Cienījamie pilsētnieki!
Daugavpils pašvaldība atskaitās jums par darbu, kas veikts 4
gadu laikā, no 2009. gada jūnija.
Šajā izdevumā ir apkopota informācija par to, kur tērēta pašvaldības nauda, kādi projekti realizēti,
kā attīstījās un būvējās pilsēta, kas
izdarīts mūsu bērnu, jauniešu,
maznodrošināto iedzīvotāju labā.
Pirms diviem gadiem pilsēta izvēlējās devīzi: „Daugavpils
ir iespēju pilsēta!”. Neskatoties
uz sarežģīto sociāliekonomisko
situāciju valstī, Daugavpils spēja
panākt ekonomisko izrāvienu un
uzsākt strauju attīstību. Pirmkārt,
par to liecina pilsētas uzņēmumu ekonomiskie rādītāji, kas pārsniedz pirmskrīzes laika rādītājus.
Daugavpils ir otra lielākā Latvijas
pilsēta, nozīmīgs Latgales reģiona
centrs pie Eiropas Savienības austrumu robežas. Daugavpils pašvaldība par savu prioritāti noteikusi
atbalstu uzņēmējdarbībai, jo tas
ir galvenais ceļš uz pilsētas ekonomisko attīstību kopumā. Daugavpils ir atvērta investīcijām, ko

pilsēta apliecina ar savām aktivitātēm infrastruktūras modernizācijā
un uzņēmējdarbības atbalstīšanā.
Daugavpils ir iespēju pilsēta, tā
piedāvā daudz dažādu iespēju
saviem iedzīvotājiem un viesiem,
uzņēmējiem un investoriem.
Otra pašvaldības darba prioritāte ir tūrisma veicināšana. Pilsēta
lepojas ar savu kultūrvēsturisko
mantojumu – mūsu pērli Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru, Baznīckalnu, pilsētas
vēsturisko centru.
Noteiktās prioritātes sniedza
pozitīvus rezultātus. Neskatoties
uz to, ka Latgalē kopumā bezdarba līmenis turpina palielināties,
Daugavpilī pēdējo gadu laikā tas
samazinājās par 2%. Tiek radītas
jaunas darba vietas, kas nozīme
papildus nodokļu iekasēšanu pilsētas budžetā. Tās ir jaunas iespējas
attīstībai. Patiecoties šādām iespējām pilsētas budžetā pastāvīgi tiek
veikti grozījumi. Papildus līdzekļi
novirzīti pilsētsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju labklājības līme-

ņa paaugstināšanai, jo iedzīvotāji
– galvenā pilsētas bagātība. Finansējuma palielināšana sociālajai sfērai ļāva ieviest jaunus pabalstu veidus pilsētniekiem. Uz 2013. gadu
realizētas lielas pilsētas ielu rekonstrukcijas programmas. Pirmo reizi,
daudzu gadu laikā, tika remontēti

pagalmi, īpaša vērība veltīta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanai. Daugavpils ir vienīgā
Latvijas pilsēta, kas piedāvā saviem
iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju
siltināšanas līdzﬁnansējumu 80%
apmērā. Pašvaldība tiecas veidot

Daugavpili komfortablu gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Daugavpils pilsētas dome izsaka pateicību daugavpiliešiem par
darbu pilsētas labā, panākumiem
mācībās, mākslā un sportā, par
patriotismu un patiesu savas pilsētas mīlestību!

FINANSES
Daugavpils pilsētas budžets ir galvenais ﬁnanšu dokuments, kurš nosaka pašvaldības rīcībā esošo ﬁnanšu resursu apjomu likumā noteikto pamatfunkciju izpildei, izvirzīto mērķu
un prioritāšu realizācijai.
Daugavpils pašvaldības budžeta prioritātes
2009. – 2013. gados bija:
 izglītība;
 ekonomiskā darbība;
 iedzīvotāju sociālā aizsardzība;
 pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana;
 kultūra, sports, atpūta, darbs ar jaunatni;
 vides aizsardzība;
 vispārējie vadības dienesti;
 sabiedriskā kārtība un drošība.

EKONOMIKA
Daugavpils ir pilsēta ar līdzsvarotu daudznozaru ekonomiku, kur nodarbinātības un labklājības pamats ir mazais un vidējais
bizness, kas, balstoties uz jaunajām tehnoloģijām, ražo konkurētspējīgu produkciju.
Daugavpils pilsētas galvenās
priekšrocības ir:
 izdevīgs ģeogrāﬁskais stāvoklis un robeža ar 3 dažādām valstīm;
 attīstīta infrastruktūra;
 labvēlīga biznesa vide;
 zems izmaksu līmenis;
 mācību iestāžu koncentrācija;
 daudznacionāla vide.
2012. gada laikā rūpniecības
uzņēmumu saražotās produkcijas apjoms pieauga par 10%, sa-

www.daugavpils.lv

līdzinājumā ar 2011. gadu un sastādīja 159 495 700 Ls. Salīdzinot
ar ekonomikas lejupslīdi 2009.
gadā, saražotās produkcijas apjomi pieauga par 37%.
Nozīmīgs rūpniecības produkcijas apjoms pēdējo trīs gadu laikā
ir sasniegts pateicoties pozitīvai
dinamikai pilsētas nozīmīgākajās ražošanas nozarēs. Tautsaimniecības struktūru un pilsētas
ekonomisko attīstību Daugavpilī
tradicionāli pārstāv sekojošas nozares: gatavo metālizstrādājumu
ražošana, dzelzceļa lokomotīvju
un ritošā sastāva ražošana/remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana. Daugavpils tautsaimniecības nozaru struktūrā

vislielāko daļu ieņem gatavo metālizstrādājumu ražošana (27 %).
Laika posmā no 2009.gada
līdz 2011.gadam Daugavpils uzņēmēji ražošanas infrastruktūras
modernizācijā ieguldīja vairāk
nekā 20 milj. Ls, t. sk. vairāk nekā
13 milj. Ls tika ieguldīti iekārtu
modernizācijā.
2012. gada laikā parādījās vairāki jauni ražošanas uzņēmumi otrreizējās produktu pārstrādes laukā
(papīra un polimēru pārstrādē), izstrādājumu ražošanā no plastmasas,
kokapstrādes un šūšanas jomās. Ražošanas attīstībā ieguldīti 8 milj. Ls.
Pašlaik Daugavpilī tiek veidota jauna
elektronisko ierīču montāžas ražotne un kokogļu ražotne.
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UZŅĒMUMI, KAS DAUGAVPILĪ IR IZVEIDOTI 2009. – 2012. GADU LAIKĀ
Nosaukums

Apraksts

Otrreizējā plastmasas pārstrāde, tetrapaku pārstrāde, ar alumīniju metalizētas
otrreizējās drumstalas ražošana
Polimēru kompozītu ražošana
SIA „Urban Plast”
Gumijas ﬂīžu ražošana sporta un bērnu laukumiem
SIA „Eco Step Baltic”
Siltumizolējušais materiāls ekovate tiek ražota no avīžu makulatūras ar sāļu piejaukumiem
SIA „ Eko Iso”
Šūšanas uzņēmums, šuj pamatā darba apģērbu
SIA „Baltijas moderns”
Šūšanas uzņēmums, šuj sieviešu, vīriešu un bērnu apģērbus
SIA „Lattex D”
Šūšanas uzņēmums, šuj specializētos apģērbus sporta nodarbībām un dejām
SIA „Flemur”
UZŅĒMUMI TAPŠANAS STADIJĀ
Aktīvo dūņu pārstrāde, iegūstot elektroenerģiju un siltumu
SIA „Alternum”
Zemas kvalitātes biomasas pārstrāde, iegūstot kokogli un elektroenerģiju.
SIA „Hi Tech Energy”
Elektronikas ražošana
SIA „Altonika”
VEIKTAS LIELAS REKONSTRUKCIJAS ESOŠAJOS UZŅĒMUMOS 2009. – 2012. GADU LAIKĀ
Paplašinātās ražošanas iespējas: izveidota otrā rūpnīcas kārta ar modernu aprīkojumu,
SIA „Axon Cable”
paplašināta kabeļu savienotāju ražošana
Izveidota jauna moderna pievadķēžu ražotne
SIA ”Ditton Chain”
Rekonstrukcijas rezultātā ieviesta mūsdienu maizes cepšanas tehnika un receptūras
AS „Latvijas maiznieks”
AS „Daugavpils Lokomotīvju
Ieviestas automatizētas rezerves daļu ražošanas līnijas
remonta rūpnīca”
Izveidota moderna līnija, atjaunojot ekskluzīva alus ražošanu uzņēmumā „Latgales alus”
SIA „Mamas D”
Palielinātas ražošanas jaudas, paplašināts asortiments, t. sk. sautētās gaļas ražošana
SIA „Rital D”
SIA „Abi Pro”

l Daugavpilī attīstās ražošana
Kopumā rūpniecības nozarē
Daugavpilī strādā 82 vidējā līmeņa uzņēmumi, t.sk. 50 uzņēmumi
savu produkciju eksportē.
2011. gadā veikta Daugavpils
rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un tajās atrodošos uzņēmumu inventarizācija.
Izveidoti Daugavpils investīciju iespēju, uzņēmumu katalogi un uzņēmumu izvietojuma kartes. Tas deva iespēju
piedāvāt ēkas un zemes gabalus potenciālajiem investoriem
jaunu ražošanas uzņēmumu
attīstīšanai, kā arī iespēju nākamajos gados realizēt apjomīgus
ES līdzﬁnansētos projektus šo
industriālo zonu infrastruktūras
sakārtošanai, kas veicinās tālāku

investoru piesaisti un ražošanas
uzņēmumu attīstību.
Viena no lielākajām Daugavpils
industriālajām teritorijām ir Ziemeļu rūpnieciskā zona. Tur atrodas 38 ēkas un strādā vairāk nekā
1200 cilvēki.
Dinamiski attīstās arī Čerepovas rajona rūpnieciskā zona un bijušās rūpnīcas „Dauer” industriālā
teritorija ar vairāk nekā 1000 strādājošiem, kā arī Cietokšņa noliktavu un Motoru ielas zona ar vairāk
nekā 500 strādājošiem.
2012. gada beigās bezdarba
līmenis Daugavpils pilsētā bija
10,6 %, kas ir valsts vidējā rādītāja
līmenī. Salīdzinot ar 2009. gadu,
kad ekonomikas lejupslīdes rezultātā bezdarbnieku skaits pilsētā

pieauga un sastādīja 7285, trīs gadu
laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits
samazinājās par 2523 cilvēkiem.
2012. gada beigās bezdarbnieku skaits bija 4762 cilvēku, kas vēl
joprojām pārsniedz 2008. gada
bezdarbnieku skaitu par 1492 cilvēkiem.

