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PAS - Pašvaldības akciju sabiēdrība
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VSAC - Valsts sociālās aprūpēs cēntrs
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Cienījamie pilsētnieki!
Daugavpils pilsētas pasvaldības 2017. gada publiskaja parskata ir apkopota
informacija par aizvadītaja gada pasvaldības pavēiktajiēm darbiēm pilsētas saimniēcība un
labiēkartosana, sabiēdriskas kartības nodrosinasana, socialaja palīdzība un vēsēlības
aprupē, izglītība, kultura un sporta.
2017. gada pasvaldības kopbudzēts sastadīja 92.5 miljonus ēiro, kas ir par 10,9
miljoniēm ēiro liēlaks, salīdzinot ar iēpriēksējo parskata pēriodu.
Parskata gada turpinajas pilsētas publiskas infrastrukturas modērnizacija. 2017.
gada uzsakta jauna tramvaju sliēzu cēla izbuvē Stropos. Turpinajas pirmskolas izglītības
iēstazu rēnovacijas darbi, ka arī tika uzlabota sporta infrastruktura, uzsakta futbola
stadiona rēnovacija Ēsplanadē. Jaatzīmē, ka tika uzsakti liēlakas koncērtzalēs - Kulturas pils
rēnovacijas darbi, rēnovēta Latgalēs zoodarza fasadē, ka arī uzsakti Smilsu – Smiltēnēs
transporta mēzgla buvniēcības darbi.
Liēla vērība tika piēvērsta ēkologijai - sakartoti pilsētas ēzēru un upju krasti, rēgulari
papildinati zivju rēsursi udēnskratuvēs. Daugavpils divas pludmalēs plīvoja Žiliē karogi.
Pasvaldības uznēmumi turpinaja sagatavot udēnsapgadēs un kanalizacijas sistēmu
modērnizacijas projēktus. Tika vēikts aktīvs darbs ar iēdzīvotajiēm, lai mudinatu uzsakt
daudzdzīvoklu maju siltinasanas projēktus.
Arī aizvadītaja gada pasvaldība loti daudz stradaja, lai pilsēta butu uznēmējdarbības
attīstībai labvēlīga vidē, īpasa uzmanība tika piēvērsta industrialo tēritoriju dēgradētas
vidēs sakartosanai. Siēm mērkiēm tika iēguldīti vairaki miljoni ēiro.
Sakot ar 2017. gadu, uznēmumi, kuri plano attīstīt savu saimniēcisko darbību
Latgalēs rēgiona, var iēsniēgt dokumēntus dalībai Latgalēs spēcialaja ēkonomiskaja zona un
sanēmt nodoklu atlaidēs. Arī ēsosas rupnīcas, ja tas atjauno razotni un apgust musdiēnu
tēhnologijas, var piēviēnotiēs spēcialajai ēkonomiskajai zonai.
Turpinajas pasvaldības grantu programma “Impulss”, kas palīdz uzsakt biznēsu
jauniēm uznēmējiēm. Pasvaldības rīkotaja konkursa tika notēikts vidēi draudzīgakais
uznēmums.
Socialaja joma par prioritati tika dēfinēta socialo pakalpojumu piēējamības un
kvalitatēs uzlabosana viētējiēm iēdzīvotajiēm. Mērka sasniēgsanai tika atvērts Sociala
D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

4 | 12 9

diēnēsta kliēntu apkalposanas cēntrs Lacplēsa iēla. Parskata gada stajas spēka izmainas
vairakos saistosajos notēikumos, kas skara socialo sfēru. Tika paliēlinats pabalstu apmērs
un paplasinats to sanēmēju loks. 2017. gada Daugavpils pasvaldība sanēma balvu “Gimēnēi
draudzīgaka pasvaldība”.
Nēbēidz priēcēt Daugavpils pēdagogu un skolēnu sasniēgumi. Latvijas skolu rēitinga
starp pirmajam 10 skolam ir Daugavpils Kriēvu vidusskola - licējs un Daugavpils Valsts
gimnazija.
Daugavpils ir svarīgs rēgionalas nozīmēs turisma attīstības cēntrs. Daugavpils
pilsētas pasvaldības turisma attīstības un informacijas agēnturas apkoptiē dati liēcina, ka
pilsētas turisma objēktus, kulturas un aktīvas atputas iēstadēs 2017. gada apmēklējusi 508
477 intērēsēnti. Parskata gada Daugavpilī paplasinajiēs turisma un aktīvas atputas
piēdavajumu klasts, ko piēdava uznēmēji.
2017. gads izskanēja ar daudzvēidīgu kulturas dzīvi - ar radosiēm pasakumiēm tika
svinēta Latgalēs cēntralas bibliotēkas un Viēnības nama 80 gadu jubilēja. Nēviēns mēnēsis,
nēviēna nēdēlas nogalē nēiztika bēz kulturas notikumiēm. Ar Tautu forumu, kas pulcēja
mazakumtautību parstavjus no visas Latvijas, Daugavpilī uzsakas Latvijas simtgadēs
svinības.
Daugavpils sportisti ar saviēm sasniēgumiēm 2017. gada popularizēja pilsētas vardu,
sanēmot visdazadaka kaluma mēdalas dazados sporta vēidos.
Daugavpils pilsētas pasvaldības darbs arī turpmak bus vērsts musu pilsētas
iēdzīvotaju intērēsēs, nodrosinot apstaklus vinu ēkonomisko, socialo un kulturas iēspēju
īstēnosanai.
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1.

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

Daugavpils pilsētas ilgtērmina attīstības rēdzējums saskana ar Daugavpils pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēgiju 2014. - 2030. gadam „Daugavpils ir Austrumbaltijas zinasanu
ēkonomikas lokomotīvē un labsajutas galvaspilsēta”. Daugavpils pilsētas attīstības
stratēgiskais mērkis – piēvilcīgaka viēta dzīvēi un uznēmējdarbībai Austrumbaltija.
Daugavpils pilsētas pasvaldības vidēja tērmina prioritatēs saskana ar Daugavpils
pilsētas attīstības programmu 2014. - 2020. gadam “Mana pils – Daugavpils” ir trīs:
1.prioritāte – Sabiedrība (S) - Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli
iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu.
Prioritatē tiēk īstēnota trīs rīcības virziēnos:
1) S1 - Aktīva pilsoniska līdzdarbība (sadarbība un pasiniciatīva);
2) S2 - Atbalsts jauniēsiēm, gimēnēm ar bērniēm, sēnioriēm;
3) S3 - Ilgtērmina tirgus prasībam atbilstosa daudzvēidīga, visu līmēnu izglītība;
2.prioritāte – Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu
pievienoto vērtību.
Prioritatē tiēk īstēnota trīs rīcības virziēnos:
1) Ē1 - Izglītības, zinatnēs un uznēmējdarbības komplēksa sadarbība;
2) Ē2 - Sakartota un aktīva uznēmējdarbības atbalsta vidē;
3) Ē3 - Atpazīstams un attīstību vēicinoss pilsētas tēls;
3.prioritāte – Vide (V) - Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide.
Prioritatē tiēk īstēnota cētros rīcību virziēnos:
1) V1 - Ilgtspējīgs transports un infrastruktura;
2) V2 - Kvalitatīva, vidēi draudzīga sociala un tēhniska infrastruktura;
3) V3 - Kulturvēsturiska mantojuma apzinasana, saglabasana un attīstīsana;
4) V4 - Vēsēlīga un ēkologiski tīra dzīvēs vidē.
Izvirzīto prioritaro virziēnu mērku sasniēgsanai tika īstēnotas vairakas aktivitatēs,
rēalizēti un uzsakti pilsētas attīstībai nozīmīgi projēkti.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūra
Daugavpils pilsētas pasvaldības iēdzīvotaju parstavību nodrosina to iēvēlēts
pasvaldības lēmējorgans – Daugavpils pilsētas domē (turpmak – Domē). Domē atbilstosi
savai kompētēncēi ir atbildīga par tas instituciju tiēsisku darbību un finansu līdzēklu
atbilstīgu izliētojumu.
Domē, atbilstosi Latvijas Rēpublikas pilsētas domēs un novada domēs vēlēsanu
likumam, sastav no 15 dēputatiēm:
Vārds, uzvārds

Amats

Partija

Rihards Eigims

Domēs priēkssēdētajs

Politiska partija „Musu Partija”

Igors Prelatovs

Domēs priēkssēdētaja 1.viētniēks

Politiska partija „Musu Partija”

Aivars Zdanovskis

Domēs priēkssēdētaja viētniēks

Politiska partija „Musu Partija”

Aivars Broks

Domēs dēputats

Politiska partija “Latgalēs Partija”

Jānis Dukšinskis

Domēs dēputats

Politiska partija “Latgalēs Partija”

Andrejs Elksniņš

Domēs dēputats

“Saskana” socialdēmokratiska partija

Anatolijs Gržibovskis

Domēs dēputats

“Saskana” socialdēmokratiska partija

Marjana Ivanova-Jevsejeva

Domēs dēputatē

“Saskana” socialdēmokratiska partija

Līvija Jankovska

Domēs dēputatē

Politiska partija „Musu Partija”

Reinis Joksts

Domēs dēputats

Politiska partija “Latgalēs Partija”

Valērijs Kononovs

Domēs dēputats

“Saskana” socialdēmokratiska partija

Inguna Kokina

Domēs dēputatē

Politiska partija “Latgalēs Partija”

Jānis Lāčplēsis

Domēs dēputats

Politiska partija “Latgalēs Partija”

Mihails Lavrenovs

Domēs dēputats

“Saskana” socialdēmokratiska partija

Helēna Soldatjonoka

Domēs dēputatē

Politiska partija “Latgalēs Partija”

Domē uz savu pilnvaru laiku no dēputatu vidus iēcēl Domēs priēkssēdētaju, Domēs
priēkssēdētaja 1.viētniēku un viēnu Domēs priēkssēdētaja viētniēku, ka arī piēcu pastavīgo
komitēju locēklus.
Domēs lēmumu izpildi nodrosina domēs iēvēlētas vai iēcēltas amatpērsonas,
pasvaldības iēstadēs un to darbiniēki, ka arī kapitalsabiēdrības.
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Lai nodrosinatu savu darbību un sagatavotu jautajumus izskatīsanai Domēs sēdēs,
Domē iēcēl sadas pastavīgas komitējas:
1) Finansu komitēju;
2) Socialo jautajumu komitēju;
3) Izglītības un kulturas jautajumu komitēju;
4) Majoklu komitēju;
5) Ipasuma parvaldīsanas komitēju.
Daugavpils pilsētas domē 2017. gada 6. julija ir vēikusi grozījumus Daugavpils pilsētas domēs
2005. gada 11. augusta saistosajos notēikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pasvaldības
nolikums", izvēidojot 2 jaunas komitējas - Attīstības komitēju un Pilsētas saimniēcības
komitēju, nosakot to kompētēnci un skaitlisko sastavu.
Atsēvisku pasvaldības funkciju pildīsanai domē izvēidotas pastavīgas komisijas, kuras
darbojas dēputati un pilsētas iēdzīvotaji:
1) Administratīva komisija;
2) Intērēsu izglītības un piēauguso nēformalas izglītības programmu licēncēsanas
komisija;
3) Nēkustama īpasuma nodokla atviēglojumu piēskirsanas komisija;
4) Pasvaldības dzīvojamo maju privatizacijas un īpasuma atsavinasanas komisija;
5) Pilsētbuvniēcības un vidēs komisija;
6) Transporta komisija;
7) Žēmēs komisija;
8) Vēlēsanu komisija;
9) Jaunatnēs liētu konsultatīva komisija;
10) Vēsēlības aprupēs planosanas komisija;
11) Civilas aizsardzības komisija;
12) Majoklu komisija;
13) Ipasuma komisija.
Domē ar atsēvisku lēmumu var izvēidot darba grupas. Izvēidotas komisijas un darba
grupas darbojas uz Domēs apstiprinata nolikuma pamata, vai arī to kompētēnci var notēikt
Domēs lēmuma, ar kuru tas tiēk izvēidotas.
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2017. gada notika 42 domēs sēdēs, piēnēmti 754 lēmumi, 51 saistosais notēikums, 12
nolikumi un 5 notēikumi.
1.2.

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

1) Daugavpils pilsētas domēs Kulturas parvaldē;
2) Daugavpils pilsētas Izglītības parvaldē;
3) Socialais diēnēsts;
4) Komunalas saimniēcības parvaldē;
5) Latviēsu kulturas cēntrs;
6) Polu kulturas cēntrs;
7) Baltkriēvu kulturas cēntrs;
8) Kriēvu kulturas cēntrs;
9) Daugavpils Marka Rotko makslas cēntrs;
10) Daugavpils pilsētas domēs iēstadē “Kulturas pils”;
11) Latgalēs zoodarzs;
12) Latgalēs cēntrala bibliotēka;
13) Daugavpils Novadpētniēcības un makslas muzējs;
14) Daugavpils pēnsionaru socialas apkalposanas tēritorialais cēntrs;
15) Daugavpils pilsētas pasvaldības policija;
16) Daugavpils Bērnu un jaunatnēs sporta skola;
17) Futbola cēntrs Daugavpils;
18) Daugavpils pilsētas bērnu un jauniēsu cēntrs “Jaunība”;
19) Daugavpils logopēdiska intērnatpamatskola - attīstības cēntrs;
20) Daugavpils Kriēvu vidusskola - licējs;
21) Daugavpils 3. vidusskola;
22) J.Raina Daugavpils 6. vidusskola;
23) Daugavpils 9. vidusskola;
24) Daugavpils 10. vidusskola;
25) Daugavpils 12.vidusskola;
26) Daugavpils 13.vidusskola;
27) Daugavpils 15.vidusskola;
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28) Daugavpils 16. vidusskola;
29) Daugavpils 17. vidusskola;
30) Daugavpils Cēntra vidusskola;
31) J.Pilsudska Daugavpils valsts polu gimnazija;
32) Daugavpils Valsts gimnazija;
33) Daugavpils 1. spēciala pamatskola;
34) Daugavpils 11. pamatskola;
35) Daugavpils Saskanas pamatskola;
36) Daugavpils Viēnības pamatskola;
37) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iēstadē;
38) Daugavpils pilsētas 2. spēciala pirmsskolas izglītības iēstadē;
39) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iēstadē;
40) Daugavpils pilsētas 4. spēciala pirmsskolas izglītības iēstadē;
41) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iēstadē;
42) Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iēstadē;
43) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iēstadē;
44) Daugavpils pilsētas 9. spēciala pirmsskolas izglītības iēstadē;
45) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iēstadē;
46) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iēstadē;
47) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iēstadē;
48) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iēstadē;
49) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iēstadē;
50) Daugavpils pilsētas 15. spēciala pirmsskolas izglītības iēstadē;
51) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iēstadē;
52) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iēstadē;
53) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iēstadē;
54) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iēstadē;
55) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iēstadē;
56) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iēstadē;
57) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iēstadē;
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58) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iēstadē;
59) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iēstadē;
60) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iēstadē;
61) Daugavpils pilsētas 29. polu pirmsskolas izglītības iēstadē;
62) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iēstadē;
63) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iēstadē;
64) Daugavpils Rugēlu pirmsskolas izglītības iēstadē;
65) Bērnunams – patvērsmē „Priēdītē”;
66) Daugavpils pilsētas pasvaldības turisma attīstības un informacijas agēntura.
No 2017. gada 1. sēptēmbra pasvaldības iēstadē Daugavpils Dizaina un makslas
vidusskola "Saulēs skola" ir iēguvusi jaunu nosaukumu un popularizē pilsētas tēlu ka
Profēsionalas izglītības kompētēncēs cēntrs "Daugavpils Dizaina un makslas vidusskola
"Saulēs skola"”.
Pasvaldība ir 100% kapitala dalu turētaja tadas kapitalsabiēdrības, ka:
1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;
2) AS “Daugavpils siltumtīkli”;
3) SIA “Sadzīvēs pakalpojumu kombinats”;
4) SIA “Labiēkartosana – D”;
5) SIA “Daugavpils udēns”;
6) SIA “Parkings D”;
7) SIA “Daugavpils lidosta”;
8) AS “Daugavpils satiksmē”;
9) SIA “Daugavpils zobarstniēcības poliklīnika”;
10)SIA “Daugavpils bērnu vēsēlības cēntrs”;
11)SIA “Daugavpils dzīvoklu un komunalas saimniēcības uznēmums”.
Pasvaldība ir kapitala dalu turētaja piēcas privatajas kapitalsabiēdrības:
1) SIA “Atkritumu apsaimniēkosanas Diēnvidlatgalēs starppasvaldību organizacija”;
2) AS “Daugavpils spēcializētais autotransporta uznēmums”;
3) SIA “Daugavpils olimpiskais cēntrs”;
4) SIA “Latgalēs laiks”;
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5) SIA “Daugavpils rēgionala slimnīca”.
Pasvaldība ir dalībniēks sadas biēdrības (nodibinajumos):
1) Biēdrība “Latvijas Pasvaldību saviēnība”;
2) Biēdrība “Latvijas Liēlo pilsētu asociacija”;
3) Biēdrība “Latgalēs rēgiona attīstības agēntura”;
4) Biēdrība ”Spēēdway Grand Prix of Latvija”;
5) Biēdrība “Slimnīcas atbalsta biēdrība”;
6) Biēdrība “Hokēja klubs Daugavpils”;
7) Biēdrība “Ēirorēgions ”Ēzēru zēmē””;
8) Biēdrība “Latvijai – 100”;
9) Biēdrība “Latvijas zinatnēs cēntru apviēnība”;
10) Biēdrība “Daugavpils sudraba lilija”.
Pasvaldības instituciju darbības tiēsiskuma un liētdērības kontroli Domē vēic Rēvīziju
un audita nodala, ta darbojas saskana ar Domēs apstiprinatu nolikumu un ir atbildīga par
amatu klasificēsanas rēzultatu atbilstības uzraudzību pasvaldība.
Administracija ir pasvaldības izpildorgans, kas nodrosina domēs piēnēmto lēmumu
izpildi, ka arī tas darba organizatorisko un tēhnisko apkalposanu. Administracijas vadītajs ir
izpilddirēktors.
1.3.

DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJAS STRU KTŪRA

Pasvaldības administracija – Domēs dēpartamēnti un nodalas, ka arī to darbiniēki, vēic
savus piēnakumus saskana ar Domēs nolikumu un Domēs apstiprinatajiēm dēpartamēntu un
nodalu nolikumiēm.
Administracija iētilpst sadi dēpartamēnti:
1. Attīstības dēpartamēnts;
2. Īpašuma pārvaldīšanas dēpartamēnts;
3. Sporta un jaunatnes departaments;
4. Juridiskais departaments;
5. Pilsētplānošanas un būvniēcības dēpartamēnts.
Administrācijā iētilpst šādas nodaļas:
1. Bāriņtiēsa;
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2. Domēs Cēntralizētā grāmatvēdība;
3. Dzimtsarakstu nodaļa;
4. Finanšu nodaļa;
5. Kapitalsabiēdrību parraudzības nodala;
6. Rēvīziju un audita nodaļa;
7. Sabiēdrisko attiēcību un markētinga nodala;
8. Cēntralizēto iēpirkumu nodala;
9. Visparēja nodala;
10. Sporta mēdicīnas cēntrs.
Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 2017.gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Vecums

Personāla skaits

20 – 24 gadi
25 – 39 gadi
40 – 59 gadi
No 60 gadiēm

2
84
119
32

Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis 2017. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Izglītības līmenis

Darbinieku skaits

Augstaka izglītība:
t.sk.
maģistra grāds
doktora grāds
2 un vairāk izglītības
Mācās doktorantūrā
Visparēja vidēja izglītība

174
43
1
26
1
48

2017. gada bēigās pašvaldības administrācijā strādāja 237 darbiniēki, t.sk. 66 vīriēši
un 171 sieviete (no pērsonāla kopskaita).
Daugavpils pilsētas domē nodrošina pērsonāla kvalitatīvu personisko izaugsmi, kas
uzlabo darba rēzultātus, vēicina jaunu idēju īstēnošanu un atviēglo svarīgu jautājumu
risināšanu. Lai pilnvēidotu darbiniēku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī 2017.
gadā Daugavpils pilsētas domēs pērsonāls piēdalījās dažādos profēsionālās kvalitātēs
paaugstināšanas sēmināros un kursos. Pārskata gadā 32 Daugavpils pilsētas domes darbinieki
piedalījās maksas kursos un semināros, 43 darbinieki piedalījās bezmaksas kursos un semināros,
20 darbinieki piedalījās semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros. Daugavpils pilsētas
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pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina prakses vietas augstskolu studentiem - dod iespēju apgūt
praktiskās iemaņas, iegūt nepieciešamās prasmes saskarsmē ar darba devējiem, darba kolektīvu,
kā arī iegūt darba pieredzi. Šāda iespēja pārskata gadā tika dota 6 studentiem.

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1.

IEDZĪVOTĀJI

Pēc iēdzīvotaju skaita Daugavpils ir otra liēlaka pilsēta Latvija. Saskana ar Pilsonības
un migracijas liētu parvaldēs datiēm, 2017. gada Daugavpilī dzīvoja 93 308 iēdzīvotaji.
Daugavpils pilsētas tēritorijas kopēja platība ir 72.3 km2, kas ir trēsa liēlaka pilsētas tēritorija
Latvija. Iēdzīvotaju blīvums uz 1 km2 bija 1 283 iēdzīvotaji (2016. gada – 1 303).
Tapat ka visa valstī kopuma, ta arī Daugavpils pilsēta vērojama iēdzīvotaju skaita
samazinasanas. Gada laika iēdzīvotaju skaits samazinajiēs par 1278 cilvēkiēm jēb par 1.4%
(skat.2.1.1.att.).
2.1.1.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldībā
2011. - 2017.gadā
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
101 057 100 006

2011

2012

98 089

2013

96 792

2014

95 467

2015

94 586

2016

93 308

2017

Parskata gada Daugavpils pilsētas iēdzīvotaju skaits bija 4,4% no Latvijas iēdzīvotaju
kopskaita un 8,4% no iēdzīvotaju skaita liēlakajas rēpublikas pilsētas. Iēdzīvotaju skaita
samazinasanas tiēk skaidrota ar darbspējīgo iēdzīvotaju ēmigraciju uz citam ĒS valstīm,
jauniēsu ēmigraciju uz galvaspilsētu, ka arī visparējo nēgatīvo dēmografisko situaciju gan
valstī, gan pilsēta.
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Saskana ar Dzimtsarakstu nodalas datiēm, 2017. gada Daugavpilī piēdzima 796 bērni
(salīdzinot ar 2016. gadu, dzimusi par 18 vairak), mirusas 1292 pērsonas (2016. gada – 1260
mirusiē), iēdzīvotaju dabiskais piēaugums bija nēgatīvs – 496 (2016. gada - 481). Parskata
gada Daugavpilī tika rēgistrētas 490 laulības, kas ir par 28 laulībam vairak ka iēpriēksēja gada,
bēt skirtas tika 273 laulības, kas ir par 7 mazak nēka pērn.
Saskana ar PMLP datiēm, 2017. gada Daugavpilī dzīvoja 58 614 iēdzīvotaji darbspējas
vēcuma jēb 62,8% no pilsētas iēdzīvotaju kopēja skaita. Darbspējas vēcuma iēdzīvotaju
īpatsvars turpina samazinatiēs - gada laika tas samazinajas par 1 056 cilvēkiēm (2016. gada
darbspējas vēcuma iēdzīvotaju skaits bija 63,1% no kopēja iēdzīvotaju skaita).
Iēdzīvotaju skaits līdz darbspējas vēcumam bija 13 460 jēb 14,4% no pilsētas
iēdzīvotaju kopēja skaita, bēt virs darbspējas vēcuma - 21 234 jēb 22,8% no pilsētas
iēdzīvotaju kopēja skaita. Parskata gada samazinajas iēdzīvotaju skaits vēcuma grupa līdz
darbaspējas vēcumam, t.i. par 107 cilvēkiēm mazak, un iēdzīvotaju skaits vēcuma grupa virs
darbspējas vēcuma samazinajas par 329 cilvēkiēm (skat.2.1.2.att.).
2.1.2.att. Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilvēki
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam
iedzīvotāji virs darbspējas vecuma

iedzīvotāji darbspējas vecumā

21 648

21 266

21 457

21 591

21 563

21 234

65 404

63 754

62 118

60 494

59 670

58 614

12 954

13 069

13 217

13 382

13 353

13 460

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Daugavpils ir daudznacionala pilsēta. Tas iēdzīvotaju ētniskais sastavs pēdējo gadu
laika butiski nav mainījiēs. Saskana ar PMLP datiēm, gada laika kriēvu tautības īpatsvars
samazinajas par 1066 cilvēkiēm (2016. gada – 1039) un polu tautības īpatsvars samazinajas
par 295 cilvēkiēm (2016. gada – 262) (skat.2.1.3.att.).
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2.1.3.att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2017. gadā, %
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

Krievi: 50.0

Latviēši:18.7
Baltkrievi:7.3

2.2.

Poļi: 13.9

Ukraiņi:
1.9

Pārējiē:
8.2

NODARBINĀTĪBA UN BEZ DARBS

Saskana ar NVA datiēm, parskata gada Daugavpilī bija 51,5 tukstosi ēkonomiski aktīvo
iēdzīvotaju. To skaits, salīdzinajuma ar 2016. gadu, butiski nav mainījiēs. Bēzdarbniēku skaits
Daugavpilī 2017. gada bēigas bija 4068 cilvēki. Gada laika bēzdarbniēku skaits samazinajas
par 619 cilvēkiēm jēb par 1,2 %.
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2.2.1.att. Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc struktūras
(Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra)
1590
700

651
234

Ilgstošiē bēzdarbniēki Pirmspensijas vecuma Invalīdi-bēzdarbniēki Jauniēši vēcumā no 15bezdarbieki
24 gadiem

Salīdzinājumā ar iēpriēkšējo gadu, rēģistrēto ilgstošo bēzdarbniēku skaits
samazinājās par 1,43 % jēb par 23. Par 19 cilvēkiēm jēb 2,64 % samazinājās bēzdarbniēku
skaits mērķa grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 4,16 % jēb par 26 cilvēkiēm
paliēlinājās bēzdarbniēku skaits mērķa grupā – pērsonas ar īpašām vajadzībām (invalīdibēzdarbniēki), savukārt, par 15,83 % jeb par 44 cilvēkiēm samazinājās bēzdarbniēku skaits
mērķa grupā – jauniēši vēcumā no 15 līdz 24 gadiēm (skat.2.2.1.att.).
Bēzdarbniēku sadalījums pēc izglītības līmēņa 2017. gada bēigās bija šāds:
bēzdarbniēki ar profēsionālo izglītību – 1810 jēb 44,4 % no kopējā rēģistrēto bēzdarbnieku
skaita, 865 jeb 21,5 % ar vispārējo vidējo izglītību, 500 jēb 12,3 % ar pamatizglītību un 130
jeb 3,2 % ar izglītības līmēni, kas ir zēmāks par pamatizglītību. Savukārt 763 bēzdarbniēki
(18,6 %) bija ar augstāko izglītību.
Bēzdarbniēku sadalījums pēc vēcuma grupam norada, ka liēlaka dala rēgistrēto
bēzdarbniēku ir vēcuma no 50 līdz 59 gadiēm – 1 302 jēb 32,0 %, rēgistrētiē bēzdarbniēki
vēcuma no 40 līdz 49 gadiēm – 933 jēb 23,0 % no kopēja bēzdarbniēku skaita. Bēzdarbniēki
vēcuma no 15 līdz 29 gadiēm – 608 jēb 14,9 %, bēzdarbniēki vēcuma no 30 līdz 39 gadiēm –
840 jēb 20,6 %, bēzdarbniēki virs 60 gadu vēcuma bija 385 jēb 9,5 % no kopēja bēzdarbniēku
skaita.
Bēzdarbniēku skaits pēc bēzdarba ilguma:


līdz 6 mēnēsiēm – 1701 jēb 41,8 % no kopēja bēzdarbniēku skaita;



no 6 līdz 12 mēnēsiēm – 777 jēb 19,1 % no kopēja bēzdarbniēku skaita;



no 1 līdz 3 gadiēm – 1041 jēb 25,6 % no kopēja bēzdarbniēku skaita;



3 gadi un vairak – 549 jēb 13,5 % no kopēja bēzdarbniēku skaita.
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Saskaņā ar NVA datiēm, 2017. gada bēigās bēzdarba līmēnis Daugavpilī bija 7,9 % no
ēkonomiski aktīvo iēdzīvotāju skaita. Gada laikā bēzdarba līmēnis samazinājās par 1,2
procentiem, kas ir par 2,5 % liēlāks par vidējo līmēni Latvijā (5,2 %), bet par 3,8 % mazāks
kā Latgalēs rēģionā (11,7%) un par 2,4 % mazāks kā Rēzēknē – otrajā liēlākajā pilsētā
Latgalēs rēģionā (10,3 %).
Saskana ar Domēs rīcība ēsosajiēm datiēm, parskata gada stradajoso skaits Daugavpils
liēlakajos rupniēcības uznēmumos bija 5369 cilvēki, kas ir par 145 stradajosajiēm mazak ka
iēpriēksēja gada. Cilvēkrēsursu iētilpīgakas nozarēs Daugavpilī ir gatavo mētalizstradajumu
razosana, kur tiēk nodarbinati 1685 stradajosiē, dzēlzcēla lokomotīvju, ritosa sastava
razosana/rēmonts – 1016 stradajosiē, ka arī partikas un dzēriēnu razosana, kur nodarbinati
769 stradajosiē. Visvairak darba viētas nodrosina gatavo mētalizstradajumu razosanas
nozarēs AS ”Daugavpils lokomotīvju rēmonta rupnīca” – 601 darba viēta. Dzēlzcēla
lokomotīvju un ritosa sastava razosanas/rēmonta nozarēs liēlakiē uznēmumi SIA ”LDŽ ritosa
sastava sērviss” – Lokomotīvju rēmonta cēntrs un Vagonu rēmonta cēntrs – kopa nodrosina
866 darba viētas, kabēlu razosanas uznēmums SIA „Axon Cablē” – 467

darba viētas

(skat.2.2.2.att.).
Parskata gada Domē turpinaja īstēnot nodarbinatības pasakumu bēzdarbniēkiēm
„Algoti pagaidu sabiēdriskiē darbi pasvaldības” ar kopējam izmaksam 270,8 tukstosi ēiro
apmēra, vēicinot bēzdarbniēku aktivitati sabiēdrības laba, ka arī dodot bēzdarbniēkiēm
iēspēju iēgut vai uzturēt darba iēmanas. Parskata gada so iēspēju izmantoja 695 bēzdarbniēki,
kuri tika nodarbinati pasvaldības iēstadēs. No tiēm visvairak darbiniēku tika nodarbinati
Izglītības parvaldē un Komunalas saimniēcības parvaldē.
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2.2.2. att. Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs 2017. gadā, cilvēki
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Apģērbu ražošana; 327

Mētālapstrādē un
mašīnbūvē; 1685

Dzēlzcēļa ritošā
sastāva ražošana
un remonts; 1016

Pārtikas produktu
un dzēriēnu
ražošana ; 769

2.3.

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

Siltumapgādē un
ūdēnsapgādē; 536

DARBA SAMAKSA

Vidēja bruto alga Daugavpilī 2017. gada 4. cēturksnī bija 678 ēiro (nēto 484 ēiro), kas
ir iēvērojami mazak nēka vidēja alga Latvija - bruto 998 ēiro (nēto 715 ēiro). Stradajoso
mēnēsa vidēja bruto darba samaksa Daugavpilī 2017. gada bija par 7.2 % liēlaka nēka
iēpriēksēja gada (632 ēiro) (skat.2.3.1.att.)
2.3.1.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
Latvijas republikas nozīmes pilsētās 2017. gadā, eiro (Datu avots: CSP)
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Pēdējo gadu laikā strādājošo mēnēša vidējā darba samaksa Daugavpilī piēaug. Piecu
gadu laikā, no 2013. līdz 2017. gadam, pilsētas iēdzīvotāju darba samaksa ir piēaugusi par
24,8 % jeb par 135 eiro (skat. 2.3.2.att.).
2.3.2.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no 2013.-2017.gadam
(Datu avots: CSP)
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DAUGAVPILS PILSĒTAS EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS
Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusiēs ka industrialais cēntrs, kas arī sodiēn
nosaka rupniēcības nozaru attīstību. Tradicionaliē un nozīmīgakiē uznēmējdarbības virziēni
Daugavpilī ir gatavo mētalizstradajumu razosana, ritosa sastava razosana un rēmonts,
partikas produktu un dzēriēnu razosana, kīmiskas skiēdras un to izstradajumu razosana,
ēlēktrisko kabēlu un to saviēnojumu razosana (skat.2.4.1.att.).
2.4.1.att. Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2017. gadā, %
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Apģērbu ražošana;
Dzēlzcēļa ritošā
1.4
sastāva ražošana un
remonts; 9.7

Būvmatēriālu
ražošana; 2.6

Pārtikas produktu un
dzēriēnu ražošana ;
15.2

Siltumapgādē un
ūdēnsapgādē; 11.1

Ķīmiskās šķiēdras un to izstrādājumu
ražošana; 14

Citas; 1.2
Mētālapstrādē un
mašīnbūvē; 34.1

Ēlēktrisko kabēļu un
to savienojumu
ražošana ; 10.7

D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

20 | 129

Saskana ar Daugavpils pilsētas domēs rīcība ēsosajiēm datiēm, Daugavpils liēlakiē
razosanas uznēmumi rēalizēja produkciju 228.04 miljonu ēiro apmēra. Salīdzinot ar
iēpriēksējo gadu, rupniēcības produkcijas rēalizacijas apjoms paliēlinajas par 21.4 miljoniēm
ēiro jēb par 10.4% (skat.2.4.2.att.).
2.4.2.att. Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
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Rupniēcības sarazotas produkcijas apjoma paliēlinajums liēlakajos uznēmumos ir
saistīts ar jaunu tirgu apgusanu un jaunu produkcijas vēidu razosanu uznēmumos.
Salīdzinajuma ar iēpriēksējo parskata gadu, razosanas apjoma piēaugums ir vērojams
masīnbuvē un mētalapstradē, kīmiskas skiēdras un tas izstradajumu razosana, kabēlu
saviēnojumu un plastmasas izstradajumu razosana. Samazinajums ir vērojams dzēlzcēla
ritosa sastava rēmonta uznēmumos, kas ir saistīts ar dzēlzcēla parvadajumu apjoma
samazinasanos. Parējas nozarēs razosanas apjomi ir palikusi iēpriēksēja gada līmēnī. Pilsētas
ēkonomikas pamatu vēido mētalapstradēs, partikas produktu, dzēlzcēla ritosa sastava
rēmonta, kīmiskas skiēdras un ēlēktrisko kabēlu razosanas uznēmumi, kas parsvara ēksportē
produkciju uz arzēmēm un nodarbina liēlako dalu pilsētas iēdzīvotaju.
Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences 2016. - 2017. g.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Nr.p.
k.
1.

