV 1KTP uzstādīti ievada un starpsekciju izstumjama tipa
automātslēdži;
- uzstādīta ugunsdrošības sistēma;
- atgriezeniskās ūdensapgādes sistēmas siltā ūdens sūknis aprīkots ar frekvenču
pārveidotāju;
- veikts gāzesvada remonts;
- veikts ķieģeļu dūmeņa remonts;
- veikta teritorijas un pazemes infrastruktūras detalizēta izpēte.
 siltumcentrālē Nr.3:
- uzstādīts jauns dabasgāzes kurināmā katls (jauda 15 MW) ar ekonomaizeru;
- uzstādīts telemetrijas un dispečerizācijas aprīkojums;
- nomainīti logi galvenā korpusa fasādei;
- elektrosadalē SI 10 kV veikta F-7 un F-23 šūniņu rekonstrukcija ar vakuumslēdžu
uzstādīšanu;
- elektrosadalē SI 0,4 kV 1TP uzstādīti ievada un starpsekciju automātslēdži;
- izstrādāts ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtas rekonstrukcijas projekts;
 lokālajā katlumājā "Cietoksnis" nomainīti logi;
 lokālajā katlumājā "Kalkūni" uzstādīts telemetrijas un dispečerizācijas aprīkojums;
 lokālajā katlumājā "Grīva" uzstādīts telemetrijas un dispečerizācijas aprīkojums;
 lokālajā katlumājā "Čerepova" uzstādīti izplūdes kolektori;
 lokālajā katlumājā "Vecstropi" veikts koģenerācijas iekārtu kapitālais remonts;
 veikta emisiju verificēta pārbaude, veikti kaitīgo vielu izmešu atmosfērā mērījumi no
siltumcentrālēm un lokālajām katlumājām un veikts gruntsūdeņu monitorings;
 realizēts projekts "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18.
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novembra ielas (Ik-1b) līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (Ik-4a)". Nomainīti 1964. gadā izbūvētie
pazemes

kanāla

tīkla

cauruļvadi

pret

pazemes

bezkanāla rūpnieciski izolētiem

cauruļvadiem, atbilstošiem Lietotāju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcauruļu
mērījumā sastāda 316 m;
 realizēts projekts "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu
krustojuma (Ik-8) līdz pieslēgšanās vietai Sakņu ielā". Nomainīti 1979. gadā izbūvētie
pazemes

kanāla

tīkla

cauruļvadi

pret

pazemes

bezkanāla rūpnieciski izolētiem

cauruļvadiem, atbilstošiem Lietotāju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcauruļu
mērījumā sastāda 344 m;
 turpinās siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas
ierīkošana.
No dispečerdienesta punkta ir iespēja kontrolēt un vadīt visu trīs siltumcentrāļu, lokālo
katlumāju

"Cietoksnis",

"Ruģeļi",

"Čerepova"

un

"Vecstropi"

siltumenerģijas

un

elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī iebūvētās katlumājas "Stropi" un piebūvētās
katlumājas "Fabrikas" siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Tas ļauj operatīvi reaģēt uz
jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī kurināmā un
siltumnesēja parametros, izslēdz ražošanas procesa diagrammu zīmēšanu, ļauj samazināt
mērīšanas līdzekļu daudzumu un līdz ar to arī izdevumus to remontam, nomaiņai un
verificēšanai.
Kopumā 2015. gadā rekonstruēti 0,7 km jeb 0,5% siltumtīklu.
4.1.7. Ūdenssaimniecība
SIA „Daugavpils ūdens” nodrošina nepārtrauktas ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Daugavpils pilsētā. Pārskata gadā realizētais dzeramā ūdens apjoms sastādīja
3 522 tūkst. m3 (2014.gadā – 3 597 tūkst. m3), novadīto notekūdeņu apjoms sastādīja 3 843
tūkst. m3 (2014.gadā – 3 932 tūkst. m3). Dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
atbilstība esošajām normām ir apstiprināta ar pētījumu rezultātiem, ko veica vairāk nekā
1800 provēs. Rezultātā 2015.gadā tika pagarināti atbilstības sertifikāti pēc starptautisko
standartu prasībām – ISO 9001:2008 un tika pagarināta LATAK (Latvijas nacionālais
akreditēšanas birojs) akreditācija „Daugavpils ūdens” laboratorijai atbilstoši LVS EN ISO/IEC
17025:2005 standarta prasībām.
2015.gada 30.decembrī SIA “Daugavpils ūdens” pabeidza ES līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības attīstības Daugavpilī, III kārta” (projekts tika īstenots no 2011.2015.gadam) īstenošanu. Tika pabeigti 7 būvniecības līgumi un visi ieplānotie darbi projekta
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ietvaros. Projekta ietvaros tika nodrošināta SIA „Daugavpils ūdens” pakalpojumu kvalitāte,
nepārtrauktība un pieejamība lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt, privātā sektora
iedzīvotājiem, sakārtojot un paplašinot

pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sadales

sistēmas.
Pārskata gadā SIA „Daugavpils ūdens” ieguva atzinību valsts mēroga skatē „Gada
labākā būve Latvijā 2015” nominācijā „Inženierbūve’’ par objektiem Daugavpils pilsētas
centrā maģistrālo kanalizācijas sistēmu kolektoru atjaunošanai un notekūdeņu rezervuāra
būvniecībai.
2015.gada 9.decembrī SIA “Daugavpils ūdens” (vienīgais ūdenssaimniecības jomas
pārstāvis) kļuva par Valsts vides dienesta (VVD) jaunieviestā apbalvojuma “Zaļās izcilības
balvas” 2015.gada laureātu. VVD pateicību vides aizsardzības jomā saņēma tie uzņēmumi,
kas visaugstākajā līmenī ievēroja vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī par
pašiniciatīvu, ikdienā veicot savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanai.
Lai veicinātu aktīvās atpūtas iespējas Daugavpils pilsētā, 2015.gadā Esplanādes
mikrorajonā tika uzsākti darbi multifunkcionālā parka izveidošanai ar aktīvās un pasīvās
zonas izveidošanu. Teritorija ir 4 ha platībā un atrodas ap ūdenstilpni aiz Daugavpils
Universitātes jaunā korpusa (Parādes ielā 1). Šeit tiks uzstādīts skeitparks, kuram blakus
atradīsies pirmā asfaltētā velotrase Baltijā. Paralēli aktīvās atpūtas zonām tiks uzbūvēta arī
pastaigu trase apkārt ūdenstilpnei un tiks labiekārtota un apzaļumota parka zona – uzstādīti
soliņi, izveidota pludmale, bērnu rotaļu laukums. Pārskata gadā tika attīrīta teritorijas
ūdenstilpne un tās krasti.
4.1.8. Sabiedriskais transports
Daugavpils pilsētā ir labi attīstīts transporta tīkls, kas savieno pilsētas centru ar
mikrorajoniem. Sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils administratīvajā teritorijā
nodrošina SIA „Daugavpils autobusu parks” un AS „Daugavpils satiksme”.
2015.gadā SIA „Daugavpils autobusu parks” sabiedriskā transporta pakalpojumus
izmantoja 1469,4 tūkst. reižu, kas ir par 8,2% mazāk nekā pagājušā gadā, t.sk.:


vietējās nozīmes pārvadājumos pasažieru kopējais skaits ir samazinājies par 7,9% un

sastādīja 1001,3 tūkst.;


starppilsētu nozīmes pārvadājumos pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par

6,4% un sastādīja 421,6 tūkst.;


vislielākais pārvadāto pasažieru skaita samazinājums tika novērots starptautiskajos
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pārvadājumos saskaņā ar klientu pieteikumiem, kā rezultātā tika pārvadāti 46,5 tūkst.
pasažieru.
Pasažieru skaita samazinājuma iemesli reģionālajos pārvadājumos tiek vērtēti ar
kopējām iedzīvotāju skaita izmaiņām un labklājības līmeņa paaugstināšanos, kad
pārvietošanās tiek nodrošināta ar citiem transporta veidiem (pārsvarā ar vieglajām
automašīnām). Lai paaugstinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, no 2015.gada
1.janvāra stājās spēkā VSIA „Autotransporta direkcija” izvirzītās autobusu kvalitātes
prasības starppilsētas pārvadājumos. Līdz ar to, 2015.gadā SIA „Daugavpils autobusu parks”
iegādājās 12 autobusus, no kuriem 6 autobusiem SOR C9,5 ir 2015.izlaiduma gads, 3
autobusiem MAN LION REGIO ir 2015.izlaiduma gads, 3 autobusiem MAN LION REGIO ir
2015.izlaiduma gads un 3 lietošanā esošie autobusiem SCANIA ir 2005.izlaiduma gads.
Pārskata gadā SIA „Daugavpils autobusu parks” veica investīcijas tehnoloģisko iekārtu
atjaunošanā un datorizācijas procesa uzlabošanā, iegādājoties modernākās iekārtas:


dīzeļdzinēju dūmainības pārbaudes iekārtas;



videonovērošanas sistēmu, audio un video iekārtas autobusu salonā, informācijas

sniegšanai par pieturvietām;


elektroniskās maršrutu zīmes;



datortehnika.
Pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem 2015.gadā MAN piešķīra pilnvaras