kārt otrajā Starptautiskajā investīciju forumā „Latgale – Eiropas Savienības Austrumu vārti”, kas notika
2012. gada 20. un 21. septembrī,
piedalījās vairāk nekā 450 dalībnieki no 14 valstīm.
Šajā laikā ir būtiski palielinājusies ārvalstu investoru interese

par Daugavpili kā potenciālo investīciju vietu, saskaņā ar LIAA
(Latvijas investīciju un attīstības
aģentūras) apkopotajiem datiem
par ārvalstu investoru kopējo pieprasījumu skaitu, visvairāk LIAA ir
snieguši informāciju par Daugavpils pilsētu.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEICINĀŠANA.
INVESTĪCIJU PIESAISTE
2009. – 2012. gadu laikā pašvaldība aktīvi strādāja, lai uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi un piesaistītu investīcijas. Pilsētas dome 2011.
gada 22. – 23. septembrī rīkoja
pirmo Starptautisko investīciju forumu. Forums bija radošs risinājums tam, lai veicinātu investīciju
piesaisti pilsētai, izceltu Daugavpils
priekšrocības un attīstības iespējas,
kā arī iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības vidi pilsētā un pašvaldības
instrumentiem biznesa veicināšanai. Dalībai forumā pieteicās 70
viesi no 7 ārvalstīm un Latvijas, kā
arī 250 reģiona uzņēmumi. Savu-

l II Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības pilsētu forums Daugavpilī

RŪPNIECĪBAS NOZARU PRODUKCIJAS APJOMS DAUGAVPILĪ 2012. GADĀ
(saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošajiem datiem)
Nozare
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā
sastāva ražošana/remonts
Pārtikas produktu un dzērienu
ražošana
Siltumenerģija un ūdens apgāde
Gatavo metālizstrādājumu
ražošana
Elektrisko kabeļu un to
savienojumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ķīmisko vielu un produktu
ražošana
Pārējā ražošana
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2012. g.
(tūkst. Ls)

Strādājošo
Strādājošo
2011. g.
skaits
skaits
(tūkst. Ls)
2012. g.
2011. g.

Produkcijas
apjoma
izmaiņas (%)

Strādājošo
skaita izmaiņas
(%)

37 799,5

1 246

28 424,8

1 152

+33%

+8,2%

25 509,8

1031

22 163,2

928

+15,1%

+11,1%

24 782,9

545

20 631,5

547

+20,1%

-0,4%

45 130,4

2 391

45 485,7

2 358

-0,8%

+1,4%

12 854,0

396

11 878,0

321

+8,2%

+23,4%

4 632,0

529

7 191,9

570

-35,6%

-7,2%

3 287,0

108

3 107,0

112

+5,8%

-3,6%

5 500,0

168

6 086,8

171

-9,6%

-1,8%

l Daugavpils suvenīri

www.daugavpils.lv

l Tranzītielas A13 rekonstrukcija
EIROPAS SAVIENĪBAS
FONDU APGUVE
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā laika posmā no
2008. – 2013. gada 1. ceturksnim
tiek realizēti 74 ES līdzﬁnansētie
projekti, kuru kopējā summa sasniedz 129 845 469 Ls. Šobrīd ir
apgūti 70,05 milj. Ls no projektu
kopējā ﬁnansējuma.
Šobrīd tiek īstenota virkne projektu pilsētvides, transporta, komunālo pakalpojumu, kultūrvēsturisko
objektu, izglītības, sociālo, veselības
iestāžu infrastruktūras uzlabošanas
un ekonomiskās attīstības jomā.
Tie ir projekti, kurus īsteno vairākas
Daugavpils pašvaldības struktūrvienības un kapitālsabiedrības.
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
n 2010
Parakstīts protokols par sadraudzību un sadarbību ar Maskavas Centra apgabalu.
Ar Sanktpēterburgu parakstīta
vienošanās par sadarbību veselības aprūpes jomā.
Valsts prezidenta Valda Zatlera
un Polijas prezidenta Broņislava
Komorovska darba vizīte Daugavpilī.
n 2012
Parakstīti Nodomu protokoli ar:
 Magdeburgu (Vācija);

l Daugavpils prece

l Satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas I kārta

 Bobruisku (Baltkrievija);
 Lidu (Baltkrievija);
 Batumi (Adžārija, Gruzija);
 Alaverdi (Armēnija).
Parakstīts paziņojums par sadarbību ar Varmijas–Mazūrijas reģionu un Malopolskas vojevodisti
(Polija).
n 2011–2012
I un II Daugavpils Starptautiskie Investīciju forumi.
n 2012 –2013
I un II Daugavpils Starptautiskās tūrisma konferences.
n 2013
II Latvijas – Baltkrievijas sadraudzības pilsētu forums Daugavpilī.

BŪVNIECĪBA
n 2009
Darbu uzsākusi Daugavpils
lielākā sporta būve: Daudzfunkcionālais sporta centrs Stadiona
ielā 1.
n 2010
Jaunās dzemdību nodaļas
būvniecība un operāciju bloka
rekonstrukcija Daugavpils reģio-

nālajā slimnīcā, Vasarnīcu ielā
20.
n 2011
Nozīmīgākais 2011. gada
ekspluatācijā pieņemtais būvobjekts ir Daugavpils autotransporta mezgls Vidzemes, Piekrastes,
A.Pumpura un Višķu ielās.
Latvijas būvnieku asociācijas

rīkotajā skatē „Gada labākā būve
Latvijā 2011” nominācijā „Labākā
inženierbūve” Daugavpils autotransporta mezgls ieguva 1. vietu
un saņēma Zelta balvu.
Ekspluatācijā pieņemtas rekonstruētās ēkas pilsētas vēsturiskajā centrā Muzeja ielā 6 un Saules ielā 5a.
n 2012
Nozīmīgākais 2012.gadā ekspluatācijā pieņemtais būvobjekts
ir Marka Rotko Mākslas centrs,
Mihaila ielā 3, Daugavpilī:
A daļa – radoša industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu
reģionā,
B daļa – Artilērijas arsenāla
ēkas rekonstrukcija,
C daļa – ēkas rekonstrukcija
un pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

l DRS jaunā dzemdību nodaļa
2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g.

EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMTIE BŪVOBJEKTI

l Daugavpils autotransporta mezgls

169

99

114

99

2013. g.
(4 mēn.)
16

t. sk. pēc pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību pasūtījuma

29

13

28

17

3

IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS

199

166

197

195

49

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2009. – 2013. g.
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Latvijas Būvnieku asociācijas
rīkotajā skatē „Gada labākā būve
Latvijā 2012” no 30 pieteiktiem
objektiem nominācijā „Restaurācija” 1. vietu ieguva Marka Rotko
Mākslas centrs ar projektu «Artilērijas arsenāla ēkas rekonstrukcija»
Mihaila ielā 3, Daugavpilī un nominācijā „Jaunbūve” Latvijā atzīta
īslaicīgās aizturēšanas vieta Hospitāļu ielā 3, Daugavpils cietoksnī.
n 2013 (janvāris – marts)
Nozīmīgākie 2013. gada janvārī – martā ekspluatācijā pieņemtie
būvobjekti ir: Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija Daugavpils cietoksnī.

l Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija

l Muzeja ielas rekonstrukcija

PILSĒTAS SAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA
Ar 2011. gada 2. maiju tika reorganizēta Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa un tika izveidota Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”,
2012. gada 2. maijā pārvalde
tika pārcelta uz jaunu ēku Sau-

les ielā 5A, Daugavpilī, kas tika
rekonstruēta ERAF projekta „Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā”
ietvaros, kā rezultātā:
 darba devējs nodrošināja
darbiniekiem labvēlīgākus darba

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDES RĀDĪTĀJU
NOSAUKUMS (IZDEVUMU NOSAUKUMS)

apstākļus un uzlaboja darba kvalitāti;
 nodrošināja Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem augstākas kvalitātes pakalpojumu pieejamību
komunālās saimniecības jomā,
t.sk. arī personām ar īpašām vajadzībām.

PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
2013. g.
2009. g.
2010. g.
2011. g.
2012. g.
(4 mēn.)

Daugavpils pilsētas ielu, ietvju, laukumu, pagalmu un
luksoforu objektu, ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju no722 992
žogojumu tehniskā apkalpošana, uzturēšana un remonts
Daugavpils pilsētas ielu, ietvju, laukumu, pagalmu un
1 925 737
luksoforu objektu kapitālais remonts, rekonstrukcija
Daugavpils pilsētas domei piederošo un īpašumā esošo
5 556
publisko mežu uzturēšana un kopšana
Pilsētas sanitārā uzkopšana un dabas daudzveidības
1 136 866
saglabāšana
Pilsētas lietus ūdens kanalizācijas, strūklakas tehniskā
34 500
apkalpošana, remonta un kapitālā remonta darbi
Pilsētas ielu apgaismojums, apgaismojuma uzturēšanas,
595 174
remonta un kapitālā remonta darbi
Pilsētas apzaļumošanas darbi, puķu dobju ierīkošana,
puķu un koku stādīšana, zālienu ierīkošana un kopšana,
128 162
avārijas stāvoklī esošo koku un koku zaru zāģēšana
Pilsētas kapsētu uzturēšana (vientuļo cilvēku apglabāšana,
atkritumu izvešana, brīvkrānu un aku uzturēšana,
80 000
remonts, avārijas stāvoklī esošo koku nozāģēšana, sab.
tualešu kopšana, celiņu uzturēšana u.c. darbi)
Mākslīgo būvju uzturēšana, rekonstrukcija un pārējie
479 460
labiekārtošanas darbi
KOPĀ:
5 108 447

1 162 082 1 163 386 1 582 195

179 146

1 041 969 1 102 650 1 054 351

257 769

8 000

11 240

25 543

1 167 205 1 277 938 1 912 662

PILSĒTVIDE
n 14 jaunas atpūtas vietas mikrorajonos.
n Šuņu ezera krastā ierīkotas
2 pludmales, uzstādīti soliņi, ģērbtuve, vienā no pludmalēm ierīkots pludmales volejbola laukums.
n Zilie karogi Stropu ezera
pludmalēs.
n Balkonu un pagalmu noformējuma konkurss.
n Jauns pilsētas ziedu noformējums:
 jauns noformējuma risinājums Rīgas ielā;

 tauriņu konstrukcija;
 3 lietussargu konstrukcijas;
 ziedu ģerbonis Vienības laukumā.
n Soliņu alejas izveidošana un
atklāšana.
n Jaunie bērnu laukumi mikrorajonos.
n “Mīlestības koka” atklāšana.
n Jaunie apstādījumi Latgales
un Stacijas ielā, 200 gab.
n Rūķu namiņš.
n Ielu trenažieri mikrorajonos.

2 437
892 179

232 937

337 610

341 048

45 264

552 546

731 206

759 471

267 844

119 288

197 129

329 918

29 415

74 006

137 435

189 940

31 053

l Jaunās mazās arhitektūras formas
207 757

355 511

487 863

47 800

4 565 790 5 314 105 6 682 991 1 752 907

KOMUNĀLAS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDES REALIZĒTIE UN REALIZĒJAMIE ES PROJEKTI
PROJEKTA NOSAUKUMS

Vienošanās
kopējā summa,
Ls

Apgūtie līdzekļi
(kopējās izmaksas),
Ls no projekta
īstenošanas sākuma

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona
Demenes pagasta izgāztuves "Demene" Nr.44508/830/PV rekultivācija
(05.01.2009. – 30.06.2011.)
PROJEKTS IR REALIZĒTS

1 680 333,14

1 190 661

Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu
iela) (05.01.2009. – 31.12.2013.)

24 461 833,25

18 918 079

Daugavpils cietokšņa infrastrukstūras – ielu kompleksais labiekārtojums
un inženiertīklu rekonstrukcija (23.03.2009. – 22.03.2013.)
PROJEKTS IR REALIZĒTS

3 873 439

3 646 563

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas I kārta
07.10.2009. – 31.03.2012.
PROJEKTS IR REALIZĒTS

2 319 927,29

2 319 927

4 548 878

3 944 733

10 122 189,63

1 907 613

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (08.02.2012. – 01.07.2012.)
PROJEKTS IR REALIZĒTS

129 274,70

127 558

Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā (06.09.2012. – 31.12.2014.)

3 207 624,91

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas II kārta
(17.09.2010. – 17.09.2013.)
Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā
(28.09.2010. – 31.12.2014.)

Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība (12.12.2012. – 31.12.2014.)

1 375 233

Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana
(Liepājas un Varšavas ielu rekonstrukcija) (08.03.2013-31.12.2014.)

2 762 179
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l Jauns bērnu laukums Poguļankā

l Satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas II kārta

www.daugavpils.lv

KAPITĀLIEGULDĪJUMI
PAS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” ATTĪSTĪBĀ

PAS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI PA GADIEM
RĀDĪTĀJI

MĒRVIENĪBA

GADI

SUMMA, LS

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g. plāns

Siltumpatēriņa objektu skaits

ēkas

1 189

1 190

1 184

1 191

1 191

Siltumpatēriņa objektos izlietotās
siltumenerģijas daudzums

MWh

403 301

436 037

387 741

402 195

392 824

km

149

147

126

123

122

Siltumenerģijas zudumi siltumtīklos

MWh

72 418

82 697

69 124

75 905

70 839

Siltumenerģijas zudumi siltumtīklos

%

15,2

15,9

15,1

15,9

15,3

MWh

16 321

23 387

28 228

27 994

27 926

Siltumtīklu garums

No koģenerācijas stacijām
pārdotās elektroenerģijas
daudzums
Nomainīto siltumtīklu garums

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI
PAS “DAUGAVPILS
SILTUMTĪKLI”
2009. gadā uzņēmums pārņēma reorganizētās Mežciema arodskolas katlumāju. Lielo siltumenerģijas zudumu un ražošanas
izmaksu dēļ uzņēmums atteicās
no vecās katlumājas ekspluatēšanas Križu ciematā. Lai nodrošinātu
Križu ciemata siltumapgādi, PAS
“Daugavpils siltumtīkli” noslēdza
siltumenerģijas iepirkšanas līgumu
ar neatkarīgu ražotāju. Rezultātā tika pārtraukta liela diametra
(219 mm) 699 m garu virszemes
siltumtīklu ekspluatēšana.
Panākts, ka visi siltumenerģijas
lietotāji sakārtojuši savas siltumapgādes sistēmas atbilstoši siltumenerģijas piegādes un lietošanas
noteikumiem, kā rezultātā 2009.
gadā tika pabeigta siltumenerģijas
skaitītāju uzstādīšanas programma: 2009. gadā uzstādīti 109 siltumenerģijas skaitītāji.
Sākot ar 2010. gadu uzņēmums piedalās Latvijas Darba
devēju konfederācijas (LDDK),
Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajā uzņēmumu
ilgtspējas indeksa novērtēšanas
pasākumā. 2010. gadā uzņēmumam tika piešķirts indeksa logo un
bronzas medaļa. 2011. un 2012.
gados uzņēmums tika iekļauts uzņēmumu sudraba kategorijā un
tika piešķirts indeksa logo un sudraba medaļa.
2012. gadā PAS “Daugavpils
siltumtīkli” tika iekļauts Latvijas
Valsts Finanšu Ministrijas un Valsts
Ieņēmumu dienesta izveidotajā Padziļinātās sadarbības programmā, kas veicinās ciešāku un
efektīvāku sadarbību ar nodokļu
administrāciju. 2010. un 2013.

l Siltumtīklu modernizācija

UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI

ES LĪDZEKĻI

2013. gads
1 287 948

950 692

337 256

2012. gads
939 801

714 285

225 516

2011. gads
1 133 778

897 339

236 439

2010. gads
542 338

542 338
2009. gads

km

0,08

0,246

2,107

1,765

2,073

138 002

138 002

l Jaunās iekārtas katlu mājā Kalkūnos

l Turpinās pilsētas ūdenssaimniecības modernizācija

gadā tika veikti Kvalitātes vadības
sistēmas pārsertiﬁkācijas auditi.
Uzņēmuma darbība norit atbilstoši ISO 9001:2008 standarta
prasībām.
PAS “Daugavpils siltumtīkli”
pastāvīgi strādā pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas
optimizācijas. Visi uzņēmumā
veiktie optimizācijas un modernizācijas pasākumi ļāvuši PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2011. gadā
nepaaugstināt siltumtarifus, neskatoties uz valdības lēmumu piemērot dabasgāzei akcīzes nodokli
un uzturēt 2012./2013. g. apkures sezonā vienu no zemākajiem
tariﬁem valstī:
 tiek nomainītas vecās siltumražošanas iekārtas pret jaunām,
mūsdienīgām iekārtām ar augstiem darba lietderības koeﬁcientiem;
 energoresursu taupības nolūkos iekārtas tiek aprīkotas ar
frekvenču pārveidotājiem, katliem
tiek uzstādītas dūmgāzu utilizācijas iekārtas un 2011. gadā pilnībā

„Daugavpils siltumtīkli” jau trīs gadus pēc kārtas atzīta arī par labāko
darba devēju Latgalē.