Nosaukums
SIA “Axon Cablē”

Produkcijas apjoms (tūkstoši eiro)

Strādājošo skaits (cilvēki)

2016. g.

2017. g.

2016. g.

2017. g.

19078

24511

454

467

21916

17060

942

866

SIA “LDz Ritosa
2.

sastava sērviss”
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Nr.p.
k.
3.
4.

Produkcijas apjoms (tūkstoši eiro)

Nosaukums
AS “Latvijas
maizniēks”
SIA “Žiēglēra
masīnbuvē”

Strādājošo skaits (cilvēki)

2016. g.

2017. g.

2016. g.

2017. g.

17904

17929

257

263

15354

19213

282

315

13083

23504

529

601

7949

8609

239

235

7611

7611

197

190

AS “Daugavpils
5.

Lokomotīvju
rēmonta rupnīca”

6.
7.

SIA “Magistr”
SIA “Latgalēs
piēns”

8.

SIA “Bēlmast”

5174

6209

175

167

9.

SIA “Nēxis Fibērs”

18490

23424

109

112

10.

SIA “Mēat Union”

3792

4067

79

82

Liēlaka Latgalēs rēgiona ēksportējoso uznēmumu dala atrodas Daugavpilī. No 96
pilsētas razosanas uznēmumiēm gandrīz pusē jēb 45 ir ēksportētaji. Daugavpils liēlakas
komērcsabiēdrības, kas ēksportē savu produkciju vairak ka uz 23 valstīm ir:
1) SIA “Žiēglēra masīnbuvē” – lauksaimniēcības tēhnikas komplēktējoso dētalu razosana,
rapsa dalītaju razosana, vadu un kabēlu razosana automobilu rupniēcībai;
2) SIA “Axon Cablē” – augstas kvalitatēs kabēlu razosana mēdicīnas, militaras,
aērokosmiskas rupniēcības u.c. vajadzībam;
3) AS

“Daugavpils

Lokomotīvju

rēmonta

rupnīca”

–

dīzēllokomotīvju

un

ēlēktrolokomotīvju rēmonts, rēzērvēs dalu izgatavosana;
4) SIA “Ēast Mētal” - komplēktējoso dētalu razosana dazadam iēkartam – vēja
gēnēratoriēm, autocēltniēm, kokapstradēs iēkartam, bērnu rotalu laukumiēm, virvju
vērpjamajam masīnam;
5) AS “Ditton piēvadkēzu rupnīca” – kēzu razosana automobiliēm, motocikliēm,
vēlosipēdiēm, masīnbuvēs vajadzībam, spiēdvēidnu un dazada vēida dētalu
projēktēsana un izgatavosana no mētala un plastmasas;
6) SIA “Cēntēnnial Industriēs” – makslīgas adas izstradajumu razosana;
D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

22 | 129

7) SIA “Nēxis Fibērs” – poliamīda tēhniskas skiēdras razosana;
8) SIA “Rēgula Baltija” – dokumēntu un naudas zīmju autēntiskuma parbaudēs iērīcu
razosana;
9) SIA “Bēlmast” – sakaru tornu un mastu razosana, mētala buvkonstrukciju razosana.
Pēdējo gadu laika Daugavpilī aktīvi attīstas ēlēktronikas un IT nozaru uznēmumi: SIA
“Altonika ĒMS “, SIA “Strēam Labs”, SIA “BTG” u.c.
Daugavpils liēlakas komērcsabiēdrības, kas darbojas vairumtirdzniēcības joma:
1) SIA “Mamas D” – partikas produktu un dzēriēnu vairumtirdzniēcība;
2) SIA “ĒU-Tradēr” – rupniēcības prēcu vairumtirdzniēcība (mobilo sakaru līdzēklu,
plansētdatoru un sadzīvēs tēhnikas vairumtirdzniēcība);
3) SIA “Intērgaz” – saspiēstas un saskidrinatas gazēs tirdzniēcība, saskidrinatas gazēs
apkurēs sistēmu uzstadīsana un apkalposana;
4) SIA “Latvijas nacionala naftas kompanija” – naftas produktu, dēgviēlas tirdzniēcība;
5) SIA “Ingrid A” - naftas produktu, dēgviēlas tirdzniēcība;
6) SIA “CCT” - naftas produktu, dēgviēlas tirdzniēcība;
7) SIA “Fēdak Plast” –poliētilēna prēcēs tirdzniēcība u.c.
Pilsēta savas razotnēs ir izviētojusi vairaki uznēmumi ar arvalstu kapitalu.
Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Komercsabiedrības
nosaukums

Nozare

AS “Daugavpils Lokomotīvju
rēmonta rupnīca”

Augstas kvalitatēs kabēlu razosana
mēdicīnas, militaras, aērokosmiskas
u.c. nozaru vajadzībam
Dīzēllokomotīvju un ēlēktrovilciēnu
rēmonts, rēzērvēs dalu razosana

AS “Latvijas maizniēks”

Maizēs izstradajumu razosana

SIA “Axon Cablē”

SIA “Ēast Mētal”
SIA “Nēxis Fibērs”
SIA “Cēntēnnial Industriēs”
SIA “Rēgula Baltija”

Mētalizstradajumu razosana (dētalas
vēja gēnēratoriēm)
Poliamīda tēhniskas skiēdras razosana
Izstradajumu razosana no makslīgas
adas
Dokumēntu un naudas zīmju
parbaudēs iērīcēs (aparati,
programmas, datu bazēs)

Komercsabiedrības kapitāla
turētāja valsts
Francija
Igaunija
Igaunija
Danija
Slovakija
Norvēgija
Baltkriēvija
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Komercsabiedrības
nosaukums

Nozare

Komercsabiedrības kapitāla
turētāja valsts

SIA “Latgalēs alus D”

Alus razosana

Baltkriēvija

SIA “Žiēglēra masīnbuvē”

Lauksaimniēcības masīnu
komplēktējoso dētalu razosana, rapsa
dalītaju razosana, vadu un kabēlu
razosana automobilu rupniēcībai

Vacija

Daugavpils pilsētas razosanas uznēmumi vēiksmīgi darbojas, planvēidīgi attīstas,
paplasinot un rēkonstruējot razosanas platības, iēviēsot musdiēnu tēhnologijas, paplasinot
pardotas produkcijas apjomus gan Latvija, gan arzēmēs. Iēpriēksējos gados Daugavpils
uznēmumi aktīvi piēdalījas LIAA administrētajas programmas un, izmantojot ĒS piēskirto
līdzfinansējumu, īstēnoja razosanas procēsu pilnvēidi, paliēlinaja uznēmumos sarazotas
produkcijas piēviēnoto vērtību, izstradajot jaunus produktus.
2017. gada Daugavpils razosanas uznēmumos tika pabēigti ĒS fondu līdzfinansētiē
projēkti, kas tika iēsakti 2015. – 2016. gada. Liēlakiē projēkti tika rēalizēti tiēsi partikas
rupniēcība - AS “Latvijas maizniēks”, AS “Latgalēs piēns” un SIA “Mamas D” rēalizēja projēktus
vairaku simtu tukstosu apmēra, lai iēgadatos jaunu tēhnologisko aprīkojumu.
Saskana ar Daugavpils pilsētas domēs rīcība ēsosajiēm datiēm, parskata gada kopējais
buvmontazas darbu apjoms Daugavpils liēlakajas buvniēcības komērcsabiēdrības bija 30 604
ēiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir par 9,8 miljoniēm ēiro liēlaks. Piēaugums par 55 % ir
saistīts ar to, ka 2017. gada ir atsakusiēs ĒS strukturfondu līdzfinansēto projēktu iēviēsana.
Buvniēcības nozarē pilsēta strada 989 cilvēki.
Latvijas dzēlzcēla Daugavpils iēcirkna darbību 2016. gada nēgatīvi iētēkmēja kravu
apjoma no Kriēvijas un Latvijas ostam samazinasanas. 2017. gada vagonu apgrozījums caur
Daugavpils iēcirkni nēdaudz paliēlinajas un bija 1,424 miljonu vagonu. Par 13,7 %
paliēlinajas iēkrauto vagonu daudzums, kas bija 141,2 tukstosi. Tacu darbiniēku skaits ir
samazinajiēs par 7,5 %.
Pakalpojumu sfēra Daugavpilī attīstas dinamiski. Pēdējo divu gadu laika pilsēta tika
atvērtas divas jaunas viēsnīcas - “San Mari” (SIA “DBK” ) un “Saulēs rati” (SIA “Noris”),
paradījas jauni viēsu nami. Pilsētas cēntra tika atvērti sēptini jauni ēdinasanas uznēmumi.
Tas liēcina par to, ka Daugavpilī paliēlinas turistu skaits un ka siē pakalpojumi ir piēprasīti
arī pilsētas iēdzīvotaju vidu.
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Daugavpilī darbojas liēls skaits mikrouznēmumu ar stradajoso skaitu līdz 10 cilvēkiēm,
tiē ir 4606 jēb 93.5 % no kopēja komērsantu skaita. Mazo uznēmumu skaits, kuri nodarbina
līdz 50 stradajoso bija 260 jēb 5,4 %. Vidējo uznēmumu skaits, kuros ir līdz 250
stradajosajiēm bija 45 jēb 0.91 %. 2017. gada liēlo uznēmumu skaits, kuros nodarbinati virs
250 stradajosiēm, bija 9 jēb 0.2 %.
Saskana ar Lursoft datu bazēs datiēm 2017. gada Daugavpilī tika rēgistrēts 281 jauns
uznēmums. Parskata gada rēgistrēto uznēmumu skaits bija par 21 jēb par 8 % liēlaks nēka
iēpriēksēja gada. 2017. gada tika likvidēti 423 uznēmumi, gada bēigas Daugavpilī darbojas
4760 ēkonomiski aktīvas statistiskas viēnības (0.05 ēkonomiski aktīvas viēnības uz 1 iēdz.).
2.5.

INVESTĪCIJĀM PIEMĒROTAS RAŽOŠANAS TERITO RIJAS
DAUGAVPILĪ

Uznēmējdarbības vēicinasanai un attīstībai Daugavpils pilsēta ir

piēējamas 5

rupniēciskas zonas un 1 razosanas tēritorija, kuras var izmantot jaunu razosanas uznēmumu
izviētosanai:
1. Žiēmēlu rupniēciska zona Visku-Mēndēlējēva-Logistikas iēlu rajona, Kīmijas mikrorajona
– platība 113 ha, papildus 27 ha ir nēapbuvēta tēritorija. No 2014. līdz 2015. gadam dala
sīs tēritorijas tika rēkonstruēta un atjaunota tas infrastruktura – udēnsvads, kanalizacijas
un gazēs tīkli, arējais apgaismojums. Tēritoriju skērso divas dzēlzcēla līnijas, ka arī no
trim pusēm ir auto piēvēdcēli. Sēit ir iēspēja izvēidot rupniēcības uznēmumus ar liēlu
ēnērgijas patērinu, jo ir gazēsvads un ēlēktriskiē vadi ar piētiēkamu jaudu, ka arī blakus
atrodas pilsētas siltumcēntralē Nr. 3 un “Sadalēs tīkla” cēntrala apaksstacija. Žiēmēlu
rupniēciskaja zona darbojas biznēsa parks “NP propērtiēs” (SIA “Saida”).
2. Žiēmēlu rupniēciskas zonas tēritoriju Visku-Spalu-Smilskalna iēlu rajona skērso dzēlzcēla
līnija, ir labs saviēnojums ar pilsētas tranzīta un magistralajiēm autocēliēm. Rupniēciskas
zonas tēritorija ir piēējama gazēs apgadē, udēns apgadē, kanalizacija. Tur darbojas arī
“Ditton grupa” biznēsa parks, kura var nomat razosanas tēlpas. Nēizmantotas zēmēs
platība ir 6 ha, kas piēdēr komērcsabiēdrībai, bēt pasvaldībai piēdērosa tēritorija ir 1,5 ha
platība. Arī Spalu iēla 2018. gada ir planots sakt infrastrukturas uzlabosanas projēktu.
3. Ciētoksna noliktavu zona – 53 ha platība, 50% tēritorijas nētiēk izmantota. Tēritoriju var
piēmērot gan noliktavam, gan uznēmumiēm, kuriēm ir nēpiēciēsamas liēlas tēritorijas,
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bēt var izmantot arī razosanas uznēmumiēm ar nēliēlu stradajoso skaitu un ar nēliēlu
ēnērgijas patērinu.
4. Valkas iēlas razosanas tēritorija – 14 ha platība, 32% tēritorijas nētiēk izmantots.
Atskirība no citam rupniēciskajam zonam, Valkas iēlas rupniēciska zona atrodas tuvu
pilsētas cēntram. Tēlpas ir pilnīgi gatavas nomai vai pardosanai, tēritorija ir izvēidots
“Dauēr D” grupas biznēsa parks. Tēritorija ir attīstīta infrastruktura, iznēmot dzēlzcēlu.
Ta ir piēmērota razotnu izviētosanai ar nēliēlu ēnērgijas patērinu un nēliēlu izmēsu
daudzumu. Valkas iēlas rupniēciskaja zona atrodas arī socialas nozīmēs objēkti: viēsnīca,
sporta un atputas komplēkss „Olimpija”.
5. Cērēpovas rupniēciska zona, Stiklu-Dunduru-Rupniēcības iēlas rajona, ir otra liēlaka
rupniēciska zona pilsēta, kuras platība ir 88 ha. Rupniēcības zona darbojas daudz
razosanas uznēmumu un tikai 27% tēritorijas sobrīd nētiēk izmantots. Brīviē zēmēs
gabali un nēizmantotas ēkas parsvara atrodas Dunduru iēlas un Fabrikas iēlas rajona.
Žonas tēritorija ir vairakas dzēlzcēla līnijas un tas ir saviēnotas ar magistralajiēm cēliēm.
2015. - 2017. gada tiēsi saja tēritorija tika dēfinēti liēlakiē privato invēstīciju projēkti
pilsēta, ka arī 2017. gada tika iēguldīti ĒS strukturfondu līdzēkli publiskas infrastrukturas
(cēlu, inzēniērkomunikacijas) sakartosana.
6. Gajoka rupniēciskas zonas platība ir 6,2 ha, 80% no tēritorijas kopējas platības tiēk
izmantoti. Rupniēciska zona ir nodrosinata ar udēnsvadu, kanalizaciju, ēlēktroēnērgiju, ta
atrodas tuvu pilsētas cēntram un magistralajiēm cēliēm. Gajoka rupniēciskaja zona
planoti vairaki rēnovacijas pasakumi, tai skaita upēs laba krasta infrastrukturas
attīstīsanas pasakumi;
7. Krizu rupniēciska zona – aptuvēni 19 ha, kur ir saglabajusiēs partikas produktu razotnē.
Tēritorija ir norobēzota ar dzēlzcēlu, to skērso transporta automagistralē A6.
Nēpiēciēsama infrastrukturas sakartosana, ēsoso ēku nojauksana un rēkonstrukcija, ka
arī inzēniērkomunikaciju, piēvadcēlu rēkonstrukcija un tēritorijas labiēkartosana.
Parskata

gada

tika

sagatavota

tēhniska

dokumēntacija

razosanas

tēritoriju

infrastrukturas atjaunosanas darbu projēktiēm, lai uzlabotu rupniēcisko zonu tēritoriju
infrastrukturu pilsēta un nakotnē izvēidotu jaunas darba viētas:
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Žiēmēlu rupniēciskas zonas infrastrukturas rēkonstrukcijas 2. karta - jaunas
kokapstradēs razotnēs izvēidosana, graudu pirmapstradēs komplēksa izvēidosana,
kabēlu razosanas uznēmuma talaka attīstība;



Cērēpovas rupniēciskas zonas infrastrukturas rēkonstrukcija - koka granulu razotnēs
izvēidosana;



Krizu rupniēciskas tēritorijas infrastrukturas rēkonstrukcija - jaunas partikas produktu
razotnēs izvēidosana, graudu pirmapstradēs komplēksa izvēidosana.
Daugavpils pilsētas pasvaldība rēgulari izstrada Daugavpils uznēmumu un invēstīciju

iēspēju katalogu, kura tiēk atjaunoti dati par invēstīcijam piēmērotiēm nēkustama īpasuma
objēktiēm, ka arī tiēk apzinatas ēsosas liēlako uznēmumu tēritorijas, to adrēsēs un kadastra
numuri.
2.6.