SIA „Daugavpils autobusu parks” veikt MAN un NEOPLAN zīmolu transportlīdzekļu
tehniskās apkopes darbus.
2015.gadā SIA „Daugavpils autobusu parks” notika paplašinātais resertifikācijas audits
sertifikācijas jomā – „Regulārie iekšējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar
autobusiem”, kura rezultātā tika iegūts SIA „Det Norska Veritas Latvia” apliecinātais
atzinums par kapitālsabiedrības vadības sistēmas atbilstību Kvalitātes standarta ISO
9001:2008 prasībām.
AS „Daugavpils satiksme” veic pasažieru pārvadāšanu un sniedz elektrotransporta
pārvadājumu pakalpojumus Daugavpils pilsētā no 1946.gadā, bet no 2014.gada uzsāka
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu arī ar autobusiem pilsētas nozīmes
maršrutos. 2015.gadā 1.jūnijā stājās spēkā reorganizācija, kuras rezultātā AS „Daugavpils
satiksme” pārņēma no SIA „Daugavpils autobusu parks” nekustamo īpašumu, kustamo
mantu un darbiniekus. Rezultātā AS „Daugavpils satiksme” pašlaik ir nodarbinātas 565
personas.
AS „Daugavpils satiksme” nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī
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trīs tramvaju (39 tramvaju vagoni) un 32 autobusu maršrutos (49 autobusi). 2015.gadā AS
„Daugavpils satiksme” ar tramvajiem pārvadāja 6 740,6 tūkst. pasažieru, ar autobusiem –
7 882,3 tūkst. pasažieru. Pasažieru skaits autobusos samazinājās par 3,0%, bet tramvajos
palielinājās par 2,4%.
Īstenojot ERAF līdzfinansēto projektu „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija”, tika pabeigta triju apakšstaciju rekonstrukcija. Uzņēmuma
tālākai infrastruktūras attīstībai tika pasūtīti tehniskie projekti – „Daugavpils pilsētas
tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela Cietoksnis” un „Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu posmu kontakttīkla
pielāgošanai stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai”.
2015.gadā tika iegādātas trīs jaunas tehniskās iekārtas: hidrauliskais spēles detektors,
riepu demontāžas un montāžas iekārta, elektriskie un mehāniskie celtņi (12.gab.),
nodrošināta ritošā sastāva atjaunošana un remontdarbu plāna izpilde. Tika iegādāts auto
tornis kontakttīkla remontam un lietots autobuss MB Sprinter 516 (2011.g.). Tika veikta
apskates bedres rekonstrukcija 18.Novembra ielā 183 remonta darbnīcā un tika veikts
darbnīcas sadzīves telpu remonts, kā arī asfalta seguma remonts pagalmā. RMD ēkas Kārklu
ielā 24 tika veikts jumta seguma remonts un uzstādīti divi automātiskie paceļamie vārti.
Pārskata gadā AS „Daugavpils satiksme” aprīkoja 30 autobusu un tramvaju pieturas ar
maršrutu shēmām, kurās norādīti tūrisma objekti. 2015.gadā tika bieži pieprasīts AS
„Daugavpils satiksme” tramvaju vagona īres pakalpojums ekskursijām, kas tika izmantots 38
reizes.
2015.gada 29.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojā tika iesniegta Daugavpils lidostas
attīstības Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālā redakcija. IVN ir
nepieciešams, lai novērtētu lidostas izbūvei paredzēto darbību iespējamo ietekmi uz vidi.
Paredzētā darbība ir Daugavpils (Lociku) lidostas atjaunošana regulāru pasažieru lidojumu
apkalpošanai līdz 1500 lidmašīnām gadā.
4.1.9. Veselības aprūpe
Daugavpils pilsētas dome veselības aprūpes jomai pievērs īpašu uzmanību, jo
Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir jūtams speciālistu (ārstu) trūkums. Lai piesaistītu pilsētas
ārstniecības iestādēm jaunus speciālistus, Daugavpils pilsētas dome ir noslēgusi sadarbības
līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti. 2015.gadā pašvaldība turpina atbalstīt Daugavpils
veselības aprūpes iestāžu attīstību, maksājot topošajiem ārstiem stipendijas. Kopš
2014.gada topošajiem ārstiem pašvaldība piešķir stipendijas, lai tādejādi ieinteresētu ārstus
strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Rezidentam jāslēdz līgums ar medicīnisko
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iestādi, kurā viņam jānostrādā pieci gadi pēc rezidentūras beigšanas. Veiktie pasākumi
veicina jaunu medicīnas speciālistu piesaisti darbam Daugavpils ārstniecības iestādēs.
2015.gadā veselības aprūpes iestādēs tika pieņemti 25 rezidenti, kuriem kopumā tika
piešķirts 35, 200 euro.
Daugavpils pilsētas dome noslēdza līgumu ar Latvijas Universitāti, kas paredz
sadarbību pētnieciskajā darbā, inovatīvo studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un
tehnoloģiju jomā. Sadarbība plānota ārstu izglītības programmu izstrādē ar mērķi izmantot
Daugavpils ārstniecības iestāžu potenciālu, it īpaši ar praktisko apmācību saistītās
aktivitātēs, kā arī konferenču un semināru rīkošanā, rezidentūras organizēšanā, mācību
materiālu izstrādē. Tāpat arī tiek veikti pasākumi, lai mudinātu Daugavpils skolu
absolventus studēt medicīnu, sekmēt jauno ārstu darba uzsākšanu Daugavpilī.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas,
kas sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģionā.
Veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciālajā veselības
aprūpes līmenī un darbojas 3 struktūrvienībās: Centrālajā slimnīcā, Plaušu slimību un
tuberkulozes centrā, Centra poliklīnikā.
Rūpējoties par mazaizsargāto personu veselības aprūpi, tika paredzēti finanšu līdzekļi
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra pacientu iemaksu un stacionāra
pacientu iemaksu kompensēšanai līdz četrām dienām.
2015.gadā vidējais gultas noslogojums SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sastādīja
64,27% un vidējais gultas dienu skaits uz 1 pacientu = 6,14. Racionāli izmantojot pašu
resursus, slimnīca samazinājusi slimnieku vidējo ārstēšanās ilgumu. Samazinātais vidējais
gultas dienu skaits uz 1 pacientu proporcionāli ietekmēja arī vidējo gultas noslogojuma
samazināšanu. Hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu
skaita ir 63%, observācijas pacientu skaits uzņemšanas nodaļā ir 40,2%, no kopējā uzņemto
pacientu skaita.
2015.gada beigās pieaudzis no maksas pakalpojumu sniegšanas iegūstamo ieņēmumu
apjoms. Veicot darbības teritorijas tirgus izpēti un faktisko izmaksu pārrēķināšanas procesu,
tika aktualizēti sniedzamo maksas pakalpojumu izcenojumi, kā arī tika izveidoti
pievilcīgākie, ārstniecības speciālistus motivējošie apstākļi. Jauno sadarbības partneru
piesaistīšanai, kā arī esošās sadarbības efektivitātes uzlabošanai, slimnīca īstenoja
mārketinga pasākumus, piedāvājot elastīgu cenu politiku. Tika veikta kapitālsabiedrības
saimnieciskās darbības optimizācija un procesu modernizācija, pārskatot iekšējos
noteikumus atalgojumu izmaksāšanā un piemaksu aprēķināšanā. Izstrādāts energoresursu
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izdevumu samazināšanas plāns. Veiksmīgi turpinās kapitālsabiedrībā strādājošo speciālistu
apmācības un kvalifikācijas celšanas darbs. Sadarbībā ar pašvaldību, SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca” aktīvi iesaistījās jauno speciālistu piesaistē.
Faktiskais pieprasījums pēc neatliekamās medicīnas pakalpojumiem pārsniedz no
valsts piešķiramā finansējuma apjomu stacionāriem pakalpojumiem, tādejādi 2015.gada
beigās veidojot finanšu līdzekļu trūkumu 1 121 640 miljonu euro apmērā.

Saskaņā ar

2015.gada 5.oktobrī dalībnieku sapulcē nolemto, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” tika
palielināts pamatkapitāls, veicot finanšu ieguldījumu 387 000 tūkst. euro apmērā, tai skaitā
Daugavpils pilsētas domes finansējums 382 000 tūkst. euro un Ilūkstes novada domes
finansējums 5 000 tūkst. euro.
2015.gada 6.februārī, Rīgā, notika konkursa „Gada balva medicīnā 2014” uzvarētāju
apbalvošana. SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pirmo reizi saņēma „Gada balvu medicīnā
2014” trijās nominācijās. Lielāko atzinumu guva Ļubova Moisejeva, kura tika labāko feldšeru
trijniekā nominācijā „Ārsta palīgs”. Par „Gada notikumu medicīnā ” tika atzītas pagājušā gada
11.septembra starptautiskās mācības „Dzīvības cena 2014”. Par „Gada vecmāti” tika atzīta
Iveta Žilvinska, kura mācījās Rīgas pirmajā medicīnas koledžā, un izvēlējās Daugavpils
pilsētas dzemdību namu par savu vienīgo darbavietu.
SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veic primārās un sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un nodrošina medicīniskās un rehabilitācijas
pakalpojumus guļošiem pacientiem mājās apstākļos. Centrs apkalpo 80% no Daugavpils
pilsētas bērniem, kā arī bērnus no citiem novadiem – 20%.
2015.gadā Centru apmeklēja 56462 pacienti, konsultēto bērnu skaits pie ārstiem
speciālistiem – 27899, ārstēto pacientu skaits dienas stacionārā – 342, rehabilitācijas
procedūras veiktas 33862 pacientiem, fiziskās terapijas procedūras - 43769 pacientiem,
rentgendiagnostika - 7038 pacientiem, ultraskaņas diagnostika - 3854 pacientiem,
funkcionālā diagnostika veikta 4484 pacientiem.
Centra telpās darbojas 11 ģimenes ārstu prakses, 2 oftalmologu un 1 otolaringologa
prakse, kā arī SIA ,,E.Gulbja Laboratorija’’, kas dod iespēju centra pacientiem veikt
kvalitatīvus laboratoriskos izmeklējumus.
2015.gadā SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veica sekojošus pasākumus
iestādes veiksmīgas darbības nodrošināšanai:


tika ieviesti jauni veselības aprūpes pakalpojumi - digitālās dermoskopijas
izmeklējumi, kārpu piesaldēšana ar kriodestrukcijas metodi un medicīniskā
teipošana;
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medicīnas praksi uzsāka četri jauni speciālisti – ārsts otolaringologs, fiziskās un
rehabilitācijas medicīnas māsa, masiere un medicīnas māsa;



tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai:

-

elektroterapijas aparāts fizisko procedūru veikšanai;

-

vakuumsūknis neatliekamās palīdzības sniegšanai;

-

medicīnas kušetes dūņas procedūru veikšanai;

-

jaundzimušo medicīniskie svari, masāžas kušete;



tika iegādāta rezerves elektroenerģijas padeves iekārta elektroenerģijas padeves
nodrošināšanai, medicīnas preparātu noteiktās temperatūras saglabāšanai un
apkures sistēmas funkcionēšanai īslaicīgas elektrības zudumu gadījumos;



tika pabeigti siltummezgla un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi,
kā rezultātā tika nodots ekspluatācijā jauns automatizēts, mūsdienu prasībām
piemērots siltummezgls;



tika izstrādāti tehniskie projekti: ventilācijas sistēmas un iekštelpu mikroklimata
uzlabošanai,

ēkas

energoefektivitātes

paaugstināšanai

un

ēku

iekštelpu

energoefektīva apgaismojuma ierīkošanai;


tiek aktualizēta datu apstrādes aizsardzības sistēma.
SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” no 2013.-2015.gadam veiksmīgi tika pabeigta

Eiropas Savienības struktūrfonda projekta īstenošana un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma apgūšana, realizējot projektu „Veselības aprūpes infrastruktūra” aktivitāte
„Ambulatorās veselības aprūpes attīstība”, apakšaktivitāte

„Ģimenes ārstu prakšu

infrastruktūras attīstība SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”” 1.posms (būvniecība) un
2.posms (mēbeļu iegāde klientu uzgaidāmajām telpām). Projekta realizācijas gaitā tika
uzlabota ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamība pašvaldības teritorijā un uzstādīta
diagonālās kāpņu pacelšanas platforma pacientiem ar kustību traucējumiem.
SIA „Daugavpils bērnu veselības
tālākizglītību

un

kvalifikācijas

celšanu,

centrs”
dalību

administrācija atbalsta
semināros,

darbinieku

kongresos,

zinātniski

pētnieciskajos konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2015. gadā 84 Centra speciālisti un
darbinieki tika iesaistīti veselības aprūpes procesā un paaugstināja savu

kvalifikāciju,

apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus. Centrs arī turpina veiksmīgu sadarbību ar
Daugavpils Universitāti un Daugavpils medicīnas koledžu, jaunu speciālistu sagatavošanā.
2015.gadā Centrs nodrošināja praksi 176 studentiem.
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Pārskata gadā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika veikts pētījums par SIA
,,Daugavpils bērnu veselības centrs'' ēkas energopatēriņu un iekšējā gaisa kvalitāti. Pētījuma
rezultātā tika sagatavota atskaite ar rekomendācijām. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES ēku energoefektivitātes prasībām,
saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma prasībām, 2015.gada 13.martā SIA ,,Daugavpils
bērnu veselības centrs'' piederošajai ēkai tika piešķirts ēkas energosertifikāts.
Pārskata gadā SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veica klientu aptauju par
iestādes darbu un 98% respondentu novērtēja SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”
darbību kā pozitīvu.
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ar zobu ārstēšanu un protezēšanu ir
viena no lielākajām šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā Latgalē, kas nodrošina
zobārstniecības palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās. Darbs svētdienās
pārskata gadā labvēlīgi ietekmēja zobārstniecības pieejamības palielināšanos par 0,8%, t.i.
653 pacientiem. Palīdzība mājās tika sniegta 108 pacientiem. Pacientiem ar funkcionālajiem
ierobežojumiem palīdzība tika sniegta poliklīnikas 1.stāva kabinetā. Šādu iespēju izmantoja
408 pacienti.
Lai tiktu sniegta palīdzība sociālā riska grupu pacientiem, SIA “Daugavpils
zobārstniecības poliklīnika” noslēdza līgumus ar:


Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi – pieņemts 91 pacients;



Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru – pieņemti 49
pacienti;



VSAC ”Latgales filiāli “Kalkūni” – pieņemts 71 pacients;



VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas

rehabilitācijas institūciju – pieņemti 45 pacienti;


Ieslodzījuma vietu pārvaldi - Daugavgrīvas cietums – pieņemti 478 cilvēki.
2015.gadā SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” iegādājās:

1. divas urbjmašīnas zobu higiēnistu kabinetam ar kopējo vērtību – 21 610 tūkst. euro,
2. cefalostatu, kura vērtība – 9438 tūkst. euro apmērā.
Lai uzlabotu pacientu apkalpošanas kvalitāti, pārskata gadā tika paplašināta
reģistratūra un palielināti medicīnas reģistratoru štati.
2015.gada

novembrī

poliklīnikas

ārste

pabeidza

rezidentūras

mācības

periodontoloģijā, kuras ilga 3 gadi. Mācības finansēja Daugavpils pilsētas dome.
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4.1.10. Uzņēmējdarbības veicināšana
2015.gadā Daugavpils pilsētas dome aktīvi sadarbojās ar Daugavpils uzņēmējiem un
biznesa atbalsta organizācijām, organizēja tikšanās un dažādus pasākumus uzņēmēju
atbalstam un kontaktu dibināšanai.
Lai nodrošinātu aktuālās lietišķās informācijas regulāru pieejamību pilsētas
uzņēmējiem, katru mēnesi Daugavpils pilsētas mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā
“Ekonomika | Biznesa informācijas centrs” tiek atjaunota informācija par izstādēm,
semināriem,

apmācībām,

projektiem

un

uzņēmējdarbības

atbalsta

programmām,

pieejamajiem līdzekļiem uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstīšanai. Tādejādi tiek sniegts
informatīvs atbalsts pilsētas uzņēmējiem un pirmām kārtām uzņēmējiem-iesācējiem,
veicinot ekonomiskās vides uzlabošanos, investīciju piesaisti Daugavpilī un jaunu
uzņēmumu veidošanos.
Izmantojot Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta rīcībā esošās
Daugavpils uzņēmumu datu bāzes, vidēji 5 reizes mēnesī tika izsūtīta informācija
elektroniskā pasta veidā par uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem Daugavpilī, Latvijā
un ārzemēs. Pārskata gadā tika atjaunota Daugavpils ražošanas uzņēmumu elektroniskā
datu bāze, kurā pašlaik ir apkopota informācija par 103 pilsētas ražošanas uzņēmumiem.
Pēdējos divos gados ir pieaudzis pilsētas ražošanas uzņēmumu skaits, sevišķi tādās nozarēs,
kā elektronika un šūšanas rūpniecība. Informāciju par esošajiem pilsētas uzņēmumiem un
par pilsētas investīciju objektiem Daugavpils pilsētā var atrast Daugavpils investīciju iespēju
un ražošanas uzņēmumu katalogā, kas ir pieejams 3 valodās.
Daugavpils pilsētas pašvaldība meklē dažādus biznesa atbalsta veidus. 2015.gadā jau
otro reizi Daugavpilī uzsākta jauno uzņēmēju atbalsta grantu programma „Impulss”, kuru
pašvaldība īsteno sadarbībā ar AS „Swedbanka”. Programmas „Impulss” mērķis ir veicināt
jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo uzņēmumu attīstību, veicināt ekonomisko aktivitāti
Daugavpils administratīvajā teritorijā, paredzot grantu piešķiršanu. Lai popularizētu grantu
programmu, 2015. gadā tika rīkoti 5 semināri (Daugavpils pilsētas domē, Latviešu kultūras
centrā, Daugavpils Universitātē, Daugavpils Valsts tehnikumā), tika izvietota informācija
pilsētas masu informācijas līdzekļos un vizuālos plakātos. Pārskata gadā konkursā tika
saņemti 28 pieteikumi biznesa ideju realizācijai Daugavpilī, no kurām tika atbalstītas 12
biznesa idejas un tika piešķirts kopējais finansējums 57 000 tūkst. euro apmērā. Atbalstīto
projektu tēmas ir visdažādākās, taču pārsvarā atbalstītās aktivitātes ir pakalpojumu sektors:
piepūšamās atrakcijas, reklāmas pakalpojumi, tulkojumu birojs, svešvalodu apmācības,
pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide, sporta pasākumu organizēšana, mākslas
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popularizēšana u.c. Granta kopējais finansējums 2015. gadā sasniedza 57000 tūkst. euro.
Pagājušā gadā tika saņemti 20 pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti tikai 7 pieteikumi ar
kopējo piešķirto finansējumu 36 826 tūkst. euro apmērā.
2015.gadā tika organizēti divi Daugavpils pilsētas tematiskie stendi ārzemēs. Pirmais
stends “Industriel Daugavpils Lettland” tika organizēts Leipcigā (Vācija) izstādē
“Zuliefermesse 2015”, kura norisinājās laikā no 24.-27.februārim. Izstādes apmeklētāji tika
iepazīstināti ar Daugavpils metālapstrādes uzņēmumiem. Izstādē piedalījās konsultanti no 5
ražošanas uzņēmumiem. Rezultātā tika noslēgti sadarbības līgumi ar 15 biznesa partneriem.
Laikā no 15. līdz 17. oktobrim tika organizēts Daugavpils pilsētas stends “Fashion in
Daugavpils” Viļņā (Lietuva) izstādē “Baltic Fashion and Textile”, kurā tika parādīts
Daugavpils pilsētas šūšanas uzņēmumu potenciāls un dizaineru sniegums. Stendā strādāja
konsultanti no četriem Daugavpils uzņēmumiem un Daugavpils Valsts tehnikuma, tika
nodibināti 22 biznesa kontakti.
Lai attīstītu Daugavpils pilsētas viesnīcu un tūrisma servisu 2015. gada martā tika
organizēts konkurss “Labākā Daugavpils tūrisma mītne”. Konkursa 3 nominācijās Tūrisma
konferences laikā tika apbalvoti labāko viesnīcu, viesu namu un jauniešu viesnīcu (hosteļu)
vadītāji. Konkursa uzvarētājiem tika sniegta iespēja ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu
piedalīties izstādē “Latgales uzņēmējs”.
2015.gadā no 18. līdz 19.septembrim Daugavpilī pirmo reizi notika izstāde “Latgales
uzņēmējs”, kuru organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas domi. Pasākuma mērķis bija popularizēt vietējos uzņēmējus, aicināt
savstarpēji sadarboties un kontaktēties, lai piedāvātu savus ražojumus un pakalpojumus.
Pasākums piesaistīja vairāk kā 100 dalībniekus no sešām pašvaldībām, no kuriem 30
pārstāvēja Daugavpils pilsētu. Atsevišķā Daugavpils pilsētas stendā tika pārstāvēti
pašvaldības uzņēmumi un konkursa “Labākā Daugavpils tūrisma mītne” uzvarētāji.
Pasākuma laikā notika arī forums par to, kā vietējiem ražotājiem ar savām precēm nokļūt
lielveikalu plauktos un veicināt eksporta potenciālu.
2015.gada laikā notika divas nozīmīgas tirdzniecības misijas:


jūnijā Daugavpils pilsētu apmeklēja Somijas uzņēmēju tirdzniecības misija, kuru
organizēja Somijas vēstniecība Daugavpilī. Tās ietvaros tika organizētas B2B sarunas
ar Daugavpils uzņēmējiem;



11. novembrī
konfederācijas

Daugavpils pilsētu apmeklēja Baltkrievijas uzņēmējdarbības
pārstāvji

organizētā

Baltkrievijas
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Daugavpilī. Tika organizētas B2B sarunas, apmeklēti Daugavpils pilsētas uzņēmumi
un investīciju teritorijas.
2015.gada 24. septembrī Daugavpils uzņēmumus AS “Latvijas maiznieks” un SIA
“Axon Cable” apmeklēja Latvijā akreditēto vēstnieku un vēstniecību darbinieku delegācija,
tika risināti jautājumi par starptautiskās sadarbības iespējām. Pārskata gadā Daugavpils
pilsētas uzņēmumus apmeklēja arī Igaunijas, Somijas, Uzbekistānas vēstnieki.
2015.gadā Daugavpils pilsētas dome informatīvi atbalstīja Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, Latvijas darba devēju konfederācijas, Vācijas Tirdzniecības kameras
organizētos seminārus un citas mācību programmas. Tika organizēti sekojošie semināri:


“Neverbālā komunikācija un tēla nozīme prezentācijā”;



“Ietekmīga publiska runa”;



“Kur rast spēku un kā cīnīties ar iekšējo izsīkumu”;



“10 paņēmieni kā sasniegt labākus pārdošanas rezultātus, izmantojot GOOGLE
reklāmu”;



”Uzņēmumu darbinieku atpūtas plānošana un organizēšana”;



”Uzņēmēju iespējas: Erasmus+, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.”;



“Kā saņemt ES fondu finansējumu?”;



“Godīgās tirdzniecības principi”;



“Motivācijas menedžments”;



”Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaižu piemērošana”;



“Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības praktiskie aspekti”;



”Biznesa inteliģence - mūsdienu uzņēmuma vadītāja ceļvedis”.
Tika organizēta Vācijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijā speciālistu

diskusija ar pilsētas uzņēmējiem un mācību iestāžu speciālistiem par duālās profesionālās
apmācības sistēmas ieviešanu Latvijā. 2015.gadā no 19. līdz 20. martam Daugavpils
uzņēmēji apmeklēja Vitebskas forumu “Inovācijas. Investīcijas. Perspektīvas.”
4.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti
2015.gadā tika pabeigts darbs pie 2007.-2013.gada Eiropas Savienības (turpmāk - ES)
finanšu plānošanas periodā uzsākto projektu realizācijas, kā arī notika aktīvs darbs nākamā
ES finanšu plānošanas perioda ietvaros, izstrādājot rīcības un investīciju plānu 2014.2020.gadam.
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2007.-2013.gada plānošanas periodā par ES fondu apguvi noslēgti līgumi 193,5
miljoni euro apmērā, t.sk. ES fondu līdzfinansējums sastādīja 142,5 miljoni euro jeb 73.6%,
valsts finansējums - 8,0 miljoni euro jeb 4.1% un pašvaldības finansējums 32,8 miljoni euro
jeb 17% un citi finansējuma avoti 10,2 miljoni euro jeb 5.3% apmērā.
Savukārt 2015.gadā tika pabeigti pilsētas infrastruktūrai nozīmīgi projekti:
- „Daugavpils pilsētas tranzītielas A13 rekonstrukcija”. 2015.gadā par projektā
ietaupītajiem līdzekļiem tika turpināta 18.novembra ielas rekonstrukcija posmā no Mēness
ielas līdz pilsētas robežai.
- „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”. Pie viena no rotācijas apļiem
tika izbūvēta papildus josla iebraukšanai pilsētā, kā arī nostiprinātas Vienības tilta
atbalstsienas, kuras bija avārijas stāvoklī un kļuvušas bīstamas Daugavas ielas transporta
satiksmes dalībniekiem.
- „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu
iela)”. No apjomīgā projekta ieekonomētajiem līdzekļiem līdz 2015.gada vasarai tika veikti
ceļa seguma nostiprināšanas darbi Cēsu un Odu ielās.
- „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija”. Projekts
tika turpināts arī 2015.gadā, veicot sliežu ceļu rekonstrukciju un elektroapgādes
apakšstaciju rekonstrukciju.
- „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras attīstība”.
Projekta ietvaros tika veikti asfalta seguma uzklāšanas darbi.
- „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā”, tika
pabeigta gājēju/veloceliņa un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība Daugavpils pilsētas
Stropu mežā, tādējādi piedāvājot iedzīvotajiem aktīvās atpūtas iespējas, brīvā laika
pavadīšanas iespējas labiekārtotā vidē, lai sekmētu veselīgu un zaļu dzīvesveidu, izmantojot
velotransportu kā pārvietošanās veidu pilsētas teritorijā.
- „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pirmsskolas izglītības ēkās”
20. un 22. pirmsskolas izglītības iestādēs tika veikti ēku ārsienu, jumta un grīdas siltināšanas
darbi, kā arī daļēji veikta gaismas ķermeņu nomaiņa pret energoefektīvām LED spuldzēm.
2015.gadā Daugavpils pilsētas domē tika īstenots un pabeigts starptautisks projekts
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā”
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Sadarbībā ar
Daugavpils un Grodņas pašvaldībām tika restaurēta 1.krasta lunete Daugavpils cietoksnī, kā
arī tika organizēti kultūras mantojuma semināri, apmācības un amatnieku plenēri.
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2015.gadā tika uzsākti un veiksmīgi pabeigti divi KPFI projekti „Energoefektīvā
apgaismojuma uzstādīšana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un 10.vidusskolas
iekštelpās” un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas
Izglītības

pārvaldes

izglītības

iestādēs”

(Daugavpils

3.vidusskola,

Daugavpils

15.vidusskola), kurās tika nomainīti gaismas ķermeņi pret energoefektīvām spuldzēm un
armatūru.
Tika uzsākts ERAF projekts „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes
palielināšana ES fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai”. Projekta
ietvaros tiks veikta 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda projektu iesniegumu
atlase atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai tā
pasākuma īstenošanu, kuru ietvaros paredzēts atbalsts integrētu teritoriālo investīciju
īstenošanai nacionālas nozīmes attīstības centros. Šim nolūkam ir izstrādāts un Daugavpils
pilsētas domē apstiprināts Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums. Ir sagatavoti iekšējo procedūru apraksti, nosakot
kārtību, kādā Daugavpils pilsētas dome veiks projektu iesniegumu atlasi. Projekts tiek
īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 11.1.1.
"Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un
kontroli" ietvaros. ERAF finansējums sastāda 85%, savukārt, Valsts budžeta finansējums 15%.
2015.gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie
Daugavpils pilsētas pašvaldības projekti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Projekta
nosaukums

Projekta
summa
Projekta īss apraksts
EUR
Transporta infrastruktūras attīstība
KF projekts
34 313 111
Izbūvēta jauna iela (Latgales iela)
„Daugavpils
no Vidzemes ielas līdz Višķu ielai;
autotransporta mezgls
jaunas ielas pieslēgums Vidzemes
(Vidzemes, Piekrastes,
un Višķu ielām; Piekrastes ielā no
A.Pumpura, Višķu iela)”
Vidzemes līdz Arendoles ielai,
Piekrastes ielas pārvads pāri
jaunai ielai, 2 tuneļi (dzelzceļa
pārvadi)
zem
dzelzceļa
Daugavpils – Rēzekne sliežu
ceļiem, autotransporta mezgla
apgaismojums,
lietus
ūdens
novadīšanas tīkls, gājēju un
velosipēdistu celiņi un pārejas.
ERAF projekts
18 082 799 6,2
km
tramvaju
līniju
„Daugavpils pilsētas
renovācijas darbi 18.novembra
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termiņš
2009.- 2015.