tika pārtraukta mazuta izmantošana ražošanas procesos. Visas
uzņēmuma ražošanas iekārtas tika
pielāgotas ekonomiskāku un videi
draudzīgāku kurināmā veidu −
dabasgāzes un koksnes pārstrādes
produktu izmantošanai:
 ar nolūku samazināt kopējās siltumenerģijas ražošanas izmaksas un nodrošināt ražošanas
procesam nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu tiek uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kas ļauj
daļu siltumenerģijas iegūt no elektroenerģijas ražošanas procesa, kā
arī ļauj gūt papildus ienākumus
no saražotās elektroenerģijas pārdošanas;
 piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus un izmantojot jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas
un materiālus tika optimizēti un
rekonstruēti siltumtīkli, realizēts
projekts „Maģistrālo siltumtīklu
rekonstrukcija Jaunbūves, Ķīmijas
un Centra mikrorajonos Daugavpilī”, lai maksimāli samazinātu
siltumenerģijas zudumus pārvades laikā. Tas ļāvis paaugstināt siltumenerģijas pārvades un sadales
efektivitāti, samazināt siltumenerģijas un ūdens zudumus, ietaupīt
kurināmo un elektroenerģiju, kā
arī samazināt izmešus atmosfērā;
 turpinās siltumcentrāļu un
lokālo katlumāju dispečerizācijas
un telemetrijas ierīkošana. Šobrīd no dispečerdienesta punkta
ir iespēja kontrolēt un vadīt siltumcentrāles Nr.1, siltumcentrāles Nr.3, lokālo katlumāju “Cietoksnis”, “Ruģeļi”, “Čerepova”
un “Vecstropi” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī iebūvētās katlumājas
“Stropi” siltumenerģijas ražošanas
iekārtas.
Latvijas Darba devēju konfederācijas rīkotajā konkursā PAS

SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”
2009. – 2013. GADOS
REALIZĒTIE UN REALIZĒŠANĀ
ESOŠIE LIELĀKIE PROJEKTI
Pēdējos četrus gadus SIA
“Daugavpils ūdens” vēsturē pēc
vairākām pozīcijām var nosaukt
par svarīgu notikumu laiku kas,
neskatoties uz ekonomiskām
grūtībām, ļāva uzņēmumam ne
tikai sniegt drošus, nepārtrauktus un kvalitatīvus ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus,
bet arī aktīvi strādāt perspektīvā,
mērķtiecīgi modernizējot pilsētas
ūdenssaimniecības sistēmu.
2009. gads – 120 gadi kopš
Daugavpils pilsētas centrālās
ūdensapgādes sākuma.
2010. gads – pabeigts liels investīciju projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta”,
kura mērķis – sakārtot ūdenssaimniecības sistēmu Daugavpilī un
nodrošināt dzeramā ūdens un
notekūdeņu kvalitātes atbilstību
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām
ūdenssaimniecības nozarē.
Šajā etapā par prioritāriem virzieniem kļuva:

 ūdensapgādes uzlabošana
mikrorajonā Kalkūni;
 kanalizācijas attīrīšanas iekārtu paplašināšana un modernizācija;
 ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūve 36,7 km garumā (t.sk.
9 km – jaunā būvniecība) 103
posmos, 4 pilsētas mikrorajonos;
 vairāk par 1,5 tūkst. vienību
noslēdzošās armatūras un savienojošās armatūras un vairāk par
1 tūkst. aku nomaiņa;
 21 esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un 2
jaunu KSS izbūve;
 dīķeru rekonstrukcija un
būvniecība zem Daugavas un
Lauceses upēm;
 pāļu ūdens stacijas “Šūņupe” rekonstrukcija;
 lietus ūdeņu krājrezervuāra
izbūve Kandavas ielā;
 monitoringa urbuma aprīkošana ūdensgūtnē “Ziemeļi”;
 jaunā aprīkojuma, specializētā transporta, automātikas sistēmu iegāde.
2010. gada 16. decembrī par
ieguldījumu vides infrastruktūras
attīstībā / dabas aizsardzībā LR Vides ministrijas gada balvas „Ābols
2010” 1. vieta republikas pilsētu
pašvaldību grupā piešķirta Daugavpilij.

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”
GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 2009. – 2012.
GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g.

Ūdensapgādes pakalpojumu
realizācija (tūkst. m3)

3847,1

3781,9

3699,7

3667,3

Kanalizācijas pakalpojumu
realizācija (tūkst. m3)

4190,5

4233,5

4041,4

4167,2

Ieņēmumi no pamatdarbības
(tūkst. Ls)

3932,7

3770,7

3641,3

3680,1

Ražošanas izmaksas (tūkst. Ls)

3854,5

3783,2

3708,6

3751,1

296

288

285

286

Strādājošo skaits

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2009. – 2013. g.
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SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” LIELĀKIE PROJEKTI 2009. – 2012.
PROJEKTA NOSAUKUMS

Ūdensaimniecības attīstība
Daugavspilī, II kārta

Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī, III kārta
PRESTO (Project on reduction of
the eutrophocation of the Baltic
Sea today) (Baltijas Jūras Reģiona
transnacionālās sadarbības programma 2007. – 2013. gadiem)

Projekta
izpilde

Pabeigts
2010. gadā

Uzsākts
2011. gadā

Uzsākts
2012. gadā

2011. gads – atbalstu saņēma projekts “Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III kārta”.
Projekts tiek realizēts ar mērķi turpināt Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanu
un virzīts uz sniegto pakalpojumu
pieejamības palielināšanu attālos
rajonos.
2011. gada SIA “Daugavpils
ūdens” jau trešo reizi saņēma atbilstības sertiﬁkātu standartam
ISO 9001:2008 “Ūdens ieguve un
apgāde. Notekūdeņu savākšana
un attīrīšana” (Nr. LTQ0006468),
kura derīguma termiņš ir 3 gadi –
līdz 2014 gada 8. novembrim.
Par 2012. gada ievērojamu
notikumu kļuva līgumu noslēgšana projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.
2012. gadā projekta realizācijai tika noslēgti 3 būvniecības līgumi, inženiertehnisko uzraudzību
līgums (iepirkumu procedūras turpinās arī šogad) un uzsākti pirmie
būvniecības darbi.
2012. gada 21. februārī SIA
“Daugavpils ūdens” un Baltijas
pilsētu apvienības Apkārtējās vides aizsardzības Komisija parakstīja Partnerības līgumu projekta
PRESTO (Projekts par eitroﬁkācijas samazināšanu Baltijas jūrā šodien) ietvaros, kurš tiek realizēts
pēc programmas “Baltijas jūras
reģions 2007 – 2013” ar ES struktūrfondu atbalstu. Pateicoties dalībai projektā PRESTO, pilsētai un
SIA „Daugavpils ūdens” izdosies
pavirzīties uz priekšu notekūdeņu
dūņu utilizācijas jautājumā – paredzēta iepirkuma dokumentācijas izstrāde notekūdeņu dūņu

l Pagalmu remonti
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PROJEKTA FINANSĒŠANA

Projekta kopīgās
izmaksas, (tūkst.
Ls, bez PVN)

23 559,6

12 340,0

Avots

Summa (tūkst. Ls,
bez PVN)

ES Kohēzijas fonds

11 540,6

Valsts investīcijas

8 485, 4

Daugavpils pašvaldība

2 355, 4

SIA „Daugavpils ūdens”

1 178, 2

ES Kohēzijas fonds

10 331,5

Daugavpils pašvaldība

554,9

SIA „Daugavpils ūdens”

1 453,6

Eiropas reģionālās
attīstības fonds

113,0

SIA „Daugavpils ūdens”

20,0

133,0

kompostēšanas un pārstrādes iekārtu būvniecībai.
Pēc divu investīciju projektu
pabeigšanas tika rekonstruēti un
izbūvēti vairāk nekā 50 svarīgi
objekti, atjaunots aprīkojums un
transports, ieviestas mūsdienīgas
tehnoloģijas un vadības sistēmas.
Rezultātā pilsēta un SIA “Daugavpils ūdens” savā rīcībā ieguva pilnveidotu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, maksimāli pietuvinātu
Eiropas līmenim.
Izpildītas arī galvenās Eiropas
Direktīvu prasības ūdens sfērā:
 dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Direktīvas 98/83/EC
prasībām (visas pilsētas ūdensgūtnes ņem ūdeni no artēziskiem urbumiem, atbilst mūsdienīgām šāda
veida aprīkojuma prasībām un nodrošina kvalitatīvu dzeramā ūdens
padevi sadales tīklā);
 attīrīto notekūdeņu kvalitāte atbilst 91/271/EEC prasībām
(salīdzinājumā ar rezultātiem
līdz rekonstrukcijas sākumam,
piesārņojošo vielu daudzums,
tajā skaitā biogēna slāpekļa un
fosfora daudzums notekūdeņos
samazinājies 5-30 reizes, bet notekūdeņu efektivitāte, kura agrāk
sastādīja 19-59%, šobrīd sastāda
90-99%).
SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU
UN KOMUNĀLĀS
SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”
2009. gadā uzņēmums turpināja realizēt programmu „Siltummezglu rekonstrukcija dzīvojamās
mājās Daugavpilī, automātisko siltummezglu ierīkošana ar distances
vadības iekārtām” ar Daugavpils
pilsētas domes līdzﬁnansējumu.