TŪRISMS

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras
(turpmak – Agēntura) apkoptiē dati liēcina, ka pilsētas turisma objēktus, kulturas un aktīvas
atputas iēstadēs 2017. gada kopuma apmēklējusi 508 477 intērēsēnti, no tiēm 257 661
apmēklētajs viēsojas tiēsi turisma objēktos. Liēlakais turisma objēktu apmēklētaju skaits tika
novērots parskata gada 3. cēturksnī, savukart, analizējot turistu plusmu pa mēnēsiēm,
tradicionali, visliēlakais apmēklētaju skaits bija junija un julija.
Pēc Agēnturas statistikas datiēm, liēlakais arvalstu apmēklētaju skaits bija vērojams
no sadam valstīm - Liētuvas (3,6%), Kriēvijas (1,2%), Polijas (1,2%), Vacijas (0,9%) un
Baltkriēvijas (0,9%).
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2.6.1.att.Tūristu sadalījums pa valstīm Daugavpilī 2017. gadā, skaits
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra)

10 popularakiē Daugavpils turisma apskatēs objēkti 2017. gada:
1. Daugavpils Marka Rotko makslas cēntrs (37%),
2. Daugavpils ciētoksna kulturas un informacijas cēntrs, 1.krasta lunētē (21%),
3. Latgalēs zoodarzs (17%),
4. Daugavpils novadpētniēcības un makslas muzējs (8%),
5. Žinatkarēs cēntrs „Žinoo” (4%),
6. Daugavpils skrosu rupnīca (3%),
7. Smakovkas muzējs (3%),
8. Daugavpils Mala makslas cēntrs (2%),
9. Daugavpils Siksparnu cēntrs (1%),
10. Baznīcu kalns, sakraliē objēkti (1%).
Statistiskiē dati liēcina par to, ka arī parskata gada Daugavpils Marka Rotko makslas
cēntrs ir apmēklētakais apskatēs objēkts – 2017. gada to apmēklēja 94 376 cilvēki jēb 37%
no kopēja radītaja. Daugavpils ciētoksna kulturas un informacijas cēntra apmēklējums
piēauga par 14,5%, bēt Smakovkas muzēju apmēklēja par 17,8% vairak cilvēku.
Daugavpils turisma, kulturas un aktīvas atputas iēstadēs 2017. gada apmēklēja gan
Latvijas iēdzīvotaji (89%), gan arvalstu viēsi (11%) (skat.2.6.2.att.).
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2.6.2. Daugavpils iekšzemes un ārvalstu viesu sasdalījums 2017. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra)

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir viēnīga viēta Austrumēiropa, kur
ēksponēti sēsi Daugavpilī dzimusa pasaulslavēna maksliniēka Marka Rotko originaldarbi.
Cēntrs ir daudzfunkcionals laikmētīgas makslas tēmplis, kulturas un izglītības cēntrs, kas
atrodas Daugavpils ciētoksna Artilērijas arsēnala ēka.
2017. gada Daugavpils Marka Rotko makslas cēntrs turpinaja apliēcinat sēvi ka
pasaulēs līmēna konkurētspējīgu kulturas turisma iēstadi, kas spēj nodrosinat augstas
kvalitatēs pakalpojumus, sniēdzot vērtīgu iēguldījumu pilsētas, rēgiona un valsts attīstība.
Arzēmju turistu skaits 2017. gada paliēlinajas (33 % no visiēm makslas cēntra
apmēklētajiēm). Līdzīgi ka iēpriēksēja gada no arvalstu turistiēm visbiēzak Rotko cēntru
apmēklēja kaiminvalstu turisti no Liētuvas, Baltkriēvijas un Kriēvijas. No attalakiēm
rēgioniēm visvairak apmēklētaju bija no Vacijas, Polijas, Nīdērlandēs, Igaunijas, Žviēdrijas un
Svēicēs.
2017. gada Daugavpils Marka Rotko makslas cēntrs ar Latvijas Invēstīciju attīstības
agēnturas Turisma dēpartamēnta atbalstu nodrosinaja parstavniēcību 6 starptautiskajas
turisma izstadēs: „Vakantiēbēurs” Nīderlandē, „Matka” Somijā, „Advēntur” Lietuvā, „Tourēst”
Igaunijā, „ITB” Vācijā un „World Travēl Show” Polijā.
Gada laika tika atklatas 5 izstazu sēzonas ar izstadēm dazadas makslas joma s, bēt
līdztēkus pastavīgajai Rotko cēntra ēkspozīcijai “Marks Rotko. Dzīvē un maksla”. 2017. gada
tika atklatas 46 mainīgas izstadēs. Rotko cēntrs, patēicotiēs maksliniēkiēm un citiēm
atbalstītajiēm, 2017. gada papildinaja krajumu ar 514 jauniēm makslas darbiēm.
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2018. gada Latvijas simtgadēs svētku iētvaros Rotko cēntrs pulcēs Latvijas un
pasaulēs kēramikas makslas ciēnītajus Latvijas starptautiskaja kēramikas biēnnalē, ka arī
nozīmīgs bus Latvijas makslas liēlformata projēkts “100 Latvijas maksla”, kas tiks rēalizēts
pirmo rēizi ar iēspēju intēgrēt makslas mēdiju parstavjus. 2018. gada 24.aprīlī Daugavpils
Marka Rotko makslas cēntram apritēs 5 gadi kops tas vēris savas durvis apmēklētajiēm,
savukart 25. sēptēmbrī tiks svinēta 115 gadu piēminas jubilēja maksliniēkam Markam Rotko,
kura vardu un idējas cēntrs pauz arī arpus Latvijas robēzam.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nodrosina ēkspozīciju un
informacijas piēējamību par Daugavpils novadu, Daugavpils pilsētu, vēiksmīgi sēkmē izpratni
par idēntitati, piēdērību konkrētai dzīvēs viētai, nodrosina tik nozīmīgo saikni starp pagatni
un tagadni. Muzējs ir Daugavpils novada kulturvēsturēs mantojuma glabatajs, kura krajuma
ir 98,5 tukst. muzējisko priēksmētu.
2017. gada Daugavpils Novadpētniēcības un makslas muzēja un ta strukturviēnība
„Daugavpils Mala makslas cēntrs” bija apskatama 31 izstadē un organizētas 149 izglītojosas
programmas, novadītas 109 ēkskursijas un 3 lēkcijas, sagatavoti un īstēnoti 73 pasakumi.
Arpus muzēja ēksponētas 16 izstadēs. Kopuma muzēja un cēntra aktivitatēs 2017. gada
apmēklējusi 27,1 tukst. cilvēki. Salīdzinot ar 2016. gadu, apmēklētaju skaits piēauga par 27
tukst. cilvēku. 2017. gada muzējs bija viēnīgais muzējs Latgalē, kas apmēklētajiēm bija
piēējams katru diēnu, bēz brīvdiēnam.
Muzēja krajums tiēk vēidots ka nozīmīga, saturiski bagata un kvalitatīva
kulturvēsturisko liēcību kratuvē, kas garantē informacijas piēējamību par Daugavpils novadu
un Daugavpili no vissēnakajiēm laikiēm līdz musdiēnam. Parskata gada muzēja krajums tika
papildinats ar 485 priēksmētiēm un parskata gada bēigas ta uzskaitē bija 98 471 muzējiskais
priēksmēts.
Parskata gada Latgales zoodārzs organizēja vairak ka 79 ēkskursijas, 24 lēkcijas,
vairakus konkursus u.c. skolēniēm un piēaugusajiēm domatus pasakumus, kas paliēlinaja
zoodarza un pilsētas atpazīstamību. 2017. gada zoodarzu apmēklēja 47 292 apmēklētaji, kas
ir par 2 375 jēb 5,28% vairak ka 2016. gada.
Latgalēs zoodarzs jau no dibinasanas sakuma pēta, aizsarga un popularizē purva
brunurupucus Latvija, līdz ar to 2017. gada Žoodarzs piēdalījas ĒS līdzfinansēta projēkta
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“LIFĒ-HērpētoLatvia "Consērvation of rarē rēptilēs and amphibians in Latvia" Aftēr-LIFĒ”
īstēnotajas aktivitatēs, kuru iētvaros tika konstatēts, ka 2014. gada brīvē izlaistiē 42 purva
brunurupuci 2017. gada pēc ziēmosanas Latvijas daba joprojam ir sastopami Daugavpils
novada.
Parskata gada Latgalēs zoodarza rēnovēti 4 tērariji, kas lava paplasinat ēkspozīciju un
paliēlinat apmēklētaju skaitu. Ir vēikts zoodarza fasadēs rēmonts, lai padarītu ēku piēvilcīgu
apmēklētajiēm. Tapat parskata gada ir vēikts zoodarza iēkstēlpu kosmētiskais rēmonts, lai
padarītu ēku piēvilcīgaku apmēklētajiēm un atbilstosaku dzīvniēku vajadzībam. Ar
Daugavpils domēs un Latvijas Vidēs Aizsardzības Fonda projēkta „Simtgadu Latvijas
simtgadu dzīvniēks – Laika pastniēks nēs vēstuli divsimtgadu Latvijai (LV100-Ēo-LV200)”
finansialo atbalstu, Latgalēs zoodarza 2017. gada tika vēikti hidrobiontu ēkspozīcijas izvēidēs
darbi, kas lava uzlabot apmēklētaju vidi un dzīvniēku uzturēsanas apstaklus.

3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Daugavpils pilsētas pasvaldība darbojas saskana ar likumu „Par pasvaldībam” un
Daugavpils pilsētas pasvaldības Nolikumu, kas ar izvēidoto iēstazu starpniēcību nodrosina
likuma notēikto funkciju un pasvaldības brīvpratīgo iniciatīvu izpildi, iēvērojot valsts un
savas administratīvas tēritorijas iēdzīvotaju intērēsēs. Pasvaldības rīcība ēsoso finansu
rēsursu apjomu pamatfunkciju izpildēi, izvirzīto mērku un prioritasu rēalizacijai notēica
galvēnais finansu dokumēnts - pasvaldības budzēts, kas tika apstiprinats 2017. gada 16.
janvarī. Budzēta projēkta sagatavosanai tika izvēidota darba grupa, kuras sastava tika
iēklauti pasvaldības dēputati un atbildīgiē spēcialisti, kas, balstotiēs uz valsts budzēta
sagatavosanas procēsa notēiktajam nodoklu prognozēm, izvērtēja iēstazu darbībai
nēpiēciēsamos finansu rēsursus, sagatavoja budzēta projēktu un iēsniēdza izskatīsanai
Domēs Finansu komitēja un apstiprinasanai Domēs sēdē. Budzēta projēkta sagatavosanas
laika tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam Invēstīciju
plana iēklautas aktivitatēs, un vēiktas korēkcijas Invēstīciju plana, atbilstosi pasrēizējam
prioritatēm un piēējamo finansu rēsursu apjomam.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017. gada budžeta izpilde (eiro)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)
Speciālais

Ziedojumi un

budžets

dāvinājumi

109 163 832

2 672 162

51 254

111 887 248

12 131 052

263 842

25 968

12 420 862

Iēnēmumi

90 071 661

2 408 320

25 286

92 505 267

Sanēmti aiznēmumi

6 961 119

0

0

6 961 119

96 426 595

2 594 434

29 390

99 050 419

87 724 419

2 594 434

29 390

90 348 243

1 314 000

0

0

1 314 000

7 388 176

0

0

7 388 176

12 737 237

77 728

21 864

12 836 829

Pamatbudžets
Resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Naudas līdzēklu atlikums
gada sakuma

Izdevumi, aizņēmumi,
ieguldījumi (kopā)
Izdēvumi
Līdzdalība komērsantu
pasu kapitala
Aiznēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu atlikums
gada beigās

Kopbudžets

Lai gan uznēmumu skaitam ir tēndēncē piēaugt, tirgus sēktora ēkonomiski aktīvo
uznēmumu skaits uz 1000 iēdzīvotajiēm joprojam ir viēns no zēmakajiēm starp rēpublikas
pilsētam. Līdzīgi ka citviēt Latvija, attīstību kavē augstais bēzdarba līmēnis. Tapēc viēns no
pasvaldības prioritarajiēm uzdēvumiēm ir, atbalstot uznēmējdarbības attīstību, vēikt
dēgradētas vidēs sakartosanu industrialajas tēritorijas. Tas ir butisks iēguldījums, kas
vēicinas pilsētas ēkonomisko izaugsmi, radīs jaunas darba viētas, sēkmēs invēstoru piēsaisti.
Sī mērka sasniēgsanai tika invēstēti vairaki miljoni ēiro infrastrukturas atjaunosanai un
sakartosanai, rēalizējot Ēiropas Saviēnības līdzfinansētos projēktus, ka arī piēsaistot
aiznēmtos līdzēklus.
Sakot ar 2017. gadu, uznēmumi, kuri plano attīstīt savu saimniēcisko darbību Latgalēs
rēgiona, varēja iēsniēgt dokumēntus dalībai Latgalēs spēcialaja ēkonomiskaja zona un
sanēmt nodoklu atlaidēs. Arī ēsosas rupnīcas, ja tas atjauno razotni un apgust musdiēnu
tēhnologijas, var piēviēnotiēs spēcialajai ēkonomiskajai zonai.
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Pasvaldības budzēta prioritatēs 2017. gada bija saglabatas nēmainīgas – izglītība,
sociala nodrosinasana un pilsētvidē. Tika nodrosinati visi līdzsinējiē atbalsta vēidi pilsētas
iēdzīvotajiēm, iēvērojami līdzēkli tika novirzīti iēlu tīkla kvalitatēs uzlabosanai un vidēs
labiēkartosanas darbiēm, izglītības, kulturas un aktīvas atputas objēktu infrastrukturas
sakartosanai, invēstīciju projēktiēm, tai skaita dokumēntacijas sagatavosanai.
Viēns no valdības fiskalas politikas mērkiēm 2017. gada bija iēdzīvotaju iēnakumu
nēviēnlīdzības mazinasana, pakapēniski paliēlinot minimalo algu un iēviēsot progrēsīvo
iēdzīvotaju iēnakuma nodokla nēapliēkamo minimumu. Lai mazinatu darba samaksas
atskirības, salīdzinot ar citam pasvaldībam, Daugavpils pasvaldība par prioritati 2017. gada
tika notēikta atlīdzības līmēna paaugstinasana. 2016. gada tika īstēnota pēdagogisko
darbiniēku darba samaksas rēforma, ka rēzultata izdēvumu apjoms izglītības nozarē ir
iēvērojami audzis, salīdzinot ar iēpriēksējo parskata pēriodu. Pirmsskolas pēdagogu darba
samaksa, kas tiēk finansēta no pasvaldības budzēta, jau kops gada sakuma bija notēikta 680
ēiro apmēra par likmi. Tika vēikts darba samaksas piēaugums socialas sfēras darbiniēkiēm
un pasvaldības policijas darbiniēkiēm, ka arī parējas pasvaldības iēstadēs.
3.1.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Apstiprinot budzētu, Daugavpils pilsētas pasvaldības finansu rēsursi izdēvumu
sēgsanai 2017. gadam bija planoti 113,8 milj. ēiro apmēra, t. sk.:
-

iēnēmumi 89,4 milj. ēiro,

-

naudas līdzēklu atlikums gada sakuma 12,4 milj. ēiro,

-

aiznēmtiē līdzēkli 12 milj. ēiro.

2017. gada laika iēnēmumu apjoms tika prēcizēts atbilstosi faktiski sanēmtajam
finansējumam gada laika - pēdagogisko darbiniēku atlīdzībai, ka arī jaunu programmu un
projēktu īstēnosanai.
Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2015. - 2018. g.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)
Ieņēmumi
KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

plāns (eiro)

80 078 209

81 589 394

92 505 267

94 410 250
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Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi
kopā, t.sk.
Nodoklu un nēnodoklu
iēnēmumi kopa, t.sk.:

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

plāns (eiro)

77 837 009

79 192 855

90 071 661

91 918 214

42 065 982

42 871 023

45 686 960

44 454 954

-

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

37 409 671

38 214 391

40 968 219

40 493 047

-

Iepriekšējā gada nesadalītais
iedzīv.ienāk. nodokļa atlikums

386 482

277 075

0

314 867

-

Īpašuma nodokļi

3 392 261

3 370 459

3 552 549

2 922 516

-

Azartspēļu nodoklis

334 923

356 226

339 452

400 000

-

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

12 650

154 517

158 353

0

94 572

112 873

116 479

105 000

-

Sodi un sankcijas

84 475

80 538

79 343

75 000

-

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

140 642

94 139

263 882

30 600

-

Ieņēmumi no pašv. nekust.
īpašuma pārdoš.
Maksas pakalpojumi un citi

210 306

210 805

208 683

113 924

3 824 009

3 153 465

3 114 489

3 283 357

36 679

237 545

39 073

34 669

Transfērti kopa, t.sk.:

31 910 339

32 930 822

41 231 139

44 145 234

-

Valsts budžeta transferti

21 750 633

18 691 101

25 046 593

25 746 874

-

Maksājumi no PFIF un papildu
dotācijas

9 367 337

13 489 086

15 363 753

17 598 360

-

Pašvaldību budžetu transferti

792 369

750 635

820 793

800 000

2 220 793

2 357 200

2 408 320

2 492 036

239 099

264 523

295 210

242 383

1 577 829

1 702 195

1 702 195

1 751 664

379 707

358 664

396 673

492 730

24 158

31 818

14 242

5 259

20 407

39 339

25 286

0

-

pasu iēnēmumi
Arvalstu finansu palīdzība

Speciālā budžeta ieņēmumi
kopā, t.sk.
Dabas rēsursu nodoklis
Mērkdotacijas pasvaldības
autocēlu (iēlu) fondam
Mērkdotacijas pasaziēru
parvadajumiēm
Parējiē iēnēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi
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Daugavpils pilsētas pasvaldības kopbudzēta iēnēmumi 2017. gada sastadīja 92,5 milj.
ēiro, t. sk.:
-

pamatbudzēta iēnēmumi 90,1 milj. ēiro,

-

spēciala budzēta iēnēmumi 2,4 milj. ēiro.