2011.- 2015.
106

Projekta
nosaukums

Projekta
summa
EUR

Projekta īss apraksts

ielas posmā no Vienības līdz
Valkas ielai; 3 pārveidošanas
apakšstaciju renovācija; 12 jaunu
tramvaju
vagonu
iegāde,
paredzot 4 asu un 6 asu vagonu
iegādi un uzstādīšanu.
ERAF projekts
14 360 779
Rekonstruēta 18.novembra iela,
„Daugavpils pilsētas
rekonstruēts 18.novembra un
tranzītielas A13
Lielās
ielas
apgaismojums,
rekonstrukcija”
rekonstruēts Vienības tilts un tā
balsts, izbūvēts rotācijas aplis
Daugavas un Imantas ielas
krustojumā, rekonstruēts tilts
pāri Lauceses upei, rekonstruēts
asfaltbetona segums Lielā ielā.
ERAF projekts
4 327 061
Daugavas ielas rekonstrukcija,
„Daugavas ielas
posmā no Vienības tilta līdz
rekonstrukcija
Daugavas
un
Vaļņu
ielas
Daugavpils pilsētā”
krustojumam, daļēji rekonstruēts
Daugavas ielas apgaismojums;
rekonstruēti ielu krustojumi
Daugavas ielā, izbūvējot rotācijas
apli Daugavas un Vaļņu ielas
krustojumā ar kanalētu T-veida
krustojumu
Daugavas un
Cietokšņa
ielas
krustojumā;
izveidots tunelis zem dzelzceļa
uzbēruma gājēju/velosipēdistu
kustībai); renovēts tilts pāri
Šūņupei; izbūvēts gājēju celiņš.
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
KF projekts
20 907 705 Ūdens un kanalizācijas tīklu
„Ūdenssaimniecības
rekonstrukcija un paplašināšana
attīstība Daugavpilī, III
astoņos
Daugavpils
pilsētas
kārta”
mikrorajonos.

Realizācijas
termiņš

tramvaju transporta
infrastruktūras
renovācija”

KF projekts
”Siltumtīklu
rekonstrukcija Valkas,
Motoru un Ķieģeļu
ielās, Daugavpilī”
KF projekts „Maģistrālo
siltumtīklu
rekonstrukcija
Ģimnāzijas, Parādes un
Sakņu ielās,
Daugavpilī”

2010.- 2015.

2012.-2015.

2011.- 2015.

403 531

Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas
(229 metri), Motoru (430 metri)
un Ķieģeļu (460 metri) ielās.

2013.-2015.

501 371

Rekonstruēti
maģistrālo
siltumtrašu posmi Ģimnāzijas ielā
(315.63 metri) no 18.novembra
līdz Kr. Valdemāra ielai, kā arī
Parādes ielā un Sakņu ielā
(343.80 metri) no Parādes un
Ģimnāzijas ielu krustojuma līdz

2015.
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa
EUR

Projekta īss apraksts

pieslēgšanas vietai - bezkanāla
siltumtrasei Sakņu ielā.
Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
KPFI projekts
598 772
Energoefektivitātes
”Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi 2
paaugstināšana
pirmskolas izglītības iestādēs.
Daugavpils pilsētas
pašvaldības ēkās”
KPFI projekts
248 912
Apgaismojuma
modernizācija
„Siltumnīcefekta gāzu
divās Daugavpils skolu ēkās.
emisiju samazināšana
Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes
izglītības iestādēs”
(Valsts ģimn., 16.vsk.)
KPFI projekts
86 953
Gaismas ķermeņu nomaiņa pret
„Siltumnīcefekta gāzu
energoefektīvām spuldzēm un
emisiju samazināšana
armatūru
divu
Daugavpils
Daugavpils pilsētas
vidusskolu ēkās.
Izglītības pārvaldes
izglītības iestādēs”
(3.vsk., 15.vsk.)
KPFI projekts
138 480
Energoefektīvā
apgaismojuma
„Energoefektīvā
uzstādīšana divu Daugavpils
apgaismojuma
vidusskolu ēkās.
uzstādīšana J.Raiņa
Daugavpils
6.vidusskolas un
10.vidusskolas
iekštelpās”
Daugavpils cietokšņa infrastruktūras attīstība
Pārrobežu sadarbības
503 567
Daugavpils cietokšņa 1. krasta
programmas projekts
lunetes restaurācija un galvenās
„Kultūrvēsturiskā
ieejas
mezgla
veidošana
mantojuma
cietoksnī.
saglabāšana un
popularizēšana
Daugavpilī un Grodņā”
Sociālās infrastruktūras uzlabošana
EEZ finanšu
26 925
Veicināta
čigānu
bērnu
instrumenta projekts
iekļaušana izglītības sistēmā un
„Integrācijas
čigānu
kopienas
integrācija
inkubators romu bērnu
sabiedrībā.
un jauniešu atbalstam”
Pārrobežu sadarbības
29 300
Sociālā taksometra pakalpojumi
programmas projekts
Daugavpilī.
„Sociālais taksometrs,
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2015.

2015.
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2013.-2015.

2014.-2015.
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Projekta
nosaukums
veicinot pārrobežu
mobilitātes aktivitātes
starp Daugavpili,
Zarasai un Visaginas”
NVA aktīvais
nodarbinātības
pasākums „Algoti
pagaidu sabiedriskie
darbi”
ESF projekts „Proti un
dari!”

Projekta
summa
EUR

146 868

Projekta īss apraksts

359
bezdarbniekiem
tika
piedāvāta iespēja iegūt vai
uzturēt darba iemaņas, veicināt
savu aktivitāti sabiedrības labā.

Realizācijas
termiņš

2015.

466 132

Motivēt un aktivizēt jauniešus,
2015.-2018.
kuri nemācās, nestrādā vai
neapgūst arodu un nav reģistrēti
NVA kā bezdarbnieki. Iesaistīt
jauniešus izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē, Jauniešu garantijas
pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra,
un
nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās
ERAF projekts
3 997 987
Daugavpils Ziemeļu rūpnieciskās
2013.-2015.
„Daugavpils pilsētas
zonas
ielu
infrastruktūras
Ziemeļu rūpnieciskās
rekonstrukcijas darbi – 2,2 km.
zonas infrastruktūras
attīstība”
ERAF projekts
3 639 329
Rekonstrukcija Liepājas ielas
2013.-2015.
„Daugavpils pilsētas
posmā no 18.novembra līdz
industriālo zonu
Avotu ielai un Varšavas ielas
pieejamības
posmā no 18.novembra līdz
veicināšana (Liepājas
Smilšu ielai.
un Varšavas ielu
rekonstrukcija)”
Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība
ERAF projekts
737 026
Gājēju/veloceliņa un ar to
2014.-2015.
„Tūrisma un aktīvās
saistītās
infrastruktūras
atpūtas infrastruktūras
būvniecība Daugavpils Stropu
attīstība Daugavpils
mežā,
Mežaparka
teritorijā,
pilsētā”
Vaiņodes,
Loģistikas
un
Priedaines ielā.
Eiropas
299 935
Šmakovkas muzeja izveidošana
2014.-2015.
kaimiņattiecību un
un Latgales kulinārā mantojuma
partnerības
popularizēšana.
instrumenta Latvijas,
Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības
programmas projekts
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Projekta
nosaukums
“Museum Gateway”
ES projekts „50000 &
1 SEAPs”

Projekta
summa
EUR
6 775

ES “Eiropa pilsoņiem”
programmas projekts
“Pilsētu sadarbība
teritorijas attīstības
jomā – pārmaiņu
pilsētas”
ES „Eiropa pilsoņiem”
programmas projekts
„Eiropas reģioni
Eiropas pilsonības
attīstībai”

99 000

ERAF projekts
„Daugavpils pilsētas
domes dalība izstādē
Moldovas Ziemeļu
reģiona dienu ietvaros”
URBACT III
programmas projekts
„Gen-Y City” 1.fāze

3 624

ERAF projekts
„Daugavpils pilsētas
pašvaldības
kapacitātes
palielināšana ES fondu
plānošanas un
izvērtēšanas procesa
nodrošināšanai”

46 666

32 051

8 200

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņš

Nodrošināt
vienotu
pieeju
energopārvaldības integrēšanai
pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plānā, kas ļauj sasniegt
nepārtrauktu enerģijas patēriņa
un izmaksu samazinājumu.
Izveidots ilgtspējīgs tīkls un
modeļveidīgie risinājumi starp
Eiropas pilsētām, kas dalījās
pieredzē par mūsdienīgu un
stratēģisku pilsētu teritoriju
attīstību.
Izveidots starptautisks ilgtermiņa
sadarbības tīkls, lai nākotnē
kopīgi
sadarbotos
Eiropas
pilsonības jomā; iegūta pieredze
par ES reģionālās dimensijas
procesiem, kā arī rosināta to
attīstība; izplatīta informācija par
Eiropas jautājumiem, kas ir
aktuāli pašvaldību iedzīvotāju
vidū;
veicināta
iedzīvotāju
iesaistīšanās
sev
svarīgu
jautājumu risināšanai.
Veicināta Daugavpils, kā tūrisma
galamērķa
starptautiskā
konkurētspēja.

2014.-2017.