Kā arī 2009. gadā turpināja realizēt pilsētas programmu „Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības programma daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai 2007. –
2010. gadam”. 86 mājās tika veikti
energoauditi un vienai mājai izgatavots tehniskais projekts ar pašvaldības līdzﬁnansējumu.
2010. gada sākumā tika pabeigta programma „Siltummezglu
rekonstrukcija dzīvojamās mājās
Daugavpilī, automātisko siltummezglu ierīkošana ar distances
vadības iekārtām”. Jaunie siltummezgli ļauj automātiski regulēt
parametrus atkarīgi no ārējās gaisa temperatūras, kā rezultātā samazinājās mājas siltumenerģijas
patēriņš. Automātiskiem siltummezgliem ir iespēja pieslēgties
pie tālvadības datorprogrammas.
Siltummezglu darba tālvadības
datorprogramma GLT ļauj regulēt
siltummezglu parametrus, online
režīmā veikt siltumapgādes sistēmas darba monitoringu, operatīvi noteikt traucējumus, novērst
avārijas situācijas, kas ir saistītas ar
iekārtu darbu, bez cilvēka klātbūtnes veikt siltumskaitītāju rādījumu
nolasīšanu un siltummezglu regulēšanu.

Uzņēmuma darba nepieciešamībai tika iegādāts traktors CASE
695SP-4PS.
2011. gadā turpinājās pilsētas
programma „Daugavpils pilsētas
pašvaldības līdzdalības programma daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. Šīs programmas
ietvaros dzīvokļu īpašnieki var
saņemt pašvaldības līdzﬁnansējumu līdz 80% siltumefektivitātes
paaugstināšanas darbiem. 2011.
gadā tika uzsākti divu māju pilnīgas renovācijas darbi, bet 20

SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS
UZŅĒMUMA” DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 2009. – 2012.
RĀDĪTĀJI
Apsaimniekošanā
esošo māju skaits
uz gada beigām (gab.)
Neto apgrozījums no
pamatdarbībām (Ls)
Vidējais strādājošo skaits

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

876

867

866

861

4 031 728 4 301 769 4 462 740 4 372 849
482

l Renovētā ēka Kandavas ielā 4

416

411

418

mājās uzsākti vai pilnībā izpildīti
daļējās renovācijas darbi (bēniņu
siltināšana) ar Daugavpils pilsētas
domes līdzﬁnansējumu.
2011. gadā uzņēmumā tika
ieviesta jauna datorprogramma
HansaWorld, kas vienā modulī
ļauj veikt gan apsaimniekošanas,
gan visu grāmatvedības nodaļu
uzskaiti. Pateicoties jaunai programmai iedzīvotājiem ir iespēja
pieslēgties klientu portālam „mans
dzksu”, caur kuru var elektroniski
nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt un izdrukāt rēķinus, kā arī veikt
to apmaksu caur Bank-Link.
Papildus 2011. gadā uzņēmuma transportlīdzekļi tika aprīkoti ar navigācijas sistēmu, kas ļauj
kontrolēt transporta kustību un
degvielas patēriņu. Rezultātā samazinājās uzņēmuma transporta
izdevumi. 2011. gadā uzņēmums
iegādājās kravas autotorni Iveco
ML75E16.
2012. gadā turpinājās pilsētas
programmas „Daugavpils pilsētas
pašvaldības līdzdalības programma daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” realizācija. 2012.
gadā tika veikta pilnīga renovācija
divās dzīvojamās mājās: Imantas
ielā 35 un Kandavas ielā 4. Izpildīto darbu rezultātā siltumenerģijas patēriņš norādītajās mājās
samazinājās vairāk par 50%, salīdzinot ar to pašu periodu 2011.
gadā.
2012. gadā tika veikta arī daļēja daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Šaurā ielā 27 renovācija, ar
Daugavpils pilsētas domes līdzﬁnansējumu 60% apmērā 2012.
gadā tika turpināta 19 dzīvojamo
māju bēniņu siltināšanas programma.

www.daugavpils.lv

AS „TRAMVAJU UZŅĒMUMS” GALVENO DARBĪBAS RĀDĪTĀJU DINAMIKA ČETRU GADU LAIKĀ
Pasažieru pārvadāšana (tūkst. pas.)
Ieņēmumi (tūkst. Ls)
Izdevumi (tūkst. Ls)
1 pasažiera pārvadājuma pašizmaksa (Ls ar PVN)
Braukšanas maksa (Ls)
Neveiktie reisi
Strādājošo skaits

AS „TRAMVAJU UZŅĒMUMS”
AS „Tramvaju uzņēmums” četru gadu laikā palielināja pārvadāto
pasažieru skaitu un tajā pašā laikā
samazināja kopējos izdevumus.
2012. gadā uzņēmums pārvadāja
7 milj. 112 tūkst. pasažieru, tas ir
par 53 tūkst. vairāk nekā 2009.
gadā, bet kopējos izdevumus samazināja par Ls 179,5 tūkst., salīdzinot ar 2009. gadu.
Nepārtraukti un kvalitatīvi
veicot tramvaju vagonu tehnisko
apkalpošanu, tekošo remontu un
modernizāciju, kā arī tramvaju
sliežu ceļu remontu, uzņēmums
divkārši samazināja neveikto reisu
skaitu no 173 (2009. gadā) līdz 85
(2012. gadā).
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un
drošu pasažieru pārvadāšanu, AS
„Tramvaju uzņēmums” veica kapitālo vai tekošo tramvaju sliežu
ceļu remontu ar sliežu vai gulšņu
nomaiņu:
 izbraukums no tramvaju
parka Jātnieku ielā 90 – 62,5 m
garumā;
 krustojums Valkas un Smilšu
ielās – 144,0 m garumā;
 18. Novembra ielas posmā
no Valkas ielas līdz Liepājas ielai
138,9 m garumā;
 Maizes ielas – Stacijas ielas
krustojumā 96,0 m garumā;
 Vienības ielas – Imantas ielas
krustojumā 75,0 m garumā;
 Jātnieku ielas – Cialkovska
ielas krustojumā 75,0 m garumā;
 Aglonas ielas – Kauņas ielas
krustojumā 50,0 m garumā;
 Cietokšņa ielas – Vienības ielas krustojumā 28,0 m garumā;
 pieturā „Balvu iela” 32,0 m
garumā.
AS „Tramvaju uzņēmums” izveidoja savu interneta mājas lapu
www.tramvajs.daugavpils.lv, kurā
ir izvietots katras pieturas tramvaju kustības saraksts, uzņēmuma
piedāvātie pakalpojumi, iepirkumu uzaicinājumi, kā arī cita aktuāla informācija.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

7 059,10
2104,8
2100,4
0,327
0,30
173
306

6 669,90
1988,3
1875,9
0,310
0,30
201
293

6 661,00
1921,9
1972,2
0,332
0,30
100
295

7112,1
1976,3
1924,8
0,303
0,30
85
291

l Daugavpils – zaļā pilsēta

l Tramvaji – ekoloģiskais transporta veids
2010.– 2013. gadā uzņēmums
realizē projektu „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija”. Projekta
mērķi un uzdevumi – saglabāt un
attīstīt tramvaju satiksmi Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta
sistēmas ietvaros. Lai sasniegtu šo
mērķi ir paredzēts:
 tramvaju infrastruktūras renovācija, tai skaitā pārveidošanas
apakšstaciju, tramvaju līniju un
pieturvietu rekonstrukcija;
 ritošā sastāva atjaunošana.
Projekta komponentes:
 pārveidošanas apakšstaciju
renovācija (3 gab.);
 tramvaju līnijas renovācija
(18. Novembra ielas posmā no
Vienības ielas līdz Valkas ielai), ieskaitot 14 pieturvietu rekonstrukciju (6.2 km);
 ritošā sastāva iegāde (četrasu
vagoni – 8 gab., sešasu vagoni – 4
gab.).
Projekta ﬁnansēšanas avoti:
83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzﬁnansētas
no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 12 708 663,61 (t.sk.
PVN 21%), attiecināmās izmaksas
sastāda Ls 8 452 213,41 (ERAF ﬁnansējums Ls 7 024713,28).

SIA „DAUGAVPILS
AUTOBUSU PARKS”
2009. – 2012. gados SIA „Daugavpils autobusu parks” saimnieciskā darbība, izvirzītie mērķi un
sasniegtie rezultāti tika orientēti
uz pasažieru kvalitatīvu apkalpošanu par piemērotākajām cenām.
Pastāvīgi tika veiktas darbības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
un kapitālsabiedrības ienākumu
palielināšanai. Uzņēmuma moto
“Brauciens ar mums nozīmē, ka
drošība, komforts un mobilitāte
vienmēr būs kopā ar Jums”.
Uzņēmumā ir izstrādāta darbības stratēģija – ik gadu tiek apstiprināts attīstības plāns, kurā ir
paredzēti sekojoši prioritārie pasākumi:
 ritošā sastāva atjaunošana,
infrastruktūras uzlabošana un tehnoloģisko iekārtu modernizācija;
 vienotās datu bāzes veidošana un funkcionēšana;
 darbinieku mērķtiecīga attīstība un darba vides uzlabošana;
 maršrutu un kustības graﬁku
optimizācija.
Saskaņā ar plānu, 2009. gada
laikā tika iegādāti 3 mazlietotie autobusi (Ls 38 021,70), 2010. gada
laikā – 8 mazlietotie autobusi ar
vidējo ietilpību (Ls 100 486,85),
2011. gadā – 11 (Ls 314 103,38),
2012. gadā – 7 (Ls 174 720, 86).
Mazlietotās tehnikas ar mazo un
vidējo ietilpību iegāde ir aktuāla,
ņemot vērā nozīmīgu pasažieru
skaita samazinājumu. Jaunas teh-

nikas iegāde, minētajos gados, netika veikta ņemot vērā to apstākli,
ka maršrutu tīkla pasūtītāji krietni
(vairāk par 20%) samazina zaudējumu kompensāciju apjomu.
Iegādājoties tehniku, minētajā
laika periodā, uzņēmums izmantoja savus ﬁnanšu līdzekļus, nepiesaistot aizņemtos līdzekļus.
Visus šos gadus, SIA “Daugavpils autobusu parks” darīja visu
iespējamo, lai biļetes cena pilsētas
autobusu maršrutos nepalielinātos.
Tas uzņēmumam izdevās, jo Daugavpilī biļetes cena visos pilsētas

maršrutos bija un joprojām ir 30
santīmi.
SIA „LABIEKĀRTOŠANA-D”
2009. gadā apritēja 65 gadi,
kopš uzņēmuma dibināšanas.
2012. gada decembrī ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu
pašvaldības deleģētās funkcijas
(laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma tīklu apkalpošana) tiek
dota atļauja PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombinātam” nodot SIA
„Labiekārtošana- D”.