Kopbudzēta iēnēmumu apjoms ir par 10,9 milj. ēiro liēlaks, salīdzinot ar iēpriēksējo
parskata pēriodu, nodoklu un nēnodoklu iēnēmumu un transfērtu iēnēmumu piēauguma
rēzultata.
Nodoklu un nēnodoklu iēnēmumi sastadīja 45,7 milj. ēiro jēb 50,72% no
pamatbudzēta iēnēmumiēm. To apjoms, salīdzinot ar iēpriēksējo pēriodu, ir piēaudzis par
2,8 milj. ēiro.
Iēdzīvotaju iēnakuma nodoklis ir galvēnais nodoklu iēnēmumu avots, un ta īpatsvars
pasvaldības pamatbudzēta sastada 45,48% - 41 milj. ēiro. Iēdzīvotaju iēnakuma nodokla
iēnēmumu prognozēs Daugavpils pilsētas pasvaldībai bija notēiktas 39,8 milj. ēiro apmēra,
kas ir par 4% augstakas nēka gadu iēpriēks. Kalēndara gada pasvaldības budzēta iēskaitamo
nodokla iēnēmumu dalu notēica, pamatojotiēs uz katras pasvaldības īpatsvara koēficiēntu
kopējos valstī iēkasētajos nodokla iēnēmumos no nodokla maksataju taksacijas gada
iēnakumiēm pirms diviēm gadiēm. Daugavpils pasvaldības īpatsvara koēficiēnts kopējos
sadalēs konta iēskaitītajos nodokla iēnēmumos sastadīja 3,029 %, kas bija zēmaks nēka gadu
iēpriēks. Galvēniē faktori, kas iētēkmē nodokla iēnēmumu apjomu, ir nodarbinato skaits un
darba samaksas liēlums. Diēmzēl siē radītaji nav tik augsti ka citas pasvaldības. Butiskakas
likumdosanas izmainas, kas skara iēdzīvotaju iēnakuma nodokla iēnēmumu apmēru bija
minimalas darba algas paliēlinasana no 370 ēiro mēnēsī līdz 380 ēiro mēnēsī.
Nēkustama īpasuma nodokla īpatsvars pasvaldības pamatbudzēta sastadīja 3,9%.
Pamatojotiēs uz izstradato prognozi, pasvaldības budzēta iēnēmumi bija planoti 2,6 milj. ēiro
apmēra, izpildē sastadīja 2,9 milj. ēiro. 2017. gada tika iēkasēti iēpriēksējo gadu nēkustama
īpasuma nodokla paradi 553,7 tukst. ēiro apmēra.
Transfērtu iēnēmumi pasvaldības pamatbudzēta sastadīja 41,2 milj. ēiro, galvēnokart,
mērkdotacijas pēdagogisko darbiniēku atlīdzībai un spēcialo izglītības iēstazu uzturēsanai,
pasvaldību finansu izlīdzinasanas rēzultata sanēmtas dotacijas un finansējums Ēiropas
Saviēnības līdzfinansētajiēm projēktiēm.
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2012. g.-2018. g.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)

3.2.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Kopbudzēta izdēvumi parskata gada sastadīja 90,3 milj. ēiro. No tiēm, macību procēsa
nodrosinasanai, izglītības iēstazu uzturēsanai un rēnovacijai tika novirzīti 47,18% pilsētas
tēritorijas un cēlu labiēkartosanai, vidēs pasakumiēm, infrastrukturas objēktu sakartosanai,
sabiēdriska transporta dotēsanai – 25,7%, socialajai palīdzībai, pabalstiēm un socialo iēstazu
darbībai - 10,16%, kulturas un sporta atbalstam – 9,85%, parējiēm izdēvumiēm – 7,11%.
Kopbudzēta izdēvumi ir par 16,6 milj. ēiro liēlaki nēka gadu iēpriēks.
2016. gada tika īstēnota pēdagogisko darbiniēku darba samaksas rēforma, ka
rēzultata izdēvumu apjoms izglītības nozarē ir iēvērojami audzis, salīdzinot ar iēpriēksējo
parskata pēriodu. Pirmsskolas pēdagogu darba samaksa, kas tiēk finansēta no pasvaldības
budzēta, jau kops gada sakuma bija notēikta 680 ēiro apmēra par likmi. Tika vēikts darba
samaksas piēaugums socialas sfēras darbiniēkiēm un pasvaldības policijas darbiniēkiēm, ka
arī parējas pasvaldības iēstadēs.
Parskata gada augusi izdēvumi ēkonomiskajai darbībai. Viēns no pasvaldības
prioritarajiēm uzdēvumiēm ir, atbalstot uznēmējdarbības attīstību, vēikt dēgradētas vidēs
sakartosanu industrialajas tēritorijas. Tas vēicina pilsētas ēkonomisko izaugsmi, rada jaunas
darba viētas, sēkmē invēstoru piēsaisti. Sī mērka sasniēgsanai tika invēstēti vairaki miljoni
ēiro infrastrukturas atjaunosanai un sakartosanai, rēalizējot Ēiropas Saviēnības
līdzfinansētos projēktus, ka arī aiznēmotiēs līdzēklus.
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Starp galvēnajiēm pasvaldības uzdēvumiēm var minēt sabiēdriskas kartības un
drosības pastiprinasanu pasvaldības administratīvaja tēritorija. Sabiēdriskas kartības un
drosības nodrosinasanai 2015. gada rudēnī tika izvēidota kajniēku patrula un 2016.gada tika
organizēta otra Pasvaldības policijas mobila patrulgrupa, lai opēratīvak rēagētu uz
viēnlaicīgiēm likumparkapumiēm. Atbilstosi Pasvaldības policijas patruldiēnēsta attīstības
koncēpcijai, 2017. gada tika izvēidota vēl viēna mobila patrulgrupa un papildus kajniēku
patrula, lai diēnnakts rēzīma nodrosinatu sabiēdrisko kartību un drosību Daugavpils pilsēta,
rēagētu uz iēdzīvotaju un vidēonovērosanas postēna izsaukumiēm. Pēdējos gados pasvaldība
ir iēvērojami paplasinajusi vidēonovērosanas sistēmu pilsētas tēritorija. 2017. gada tika
paliēlinats opēratoru skaits, kuri vēic vidēonovērosanu.
Socialaja joma par prioritati bija dēfinēta socialo pakalpojumu piēējamības un
kvalitatēs uzlabosana viētējiēm iēdzīvotajiēm. Mērka sasniēgsanai tika atvērts Sociala
diēnēsta

kliēntu apkalposanas cēntrs Lacplēsa iēla, lai mazinatu rindas, kas radīja

diskomfortu, jo īpasi vēcaka gada gajuma cilvēkiēm, gimēnēm ar bērniēm un cilvēkiēm ar
invaliditati. Viēns no Sociala diēnēsta uzdēvumiēm 2017. gada bija socialas palīdzības
administrēsanas sistēmas uzlabosana – notika parēja uz datu bazi SOPA. Parskata gada stajas
spēka izmainas saistosajos notēikumos, kas skara socialo sfēru. Tika paliēlinats vairaku
pabalstu apmērs un paplasinats pabalstu sanēmēju loks. Sakot ar 1. novēmbri bēzmaksas
pusdiēnas Daugavpils skolas sanēma 1. -12. klasu skolēni.
Daugavpils Dizaina un makslas vidusskola „Saulēs skola” 2017. gada sanēma
Profēsionalas izglītības kompētēncēs cēntra statusu un turpina vēidot skolu par rēgiona
dizaina un makslas izglītības mētodisko cēntru, īpasu uzmanību piēvērsot radosajam
industrijam. 2017. gada nogalē uzsakta viēna no liēlakajiēm infrastrukturas projēktiēm
rēalizacija - Daugavpils Dizaina un makslas vidusskolas apbuvēs komplēksa izvēidē Saulēs
iēla 6/8, Muzēja iēla 3 un Saulēs iēla 2.
Attīstot sporta infrastrukturu pasvaldības tēritorija, 2017. gada tika uzsakta futbola
stadiona atjaunosana.
2017. gads bija Latgalēs kongrēsa simtgadēs gads, tapēc notika pasakumi vēltīti sai
jubilējai. Viēnlaicīgi uzsakta gatavosanas Latvijas valsts simtgadēs svinībam un Visparējiēm
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Latvijas dziēsmu un dēju svētkiēm. Notika Kulturas pils ēkas ēnērgoēfēktivitatēs
paaugstinasanas un tēritorijas labiēkartosanas projēkta rēalizacija.
Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2017. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
(pēc valdības funkcijām) 2015. – 2018.g.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)
2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

plāns (eiro)

3 785 144

3 749 160

4 255 948

6 203 240

1 284 417

1 570 401

1 991 770

2 586 446

Ēkonomiska darbība

10 594 652

7 008 119

12 335 026

19 000 393

Vidēs aizsardzība

2 625 200

2 281 272

2 270 313

2 422 966

5 851 750

6 044 383

6 014 496

8 036 714

305 044

185 540

170 412

522 261

6 575 348

6 468 516

8 885 671

10 044 328

Izdevumu kategorija
Visparējiē valdības diēnēsti
Sabiēdriska kartība un
drosība

Pasvaldības tēritorijas un
majoklu apsaimniēkosana
Vēsēlība
Atputa, kultura un rēligija
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2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

plāns (eiro)

Izglītība

35 113 418

35 965 843

42 622 238

51 459 521

Sociala aizsardzība

7 885 344

8 307 471

9 178 558

10 957 464

74 020 317

71 580 705

87 724 432

111 233 333

Izdevumu kategorija

Izdevumi kopā

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2015.-2018.g.
(pēc ekonomiskās klasifikācijas)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)
2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

izpilde (eiro)

plāns (eiro)

Atlīdzība

35 064 500

36 405 367

41 018 541

41 036 071

Prēcēs un pakalpojumi

19 176 973

18 961 294

20 524 247

26 513 482

Subsīdijas un dotacijas

4 670 130

5 740 265

6 331 367

7 519 399

124 611

44 230

3 421

5 855

3 430 214

3 917 525

4 807 593

5 276 724

648 530

359 587

315 154

356 497

10 807 112

6 152 437

14 360 459

30 510 107

363 650

15 198

Izdevumu kategorija

Procēntu izdēvumi
Socialiē pabalsti
Uzturēsanas izdēvumu
transfērti
Pamatkapitala vēidosana
Kapitalo izdēvumu transfērti
Pavisam

3.3.

98 247
74 020 317

71 580 705

87 724 432

111 233 333

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Spēciala budzēta izdēvumu apjoms sastadīja 2 594 434 ēiro. Izdēvumi, kas tika sēgti
no dabas rēsursu nodokla iēnēmumiēm 2017. gada bija 271 798 ēiro, kuri tika novirzīti
augsnēs un udēns piēsarnojoso stihisko izgaztuvju likvidacijai – 20 606 ēiro, Gubiscēs udēns
līmēna izmainu notēiksana ēzēra dibēna tīrīsanai – 29 645 ēiro, biotualēsu, gērbtuvju un ara
roku mazgasanas izliētnu, sanitaro kontēinēru nomai, uzstadīsanai un apkalposanai - 48 034
ēiro, skidro bīstamo atkritumu savaksanai un utilizacijai – 10 306 ēiro, udēns virsmas
attīrīsanas pasakumu vēiksanai Mazaja Stropu ēzēra – 6 667 ēiro, gazēs kvalitatēs un
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kvantitatēs izpētēi rēkultivētaja izgaztuvē „Dēmēnē” – 9 777 ēiro, vidēs monitoringam un
filtrata attīrīsanai rēkultivētaja izgaztuvē „Dēmēnē” – 17 031 ēiro, udēns paraugu nēmsanai
Daugavpils pilsētas pēldviētas un avotos ar mērki noskaidrot to atbilstību pēldudēns un
dzērama udēns kvalitatēs paramētriēm – 1 714 ēiro, gravju tīrīsanai, kanalu un nodalījumu
joslu tīrīsanai – 21 190 ēiro, novadgravju tīrīsanas (Žiēdu un Blaumana iēlu rajonos)
hidrauliskas notēcēs uzlabosanai – 13 772 ēiro, Sunu ēzēra austrumu piēkrastēs un ēzēra
akvatorijas attīrīsanai no apauguma ainaviska stavokla uzlabosanai – 15 775 ēiro, ainaviski
dēgradētas tēritorijas rēvitalizacijai Līksnas/Sunu iēlas rajona – 8 726 ēiro, apauguma
matērialu nēlikvīdu izcirsanai Daugavpils pilsētas administratīvaja tēritorija ainaviska
stavokla uzlabosanai – 4 383 ēiro, Daugavpils ciētoksna novadgravja (Daugavas iēlas rajona)
tīrīsanai un ar to saistīto hidrotēhnisko ēlēmēntu nomainai/dēmontazai hidrologiskas
notēcēs uzlabosanai – 11 365 ēiro, Maza Stropu ēzēra pēldviētas attīrīsanai no apauguma un
piēgulosas tēritorijas labiēkartosanai rēkrēacijas iēspēju uzlabosanai – 9 154 ēiro, Liēla
Trijkartu ēzēra pēldviētas un pludmalēs infrastrukturas uzlabosanai, pasakumiēm
rēkrēacijas iēspēju uzlabosanai – 7 133 ēiro, novadgravja un ta hidraulisko ēlēmēntu
parbuvēi Nīdērkunu mikrorajona, Daugavpilī virszēmēs notēcēs rēgulēsanai – 14 519 ēiro,
karpu un balta amura mazulu piēgadēi un iēlaisanai pilsētas ēzēros un dīkos – 7 333 ēiro,
parējiēm darbiēm – 14 668 ēiro.
Pasvaldības cēlu un iēlu finansēsanai parēdzēta valsts budzēta Valsts autocēlu fonda
programmas mērkdotacija 2017. gada 1 900 056 ēiro apmēra tika izliētota pilsētas iēlu
sēguma atjaunosanas darbiēm – 1 741 466 ēiro, Valkas, Aucēs, Aizpilsētas, Lērmantova, Vēcas
Forstadtēs mikrorajona iēlu sēgumu atjaunosanai un iēlu sēguma papildus atjaunosanas
darbiēm Grīvas mikrorajona – 81 635 ēiro, satiksmēs drosības uzlabosanai Saulēs iēla posma
no Instituta iēlas līdz Viēnības iēlai – 30 409 ēiro, satiksmēs drosības uzlabosanai Valkas iēla
posma no 18.novēmbra iēlas līdz Smilsu iēlai – 14 107 ēiro, kustības parvada par dzēlzcēlu
Rīga –Daugavpils atjaunosanai Kraujas iēla – 32 439.
Mērkdotacija pasaziēru rēgularajiēm parvadajumiēm tika novirzīta AS “Daugavpils
satiksmē” zaudējumu kompēnsēsanai 396 673 ēiro apmēra.
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Parējiē spēciala budzēta iēnēmumi novirzīti zalumstadījumu atjaunosanai 2 054 ēiro
apmēra, nēkustama īpasuma rēgistrēsanai uz pasvaldības varda un kancēlējas nodēvas
apmaksai 23 853 ēiro apmēra.
Daugavpils pilsētas pasvaldība 2017. gada sanēma ziēdojumus 25 286 ēiro apmēra, tai
skaita:
-

socialo strukturu un pasakumu atbalstam fiziskas pērsonas ziēdoja – 772 ēiro;

-

sportistu atbalstam ziēdoja biēdrība „Latvijas sporta izglītības iēstazu Dirēktoru padomē”
Jaunatnēs sporta fonds - 2 755 ēiro,

-

pilsētas svētku pasakumiēm ziēdoja AS SĒB banka 700 ēiro;

-

kulturas strukturu un pasakumu atbalstam ziēdoja AS Swēdbank - 500 ēiro, ASV
Vēstniēcība Latvija – 2 659 ēiro, Izraēlas Vēstniēcība Latvija – 5 500 ēiro, ASV Galēriē Bluē
Sguarē – 2 400 ēiro;

-

Grantu programmas IMPULSS īstēnosanai ziēdoja AS Swēdbank – 10 000 ēiro.
3.4.

PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA SAISTĪBAS

Pasvaldību aiznēmumu kopējo piēlaujamo paliēlinajumu saimniēciskaja gada nosaka
gadskartēja valsts budzēta likums. Parada saistības, kuram iēstajiēs atmaksasanas tērmins
kartēja saimniēciskaja gada kopa ar iēpriēksējo gadu paradu saistībam, kura m iēstajiēs
atmaksasanas tērmins nēdrīkst parsniēgt 20 procēntus no pasvaldības kartēja saimniēciska
gada budzēta kopapjoma (pamatbudzēta iēnēmumi bēz mērkdotacijam).
Ēiropas Saviēnības projēktu līdzfinansēsana un priēksfinansēsana notika piēsaistot
aiznēmtos līdzēklus Valsts kasē. 2017. gada pasvaldība izmantoja likuma „Par valsts budzētu
2017. gadam” atlauto normu, un piēsaistīja aiznēmtos līdzēklus izglītības iēstazu, t.sk.
pirmsskolas izglītības iēstazu, invēstīciju projēktiēm un tēhniskajai dokumēntacijai, cēlu un
to komplēksa invēstīciju projēktiēm un tēhniskajai dokumēntacijai.
Parskata gada Daugavpils pilsētas domē sanēma aiznēmumus 6.96 milj. ēiro apmēra
un vēica aiznēmumu atmaksu 7.39 milj. ēiro apmēra. Saskana ar apstiprinato pasvaldības
budzētu, Domē savlaicīgi pildīja savas saistības un vēica maksajumus, kuriēm iēstajas
maksasanas tērmins.
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Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības (ar procentiem), eiro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)
Rādītājs

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads*

Pavisam*

Aiznēmumi

3 880 400

4 252 828

4 164 122

3 561 304

51 052 009

Galvojumi

727 201

1 003 313

659 894

656 466

7 204 586

59 830

1 454 587

1 544 423

1 729 933

1 827 314

4 667 431

6 710 728

6 368439

5 947 703

60 083 909

8.49

11.23

10.16

8.99

x

Citas ilgtērmina
saistības
Ilgtērmina saistības
kopa
Saistību apmērs (%)
perioda beigās

*dati no saistosajiēm notēikumiēm par 2018. gada pasvaldības budzētu
3.5.

LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU KA PITĀLĀ

Ilgtērmina finansu iēguldījumu kopsumma salīdzinajuma ar 2016. gada parskata gadu
paliēlinajusiēs par ĒUR 253 593.
AKTĪVS
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniēcīgo
kapitalsabiēdrību kapitala
Līdzdalība asociēto
kapitalsabiēdrību kapitala

Parskata

pērioda

Parskata

pērioda

Izmainas

bēigas

sakuma

(+, -)

48 080 204

47 826 611

+ 253 593

38 044 711

37 506 607

+ 538 104

10 035 493

10 320 004

- 284 511

Līdzdalība radniēcīgo kapitalsabiēdrību kapitala 2017. gada bēigas bija ĒUR 38 044
711. Salīdzinajuma ar 2016. parskata gadu vērojams paliēlinajums par ĒUR 538 104.
Finansu iēguldījumu radniēcīgo kapitalsabiēdrību kapitala paliēlinajums par ĒUR
1 314 000 notika sakara ar Daugavpils pilsētas pasvaldības naudas līdzēklu iēguldījumu SIA
“Daugavpils lidosta” - ĒUR 190 000 krēdītsaistību dzēsanai un darbībai, SIA “Daugavpils
rēgionala slimnīca” - ĒUR 474 000 mēdicīniskas aparaturas iēgadēi, PSIA “Sadzīvēs
pakalpojumu kombinats” - ĒUR 350 000 pirts tēlpu modērnizacijai, SIA “Daugavpils udēns”
- ĒUR 300 000 jaunu magistralo udēnsvada un kanalizacijas tīklu buvniēcībai.
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2017. gada Daugavpils pilsētas domē sanēma dividēndēs no PSIA „Parkings – D” ĒUR
7 036 apmēra un no SIA “Atkritumu apsaimniēkosanas Diēnvidlatgalēs starppasvaldību
organizacija” ĒUR 24 907 apmēra.
Līdzdalība asociēto kapitalsabiēdrību kapitala 2017. gada bēigas bija ĒUR 10 035 493.
Salīdzinajuma ar 2016. parskata gadu vērojams samazinajums par ĒUR 284 511.
2017. gada Daugavpils pilsētas domē sanēma dividēndēs no AS “Daugavpils spēcializētais
autotransporta uznēmums” ĒUR 126 410 apmēra.
3.6.

SAĪSINĀTĀ BILANCE

Pasvaldības 2017. gada konsolidētais gada parskats vēidots, iēklaujot sadu iēstazu
parskatus:
-

Daugavpils pilsētas domēs gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas Izglītības parvaldēs gada parskats;

-

Profēsionalas izglītības kompētēncēs cēntra “Daugavpils Dizaina un makslas
vidusskola “Saulēs skola”” gada parskats;

-

Daugavpils pēnsionaru socialas apkalposanas tēritoriala cēntra gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēs “Socialais diēnēsts” gada parskats;

-

Latgalēs Cēntralas bibliotēkas gada parskats;

-

Novadpētniēcības un makslas muzēja gada parskats;

-

Latviēsu kulturas cēntra gada parskats;

-

Polu kulturas cēntra gada parskats;

-

Baltkriēvu kulturas cēntra gada parskats;

-

Daugavpils pasvaldības budzēta iēstadēs „Latgalēs zoodarzs” gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas domēs Kulturas parvaldēs gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēs „Kriēvu kulturas cēntrs” gada parskats;

-

Bērnu un Jaunatnēs sporta skolas gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas pasvaldības profēsionalas iēvirzēs sporta izglītības iēstadēs
"Futbola cēntrs Daugavpils" gada parskats;

-

Daugavpils pasvaldības policijas gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas domēs iēstadēs “Kulturas pils” gada parskats;
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-

Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēs “Komunalas saimniēcības parvaldēs”
gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēs „Daugavpils Marka Rotko makslas cēntrs”
gada parskats;

-

Bērnunama-patvērsmē “Priēdītē” gada parskats;

-

Daugavpils pilsētas pasvaldības agēnturas “Daugavpils pilsētas pasvaldības
turisma attīstības un informacijas agēntura” gada parskats.

Gada parskats sagatavots ka viēnas viēnības konsolidētais parskats, izslēdzot
savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidacija iēsaistītajam viēnībam. Parskatu
valuta ir eiro.
Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

AKTĪVS
Ilgtērmina iēguldījumi

264 704 989

259 343 032

76 874

78 044

2. Pamatlīdzēkli

216 421 718

211 406 070

3. Ilgtērmina finansu iēguldījumi

48 080 204

47 826 611

126 193

32 307

Apgrozamiē līdzēkli

17 316 807

16 231 444

5. Krajumi

1 186 454

1 363 006

6. Dēbitori

2 643 739

2 126 788

649 798

320 788

12 836 816

12 420 862

282 021 796

275 574 476

1. Nēmatērialiē iēguldījumi

4.Ilgtērmina

prasības

un

uzkrajumi

nēdrosam ilgtērmina prasībam

7. Nakamo pēriodu izdēvumi un avansi par
pakalpojumiēm un projēktiēm
8. Naudas līdzēkli
BILANCE

PASĪVS
Pasu kapitals

230 287 188

227 854 918

1 193 164

1 193 164

2. Budzēta izpildēs rēzultati

229 094 024

226 661 754

Krēditori

51 711 618

47 719 558

3. Ilgtērmina saistības

42 203 209

37 850 853

4. Istērmina saistības

9 508 409

9 868 705

281 998 806

275 574 476

1. Rēzērvēs

BILANCE
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3.7.

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS

Daugavpils pilsētas pasvaldība uzskaita īpasuma un valdījuma ēsoso vai piēkrītoso zēmi
zēm ēkam un buvēm, kultivēto zēmi, atputai un izklaidēi izmantojamo zēmi, visas budzēta
iēstazu ēkas un buvēs, iēskaitot aprīkojumu, iērīcēs un iēkartas, kas ir so ēku un buvju
nēatnēmama sastavdala.
Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 2016.-2017. gadā, eiro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017. gada pārskats)
AKTĪVS

Atlikusī vērtība
pārskata perioda
beigās

Atlikusī vērtība
pārskata perioda
sākumā

Pamatlīdzekļi

216 421 718

211 406 070

Izmaiņas
2017. gadā,
salīdzinot ar
2016. gadu
+ 5 015 648

Žēmē, ēkas un buvēs

190 637 789

192 075 272

- 1 437 483

t.sk. - dzīvojamās ēkas

7 551 202

7 636 809

- 85 607

-

nedzīvojamās ēkas

57 421 564

56 987 205

+ 434 359

-

transporta būves

81 420 510

83 233 754

- 1 813 244

-

zeme zem ēkām un būvēm

12 906 707

13 631 029

- 724 322

-

atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

754 638

1 091 807

- 337 169

-

pārējā zeme

8 129 824

6 946 811

+ 1 183 013

-

inženierbūves

18 679 916

18 634 742

+ 45 174

-

pārējais nekustamais īpašums

3 773 428

3 913 115

- 139 687

Tēhnoloģiskās iēkārtas un mašīnas

1

320 738

2

370 483

- 49 745

Parējiē pamatlīdzēkli

8 467 401

8 301 588

+ 165 813

Pamatlīdzēkļu izvēidošana un
nēpabēigtā būvniēcība
Turējumā nodotiē valsts un pašvaldību
nēkustamiē īpašumi
Biologiskiē un pazēmēs aktīvi

8 379 867

1 974 879

+ 6 404 988

5 542 197

5 604 150

- 61 953

1 897 130

1 893 474

+ 3 656

Avansa maksājumi par pamatlīdzēkļiēm

61 085

53 460

+ 7 625
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4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1.

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES STRUK TŪRVIENĪBU DARBĪBAS
REZULTĀTI 2017. GADĀ

4.1.1. IZGLĪTĪBA
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) padotībā ir Daugavpils pilsētas
pašvaldības 28 pirmsskolas un 18 vispārējās izglītības iēstādēs, 1 profēsionālās un 1 intērēšu
izglītības iēstādē.
2017. gada pilsēta darbojas 13 vidējas izglītības iēstadēs un 5 pamatskolas, kuras
apmēklēja 9275 skolēni, pirmsskolas izglītības iēstadēs apmēklēja 4635 bērni, Bērnu un
jauniēsu cēntrs „Jaunība” (BJC „Jaunība”) sniēdza intērēsu izglītības iēspējas 2927
izglītojamajiēm.
Daugavpilī visiēm bērniēm, kas sasniēguši obligātās sagatavošanas pamatizglītības
ieguves vecumu, ir nodrošinātas viētas pirmsskolas izglītības iēstādēs. Ir piēējamas brīvas
vietas. Uz vietu pirmsskolas izglītības iēstādē 2017. gada 31. dēcēmbrī rēģistrēti 203 bērni
vēcumā līdz 3 gadiēm, liēlākā daļa no kuriēm gaida viētu notēiktā iēstādē.
Ņēmot vērā vēcāku piēprasījumu uz ēsošo grupu, matēriāli tēhniskās bāzēs
mazākumtautību pirmsskolas izglītības iēstādēs, tiēk paliēlināts grupu skaits, kurās izglītības
programma tiēk īstēnota latviēšu valodā – no 2017. gada 1. septembra darbojas 24 šādas
grupas. Pašvaldība ir maksimāli nodrošinājusi sabiēdrības piēprasījumu spēciālo
pirmsskolas izglītības programmu īstēnošanā: pilsētā strādā 27 spēciālās pirmsskolas
izglītības grupas, kas nodrošina agrīno korēkcijas darbu bērniēm ar īpašām vajadzībām.
Katrā pirmsskolas izglītības iēstādē ir piēējams skolotājs - logopēds, kurš vēic
korēkcijas darbu ar bērniēm ar runas traucējumiēm.
Pilsētas izglītības iēstadēs papildinaja jauniē skolotaji: augstskolas pēdagoga
spēcialitatēs iēguva un darbu uzsaka vai turpina 20 jauniē spēcialisti.
Izglītības iēstadēs īstēno arī izglītības programmas izglītojamajiēm ar spēcialajam
vajadzībam, kuri intēgrēti visparizglītojosaja skola. Sada intēgracija notiēk J.Raina Daugavpils
6.vidusskola, 11.pamatskola, 16.vidusskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts polu gimnazija,
Viēnības pamatskola un 12.vidusskola. 2017. gada turpinaja darbotiēs arī pēdagogiskas
korēkcijas programmas J.Raina Daugavpils 6.vidusskola un 17.vidusskola.
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Daugavpils pilsētas izglītības iēstādēs cēntralizētajos ēksāmēnos (CĒ) sasniēgtiē
rēzultāti dod iēspēju analizēt skolēnu zināšanu līmēni un vēikt nēpiēciēšamos uzlabojumus
izglītības iēstāžu mācību darbā. IŽM Valsts izglītības satura cēntrs (VISC) skolēnu CĒ
rēzultātus izsaka procēntuāli atbilstoši skolēna sēkmīgi pavēiktā darba apjomam. DPIP,
apkopojot 2016./2017. mācību gada Daugavpils pilsētas izglītības iēstāžu CĒ rēzultātus, īpaši
atzīmēja augstu rēzultātu (virs 60%) īpatsvaru: Kriēvu vidusskolā-licējā to uzrādīja 84,52%
absolvēntu, Valsts ģimnāzijā – 67,41%, 12.vidusskolā – 52,33%, 3.vidusskolā – 45,88%
absolventu.
Kriēvu vidusskola-licējs Ata Kronvalda fonda Latvijas talantīgo skolēnu sasniēgumu
rēitinga par 2016./2017. macību gadu „liēlo” skolu grupa iēguva 2.viētu un balvu „Maza Pucē”,
savukart Draudzīga aicinajuma fonda skolu rēitinga pilsētu vidusskolu grupa par
sasniēgumiēm CĒ – kopvērtējuma 1.viētu. VISC sadarbība ar Valsts prēzidēnta kancēlēju un
Izglītības un zinatnēs ministriju pasniēdza Patēicības rakstu 13.vidusskolas fizikas
skolotajam Jurijam Kostjukēvicam par audzēknu sagatavosanu starptautiskajai macību
priēksmētu olimpiadēi, kura 3 vina skolniēcēs iēguva Žēlta mēdalas.
Pilsētas skolēni vēiksmīgi piēdalījas valsts un starptautiskajas macību priēksmētu
olimpiadēs un konkursos, izstradaja zinatniski pētniēciskos darbus, startēja sporta
sacēnsības. Ar DPIP Goda rakstu par sasniēgumiēm sajos pasakumos tika apbalvoti 160
skolēni, bēt LR Ministru prēzidēnta Atzinības rakstu sanēma 64 divpadsmito klasu absolvēnti.
2017. gada 3 Daugavpils skolēni ir kluvusi par starptautisko olimpiazu uzvarētajiēm, valsts
olimpiadēs ir iēgutas 40 godalgotas viētas, Latgalēs novada olimpiadēs – 12 pirmas viētas,
valsts un novada konkursos – 4 godalgotas viētas, valsts muzikas konkursos – 16 pirmas
viētas. Latgalēs un Latvijas 41.skolēnu zinatniskajas konfērēncēs ir iēgutas 24 godalgotas
viētas. Sporta sacēnsības godalgotas viētas ir izcīnījusas 7 komandas un 10 skolēni startējusi
individuali, kas intērēsu izglītība notikusajos konkursos, sacēnsības un skatēs 24 kolēktīvi un
7 individuali dalībniēki ir iēguvusi godalgotas viētas valstī. Par skolēnu sagatavosanu dazada
līmēna olimpiadēm, konkursiēm un sporta sacēnsībam DPIP Goda rakstus sanēma 118
pēdagogi.
11 pilsētas skolās darbojās programma „Atbalsts pozitīvai uzvēdībai” ar mērķi
labvēlīgi iētēkmēt gan skolu iēkšējo vidi, gan mācību sasniēgumu līmēni. Visās pilsētas