Radīts rīcības tīkls starp projekta
partneriem,
kas
ietver
starpnozaru tīklu pilsētās un
iekšējo
administratīvo
tīklu
pašvaldībā. Tiek risinātas katras
iesaistītās pilsētas problēmas un
vajadzības, lai pilsētai piesaistītu
jaunus un radošus jauniešus.
Nodrošināta Eiropas Savienības
fondu projektu iesniegumu atlase
Daugavpils pilsētas pašvaldībā,
ievērojot pašvaldības attīstības
programmā un Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā paredzēto
attiecīgā
specifiskā
atbalsta
mērķa
finansējuma
un
sasniedzamo rādītāju sadalījumu
starp
nacionālās
nozīmes

2015.-2016.
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa
EUR

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņš

attīstības centriem.
4.3. Pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto revīzijas plānu, 2015.gadā
Daugavpils pilsētas domes Revīziju un audita nodaļa veica 29 pārbaudes, t.sk. 15 plānotās, no
tām 9 audita pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, 5 audita
pārbaudes budžeta iestādēs un 14 tematiskās ārpus plāna pārbaudes. Pārskata gadā tika
sniegtas 18 konsultācijas, viena prezentācija presei, sagatavotas 3 atbildes privātpersonām
un viena Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB).
2015.gadā tika veiktas izmaiņas Daugavpils pilsētas domes struktūrā un pieņemti
šādi lēmumi:


2015.gada 26.februārī tika pieņemts lēmums Nr.70 „Par Sabiedrisko attiecību nodaļas
nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”. Ar kuru Sabiedrisko
attiecību nodaļai tika mainīts nosaukums un apstiprināta nodaļas nolikuma jaunā
redakcija. Šobrīd nodaļas nosaukums ir Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko
attiecību un mārketinga nodaļa;



Pamatojoties uz 2015.gada 30.janvāra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.14, tika
izveidota Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, kas padara
iepirkumu procedūru vienkāršāku un caurskatāmāku;



2015.gada 26.novembrī

Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu

(lēmums Nr. 502) “Par Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas
departamenta izveidošanu”, tika izveidots Īpašuma departaments, apvienojot
Īpašuma departamentu, Dzīvokļu nodaļu un Finanšu nodaļas Nekustāmā īpašuma
nodokļa un zemes nomas uzskaites daļu. Īpašuma departaments ir izveidots ar mērķi
veicināt pašvaldības autonomās funkcijas izpildes efektivitāti īpašuma pārvaldīšanas
jomā un tā uzdevums ir palīdzēt visām pašvaldības iestādēm strādāt ar īpašumiem,
veikt to uzturēšanu un attīstību. Īpašuma pārvaldīšanas departamenta darba
uzsākšana tiek plānota no 2016.gada 1.janvāra;


Pamatojoties uz 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.395, tika atbrīvots no
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieka pienākumu pildīšanas Dmitrijs
Rodionovs, ņemot vērā viņa 2015.gada 23.septembra iesniegumu;
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Izskatot deputāta Jevgēnija Careva 2015.gada 4.augusta iesniegumu, 2015.gada
13.augustā tika pieņemts lēmums Nr.330 “Par deputāta J.Careva pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa”. Pamatojoties uz 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr.359 par
grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 11.jūlija lēmumā Nr. 271 ”Par
Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”, Jevgēnijs Carevs tika
atbrīvots no Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras
komitejas locekļa amata. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Daugavpils pilsētas
domes Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā tika
ievēlēts Viktors Pučka;



2015.gada 27.augustā Daugavpils pilsētas domes deputāti izskatīja Henriha Soma
2015.gada 19.augusta iesniegumu ar lūgumu uzņemt viņu Daugavpils pilsētas domes
Kultūrvides darba grupas sastāvā un pieņēma lēmumu Nr.347. Pamatojoties uz šo
lēmumu, tika veikti grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra
lēmumā Nr. 592 „Par darba grupas izveidošanu”;



Pamatojoties uz 2015.gada 28.decembra lēmumu Nr.562, par Daugavpils pilsētas
Bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem tika ievēlēta Santa Lucijanova.
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi tradicionālo kultūras vērtību

saglabāšanas jomā, veicinātu tūrisma nozares attīstību Daugavpils administratīvajā teritorijā
un veidotu Daugavpils pilsētas, kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, 2015.gada
27.augustā Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu (lēmums Nr.346) “Par
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras izveidošanu”.
Domes sēdē tika arī apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošie
noteikumi Nr.36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas
aģentūras nolikums”.
2015.gadā tika likvidēta Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde,
pamatojoties uz 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.65 „Par Daugavpils pilsētas 6.pirmskolas
izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai” un no
2015.gada 1.septembra tās tiesības, saistības un funkcijas pārņēma J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskola. Daugavpils pilsētas 6.pirmskolas izglītības iestādes ēkai ir nepieciešama
renovācija vai pārbūve, bet tā atrodas uz privātās zemes, līdz ar to būvdarbus šeit uzsākt
nevar. Tādejādi, izglītības iestāžu apvienošana dod iespēju īstenot efektīvāku funkciju izpildi
un finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietojumu.
2015.gada 26.februārī tika pieņemts lēmums Nr.68 “Par dalību biedrībā” un Daugavpils
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pilsētas dome iestājās biedrībā “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”.
Pamatojoties uz 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.173, biedrība “Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs” izveidoja bērnu un jauniešu Zinātkāres centru un noslēdza
deleģēšanas līgumu ar Daugavpils pilsētas domi. Biedrībai ir liela pieredze līdzīgu centru
izveidē un darbībā arī citās pašvaldībās – Cēsīs un Lielvārdē. Zinātkāres centra izveide
veicinātu jauniešu un sabiedrības intereses par tehniskām un eksaktām zinātnēm, interesi
par uzņēmējdarbību savā reģionā (novadā), kā arī ar dažādu projektu, pasākumu un
neformālu apmācību palīdzību iedrošinātu jauniešus būt patstāvīgiem un atbildīgiem, attīstīt
iniciatīvu un palielināt savu konkurētspēju labākas izglītības iegūšanai un iespējām darba
tirgū.
5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas dome turpināja apstiprinātās Daugavpils pilsētas
attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpmāk – DAP 2020)
ieviešanu, nodrošinot Rīcības un Investīciju plāna savlaicīgu aktualizāciju.
DAP 2020 Rīcības un Investīciju plāns tika precizēts atbilstoši LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātājam vadlīnijām „Metodiskie ieteikumi attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizēti 07.10.2014), ņemot vērā
informatīvajā ziņojumā “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas
principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam” iekļauto informāciju. Aktualizētais
Rīcības un Investīciju plāns, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.
janvāra lēmumu Nr. 34 „Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils –
Daugavpils” 2014.-2020. gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju” (protokols Nr.2,
23§) tika ievietots pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Sākums | Pilsētas
attīstība | Pilsētas attīstības programma.
Daugavpils pilsētas pašvaldība turpina realizēt ES projektu “50000&1 SEAPs”
sadarbībā ar SIA „Ekodoma“ ekspertiem energopārvaldības jomā, pamatojoties uz
Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.septembra lēmumu Nr. 451 “Par atbalstu
projektam “50000&1SEAPs” un vienošanās par sadarbības noslēgšanu”.
2015.gada laikā, sadarbībā ar SIA „Ekodoma” tika veikts Daugavpils pilsētas publiskā
ielu apgaismojuma audits, pašvaldības ēku un pašvaldības sabiedriskā transporta
energopatēriņa datu apkopošana un analīze Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plāna 2016.-2020.gadam izstrādei un Energopārvaldības sistēmas ieviešanai. SIA „Ekodoma“
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organizēja apmācības un vairākus izglītojošus pasākumus pašvaldības darbiniekiem
energopārvaldības jomā.
22.maijā Daugavpilī tika organizēts Enerģijas forums - apmācības seminārs pilsētas
pašvaldības iestāžu pārstāvjiem par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un enerģijas
patēriņa samazināšanas pasākumiem gan pašvaldības, gan daudzdzīvokļu ēkās. Forumā
piedalījās SIA „Salaspils siltums” pārstāvji, kas stāstīja par savas pašvaldības ēkās
īstenotajiem pasākumiem siltumenerģijas patēriņa samazināšanai. Savukārt, 18.jūnijā SIA
„Ekodoma“ eksperti Daugavpilī rīkoja Enerģijas dienu daudzdzīvokļu māju vecākajiem.
Daugavpils ir viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kas plāno izstrādāt un ieviest
energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001 standarta prasībām.
5.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2015”
nominācijā „Inženierbūve” atzinību saņēma maģistrālo kanalizācijas sistēmu kolektoru
rekonstrukcija (DK-15) Daugavpilī.
2015.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 214 būvatļaujas, t.sk. 131
būvatļaujas tika izsniegtas fiziskām personām (61,2% no izsniegto atļauju kopskaita) un 83
atļaujas tika izsniegtas juridiskām personām (38,8% no izsniegto atļauju kopskaita).
Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura:
 60 - privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
 51 - dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu u.tml. ēku būvniecībai un
rekonstrukcijai;
 36 - inženierbūvēm un inženierkomunikācijām;
 19 - sabiedriskās nozīmes būvēm;
 18 - darījuma rakstura būvēm;
 16 - privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
 6 - rūpnieciska rakstura būvēm;
 5 - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai (remonta
darbi);
 3 - ēku drupu nojaukšanai (demontāžas darbi).
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 189 būvniecības projektus, tai
skaitā:
 51 - privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
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 35

-

cita

rakstura

būvju,

saimniecisko

ēku,

pirts,

garāžas

u.tml.

ēku

būvniecībai/rekonstrukcijai;
 33 - inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai;
 16 - darījuma rakstura būvniecībai;
 16 - privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
 14 - sabiedriskas nozīmes būvēm;
 10 - rūpnieciska rakstura būvēm;
 10 - dārza māju būvniecībai;
 4 - daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (remontdarbi).
2015.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 165 būvniecības objekti, kuru kopējās
būvniecības izmaksas sastādīja 59,9 milj. euro, kas ir par 8,5% jeb par 9,2 milj. euro vairāk
nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā pilsētas infrastruktūras attīstībā – pilsētas ielu
rekonstrukcijā tika ieguldīti 30 193 652,49 milj. euro, inženierbūvju izbūvei un
rekonstrukcijai ieguldīti 13 066 955,85 milj. euro, augstskolu un profesionālo izglītības
iestāžu ēku renovācijā ieguldīts 8 002 398,13 milj. euro, telekomunikāciju, elektroapgādes
un siltumapgādes būvniecībai un rekonstrukcijai ieguldīts 3 056 842,37 milj. euro, privāto
dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu būvniecībā un rekonstrukcijā ieguldīts 2 951 723,74 milj.
euro, sakrālo objektu rekonstrukcijā ieguldīts 83 740 tūkst. euro un pārējo objektu
rekonstrukcijā – 464 251,75 tūkst. euro.
2015.gadā Daugavpils administratīvajā teritorijā tika apgūti 52,9 milj. euro no valsts un
pašvaldības piešķirtajām investīcijām un 7,0 milj. euro - no privātajām investīcijām. Pārskata
gadā valsts un pašvaldības līdzekļu investīcijas pieauga par 7,6 milj. euro jeb par 16,8%,
savukārt privāto investīciju apjoms samazinājās par 1,2 milj. euro jeb par 20,7%.
Nozīmīgākie 2015.gadā ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts
un pašvaldības līdzekļiem ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu:


Tramvaja līnijas pārbūve 18.novembra ielas posmā no Vienības līdz Valkas ielai

projekta “Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros,
1. kārta, kopējās izmaksas 6 188 487,58 milj. euro;


Tramvaja līnijas atsevišķu kontakttīklu balstu nomaiņa 18.novembra ielas posmā no

Vienības līdz Valkas ielai, 2. kārta, kopējās izmaksas 132 823,73 tūkst. euro;


Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielu

krustojumam kopējās izmaksas 3 844 664, 35 milj. euro;


Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, 7.sistēmā
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Jauno Stropu mikrorajonā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī 3.kārta”
ietvaros, kopējās izmaksas 1 668 082,52 milj. euro;


Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, 12.sistēmā

Jaunbūves mikrorajona (2.daļa0 projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī 3.kārta”
ietvaros, kopējās izmaksas 1 238 823,74 milj. euro;


Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā, kopējās izmaksas

14 065 251,2 milj. euro;


Lietus ūdeņu kanalizācijas pārsūknēšanas stacija Nikolaja ielā Daugavpils cietoksnī,

kopējās izmaksas 363 793,78 tūkst. euro;


Maģistrālo kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija (Alejas ielas posmā no

18.novembra līdz Lāčplēša ielai, Rīgas un Alejas ielā, Alejas ielas posmā no Lāčplēša līdz
Rīgas ielai, Balvu un Vienības ielā, Alejas ielas posmā no Rīgas līdz Kandavas ielai) projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī 3.kārta” ietvaros, kopējās izmaksas 2 570 305, 49
milj. euro;


Maģistrālo kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija – notekūdens uzkrāšanas

rezervuāra izbūve Alejas ielā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī 3.kārta”
ietvaros, kopējās izmaksas 398 141,1 tūkst. euro;


Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jātnieku ielā 88,

kopējās izmaksas 476 441,81 tūkst. euro;


Kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija Kandavas ielā, 7.kārta, kopējās izmaksas

575 632,65 tūkst. euro;


Cēsu ielas (posmā no Krasta līdz Odu ielai) un Odu ielas (posmā no Cēsu līdz

Vidzemes ielai) seguma pastiprināšana projekta “Daugavpils autotransporta mezgls
(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas)” ietvaros, kopējās izmaksas 456 234, 37
tūkst. euro;


Latgales RVDC (Latgales reģionālais vadības un dispečeru centrs) rekonstrukcija

Siguldas ielā 16A, 2.kārta, kopējās izmaksas 367 876,23 tūkst. euro;


Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība, kopējās izmaksas

742 296,57 tūkst. euro;


Ielu rekonstrukcijas būvdarbi un papildus darbi projekta Daugavpils pilsētas Ziemeļu

rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība ietvaros, 1.kārta, kopējās izmaksas 4 320 925,75
milj. euro;


Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija projekta “Ūdenssaimniecības attīstība

Daugavpilī 3. kārta”, kopējās izmaksas 838 344,95 tūkst. euro;
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TA-137 (18.novembra ielā 10), TA-257 (18.novembra ielā 183) un SP-10 (Jātnieku

ielā 90) transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija, kopējās izmaksas 2 657 049, 46 milj.
euro;


Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un ēku kompleksa infrastruktūras

uzlabošana Jātnieku ielā 87, kopējās izmaksas 7 108 317,13 milj. euro;


Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunajā

Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī 3. kārta”, kopējās izmaksas 651 952,9 tūkst. euro;


Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18.novembra ielas līdz

Kr.Valdemāra ielai, kopējās izmaksas 311 901,06 tūkst. euro;


Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija pāri Daugavas un Laucesas upēm

projekta Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī 3. kārta” ietvaros , kopējās izmaksas 685
966,82 tūkst. euro;


Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Cietokšņa ielā 70,

kopējās izmaksas 299 370,65 tūkst. euro;


Daugavas ielas rekonstrukcija posmā no Saules līdz Imantas ielai (zem Vienības

tilta), posmā no Šūņupes sūkņu stacijas līdz uzbrauktuvei uz lokveida kustības apļa un gājēju
veloceļiņa izbūve no Mihaila ielas līdz stadionam „Daugava”, Daugavpilī, projekta „Daugavas
ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” ietvaros, kopējās izmaksas 442 968,94 tūkst. euro;
Nozīmīgākās privātās investīcijas 2015.gadā Daugavpils administratīvajā teritorijā:


AS „Latvijas maiznieks” gatavās produkcijas noliktavas būvniecība, kopējās izmaksas

990 000 tūkst. euro;


SIA “Labiekārtošana-D” dzīvnieku patversme Piekrastes ielā 2, kopējās izmaksas

57 405,96 tūkst. euro;


AS “Sadales tīkls” elektrotīklu rekonstrukcija Ķieģeļu ielā 25, kopējās izmaksas

1 127 879,44 milj. euro;


SIA “CCT” naftas bāzes produktu cauruļvadu rekonstrukcija un autocisternu

noliešanas stacijas būvniecība, kopējās izmaksas 67 993,51tūkst. euro;


AS “Latvenergo” ārējo ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija (apakšstacija Nr.30),
kopējās

izmaksas 54 812,24 tūkst., euro;


SIA „Ingrid’a” būvju un naftas tilpņu demontāža un jaunu rezervuāru būvniecība

Vaļņu ielā 2A, kopējās izmaksas 198 368,89 tūkst. euro;


SIA „Zelt D” bezkontakta pašapkalpošanas automazgātavas uzstādīšana Zeltkalna ielā
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1 un Zeltkalna ielā 3A, kopējās izmaksas 160 679,39 tūkst. euro;


SIA „MAMAS D” vārīšanas ceha rekonstrukcija un pārveidošana par graudu

pārstrādes cehu, kopējās izmaksas 242 037,14 tūkst. euro.
5.2. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā
Pārskats par lokālplānojumu izstrādi 2015.gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)

N.
Lokālplānojuma
p.k.
nosaukums
1. Lokālplānojuma izstrāde
zemes vienībām
Jaunbūves mikrorajonā
Višķu, Kauņas un Slāvu
ielu rajonā

2.

Lokālplānojuma izstrāde
zemes vienībai
Rīgas ielā 39

3.

Lokālplānojuma izstrāde
zemes vienībām Križu
mikrorajonā, Viršu ielas
rajonā ražošanas objektu
apbūves teritorijas
izveidei

4.

Lokalplānojuma izstrāde
zemes vienībai Ligiņišku
mikrorajonā, Liginišķu
ielas rajonā šķiroto
atkritumu savākšanas
laukuma izveidei

Lokālplānojuma nosaukums
Nodrošināt pilnvērtīgas iespējas
īpašuma izmantošanai un
attīstībai, paredzot
lokālplānojuma teritorijā
dzīvojamās apbūves, darījumu
objektu, apstādījumu un dabas
teritorijas izvietošanas iespējas,
līdzsvaroti iekļaujoties kopējā
satiksmes infrastruktūrā, un
radot vienotu apbūves telpisko
struktūru.
Nodrošināt pilnvērtīgas iespējas
īpašuma izmantošanai un
attīstībai, paredzot
lokālplānojuma teritorijā
sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves izvietošanas iespējas
Skulptūru skvēra teritorijā un
radot vienotu apbūves telpisko
struktūru, saglabājot Baznīcas
skvēra teritoriju.
Nodrošināt pilnvērtīgas iespējas
īpašuma izmantošanai un
attīstībai, paredzot
lokālplānojuma teritorijā
ražošanas objektu apbūves
izvietošanas iespējas Križu
mikrorajonā, Viršu ielas rajona
teritorijā, tādejādi veicinot
degradēto teritoriju
revitalizāciju.
Nodrošināt pilnvērtīgas iespējas
īpašuma izmantošanai, attīstībai
un pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, paredzot
lokālplānojuma teritorijā šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu,
apstādījumu un dabas teritorijas
izvietošanas iespējas līdzsvaroti
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Domes lēmuma
datums un numurs
2015.gada 26.marta
lēmums Nr. 137

2015.gada 16.aprīļa
lēmums Nr. 170

2015.gada 23.jūlija
lēmums Nr.319

2015.gada
29.oktobra lēmums
Nr.458
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N.
p.k.

Lokālplānojuma
nosaukums

Lokālplānojuma nosaukums

Domes lēmuma
datums un numurs

iekļaujoties kopējā satiksmes
infrastruktūrā, un radot vienotu
apbūves telpisko struktūru.
Pārskats par detālplānojumu izstrādi 2015.gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)

Nr.p.k.
1.

Detālplānojuma nosaukums
Detālplānojuma apstiprināšana nekustamajam
īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī
Detālplānojuma apstiprināšana objektam
Vidzemes ielā 3, Daugavpilī

2.

Domes lēmuma
datums un numurs
2015.gada
26.februāra
lēmums Nr. 88
2015.gada 28.maijā lēmums
Nr. 247

Detālplānojumu publiskā apspriešana 2015.gadā

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)

Nr.p.k.
1.

Detālplānojuma nosaukums
Detālplānojums objektam Vidzemes ielā 3,
Daugavpilī

Publiskās apspriešanas
periods
No 2015.gada 23.janvārim
līdz 2015.gada 20.februārim

2015.gadā tika rīkota šādu būvniecības ieceru sabiedriskā apspriešana:
1. Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Cietokšņa līdz Ģimnāzijas ielai. Publiskās
apspriešanas laiks no 2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada 12.novembrim. Apspriešanas
laikā tika saņemtas 10 pozitīvas un 1 negatīva atsauksme;
2. Jaunās tramvaju līnijas būvniecība 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu
ciemats. Publiskās apspriešanas laiks no 2015.gada 9.oktobra līdz 2015.gada 9.novembrim,
kuras laikā tika saņemtas 9 pozitīvas un 1 negatīva atsauksme;
3. Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.Novembra
līdz Kr.Valdemāra ielai. Publiskās apspriešanas laiks no 2015.gada 21.oktobra līdz 2015.gada
19.novembrim. Apspriešanas laikā tika saņemtas 6 atsauksmes, no tām 4 pozitīvas un 2
negatīvas.
4. No 2015.gada 9.oktobra līdz 2015.gada 9.novembrim notika publiskā apspriešana par
3 objektiem:


Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu līdz Nometņu ielai un divu posmu no

Stiklu līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve;


A.Pumpura, Siguldas un Silikātu ielu pārbūve posmā no Bauskas līdz Siguldas

ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve
posmā no Siguldas līdz Jelgavas ielai;
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Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai.
Apspriešanas laikā tika saņemtas 11 atsauksmes, no tām 9 pozitīvas un 3 anonīmas

atsauksmes, t.sk. 3 atsauksmes neatbilst MK noteikumu prasībām.
6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sākot ar 2005.gadu, Daugavpils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem piešķir
apbalvojumu „Gada balva” un titulu „Goda Daugavpilietis” par viņu nozīmīgajiem darbiem un
ieguldījumu pilsētas attīstībā. Pārskata gadā apbalvojumi „Gada balva” tika piešķirti
nominācijās: izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā
aprūpe. Par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu tiek piešķirts īpašs apbalvojums – „Mūža
ieguldījums”. Tituls „Goda daugavpilietis” ir piešķirts 46 cilvēkiem.
2015.gada 5.jūnijā Daugavpils Kultūras pilī par ilggadēju un godprātīgu darbu,
ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķīra apbalvojumu “Goda daugavpilietis”:


Mihailam Pupiņam - Latgales zoodārza vadītājam;



Jevgeņijam Timošenko – ilggadējam Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja

direktoram;


Genovefai Barkovskai - Daugavpils Universitātes vēstures doktorei, Daugavpils

Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājai;


Valērijam Jegorovam - Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils

tehnikums” direktora vietniekam profesionālajā jomā;


Rišardam Stankevičam - Latvijas Poļu savienības un Latvijas Poļu savienības

Daugavpils nodaļas „Promieņ” priekšsēdētājam;


Aleksejam Vidavskim – ilggadējam Daugavpils pašvaldības vadītājam, Latvijas

Republikas 8. un 9.Saeimas deputātam.
Savukārt, apbalvojums „Mūža ieguldījums” 2015.gadā tika piešķirts Daugavpils sporta
dzīves organizatoram Vilhelmam Stepanovam.
6.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību
Lai informētu pilsētas iedzīvotājus par pilsētas sabiedriskās dzīves aktualitātēm un
sniegtu nepieciešamo informāciju, uzturētu pastāvīgu saikni ar pilsētas iedzīvotajiem,
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk, Domes) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
aktualizē informāciju pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv par Domes nodaļu,
departamentu un iestāžu kontaktiem, pieņemšanas laikiem, deputātu pieņemšanas kārtību,
par izmaiņām Domes komisijās un komitejās. Domes apmeklētājus informācijas birojā
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nodrošina ar informāciju par pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, kā arī valsts iestāžu
kontakttālruņiem, adresēm, darba laiku, informāciju par publiskajiem pakalpojumiem,
Domes budžetu, kā arī ar dažādām prezentācijām, video un foto materiāliem un plašu
informāciju par pilsētu. Tāpat, Domes informācijas birojā ir pieejami publisko un sabiedrisko
apspriešanu materiāli un priekšlikumu anketas, informācija par Domes sēdē pieņemtajiem
lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, informācija par deputātu pieņemšanas laiku, NVA
informācija par vakancēm pilsētā un tml. Veiksmīgi tiek realizēts informatīvais interneta
televīzijas projekts, darbojas mājas lapa www.tv.daugavpils.lv. Ik dienu tiek gatavoti video
sižeti par pašvaldības aktualitātēm.
2015.gadā Domes informācijas birojā tika reģistrēti 52 359 jautājumi, tajā skaitā, tika
pieņemti aptuveni 20 180 apmeklētāji klātienē (mēnesī  1682), tika saņemti 9 140 telefona
zvani (mēnesī  762), 479 „e-jautājumi” (mēnesī  40), uz kuriem informācijas biroja
darbinieki sagatavoja elektroniskās atbildes.
Uz informācijas biroja elektroniskajām vēstulēm tika saņemtas aptuveni 22 560
elektroniskās atbildes (mēnesī  1880). 2015.gadā palielinājās to iedzīvotāju skaits, kuri
izmanto e-pakalpojumu vidi www.latvija.lv, piemēram, elektroniski tika iesūtītas 3 080
dzīvesvietas deklarācijas, palielinājās arī e-parakstītu dokumentu skaits – tika saņemti 1 140
e-dokumenti no juridiskām personām. Cita veida e-pakalpojumi tika izmantoti reti un to
skaits ir mērāms dažos desmitos iesniegumu gadā. Daudz elektronisko vēstuļu bija no
ministrijām,