SIA „SADZĪVES PAKALPOJUMU KOMBINĀTS”
DARBĪBAS RADĪTĀJI 2009. – 2012.
Ieņēmumi (tūkst. Ls)

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

907,7

598,2

737,2

805,4

Peļņā/Zaudējumi

14

-26,4

15,4

18,5

Strādājošo skaits

43

39

41

42

SIA „LABIEKĀRTOŠANA-D”
DARBĪBAS RADĪTĀJI 2009. – 2012.
2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

Izpildīto darbu apjoms
(tūkst. Ls)

707,2

417,7

778,3

1156,9

t.sk. Komunālās saimniecības
nodaļas (pārvaldes) pasūtījums

343,7

171,1

427,7

871,9

93

55

73

79

Strādājošo skaits

SIA „DAUGAVPILS AUTOBUSU PARKS ” GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 2009. – 2012.

l Daugavpils autoosta

GALVENIE RĀDĪTĀJI
2009. g.
Ritošais sastāvs (autobusu skaits)
140
Maršrutu skaits, t.sk.:
pilsētas nozīmes maršrutos
29
vietējās nozīmes maršrutos
60
starppilsētu nozīmes maršrutos
15
Pārvadāto pasažieru skaits
11 007 430
Kapitālajiem remonta darbiem un pamatlīdzekļu iegādei
66 981
iedalītie līdzekļi, Ls
Vidējais nodarbināto skaits
488
Neto apgrozījums, Ls
3 629 723
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, Ls
5 478 040

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2009. – 2013. g.

2010. g.
133

2011. g.
134

2012. g.
133

27
54
15
10 129 640

28
54
15
10 027 013

27
54
15
10 034 987

137 280

337 740

189 980

480
3 497 462
5 379 625

486
3 454 628
5 579 133

484
3 300 774
5 300 228
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SOCIĀLĀ SFĒRA UN MEDICĪNA
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde ir Daugavpils
pilsētas domes budžeta iestāde,
kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas
teritorijā.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Līdzekļi sociālo pabalstu izmaksām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem pieauga, jo saglabājās
maznodrošināto skaita pieauguma
tendence. 2012. gadā, salīdzinot
ar 2008. gadu, sociāliem pabalstiem paredzētais ﬁnansējuma apjoms palielinājās 1,8 reizes (GMI
pabalsta apjoms, Dzīvokļa pabalsta apjoms un Veselības aprūpes
pabalsta apjoms), kas nodrošina
sociālo aizsardzību Daugavpils iedzīvotājiem.
Šodien sociāli mazaizsargātajiem pilsētniekiem ir iespējas
saņemt 47 sociālo pabalstu veidus. Pieprasītākie no tiem – pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai,
dzīvokļa pabalsts, veselības aprūpes pabalsts un ēdināšanas pabalsts. 2012. gadā salīdzinajumā
ar 2009. gadu par 95% palielinājās GMI pabalsta apjoms (Ls 167
059), par 9% veselības aprūpes
pabalsta apjoms (Ls 25 672), par
56% ēdināšanas pabalsta apjoms
(Ls 133 875) un par 62% Dzīvokļa pabalsta apjoms (Ls 432 064),
kas apliecina šo pabalstu nepieciešamību. Kopš 2009. gada ir

paredzēti jauni pabalstu veidi:
kancelejas preču iegādei mācību
procesa nodrošināšanai ģimenēm,
kuru bērni apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi (Ls 15,00 apmērā), vienreizējs pabalsts bērna
piedzimšanas gadījumā (Ls 50,00
apmērā), vienreizējs pabalsts personām, kuras ir sasniegušas 70,
80 un 90 gadu vecumu (Ls 10,00
apmērā), pabalsts ģimenēm, kuru
aizgādībā atrodas ar celiakiju slims
bērns (līdz Ls 120,00 kalendārā
gadā).
Kopš 2009. gada palielināts sociālo pabalstu saņemšanas slieksnis atsevišķām klientu kategorijām
un atsevišķu atbalsta un sociālo
pabalstu apmēri. Katru gadu no
SLP noliktavas tika izdota humānā
palīdzība 38 tonnu apmērā Daugavpils maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Daugavpilī tiek nodrošināti
visi likumdošanā paredzētie sociālie pakalpojumi. Sociālo lietu
pārvalde pastāvīgi izstrādā jaunus
pakalpojumus. Pārvaldes nodaļās
un struktūrvienībās strādā 45 rehabilitācijas programmas.
Laika periodā no 2009. gada
1. jūnija līdz 2010. gada 31. maijam projektā „HIV/AIDS sekundārās proﬁlakses programmas
izveidošana un mobilas brigādes
darbības uzsākšana Daugavpilī”
tika iesaistīti 299 dalībnieki – inﬁcējamo narkotiku lietotāji.

l SLP labdarības akcija

2010. gadā tika organizēts pirmais sociālais forums „Alternatīvo
pakalpojumu attīstība Daugavpilī”. Tas bija dialogs starp klientiem,
kuri saņem sociālos pakalpojumus
un sociālās sfēras speciālistiem.
2011. gadā Dienas aprūpes
centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Iespēju pasaule” tika atvērta guļamistaba bērniem ar īpašām vajadzībām.
2012. gada aprīlī pirmo reizi
Daugavpilī Sociālo lietu pārvalde
sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Samariešu apvienība” Aprūpes
mājas biroja klientiem bez maksas uzstādīja jauno pakalpojumu
– „Drošības poga”.
Ar Eiropas Sociālo fondu atbalstu 2012. gada jūnijā Daugavpilī
durvis vēra „Sociālās rehabilitācijas centrs Avolina Daugavpilī”.
Šis centrs ver durvis ikvienam pēc
smagām saslimšanām, traumām
un cilvēkiem ar funkcionālajiem
traucējumiem, kam nepieciešama
speciālista konsultācija un nodarbības. Pateicoties ESF ﬁnansējumam, visi pakalpojumi šajā centrā
ir bez maksas.
MEDICĪNA
n 2009
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”:
 pabeigta ēku celtniecība un
uzstādīts lineārais paātrinātājs onkoloģisko slimnieku ārstēšanai;
 realizēts EEI FI un Norvēģijas
FI ﬁnansētais projekts ”Digitālās

l Starptautiskā akcija-festivāls “Laimīgā ģimene”
Radioloģijas un Slimnīcas informācijas sistēmas ieviešana Daugavpils reģionālajā slimnīcā”;
 veikti remontdarbi slimnīcas
un tās struktūrvienību telpās;
 turpinās medicīnas iekārtu
iegāde un atjaunošana.
SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” tika iegādāts aprīkojums.
SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā” ieviestas 2 jaunas
metodes zobu protēžu izgatavošanai, uzlaboti darba apstākļi ārstiem.

Dzemdību nodaļa tika pārcelta uz jaunizbūvēto korpusu.
Operāciju bloka pilnīga rekonstrukcija.
30 Daugavpils mediķi stažējās
labākajās Sanktpēterburgas klīnikās.

n 2010
Multihallē darbu sācis Sporta
medicīnas centrs.
SIA “Daugavpils Reģionālā
slimnīcā” tika digitalizēta diagnostiskās radioloģijas nodaļa.

n 2012
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” piedalījās ES projektu īstenošanā, kopējā summa virs 4 milj.
latu, notika plaša sadarbība ar kolēģiem no Baltkrievijas un Lietuvas.
Iegādāta jauna aparatūra, kā
arī turpinājās medicīnas iestāžu
ēku renovācija.
Daugavpils bērnu veselības
centrs paplašināja materiāli tehnisko bāzi, kvalitatīvas veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tika iegādāta jauna aparatūra. SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 2012. gadā
uzlaboja tehnisko bāzi. Poliklīnikas pirmajā stāvā ierīkots jauns
zobārstniecības kabinets palīdzības sniegšanai personām ar ierobežotām kustības spējām. Šis
kabinets tiek izmantots arī zobārstniecības palīdzības sniegšanai
brīvdienās un svētku dienās.

l Jaunās iekārtas DRS

n 2011
DRS tika atklāta glābējsilīte.
Esošā Daugavpils reģionālās
slimnīcas siltumnīcas ēkas daļa
tika pārkārtota hemodialīzes un
narkoloģijas nodaļu vajadzībām.