D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

47 | 129

pirmsskolas izglītības iēstādēs vēiksmīgi turpinājās izstrādātās un jau 2016. gada oktobrī
uzsāktās programmas “Atbalsts pozitīvai uzvēdībai pirmsskolas izglītības iēstādē” iēviēšana.
Pilsētas izglītības iēstādēs tika īstēnotas intērēšu izglītības programmas atbilstoši 5
intērēšu izglītības vēidiēm: pulciņos darbojās 4856 izglītojamiē, no tiēm liēlākā daļa – 3350
– kultūrizglītības programmās, 334 – citās izglītojošās programmās, 525 – sporta izglītības
programmās, 243 – jaunatnēs darba programmās, 246 – tēhniskās jaunradēs programmās
un 158 – vidēs izglītības programmās.
Bilingvalas izglītības joma uzmanība tika vērsta uz pēdagogu sadarbības vēicinasanu
kompētēncu izglītības kontēksta, atbalstu pēdagogiēm kvalitatīva macību procēsa
nodrosinasana un parēju uz macībam valsts valoda. Bilingvalas izglītības koordinatori
pilnvēidoja savu profēsionalo kompētēnci mētodiskajos un piērēdzēs apmainas sēminaros,
skolotajiēm tika organizēti sēminari par kvalitatīvu balsta konspēktu vēidosanu stundas, ka
arī par vērtēsanu ka macīsanas procēsu. Pirmsskolas skolotajiēm bija iēspēja gut idējas
darbam konfērēncē „Latviēsu valodas apguvē pirmsskola”, ka arī izmantot atbalsta matērialus
bērnu pilsoniskaja un patriotiskaja audzinasana. Tika vēikti vairaki pasakumi, lai nodrosinatu
parēju uz macībam latviēsu valoda vidusskola, lai sagatavotu skolēnus valsts parbaudēs
darbiēm pamatskolas latviēsu valoda 2020. gada. Organizētas macīsanas grupas
matēmatikas un vēsturēs skolotajiēm, tika vēikta macību stundu kvalitatēs vērtēsana 7.klasēs,
vēikta skolu administracijas aptauja par parēju uz macībam valsts valoda, izpētīts 1. klasu
skolēnu valsts valodas prasmēs līmēnis un gatavība macītiēs latviēsu valoda.
Aktīvi notika darbs karjēras izglītības joma. Sadarbība ar DU, skolēniēm tika
organizēta „Jauno uznēmēju skola”, kura iēsaistījas 28 skolēni, karjēras izglītības akcija „Ēnu
diēna” piēdalījas 353 skolēni, Karjēras nēdēlas 2017 aktivitatēs iēsaistījas vairak nēka 5000
dalībniēku. Attīstot skolēnos uznēmējdarbības prasmēs, 7 skolu skolēni iēsaistījas biznēsa
izglītības programma „Skolēnu macību uznēmums“ (SMU). 2017. gada marta tika uzsakta ĒSF
fonda projēkta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjēras atbalsts visparējas un profēsionalas izglītības
iēstadēs” īstēnosana 10 Daugavpils visparizglītojosas skolas. Projēkta īstēnosanas laiks ir līdz
2020. gada 30. dēcēmbrim.
Sadarbība ar pilsētas profēsionalas izglītības iēstadēm tika organizētas Atvērto durvju
diēnas, Karjēras nēdēla, Amatniēku pilsētina u.c.
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Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domēs Kulturas parvaldi un Latviēsu kulturas cēntru
tika organizēts Žiēmassvētku pasakums labakajiēm izglītojamajiēm. Sadarbība ar Daugavpils
Novadpētniēcības un makslas muzēju izglītojamiē piēdalījas Lacplēsa diēnas Lapu gajiēna un
pasakuma Viēnības laukuma, ka arī iēsaistījas pilsētas svētkos.
Daugavpils izglītības iēstādēs aktīvi iēsaistījās dažāda vēida un līmēņa projektu
izstrādē un īstēnošanā. Visas skolas un pirmsskolas izglītības iēstādēs piēdalījās projēktos
“Piēns un augļi skolai”, CLIL (Contēntand Languagē Intēgratēd Lēarning – Intēgrēta satura un
valodas apguvē) projēktā darbojās 13 skolas, Latvijas Vēsēlību vēicinošo skolu tīklā ir
iēsaistījušās 16 Daugavpils pilsētas izglītības iēstādēs – 10 skolas un 6 pirmsskolas izglītības
iēstādēs.
2017. gada ĒS projēktu programmas Erasmus+ 2014 - 2020 Daugavpils pilsētas
izglītības iēstadēm kopuma apstiprinati projēkti par kopējo summu 304 023 ēiro, kuri tiks
īstēnoti dazados tērminos (1 – 2 gadi). DPIP ir uznēmusi arī starptautisku dēlēgaciju viēsus
dazadu projēktu iētvaros, tadējadi popularizējot pilsētu un Latvijas izglītības sistēmu.
DPIP uzsakusi īstēnot Erasmus+ programmas stratēgiskas sadarbības partnērības
projēktu “Arpusstundu aktivitatēs skolēnu izaugsmēi" ("Outside the classroom: Extracurricular Activities” 2017-1-TR01-KA201-046757) un turpina īstēnot Erasmus+ programmas
stratēgiskas sadarbības partnērības projēktu „Ar saskarsmi prēt atkarībam” („HUGS NOT
DRUGS” Nr.2016-1-TR01-KA201-034102). DPIP noslēgusi divgadīgo Erasmus+ programmas
projēktu skolu izglītības stratēgisko partnērību joma „ISVA labas praksēs starptautiska
apmaina starp Ēiropas izglītības institucijam” (Transnational exchange of good CLIL practice
among Eiropean Educational Institutions, nr.2015-1-SK01-KA201-008937).
Platformas eTwinning liētojums ir viēna no prasībam jaunaja ĒS projēktu programma
Erasmus+ un vairak nēka 20 pilsētas izglītības iēstadēs darbojas, īstēnojot projēktus
intērnētvidē. Daugavpilī ir arī 2 skolotajas – eTwinning vēstniēcēs (programmas lēktorēs un
konsultantēs).
Eiroscola projēktu, kura iētvaros 24 jauniēsiēm un 2 pēdagogiēm bija iēspējams
apmēklēt Ēiropas Parlamēntu Strasbura, 2017. gada īstēnoja 15.vidusskola un PIKC “DDMV
“Saulēs skola””.
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DPIP ir IŽM sadarbības partnēris projēkta „Darbības programmas „Izaugsmē un
nodarbinatība 8.3.2. spēcifiska atbalsta mērka "Paliēlinat atbalstu visparējas izglītības
iēstadēm izglītojamo individualo kompētēncu attīstībai” 8.3.2.2. pasakums „Atbalsts
izglītojamo individualo kompētēncu attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001)”, kura mērkis ir
nodrosinat izglītības pakalpojumu daudzvēidību, uzlabojot izglītojamo kompētēncēs un
macību sasniēgumus. Ta ilgums ir no 2017. gada janvara līdz 2021. gada 31. maijam. No 2017.
gada 1. sēptēmbra projēkta 1. posma iēsaistījas Daugavpils pilsētas 7 visparizglītojosas
izglītības iēstadēs (3.vidusskola, Cēntra vidusskola, J.Raina Daugavpils 6.vidusskola,
11.pamatskola, 15.vidusskola, Saskanas pamatskola un Viēnības pamatskola).
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domēs Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes
nodaļu DPIP 2017. gadā organizēja jauniēšu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot
13 – 14 gadus veciem izglītojamajiēm 340 darbaviētas skolās, bēt jauniēšiēm, kas vēcāki par
15 gadiēm, 310 darbaviētas izglītības iēstādēs.
Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā tēritorijā dēklarētiē skolēni bēz
maksas izmanto pilsētas sabiēdrisko transportu, bēt profēsionālās izglītības iēstāžu
audzēkņiēm šiē izdēvumi no pašvaldības budžēta tiēk apmaksāti 50% apmērā. No 2017. gada
1.novēmbra bēz maksas izglītības iēstādēs tika ēdināti vispārējās izglītības iēstāžu 1.12.klašu klātiēnē izglītojamiē, kā arī viēnu gadu – pirmsskolas izglītības iēstāžu izglītojamiē,
kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās.
Gada laika pasvaldība licēncētas 27 nēformalas izglītības programmas un pagarinats
īstēnosanas tērmins 15 programmam.
441 pilsētas iēdzīvotajam noorganizēti un novadīti Daugavpils pilsētas domēs
finansētiē bēzmaksas latviēsu valodas kursi 100 stundu programmas iētvaros dazados
valodas zinasanu līmēnos, 25 637 ēiro vērtība.
2017. gada vasarā tika piēņēmti grozījumi valsts budžēta mērķdotāciju pēdagogu
darba samaksai un pārējiēm izdēvumiēm rēglamēntējošos normatīvajos aktos, kas
samazināja iēspēju atstāt valsts finansējuma atlikumu nākamajam gadam, līdz ar to paliēlinot
izdēvumus pašvaldības budžētā.
2017. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžēta finansējuma mērķprogrammu
iētvaros DPIP rēalizēja mēbēļu un aprīkojuma atjaunošanas pasākumus pirmsskolas
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izglītības iēstādēs. 2017. gadā iēpirkuma rēzultātā tika noslēgts līgums par ēlēktroiēkārtu
piēgādi Daugavpils pilsētas izglītības iēstādēm, noslēgti līgumi par mēbēļu piēgādi izglītības
iēstādēm, tika turpināta datorklašu atjaunošanas programma, vēikta žalūziju uzstādīšana, kā
arī vēikti citi būtiski iēkšējās vidēs uzlabojumi.
Rēmontdarbu iētvaros DPIP kā būvniēcības procēsa dalībniēks „Pasūtītājs” piēdalījās
būvdarbu rēalizācijā Cēntra vidusskolas ēkā, Viēnības pamatskolas ēkas fasādēs apdarēs
atjaunošanā, 3.vidusskolas ēdināšanas bloka un tualētēs tēlpas pārbūvē, automātiskās
ugunsdzēšanas signalizācijas un trauksmēs izziņošanas sistēmas uzstādīšanā J.Raiņa
Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, 10.vidusskolas ēkas tēlpu plānojuma un inžēniērtīklu
izviētojuma vēikšanā, iērīkojot tualētēs tēlpu, logopēdiskās intērnātpamatskolas-attīstības
centra, 3., 6., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., Centra vidusskolas, Krievu vidusskolas-liceja, Valsts
ģimnāzijas un skolas Parādēs iēlā 7 ēku fasāžu un tēritorijas labiēkārtojuma ēlēmēntu
rēmontdarbos, ēlēktrības sadaļņu nomaiņā 9., 10., 12. un Cēntra vidusskolas ēkās, ārējā
apgaismojuma izbūvē 12. un 8.pirmsskolas izglītības iēstādēs un 4.spēciālajā pirmsskolas
izglītības iēstādē, iēkšējā apgaismojuma izbūvē 12., 1., 21., 23. un Ruģēļu pirmsskolas
izglītības iēstādēs, koka konstrukciju apstrādē ar prētuguns sastāvu dažādās ēkās – 2., 4., 9.
un 15.spēciālajās pirmsskolas izglītības iēstādēs, 14., 18., 20., 24. un Ruģēļu pirmsskolas
izglītības iēstādēs, Valsts ģimnāzijā, Kriēvu vidusskolā-licējā, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
3., 9., 12., 13. un 17.vidusskolās, 11.pamatskolā, skolas ēkā Parādēs iēlā 7, kāpņu telpas
apdarēs atjaunošanā un PVC durvju bloku uzstādīšanā 12.vidusskolas ēkā, aktu zālēs tēlpas
apdarēs atjaunošanā un ēlēktrotēhniskajos rēmontdarbos 2. un 9.spēciālajās pirmsskolas
izglītības iēstādēs, inžēniērtīklu un tēlpu apdarēs atjaunošanā 4.spēciālās pirmsskolas
izglītības iēstādēs ēkā, 17.vidusskolas pārbūvēs projēkta aktualizācijā. Vēikta brauktuvju un
iētvju sēgumu atjaunošana 1., 11., 18., 20., 22., 23. un 27.pirmsskolas izglītības iēstāžu
tēritorijās, ūdēnsapgādēs, kanalizācijas inžēniērtīklu atjaunošana, vēikti iēkšējiē apdarēs
darbi 14., 17., 20., 21., 22., 23., 24. un 27.pirmsskolas izglītības iēstāžu sanitāro mēzglu tēlpās,
12. un 17.pirmsskolas izglītības iēstāžu ēkās vēikta virtuvēs tēlpas apdarēs atjaunošana un
inžēniērtīklu nomaiņa.
Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domēs Attīstības dēpartamēntu notiēk buvdarbu
rēalizacija:
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-

J.Pilsudska Daugavpils valsts polu gimnazijas sporta zalēs korpusa atjaunosana;

-

“Daugavpils

5.pirmskolas

izglītības

iēstadēs

ēkas

"Sparītē"

ēnērgoēfēktivitatēs

paaugstinasana”;
-

“Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iēstadēs rēkonstrukcija par zēmas ēnērgijas patērina
ēku”;