LPS,

LLPA,

Latgales

plānošanas

reģiona,

tiesu

izpildītājiem,

VZD,

Zemesgrāmatas un citām valsts iestādēm, informācija par dažādiem semināriem, kursiem,
piedāvājumiem sadarbībai un reklāma.
2015.gadā Domes informācijas birojā no fiziskām personām tika saņemti un reģistrēti
2 163 iesniegumi (mēnesī  180,25), kas tika adresēti Domes vadībai. Iesniegumi tika
reģistrēti elektroniskajā lietvedības sistēmā OneCRM, skenēti, pārsūtīti Domes vadībai
vīzēšanai, tāpat elektroniskajā lietvedības sistēmā OneCRM tika reģistrētas 1 171
pašvaldības speciālistu sagatavotās atbildes (mēnesī  97,58) izsūtīšanai no Domes, kā arī
ieskenētas un pievienotas lietvedības sistēmā OneCRM aptuveni 1000 (mēnesī  45,45), citu
pašvaldības iestāžu sagatavotās starpatbildes un atbildes uz Domē saņemtajiem
iesniegumiem. Pēc nepieciešamības tika sniegta palīdzība Domes apmeklētājiem iesniegumu
sastādīšanā un uzrakstīšanā.
Domes informācijas birojs pieņem dokumentus uz amatu vakanču konkursiem un
citiem pašvaldības izsludinātiem konkursiem.
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2015.gadā tika pieņemti iesniegumi, kas tika adresēti Sociālo lietu pārvaldei,
piemēram, iesniegums vienreizējam pabalstam sakarā ar bērna piedzimšanu. Pavisam
Sociālo lietu pārvaldei tika pieņemti un nodoti izskatīšanai vairāk kā 50 iesniegumi. Tika
sagatavotas un izsniegtas pēc pieprasījuma 136 izziņas par personas apbedījuma vietu
Daugavpilī (mēnesī  11,33).
2015.gadā Domes informācijas birojā uz pieņemšanu pie Domes priekšsēdētāja
vietniekiem pierakstījās 306 apmeklētāji: pie Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka J.Dukšinska 34 apmeklētāji, pie Domes priekšsēdētāja vietnieka P.Dzalbes - 205 apmeklētāji, pie Domes
priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Rodionova - 67 apmeklētāji. Par katru apmeklējumu uz
pieņemšanu tika sagatavota apmeklētāja reģistrācijas kartiņa. Pēc apmeklētāju pieņemšanas
kartiņas ar vadības rezolūciju tiek elektroniski pārsūtītas attiecīgajiem pašvaldības
speciālistiem un iestādēm atbildes sagatavošanai vai izpildei.
Pārskata gadā Domes informācijas birojā tika pieņemti 6 083 (mēnesī  506,92)
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju iesniegumi, par atļaujām vienkāršotai robežšķērsošanai ar
Baltkrieviju, kā arī tika sagatavoti un iesniegti 4 saraksti par datu iekļaušanu Pierobežas
teritoriju iedzīvotāju sarakstā Valsts robežsardzei. Biroja darbinieki sniedza konsultācijas
par iesniegumu aizpildīšanas kārtību un, nepieciešamības gadījumā, palīdzēja aizpildīt
iesniegumu anketas.
2015.gada aprīlī Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa organizēja reģionālo un
Latvijas plašsaziņas līdzekļu žurnālistu vizīti Daugavpilī, kā rezultātā informācija par mūsu
pilsētu, pasākumiem, tūrisma iespējām bija atainota

reģionālajos laikrakstos Jelgavā,

Liepājā, Tukumā, Kuldīgā, Rīgas rajonā, Rēzeknē, Valmierā.
Daugavpils pilsētas dome veiksmīgi sadarbojas ar visiem Daugavpilī strādājošiem
laikrakstiem, televīziju, radio un interneta portāliem, kā arī ar Latgales reģionālo televīziju.
2015.gada laikā Daugavpils pilsētas domes vadība un darbinieki regulāri piedalījās pilsētas
radio un televīzijas rīkotajās tiešraidēs, lai uzturētu atgriezenisku saikni ar iedzīvotājiem,
atbildētu uz jautājumiem, kas tiek uzdoti pa tālruni, tādejādi labāk uzzinot par iedzīvotāju
vēlmēm un interesēm. 2 reizes mēnesī tika rīkotas preses konferences, lai nodrošinātu saikni
ar žurnālistiem un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, sniegtu iedzīvotājiem svarīgu
informāciju, kā arī lai atskaitītos par padarīto un informētu par pašvaldības plāniem.
Domes informācijas birojs katru mēnesi pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv,
sadaļā “Kalendārs” izvieto aktuālākos kultūras un sporta pasākumus pilsētā, Latvijas valsts
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portālā www.latvija.lv administrē pašvaldības pakalpojumus. 2015.gadā tika aktualizēta un
papildināta informācija par 58 pašvaldības pakalpojumiem.
6.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Saskaņā ar Lursoft datiem Daugavpilī ir reģistrētas 529 biedrības, nodibinājumi un
sabiedriskās organizācijas. Daugavpils pilsētas dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām
organizācijām. Daugavpils pašvaldība iznomā tai piederošās telpas NVO, sniedz
neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta
publiskos svētku pasākumus, mācību un apmaiņas braucienus. Daugavpils pilsētas dome bija
viena no pirmajām pašvaldībām, kas no 2004.gada sāka finansiāli atbalstīt NVO darbību. No
2011.gada tiek sniegts atbalsts NVO sektoram, pamatojoties uz noteikto kārtību, kādā
Daugavpils pilsētas dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta programmas “Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonds”. Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma
piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu
projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt
iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, veicināt sadarbību starp
pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļus saņem vairākas pilsētas biedrības
savas darbības nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas
Savienības projektu līdzfinansēšanai. Līdzekļus no budžeta programmas “Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonds” ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras ir sagatavojušas un
iesniegušas pieteikumu atbilstoši noteiktajai kartībai. Daugavpils sabiedriskās organizācijas
divreiz gadā, līdz 1.aprīlim un līdz 1.septembrim, var iesniegt pieteikumus pasākumu un citu
sabiedriski nozīmīgo projektu līdzfinansēšanai. Līdzfinansējums tiek nodrošināts no
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļiem un finansējumu piešķir Izglītības un
kultūras komiteja un Sociālo jautājumu komiteja.
Pārskata gadā Sabiedriskās organizācijas iesniedza izskatīšanai un līdzfinansējuma
saņemšanai 176 projektu pieteikumus, kopējā pieprasītā summa bija 134 660 tūkst. euro.
Sociālo jautājumu un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, izskatot sabiedrisko
organizāciju

pieteikumus,

atbalstīja

111

sabiedriskās

organizācijas

un

piešķīra

līdzfinansējumu 64 000 tūkst. euro apmērā.
2015.gadā no pilsētas budžeta Sabiedriskajām organizācijām tika pārskaitīts 122 748,
50 tūkst. euro. Biedrības "Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projektam bērnu
zinātkāres centra „Zili brīnumi” izveidošanai tika piešķirts 37 501,00 tūkst. euro.
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Pateicoties Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumam, Daugavpilī tika
organizētas vairākas senjoru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, jauniešu, kultūras, sporta, bērnu
u.c. sabiedrisko organizāciju iniciatīvas.
6.3. Pašvaldības sadarbība starptautiskā līmenī
Gada laikā tika izstrādātas un vadītas dažāda veida prezentācijas par Daugavpili
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Prezentācijas tika gatavotas pilsētas viesiem,
tirdzniecības kameru pārstāvjiem no dažādām valstīm, ārzemju delegācijām, vēstniecību
pārstāvjiem, projektu partneriem, potenciālajiem investoriem un citiem.
Daugavpils pilsētas pozitīvā ekonomiskā un sociālā tēla veidošanā Daugavpils pilsētas
dome no 2015.gada 23. līdz 24.aprīlim organizēja III Starptautisko Daugavpils tūrisma
konferenci „Daugavpils - 740. Pilsētas jaunā identitāte”. Konferences mērķis bija iepazīstināt
nozares speciālistus ar Daugavpils pilsētas jauno zīmolu un dažādām tūrisma iespējām, kā
arī veicināt Latvijas un ārzemju tūrisma speciālistu sadarbību. Konferencē piedalījās vairāk
kā 200 tūrisma nozares speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas. Konferences
ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno pilsētas zīmolu, kurš simbolizē pilsētas
daudzveidību, Daugavpils „nacionālā ēdiena” ideju, kā arī ar izcilā, pasaulslavenā abstraktā
ekspresionista Marka Rotko oriģināldarbiem un Mākslas centra otrajai dzimšanas dienai
veltītajām jaunās izstāžu sezonas izstādēm, viesi piedalījās renovētās Daugavpils Cietokšņa
1.krasta lunetes atklāšanas pasākumā, kā arī noskatījās Daugavpils teātra izrādi.
Ar mērķi veicināt sadarbību investīciju piesaistē un kontaktu veidošanā dažādās
sfērās gada laikā Daugavpils pilsētu apmeklēja diplomāti no ārvalstīm:


Igaunijas vēstnieks Latvijā Teniss Nirks;



ASV vēstniecības pagaidu pilnvarotā lietvede Šarona Hadsone- Din;



Pirmā oficiālā Daugavpils pilsētas domes vadības un jaunā Baltkrievijas

ģenerālkonsula Vladimira Klimova tikšanās;


Francijas vēstnieks Latvijā Stefans Viskonti;



Kanādas vēstnieks Latvijā Alēns Osērs;



Polijas vēstniece Eva Dembska;



Somijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā V.E. Olli Kantanena;



Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Jans Guocjans (Yang Guoqiang);



Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sade;



Uzbekistānas vēstnieks Latvijā Afzals Artikovs;



35 Latvijā akreditēti vēstnieki un viņu ģimenes locekļi;
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Francijas vēstniecības padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos, Francijas

institūta direktors Žils Bonviāls;


Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mārtiņš Virsis un Latvijas konsuls Vitebskā Uģis Skuja;



Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastiano Fulci;



Gētes institūta jaunais direktors Arni Šneiders un Vācijas vēstniecības kultūras

atašejs Kristofs Klarmans.
Pārskata gadā Daugavpilī viesojās vairākas amatpersonas un delegācijas no citām
valstīm:


Pilsētas svētku viesi no Maskavas Centra apgabala, Narofominskas, Pleskavas,

Vitebskas un Vitebskas apgabala, Bobruiskas, Ramlas, Panevēžas un Batumi;


Turcijas pašvaldības delegācijas vizīte „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

veselīgai paaudzei („Effective Media Literacy for Healthy Generations”) projekta ietvaros;


Harkovas (Ukraina) delegācija;



Skolēni un pedagogi no Portugāles un Turcijas ES programmas “Erasmus+” ietvaros;



Jaunieši no Gruzijas, Polijas, Portugāles un Latvijas brīvprātīgā darba apmaiņas

projekta ietvaros;


Sadraudzības pilsētas Motalas (Zviedrija) delegācija un jaunais Motalas mērs Elias

Gerges;


Baltkrievijas Republikas uzņēmējdarbības konfederācijas organizētā Baltkrievijas

uzņēmēju delegācija;
2015.gadā Daugavpili viesojās Latvijas Republikas ministri un ministriju pārstāvji, kā
arī Latvijas pašvaldību un organizāciju viesi:


Premjerministre Laimdota Straujuma;



Satiksmes ministrs Anrijs Matīss;



Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis;



Nacionālo bruņoto spēku komandiera vietnieks Juris Zeibārts;



Veselības ministrs Guntis Belevičs;



Satiksmes ministrs Anrijs Matīss;



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards;



Kultūras ministre Dace Melbārde;



Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija Daugavpils Domē

tikās ar vairāku Latgales pašvaldību vadītājiem;


Būvniecības valsts kontroles biroja vadītājs Pēteris Druķis;
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Rīgas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta delegācija



Neoficiālā īslaicīgā vizītē viesojās Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks;



Baldones novada pašvaldības delegācija;



Jēkabpils pašvaldības delegācija;



Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu delegācija;



Viļakas delegācija un Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
2015.gada 29.jūlijā Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), lielo pilsētu domes

priekšsēdētāji pirmo reizi tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Tikšanās laikā LLPA
vienojās par sadarbību un regulāru viedokļu apmaiņu ar Valsts prezidentu, kā arī pārrunāja
pašvaldību finanšu jautājumus un jautājumus par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma
efektīvu ieguldīšanu, kas veicinātu tautsaimniecības izaugsmi un atbilstu pilsētu attīstības
plāniem.
Pārskata gadā no 5. līdz 10. oktobrim Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome)
vadība piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona dienas. Delegācijas sastāvā bija Daugavpils
Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, Domes deputāti Aleksandrs Samarins un Aleksejs
Nikolajevs, Domes Attīstības departamenta vadītājas p.i. Sabīne Šnepste un viesnīcas “Park
Hotel Latgola” direktore Ruta Priede.
2015.gada 30.novembrī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis
Dukšinskis piedalījās ārvalstu vizītē Vitebskā.
6.4. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Daugavpils pilsētas domes līdzdalība starptautiskajos sadarbības projektos palielinās
ar katru gadu. Domei ir pastāvīgi partneri dažādās Eiropas Savienības valstīs un tiek atrasti
arvien jauni sadarbības partneri un jomas, kurās līdzdarboties. 2015.gadā tika turpināti jau
iepriekš iesāktie, kā arī uzsākti jauni projekti. 2015.gadā Dome iesniedza projektu
iesniegumus tādās programmās, ar kurām iepriekš nekad vēl netika strādāts, piemēram,
URBACT III, Baltijas jūras reģiona programma un Horizon 2020, to rezultāti vēl tiek gaidīti.
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Pašlaik īstenošanas procesā ir sekojoši projekti (Datu avots: Daugavpils pilsētas
domes Attīstības departaments):
Realizācijas
termiņš

Projekta nosaukums

Projekta kopējās
izmaksas, euro

„European Regions Developing
European Citizenship” (“Eiropas
reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”)

01.06.2015. –
31.03. 2017.