IZGLĪTĪBA
Šobrīd pilsētā darbojas 13 vidējās izglītības iestādes un 5 pamatskolas, 29 pirmsskolas izglītības iestādes un interešu izglītības
iestāde Bērnu un jauniešu centrs
„Jaunība”.
Laikā no 2009. gada līdz 2013.
gada maijam Daugavpils pilsētas
izglītības sistēmas stratēģiju noteica četri rīcības virzieni: vispārizglītojošo izglītības iestāžu tīkla un
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; skolu darba efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana; izglītības
programmu piedāvājuma paplašināšana; speciālistu profesionālās
kompetences paaugstināšana.
Viena no īstenotajām aktivitātēm izglītības iestāžu tīkla un
materiāli tehniskās bāzes uzla-
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bošanai bija izglītojamo skaita
optimizēšana vispārizglītojošajās
skolās, respektīvi, Daugavpils 7.
pamatskolas un Daugavpils 16.
vidusskolas, Daugavpils 8. pamatskolas un J.Raiņa Daugavpils 6.
vidusskolas, Daugavpils 5. pamatskolas un Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas apvienošana, kā arī
Daugavpils 4. speciālās pamatskolas pievienošana Daugavpils 11.
pamatskolai.
Īstenoti projekti ēku fasādes
remontiem. Projektu īstenošanas
rezultātā ir sakoptas un labiekārtota arī skolu apkārtējā teritorijas.
ERAF projekta „Daugavpils
pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas rezultātā
piecpadsmit Daugavpils pilsētas

pašvaldības skolas ir apgādātas
ar 423 stacionārajiem datoriem,
18 portatīvajiem datoriem skolotājiem, uzstādīti 7 multimediju
kabinetu aprīkojuma komplekti,
attīstīti 15 lokālie datortīkli.
2010. gadā beidzās dabaszinātņu kabinetu modernizēšana 9
pilsētas vidusskolās.
Daugavpils pilsētas izglītības
iestādēs centralizētajos eksāmenos sasniegtie rezultāti liecina par
pedagogu meistarību un stabilu
skolēnu zināšanu līmeni.
Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalās valsts un starptautiskajās
mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos, izstrādā zinātniski
pētnieciskos darbus. Valsts mērogā augstu tiek novērtēti arī mūsu

l Pilsētas skolu ēku renovācija

www.daugavpils.lv

Pašvaldības ﬁnansējums nodrošina, ka no 2012. gada 1.
septembra Daugavpilī deklarētie
vispārējās izglītības iestāžu skolēni bez maksas izmanto vienu
no pilsētas sabiedriskā transporta
veidiem. No 2012. gada 1. septembra 2.-4. klašu skolēniem tiek
kompensēti 50 santīmi no kompleksās pusdienu cenas dienā, kā
arī saglabātas brīvpusdienas 1. klašu skolēniem un no 2013. gada 1.
janvāra bez maksas tiek ēdināti arī
2. klašu skolēni.
Ik gadu pilsētas mācību priekšmetu metodiskās apvienības organizē pieredzes apmaiņas pasākumus: metodiskās konferences,
metodiskos lasījumus un daudzveidīgus pieredzes apmaiņas seminārus dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. 2009.g.-2012.
g. programmu „Datorzinību mācī-

šana vispārējās pamatizglītības pakāpē” beidza 55 dažādu mācību
priekšmetu skolotāji.
Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros laika posmā no 2009. gada
5. septembra līdz 2012. gada 1.
augustam savu profesionālo kvaliﬁkāciju papildināja 410 skolotāji.
Līdz 2012. gadam pilnībā renovēta ir Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde un daļēji renovētas ir Daugavpils 9., 14., 17.,
18., 24. pirmsskolas izglītības iestādes. Līdz 2013. gada jūlijam tiek
plānots pabeigt Daugavpils Ruģeļu
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
un teritorijas renovāciju. 2013.
gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība uzsākusi renovācijas darbus
četrās pirmsskolas izglītības iestādēs – Daugavpils 4., 10., 15. un

30., šajā gadā darbi tiks sākti vēl
četrās iestādēs: 1., 21., 23., 27.
Pilsētā veiksmīgi un aktīvi darbojas interešu izglītības iestāde
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, kas piedāvā daudzveidīgas
interešu izglītības programmas.
2012. gada 1. martā tika izveidota Vispārējās un profesionālās
izglītības pārvalde, pievienojot tai
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Uzsākta sadarbība ar Daugavpils pilsētas profesionālās izglītības iestādēm, noslēgti sadarbības
līgumi.
Veiksmīgi norit latviešu valodas
kursi pieaugušajiem gan ar Daugavpils pilsētas pašvaldības ﬁnansiālu
atbalstu, gan SIF projekta ietvaros.
2013. gada 11. aprīlī Daugavpils pilsētas domē apstiprināta
Vispārējās izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcija 2013 – 2017.

valdību telpas un iekārtas. 2012.
gada 3. septembrī Jauniešu neformālās izglītības centrs uzsāka savu
darbu 17. vidusskolas renovētajā
ēkā (Varšavas ielā, 45).
Pašlaik, apmēram 800 jauniešu, katru mēnesi apmeklē centru,
un šis skaits pastāvīgi palielinās.
Izveidota principiāli jauna jauniešu aktivitāšu līdzﬁnansēšanas sistēma ikgadējā konkursa ietvaros.
Saņemto pieteikumu skaits no
jauniešu organizācijām palielinās

ar katru gadu – 2013. gadā tika
iesniegti vairāk nekā 50 projekti.
Kopējais līdzﬁnansējuma apjoms
arī palielinājās vairāk nekā trīs reizes.
n Daudzveidīga un lietderīga
brīvā laika pavadīšana.
Darbinieku no jauniešu vides
iesaistīšana Jaunatnes departamenta darbā palīdzēja gan palielināt organizējamo pasākumu skaitu, gan arī paaugstināt to kvalitāti
pavisam jaunā līmenī:

 Tradicionālais ielu kultūras
festivāls „Urbanstyle”, kas tiek organizēts sadarbībā ar spēcīgāko
Latvijas mūsdienu deju studiju
StopTime, kas apvieno ielu kultūras pārstāvjus no hip-hopa līdz
grafﬁtti, jau kļuva par starptautisku
pasākumu;
 Roka mūzikas koncertu „Chemical reaction” nodrošina labākās
rok-grupas ne tikai no Daugavpils, ļaujot labākajiem gan parādīt
sevi, gan arī piedalīties lielā koncertprogrammā „Maratons pret
AIDS”;
 Koncertprogramma „Maratons pret AIDS” ir daļa no neformālās izglītības pasākuma, kas
mainīja savu formātu, piesaistot
arvien vairāk un vairāk dalībnieku;
 2012. gadā pirmo reizi notika „Jaungada radošā laboratorija”,
kas uzreiz kļuva par starptautisku
un piedāvāja pilsētas jaunatnei
meistarklases no vadošajiem jaunajiem speciālistiem fotomākslas,
video, modes, dejas u.c. jomās,
apvienojot visus „Jaungada mistiskajā ballē”
Kā iepriekš, Jaunatnes departaments turpina organizēt bērnu
un jauniešu vasaras nometnes.
Kopumā ik gadu tiek organizētas

apmēram 20 vasaras nometnes
visā pilsētas teritorijā, pie kam
vēl 12 jauniešu NVO saņems ﬁnansiālu atbalstu no pašvaldības
– kopumā nodrošinot vasaras brīvā laika pavadīšanu vairāk nekā
1000 bērnu.
n Nodarbinātība jauniešu vidū.
Sadarbībā ar pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm, Jaunatnes
departaments turpina koordinēt
jauniešu vasaras nodarbinātības
programmu, iekārtojot darbā vasaras periodā vairāk nekā 1000
jauniešu.
No 2012. gada sāka strādāt
Jaunatnes departamenta izstrādātā un izveidotā elektroniskās reģistrācijas sistēma, kas ļāva izvairīties no rindām, vienkāršojot un
sakārtojot vasaras nodarbinātības
procedūru jaunajiem daugavpiliešiem.
Jaunatnes departaments, balstoties uz jauniešu izteiktajām
vēlmēm, pārstāv viņu intereses
lēmumu par pilsētas attīstību pieņemšanas procesā, piedaloties
darba grupās, forumos, konferencēs pilsētas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, sniedzot datus
par jaunatnes politikas realizāciju
Daugavpilī.

Sporta bāžu izmantošana ir bezmaksas, tāpat kā veselības aprūpe.
2010. gadā Daugavpils BJSS ieguva labākās Latvijas sporta skolas
nosaukumu.
Ar Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu 2009. gadā ekspluatācijā tika nodots mūsdienīgais Daugavpils Olimpiskais centrs, kuram
piešķirts Nacionālās sporta bāzes
statuss.
Pilsētā ik gadu tiek rīkotas
starptautiska līmeņa sacensības.
2012. gadā pirmo reizi norisinājās
Eiropas čempionāta ﬁnāls spīdvejā, bet 2010. gadā notika pasaules
junioru čempionāta ﬁnāls. 2012.
gadā Daugavpils Olimpiskajā centrā labākie Eiropas snūkeristi noskaidroja visprecīzākos sportistus.