130 000 EUR –
paredzēti starptautisko
partneru tikšanās
pasākumu organizēšanai
vadošā partnera rīcībā.

“Effective Media Literacy for Healthy
Generations” (“Efektīva plašsaziņas
līdzekļu lietotprasme veselīgai
paaudzei”)

01.09.2014. –
31.08.2016.

102 150 EUR –
paredzēti starptautisko
partneru tikšanās
pasākumu organizēšanai
vadošā partnera rīcībā.

“Get into the swing of the City!” jeb 15.09.2015. –
“Gen-Y City” (“Iejūties pilsētas ritmā!”) 15.03.2016. (1.fāze)

97 600 EUR.
Katra partnera budžets
sastāda 8200 EUR.

„Cities of change – the co-operation of 01.06.2013. –
cities in the field of city development” 31.05.2015.
(„Pilsētu
sadarbība
teritorijas
attīstības jomā – pārmaiņu pilsētas”)

99 000 EUR.

7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Daugavpils pilsētas attīstības programmas ,,Mana pils Daugavpils” 2014. - 2020. gadam
izvirzītā

stratēģiskā

mērķa

,,Daugavpils

pilsēta

–

pievilcīgākā

vieta

dzīvei

un

uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā” sasniegšanai triju prioritāšu ietvaros, pašvaldība plāno
realizēt virkni aktivitāšu uzņēmējdarbības, kultūras, sociālās aprūpes, izglītības un sporta
jomās.
Ārējā finansējuma piesaistei pašvaldība veiks projektu sagatavošanu industriālo zonu
publiskās infrastruktūras uzlabošanai, pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kā arī pilsētas sabiedriskā transporta un ielu tīkla
infrastruktūras attīstībai.
Nākamajā gadā lielāka uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm šādos DAP 2020 Rīcības
plāna uzdevumu ietvaros:
1.prioritātē „Sabiedrība – Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji,
kuri lepojas ar savu pilsētu”
S1-1 Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā
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Pilsoniskās līdzdalības stiprināšana, atbalstot sabiedrisko organizāciju ilgtspējīgas un
uz attīstību vērstas aktivitātes;

S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde


pašvaldības ēku iekštelpu kosmētiskie remonti (Rīgas ielā 22A, Cietokšņa ielā 61,
Raiņa iela 27, Kr.Valdemāra ielā 13, Lāčplēša ielā 39, u.c.);



pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde (Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas
enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam, lokālplānojums zemes vienībām Križu
mikrorajonā, Radošo industriju centra attīstības koncepcija, u.c.), u.t.t.

S2-1 Kvalitatīva veselības aprūpe


sertificēta ārstniecības personāla piesaiste veselības aprūpes jomā Daugavpils
pilsētā;



veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošana.

S2-2 Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni


pašvaldības dzīvojamā fonda saglabāšana un atjaunošana;



pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā (autostāvvietu
izbūve, ceļu pārbūve, apgaismojuma ierīkošana, u.t.t);



bērnu rotaļu pilsētiņas modernizācija (Centrālparkā, pie 16.vsk., Slavas skvērā) un
jaunu bērnu rotaļu laukumu izbūve (pie “Stropu vilnis”, Kandavas – Alejas ielu rajonā,
Aleksandra ielā 4), u.t.t.

S2-3 Sociālie pakalpojumi un palīdzība


sociālo pakalpojumu iestāžu ēku infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
uzlabošana (Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem,
Sociālajā mājā, Bērnunamā - patversmē „Priedīte”, Nakts patversmē un Sociālajā
patversmē);



e-sociālās sistēmas ieviešana un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, modernizējot
SLP materiāltehnisko bāzi, u.t.t.

S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve


kultūras iestāžu ēku infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana (Vienības
nams, Kultūras pils, Latgales centrālā bibliotēka, Krievu kultūras centrs, u.c.), u.t.t.

S2-5 Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas


sporta

un

aktīvās

atpūtas

objektu

infrastruktūras

uzlabošana,

kā

arī

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana (sporta bāze „Dzintariņš”, sporta komplekss
„Celtnieks”, boksa zāle, sporta dienesta viesnīca, šautuve, Daugavpils Ledus halle,
u.c.);
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S3-1 Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana


būvprojektu izstrāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai;



būvprojektu izstrāde izglītības iestāžu (Daugavpils Valsts ģimnāzija, Dizaina un
mākslas

vidusskolas

“Saules

skola”,

u.t.t.)

materiāli

tehniskās

bāzes

un

infrastruktūras modernizācijai;


gaismekļu un elektroinstalācijas nomaiņa, iekštelpu remonti, u.t.t.

S3-2 Kvalitatīvi pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumi


pedagogu un audzinātāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi,
pieredzes apmaiņas braucieni;

2.prioritātē “Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto vērtību”
E2-2 Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru


Čerepovas, Gajoka, Ziemeļu rūpnieciskajās zonās, Križu, Spaļu ielas rūpnieciskajās
teritorijās publiskās infrastruktūras attīstības būvprojektu izstrāde;



būvprojektu

izstrāde

Daugavpils

pilsētas

degradēto

objektu

revitalizācija

uzņēmējdarbības veicināšanai.
E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana


Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras telpu remonts Vienības namā;



Šmakovkas muzeja darbības uzsākšana;



būvprojekta izstrāde Bruģu ielas promenādes būvniecībai;



Latgales zoodārza infrastruktūras uzlabošana un ekspozīciju paplašināšana, u.t.t.

3.prioritātē „Vide – Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide”
V1-2 Sabiedriskā transporta pilnveidošana


pilsētas sabiedriskā transporta pieturu paviljonu izbūve;



tehnisko projektu izstrāde ritošā sastāva tehniskās apkopes punkta rekonstrukcijai;



jaunas tramvaja līnijas izbūves uzsākšana (Vasarnīcu iela – Daugavpils reģionālā
slimnīca – Stropi);



sabiedriskā transporta parka infrastruktūras attīstība (autobusu parka ritošā sastāva
atjaunošana starppilsētu nozīmes un vietējās nozīmes maršrutos), u.t.t.

V1-3 Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra


pilsētas ielu asfalta seguma pārbūve vai izbūve, ielu grants seguma pārbūve, u.t.t.



tehnisko projektu izstrāde ielu un gājēju ietvju izbūvei/pārbūvei;



multifunkcionāla Velo-Skeit parka izveidošana Daugavpilī (Esplanādē, pie DU jaunās
ēkas), veicot atpūtas parka labiekārtojumu (t.i. gājēju ietves, autostāvvietas laukums);
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V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana


energopārvaldības sistēmas izveides un ieviešanas uzsākšana pašvaldībā;



pašvaldības

atbalsts daudzdzīvokļu

ēku

energoefektivitātes

paaugstināšanas

pasākumiem;


pilsētas publiskā ielu apgaismojuma izbūve un pārbūve;



tehnisko projektu izstrāde apgaismojuma būvniecībai;



elektroauto uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve;



ēku

energoauditu

un

būvprojektu

izstrāde

pašvaldības

iestāžu

ēku

energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai (Jelgavas iela 30A, Marijas iela 1D, 1E,
Rīgas iela 8, u.t.t.).
V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi


centralizētās siltumapgādes sistēmas infrastruktūras pilnveidošana - pilsētas
maģistrālo siltumtīklu pārbūve un

nomaiņa; siltumcentrāļu infrastruktūras

uzlabošana, veicot pasākumus siltumenerģijas patēriņa samazināšanai pašu
vajadzībām; siltumcentrāles Nr.3 rekonstrukcijas uzsākšana, veicot jaunas katlumājas
izbūvi Mendeļejeva ielā 13A ar jaudu 15÷20 MW un kurināmo – šķeldu atjaunojamo
energoresursu izmantošanai;


ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana, palielinot privātmāju
pieslēgšanu pie centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;



lietus ūdeņu kanalizāciju tīklu pārbūve;



kapu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, izbūvējot atkritumu
pagaidu uzglabāšanas laukumu Komunālajos kapos;



Pilsētas infrastruktūras elementu izbūve trokšņa mazināšanai, u.t.t.

V2-3 Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru


jaunu dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide;



vides kampaņu organizēšana sabiedrības motivācijai atkritumu šķirošanā.

V3-2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana


Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pulvera noliktavas ēkas (Nikolaja ielā 1)
restaurācijas un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde;



Cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte, tehniskā apsekošana un
glābšanas programmas izstrāde;



tehniskā projekta izstrāde Cietokšņa promenādes būvniecībai Daugavas upes labajā
krastā Daugavas ielas Cietokšņa rajonā, u.t.t.

V4-1 Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu
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atjaunot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi pilsētas teritorijas labiekārtošanai;



pilsētas ūdensmalu sakārtošana un labiekārtošanas (7 jaunas atpūtas zonas dažādos
mikrorajonos);



Porohovkas parka teritorijas labiekārtošana un teritorijas apgaismojuma izbūve;



degradēto būvju

apsekošana, pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošana

(Daiļrades ēkas nojaukšana);


Lielā Stropu, Šūņu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana;



tehniskās dokumentācijas izstrāde L. Stropu ezera krasta un pieguļošās teritorijas
labiekārtošanai;



uzsākta Lielā Stropu ezera liedaga un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas 1.kārtas
realizācija - promenādes izbūve gar ezera krastu;



Daugavpils

pilsētas

aizsargbūves

būvniecības

priekšizpēte

un

tehniskās

dokumentācijas izstrāde Ruģeļu mikrorajonā;


suņu pastaigas laukumu labiekārtošana pilsētas teritorijā, u.t.t.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Daugavpils pilsētas domei
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr. DAUG/2

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada konsolidētā
finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver:


2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā
konsolidētajā finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata
par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas
būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto
finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti
nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par
to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu
pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu
profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu
finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai
nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu,
ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības
aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma
izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Pašvaldības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
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Cita informācija
Mūsu revīzijas mērķis bija izteikt revidentu atzinumu par finanšu pārskatā uzrādīto vēsturisko finanšu informāciju. Klāt
pievienotā budžeta informācija, kas iekļauta ieņēmumu un izdevumu pārskatos, ir sniegta, lai varētu veikt papildus
analīzi. Šī informācija tika apkopota no Pašvaldības sagatavotajiem dokumentiem un tā netika pakļauta revīzijas
procedūrām. Tāpēc attiecībā uz budžeta informāciju mēs neizsakām savu atzinumu.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata
sadaļā Vadības ziņojums - ZIŅO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2015. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „Deloitte Audits Latvia”
Licence Nr. 43
Roberts Stuģis
Valdes loceklis

Elīna Sedliņa
Zvērināta revidente
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