Starptautiskās sacensības tiek rīkotas paukošanā, futbolā, volejbolā,
basketbolā, vieglatlētikā, daiļslidošanā, hokejā, sambo, džudo,
taekvondo, svarcelšanā un citos
sporta veidos.
Lai iesaistītu sportā plašākas
tautas masas, tika rīkotas ģimenes
jautrās stafetes, pie tam tās notika
gan uz ledus, gan arī sporta zālēs.
Šādos pasākumos bērni kopā ar
saviem vecākiem pavadīja laiku
sportojot.
No 2011. gada sākusies aktīva
darbība sporta bāzē „Dzintariņš”.
Pēdējo divu gadu laikā ir izdevies
paveikt, lai vasaras treniņnometņu
laikā sportistiem šeit būtu plašas
iespējamo ﬁzisko nodarbību iespējas. Tāpat darbojas dienesta

l Daudzfunkcionālais sporta centrs Stadiona ielā 1

l 2012. gadā pirmklasnieku skaits pieauga
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu, skolotāju un izglītības
iestāžu vadītāju sasniegumi.
Visās Daugavpils vispārizglītojošajās skolās ir pieejami logopē-

da un psihologa pakalpojumi, tiek
sniegta palīdzība izglītojamiem ar
īpašām vajadzībām, kopumā izglītības iestādēs strādā 26 sociālie
pedagogi.

JAUNATNE
n 2009
Vasaras periodā par pašvaldības līdzekļiem (Ls 30 487) iekārtoti
darbā 483 bērni un jaunieši: 357
bērni 13-14 gadus veci un 126
15-18 gadus veci jaunieši. Vasarā organizētas visas ieplānotās 54
bērnu un jauniešu nometnes (pašvaldības ﬁnansējums Ls 57 882),
atpūtās, mācījās un trenējās kopā
1597 bērni un jaunieši. Vasaras
nometnēs nodarbināts tika 141
darbinieks.
n 2010
No pašvaldības jauniešu algām
tika iedalīti 61 564 lati. Tika organizētas 50 vasaras nometnes 1600
bērniem.
n 2011-2013
Jaunatnes Departaments nodibināts Daugavpils pilsētas domes
Jaunatnes lietu nodaļas reorganizācijas rezultātā un darbā ar jaunatni Koncepcijas realizācijas ietvaros 2011.-2013. gadam.
JAUNATNES DEPARTAMENTA
DARBA VIRZIENI:
n Neformālās izglītības sistēmas veidošana un attīstība.
Tika izveidots vienots neformālās izglītības centrs, kas apvieno pilsētas jauniešu biedrības,
kuras bez atlīdzības izmanto paš-

l Festivāls “Artišoks”

SPORTS
Daugavpils pilsētas dome sportu noteikusi kā vienu no tās galvenajām prioritātēm. Par sporta
lielo nozīmi pilsētā liecina fakts,
ka 2012. gada pilsētas svētki tika
veltīti tieši sportam.
Lai optimizētu sporta struktūru, 2009. gadā tika uzsākta reorganizācija, kuras rezultātā četras
sporta skolas tika apvienotas vienā. Tas ļāvis ievērojami samazināt administratīvo aparātu, kā arī
krietni uzlabojis iespēju koordinēt
dažādus procesus. Daugavpils
BJSS paspārnē atrodas 16 sporta
veidi, bet ar dažāda vecuma bērniem strādā vairāk nekā 70 kvaliﬁcēti treneri. Daugavpils Sporta
skolas audzēkņiem nav jāmaksā
par treniņiem, atskaitot tenisu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2009. – 2013. g.
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viesnīca, kura var uzņemt vairāk
nekā 165 viesus.
Tika veikti rekonstrukcijas darbi arī Ledus hallē, kur laboja jumtu
un remontēja ģērbtuves. Veikti remonti Sporta bāzē Kandavas 17a.
Ir izremontētas ģērbtuves un dušas, kā arī iegādāti jauni soli.
Latvijas spīdveja stadionā „Lokomotīve” pilnībā nomainīta apskaņošanas sistēma, notika apgaismojuma uzstādīšana.
Vieglatlētikas manēžā ir iekārtota trenažieru zāle, divas zāles
cīkstoņiem, kā arī vieglatlētikas
celiņš, basketbola grozi un arī tāllēkšanas bedre.
2011. gadā ar Latvijas Futbola
federācijas, UEFA un pašvaldības
atbalstu stadionā „Celtnieks”.
tika uzklāts jauns mākslīgais zālājs.
Labākā Daugavpils cīkstone
Anastasija Grigorjeva 2010. gadā
kļuva par Eiropas čempioni, bet
2012. gadā kļuva par Eiropas vicečempioni. Londonas Olimpiskajās spēlēs viņa ieguva devīto
vietu.
Vieglatlēts Dmitrijs Jurkevičs
arī piedalījās Londonas Olimpiskajās spēlēs, kur nedaudz pietrūka iekļūšanai pusﬁnālā.
Spīdvejā Maksims Bogdanovs
kļuva par pirmo latvieti, kurš ieguva bronzas godalgu pasaules junioru čempionātā, savukārt šogad
Kjasts Podžuks pārī ar Andžeju Ļe-

bedevu ieguva Eiropas pāru čempionāta sudraba medaļu.
Eiropas U23 čempionātā paukotājs Artūrs Šilins ieguva trešo
vietu un bronzas godalgu. Liels potenciāls ir svarcēlājam Artjomam
Žerebkovam, kurš Eiropas kadetu
čempionātā ieguva otro vietu.
Daugavpils Volejbola skolas
audzēknis Haralds Regža Eiropas
junioru čempionātā pludmales
volejbolā kopā ar pārinieku ieguva otro vietu.
Talantīgais daiļslidotājs Deniss
Vasiļjevs izcīnījis vairākas uzvaras
starptautiskās sacensībās.

2012. gada Latvijas 3. Olimpiādē Daugavpils ieguva 51 medaļu, no kurām 19 bija zelta kaluma.
Lielajā kopvērtējumā tas bija otrais lielākais iegūto medaļu skaits,
atpaliekot tikai no Rīgas.
2011. gada vasarā notikušajā
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē arī
tika iegūta 51 medaļa, kas deva
trešo vietu lielajā ieskaitē – priekšā tikai Rīga un Ventspils.
2011. gadā pēc 14 gadu pārtraukuma pie Latvijas futbola
Virslīgas medaļām tika „Daugava”. 2012. gadā viņi jau ir Latvijas
čempioni!

l Anastasija Grigorjeva – Daugavpils lepnums

l Par veselīgu dzīvesveidu!

l Eiropas čempionāts snūkerā

KULTŪRA

l Gājiens pilsētas svētkos

Laika posmā no 2008. gada
nogales līdz 2010. gada septembrim Kultūras pārvalde realizēja
projektu, kura rezultāta 2010.
gada 30. septembrī tika atklāts
Māla mākslas centrs.
2010. gada 5. jūnijā Stropu
estrādē tika organizēti Latgales
dziesmu svētki „Latvija dzied Latgalē”
2009. – 2010. gadā Daugavpils pilsētas dome īstenoja renovācijas projektu „Daugavpils
vēsturiskā centra dominantes
– Vienības nama atjaunošana”
ERAF programmas ietvaros, līdz
ar ko, ēka ieguva jaunu, renovētu izskatu.
2011. gada 29. aprīlī Cietoksnī
tika atklāts renovētais ūdenstornis. Projekta “Ūdenstorņa ēkas
paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī” realizācija iesakās 2009. gadā.

2012. gadā, pateicoties Daugavpils pilsētas domes ﬁnansējumam, tika pabeigta LCB ﬁliāles
Ceriņu bibliotēkas Ķīmiķu mikrorajonā telpu renovācija.
Daugavpils novadpētniecības
un mākslas muzejā izveidotas jaunas ekspozīcijas.
Latgales zoodārzs ir vispopulārākais tūrisma objekts Daugavpilī.
No 2011. gada līdz 2013. gadam noritēja intensīvs darbs pie
Marka Rotko mākslas centra izveides projektu realizācijas. Tika
realizēti trīs projekti – “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas
pārrobežu reģionā”, “Artilērijas
Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”, “Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un
pieguļošās teritorijas labiekārtošana”. Rezultātā 2013. gada 24.

l Marka Rotko mākslas centrs piesaista daudz apmeklētāju

l Rūķu namiņš

l Jaunās dziedātājas
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aprīlī Cietoksnī tika atklāts Marka
Rotko mākslas centrs.
Katru gadu tika organizēts
daudzi un dažādi pasākumi, festivāli, konkursi. Lielākie un nozīmīgākie: VII Starptautiskais koru
garīgās mūzikas festivāls “Sudraba
zvani”, Mihoelsa dienas Daugavpilī, Mākslas dienas, Starptautiskais
džeza mūzikas festivāls “Jazz Joy
Spring”, Daugavpils pilsētas svētki
“Mana pils Daugavpils”, Starptautiskais mākslinieku plenērs “Marks
Rotko”, Starptautiskais akordeona
mūzikas festivāls, Starptautiskais
bērnu un jaunatnes cirka festivāls
“Parad Alle”, Daugavpils starptautiskais masku tradīciju festivāls,
Dzejas dienas, Starptautiskais Festivāls “Šopēna vīzija”, Latgales dziesmu svētki „Latvija dzied Latgalē“,
Daugavpils dienas “Starptautiskajā
mākslu festivālā “Slavjanskij bazar
v Vitebske”, Muzikālā Rīgas iela.

www.daugavpils.lv