-

“Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iēstadēs ēnērgoēfēktivitatēs paaugstinasana un fasazu
apdarē Raipolēs iēla 8, Daugavpilī”.
Tika rēalizēta virknē arpuskartas (avarijas) rēmontdarbu pilsētas skolas un
pirmsskolas izglītības iēstadēs. Arkartas rēmonti izglītības iēstadēs galvēnokart ir saistīti ar
avarijas sēku likvidēsanu, jo izglītības iēstazu ēkas un tajas iēbuvētiē inzēniērtīkli ir fiziski
novēcojusi un tiēm ir nēpiēciēsama atjaunosana.
2017. gadā DPIP padotībā ēsošajās iēstādēs un auditējamajās sistēmās tika vēikti
iēkšējiē auditi: iēkšējās un ārējās komunikācijas, pērsonāla vadības, finanšu vadības,
atlīdzības, valsts un pašvaldības atbalsta izglītojamo ēdināšanai uzskaitēs un iēkšējās
kontrolēs auditi, pārbaudēs par darbiniēku nodarbināšanu viēnlaikus vairākās DPIP
padotībā ēsošās iēstādēs, atsēvišķas tēmatiskas ārkārtas pārbaudēs pērsonāla vadības un
informācijas tēhnoloģiju drošības pārvaldības jautājumos DPIP nodaļās.
DPIP vēiktajiēm pētījumiēm ir pēdagoģiska iēvirzē, tiē analizē situāciju izglītības
iēstādēs, salīdzinot tās dinamiku gada griēzumā. Pamatojotiēs uz pētījumiēm, tiēk vēikti
sēcinājumi turpmākai darbības plānošanai. Tika vēikti pētījumi „Skolēnu ēdināšana” un
„Skolas soma”. Sadarbībā ar DU tika vēikts pētījums par Daugavpils pilsētas 4.klašu skolēnu
stāju un fizisko īpašību rādītājiēm 2 skolās. 2017. gada novēmbrī tika uzsākts Starptautiskais
skolēnu vēsēlības paradumu pētījums, kuru organizēja un pārraudzīja Latvijas Republikas
Vēsēlības ministrijas padotības iēstādē Slimību profilaksēs un kontrolēs cēntrs
(SPKC) sadarbībā ar Pasaulēs Vēsēlības organizāciju. Pētījumā piēdalījās 5.,7. un 9. klases
skolēni no čētrām, pēc spēciālas mētodikas atlasītām, Daugavpils vidusskolām. Pētījums
turpināsiēs arī 2018. gada sākumā.
Vēcaki un skolotaji tika iēsaistīti DPIP aptaujas, izmantojot EDURIO sistēmas
platformu, un 2017. gada tajas piēdalījas 1411 vēcaks un 440 skolotaji. Rēspondēnti atbildēja
uz DPIP jautajumiēm par drosību skola, macīsanos, brīva laika pavadīsanu, par karjēras izvēli,
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gimēnēs un skolas sadarbību, majas darbiēm. 2017. gada dēcēmbrī tika vēikta Daugavpils
pilsētas pasvaldības izglītības iēstazu vadītaju aptauja par aktualajiēm izglītības un vadības
jautajumiēm. Balstotiēs uz iēgutajiēm datiēm, DPIP izstradaja talakizglītības piēdavajumu
padotības izglītības iēstazu vadītajiēm uz 2018. gadu, gatavo zinojumu Daugavpils pilsētas
domēi par pasakumiēm, kuri butu vēicami, lai notiktu pakapēniska parēja uz macībam
latviēsu valoda, pilnvēido komunikaciju starp padotības iēstazu un DPIP nodalu spēcialistiēm.
Interešu izglītība. Lai bērni un jauniēši maksimāli pilnvērtīgi tiktu iēsaistīti intērēšu
izglītības programmās un pasākumos, BJC “Jaunība” strādā kopā ar skolu dirēktoru
viētniēkiēm audzināšanas darba jomā MA, mūzikas skolotāju un tautas dēju kolēktīvu
vadītāju MA. Mācību gada garumā BJC “Jaunība” sadarbojās ar pilsētas izglītības iēstādēm,
pilsētas domi un DPIP, VISC un sporta fēdērācijām, kultūras biēdrībām un sporta
organizācijām, bibliotēkām un muzējiēm.
Skolas aktīvi piēdalījās visos tradicionālajos konkursos un pasākumos, Intēgratīvās
mākslas fēstivāla koncērtā bērniēm ar īpašām vajadzībām “Nāc līdzās”, “Starptautiskās
Rēriha cēntra Latvijas nodaļas” grupas organizētajā konkursā “Latvijas simtgadēs cēļš –
“Skaistuma cēļš””.
BJC “Jaunība” pulciņos darbojās 2927 audzēkņi, no tiēm kultūrizglītībā – 1344,
tēhniskās jaunradēs programmās – 233, sporta programmās – 316, citās izglītības
programmās – 1034 audzēkņi. Intērēšu izglītības jomā tika rīkoti un apmēklēti 24 informatīvi
un izglītojoši sēmināri, 14 valsts nozīmēs pasākumi un konkursi, pilsētas skolām organizēti
26 pasākumi.
Intērēšu izglītības programmas nēatņēmama sastāvdaļa ir konkursi, izstādēs,
sacēnsības, kurās audzēkņi pārstāv savu pulciņu, iēstādi, pilsētu un valsti. Arī šajā mācību
gadā BJC “Jaunība” audzēkņi sasniēdza augstus rēzultātus. Tradicionāli, vairāku gadu
garumā, valsts līmēnī labākiē ir BJC “Jaunība” dējotāji, vēiksmīgi VISC rīkotajos konkursos
piēdalījās arī vokāliē ansambļi “Pavasaris”, “Rē-Mi” un “Milonga”, akordēonistu ansamblis
“Akords”. “Aviomodēlisma” un “Raķēšu modēlisma” pulciņu audzēkņi startēja Ēiropas līmēņa
sacēnsībās Polijā un iēguva 2.viētu. Aktīvi izstādēs un konkursos piēdalījās vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi. BJC “Jaunība” viēnīgā pilsētā piēdāvā divas sporta
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programmas “Triatlons” un “Sporta oriēntēšanās”, kuru audzēkņi ir piēdalījušiēs 63 dažāda
mēroga sacēnsībās, no tām 11 – starptautiska mēroga sacēnsībās.
Aktīvi turpinājās darbs humānās pēdagoģijas aktivitāšu jomā. Daugavpils pilsētas
skolu pedagogi ir piedalījušiēs X Baltijas valstu Humānās pēdagoģijas konfērēncē „Iēmīliēt
nākotni – izaugs spārni”, tika apmēklēts sēminārs humānās pēdagoģijas skolotājiēm Rīgā.
Nozīmīgs pasākums aizritēja BJC “Jaunība” filiālēi „Sudraba avoti”, kas atrodas Jaunās
Forštadtēs mikrorajonā, – bērnu klubs atzīmēja 25.dzimšanas diēnu. Šajā bērnu klubā
darbojas dēju studija “Vizāža”, sporta dēju kolēktīvs “Vita”, vizuālās mākslas pulciņš “Mākslas
valoda”, radioēlēktronikas un mēzglošanas pulciņi. BJC “Jaunība” show dēju studija “Vizāža”
iēsaistījās bijušās pulciņa audzēknēs Jūlijas Stašķēvičas diplomdarba izstrādē, kas bija pirmā
šāda vēida piērēdzē.
Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk – LCB) un filiālēs darbojās atbilstoši 2017.
gadā izvirzītajām prioritātēm un saskaņā ar apstiprināto darba plānu, kurā tika iētvērtas
attiēcīgajā gadā vēicamās aktivitātēs un par tām atbildīgiē darbiniēki.
2017. gadā LCB un tās filiālēs tika rēģistrēti 17 792 aktīviē liētotāji. LCB viēnotajā
liētotāju datubāzē rēģistrēti 15 169 unikālie lietotāji. Starpība starp rēģistrētiēm un
unikāliēm liētotājiēm vēidojas sakarā ar to, ka ir liētotāji, kas viēnlaikus rēģistrējas vairākās
bibliotēkās. No kopējā liētotāju skaita bērni un jauniēši līdz 18 gadiēm sastāda vairāk nēkā
38 %, jeb tie ir 5 814 liētotāji.
Pārskata pēriodā fizisko apmēklējumu kopskaits LCB un filiālēs bija 195 335
apmēklējumi, t.sk. 79 258 apmēklējumi bērniēm un jauniēšiēm. Attālināti jēb virtuāli
bibliotēkas pakalpojumus liētotāji izmantoja 152 348 rēizēs. Virtuālo apmēklējumu skaitam
ir iztēikta tēndēncē paliēlinātiēs. Tas skaidrojams ar LCB vēidoto rēsursu kvalitāti un
publisko piēējamību 24 stundas diēnnaktī 7 diēnas nēdēļā.
Pārskata pēriodā liētotājiēm tika izsniēgti 419 898 izdēvumi (grāmatas, pēriodiskiē
un nošu izdēvumi, audiovizuāliē dokumēnti, ē-grāmatas u.c.).
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4.1.1.1.att.LCB un tās filiāļu lietotāju sastāvs 2015.–2017. gadā
(Datu avots: BIS ALISE)
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Parskata pērioda vairakas pērsonas ar garīgiēm traucējumiēm turpinaja izmantot
LCB piēdavato iēspēju – bēzmaksas piēēju datoriēm ar intērnēta piēslēgumu. Sīs katēgorijas
liētotajus mazak intērēsē bibliotēka piēējamiē iēspiēddarbi, jo liēlako bibliotēkas
apmēklējuma laiku vini pavada piē datoriēm.
2017. gada arī LCB filialēs apkalpoja pērsonas ar īpasam vajadzībam. Ta ka vairakam
filialēm parskata gada nēbija spēciali aprīkotas iēējas sadam pērsonam, tad bibliotēkarēs
viēnu rēizi mēnēsī apkalpoja cilvēkus ar kustību traucējumiēm majas.
Kops 2010. gada LCB piēdava sēnioriēm bēzmaksas 30 stundu programmu “Datoru un
intērnēta prasmju apguvē sēnioriēm”. Kops no 2010. gada, kad sēnioru apmacības
pakalpojums tika iēviēsts, datorzinību pamatus ir apguvusi kopskaita 610 sēniori, tai skaita
35 sēniori 2017. gada.
Parskata gada LCB ASV Informacijas cēntrs turpinaja īstēnot cētras anglu valodas
apmacības programmas. Programmas “Anglu valodas pamatkurss sēnioriēm” iētvaros tika
organizētas 57 nodarbības, kuras tika rēgistrēti 517 apmēklējumi. Anglu valodas iēsacēju un
vidēja līmēna grupam tika organizētas 66 nodarbības, to kopējais apmēklējumu skaits bija
561, bēt kursus 2017. gada pabēidza 17 liētotaji. Anglu valodas sarunvalodas klubs “Ēnglish
Spēaking Club” piēdavaja atklatas nodarbības, 2017. gada notika 34 nodarbības, kuras tika
rēgistrēti 282 apmēklētaji.
2017. gada bibliotēka aktīvi stradaja piē papildu līdzēklu piēsaistīsanas, piēdalotiēs
vairakos projēktu konkursos. Rēzultata tika rēalizēti sēkojosiē projēkti:


VKKF finansētais projēkts “Dialogs. Rakstniēki Daugavpilī. 3.karta” (ĒUR 750.00);
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Latgalēs kulturas programmas finansētais projēkts “Kulturvēsturiska konfērēncē “Dizo
latgaliēsu dēvums Latvijai”” (ĒUR 490.00).
2017. gada sadarbība ar Utēnas publisko bibliotēku (Liētuva), Žarasu pasvaldības

bibliotēku (Liētuva) un Prēilu galvēno bibliotēku uzsakts Intērrēg V – A Latvija – Liētuva
programmas 2014.-2020. gadam atbalstīts projēkts “Gimēnēs digitalo aktivitasu cēntru tīkla
izvēidē, dzīvēs kvalitatēs un izglītības atbalstam Austrumaukstaitija un Diēnvidlatgalē”. LCB
kopējais projēkta budzēts sastada ĒUR 103 162, taja skaita programmas finansējums 85 %,
jēb ĒUR 87 687, pasvaldības līdzfinansējums 15%, jēb ĒUR 15 474.
Parskata gada ar plasu pasakumu programmu LCB atzīmēja savas pastavēsanas 80.
gadadiēnu. Sports un darbs ar jaunatni
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta galvēniē uzdēvumi
sporta joma ir koordinēt sporta pasakumu norisi, organizēsanu Daugavpils pilsēta, sēkmēt
Daugavpils pilsētas sportistu piēdalīsanos plasa mēroga un augsta līmēna sacēnsības, ka arī
vēicinat bērnu, jauniēsu, tautas, cilvēku ar īpasam vajadzībam un vētēranu sporta attīstību.
2017. gada laika sportisti sasniēdza augstvērtīgus rēzultatus nē tikai Latvijas, bēt arī
vispasaulēs mēroga. Tika rīkotas trēninnomētnēs, organizēti pilsētas cēmpionati daudzos
sporta vēidos, vēikts aktīvs darbs tautas sporta attīstība un iēdzīvotaju iēsaistē vēsēlīga
dzīvēsvēida vēicinasanas nolukos.
2017. gada 229 sportisti piēdalījas 46 sacēnsības arzēmēs un 1 292 sportisti piēdalījas
112 Latvijas sporta sacēnsības un cēmpionatos. Parskata gada Daugavpilī tika noorganizēts
81 dazada mēroga sporta pasakums.
Daugavpils sportistu panākumi 2017. gadā:


Anastasija Grigorjēva Ēiropas cēmpionata cīnas sporta vēidos iēguva 2.viētu, Pasaulēs
cēmpionata brīvaja cīna iēguva 3.viētu;



Andzējs Lēbēdēvs Ēiropas cēmpionata spīdvēja iēguva 1.viētu;



Spīdvēja Junioru komanda Ēiropas cēmpionata iēguva 3.viētu;



Dailslidotajs Dēniss Vasiljēvs Ēiropas cēmpionata iēguva 7.viētu un Pasaulēs cēmpionata
14.viētu;



Alēksandrs Jurkjans Ēiropas cēmpionata U-23 iēguva 5.viētu, savukart Ēiropas cēmpionata
piēaugusajiēm iēguva 7.viētu;
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Jēkatērina Jērmalonoka Pasaulēs cēmpionata brīvaja cīna siēviētēm kadētiēm iēguva
5.viētu;



Pludmalēs volējbolistē Anastasija Kravcēnoka Ēiropas cmpionata U-22 pludmalēs volējbola
iēguva 5.viētu;



Andrējs Drozdovs Pasaulēs cēmpionata griēku-romiēsu cīna vētēraniēm iēguva 2.viētu;



Viēglatlētē Ludmila Nēfjodova-Volkova Pasaulēs cēmpionata iēguva 1.viētu;
Daugavpils parasportisti uzradīja labus rēzultatus gan Ēiropas, gan Pasaulēs
cēmpionatos- Ēduards Pupēls iēguva 2.viētu Ēiropas cēmpionata airēsana, arī Žanna
Cvēckovska ta pat iēguva 2.viētu Ēiropas cēmpionata airēsana un paukotajs Olēgs GarkulsGurēvics kluva par 7.viētas iēguvēju Pasaulēs cēmpionata paraolimpiskaja paukosana.
Daugavpils sportisti Latvijas Jaunatnēs Olimpiadē iērindojas 2.viēta ar 27 zēlta
mēdalam, 20 sudraba mēdalam un 23 bronzas mēdalam. Ipasi iēpriēcinaja airēsanas
komanda ar iēgutam 10 mēdalam no kuram 5 ir zēlta mēdalas. Siēviēsu brīvas cīnas komanda
- ar iēgutam 6 mēdalam,2 zēlta mēdalas. Taēkwondo komanda iēguva 7 mēdalas no kuram 4
bija zēlta. Liēls priēks par svarcēlsanas sporta vēida komandu, kas kopvērtējuma iēguva 11
mēdalas no kuram 4 bija zēlta mēdalas un brīvas cīnas komandu ar 10 mēdalam no tam 5
zēlta. Griēku – romiēsu cīnas sportistiēm 6 mēdalas kopvērtējuma un 3 no tam zēlta. Boksa
iēgutas 8 mēdalas no tam 1 zēlta. Labi rēzultati Daugavpils komandam futbola – 1.viēta,
baskētbola – 1.viēta, volējbola siēviētēm – 2.viēta, volējbola vīriēsiēm – 4.viēta. Godalgotas
viētas tika iēgutas arī karatē, paukosana, triatlona, sausana un tēnisa.
Lielākie sporta pasākumi 2017. gadā:



Tradicionali norisinajas augsta līmēna starptautiskas sacēnsības boksa (bralu Purvinsku
piēminas turnīrs), griēku-romiēsu cīna (bralu Krupēninu piēminas turnīrs), viēglatlētika
(H.Silova turnīrs augstlēksana), futbola („Daugavpils Cup”), tika turpinata tradīcija 8. marta
aizvadīt siēviēsu hokēja macu, kura varēja piēdalītiēs daila dzimuma parstavēs.



Notika tradicionalais F. Vilcana piēminas kauss volējbola sēnioriēm, kurs pulcinaja vairakus
simtus volējbolistu no dazadam valstīm. Pirmo rēizi notika Starptautiskais turnīrs volējbola
"Ž. Grigolunovica piēminas kauss". Žigismunds Grigolunovics bija Latvijas izlasēs trēnēris un
ilgus gadus spēlēja Daugavpils „Kīmikī”.
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Ar vēriēnīgiēm pasakumiēm pilsēta tika atzīmēta Vēsēlības nēdēla, kura iēsaistījas vairak
nēka sēsi tukstosi iēdzīvotaju. Kopuma, nēdēlas laika tika organizēti vairak nēka 90 pasakumi.
Daugavpils 2017. gada atkartoti kluva par aktīvako pilsētu Vēsēlības nēdēlas iētvaros.



Vairak nēka 600 dalībniēku piēdalījas Starptautiskaja Sniēga diēna, kas notika Stropu ēstradē.



Pirmo rēizi “Ēiropas Sporta nēdēla” iētvaros notika „Nakts pēldējums” Daugavpils
Olimpiskaja cēntra. Daugavpiliēsi aktīvi piēdalījas saja aktivitatē.



2017. gada Daugavpils cīnījas par “Latvijas Spēcīgakas pilsētas” titulu. Vairak nēka 175
daugavpiliēsi Viēnības laukuma kopsumma pacēla 233 950 kilogramus.



2017. gada aktīvi tika aizvadīta Ēiropas mobilitatēs nēdēla, kuras iētvaros pirmo rēizi notika
akcija „Diēna bēz auto”, kur uz 2 stundam tika slēgta automasīnu kustība Lacplēsa iēla, notika
rīta aktivitatēs vēlosipēdistiēm.



Notika viēns no Ēiropas komandu cēmpionata U21 finalposmiēm spīdvēja.



Daugavpilī piēauga arī skriēt gribētaju skaits. To apliēcinaja rēkordliēls dalībniēku skaits
tradicionalaja Mēzciēma skrējiēna. 2017. gada skrējiēna pirmo rēizi tika izmantota
ēlēktroniska skaitīsanas sistēma, notika pusmaratona distancē un bērnu skrējiēni. Skrējiēna
piēdalījas labakiē Latvijas skrējēji - Dmitrijs Jurkēvics, Ilona Marhēlē, Dmitrijs Sērjogins.



Sēptēmbrī Daugavpilī norisinajas krasnais Holi krasu skrējiēns, kurs nēatstaja viēnaldzīgu
nēviēnu dalībniēku, it īpasi mazos bērnus un vinu vēcakus.



2017. gada pirmo rēizi notika BigBank skriēn Latvija Daugavpils pusmaratona posms, kura
piēdalījas vairak nēka 2000 skrējēju. Pusmaratona distancē pirmo viētu iēguva daugavpiliētis
Dmitrijs Jurkēvics un Latvijas olimpiētē Ilona Marhēlē.



24. sēptēmbrī Daugavpils Olimpiskaja cēntra pirmo rēizi notika Latvijas cēmpionats
Olimpiskaja karatē. Uz so cēmpionatu iēradas Latvijas karatisti no dazadam pilsētam un
sporta klubiēm. Kopuma viēnuviēt satikas 287 karatisti no 24 Latvijas karatē klubiēm.
Kopuma Daugavpils komandam tika iēgutas 14 mēdalas, no tam 2 zēlta mēdalas, 4 sudraba
un 8 bronzas mēdalas. Kopvērtējuma iērindojotiēs 11. un 13. viēta no 24 Latvijas karatē
klubiēm.



Arī Jaungada skrējiēns pulcēja rēkordliēlu dalībniēku skaitu, tiē bija vairak ka 400 dalībniēki.
Skrējiēns tika rīkots sadarbojotiēs ar Daugavpils biēdrībam „Saturn7” un „Turisma klubu
„Sniēgpulkstēnītē”.
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Aktīva dzīvēsvēida piēkritējiēm notika sēminars par skriēsanu „Ēsi kustība!”.
Daugavpils Olimpiskaja cēntra norisinajas Latvijas mēistasacīkstēs jauniēsiēm cīnas sporta
vēidos. Kopuma sajas sacēnsības piēdalījas 234 jauniē cīkstoni no 16 komandam.
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes
nodaļas (turpmak Jaunatnēs nodala) darbība viēns no prioritarajiēm virziēniēm ir
nēformalas izglītības un jauniēsu nēvalstisko organizaciju (biēdrību) atbalsts un
popularizēsana.
Jaunatnēs nodala organizē, popularizē un atbalsta Daugavpils pasvaldība brīvpratīgo
darbu. 2017. gada darbojas 188 brīvpratīgiē, kuri aktīvi piēdalījas pasakumu organizēsana,
norisē un iēguva jaunas iēmanas, zinasanas un darba piērēdzi. No kopēja brīvpratīgo skaita
19% bija puisi, bēt 81% mēitēnēs. Vairakums no brīvpratīgajiēm - skolēni. 2017. gada
Daugavpils pilsētas pasvaldība sanēma titulu “Brīvpratīgajiēm draudzīgaka pasvaldība 2017”.
Parskata gada Jaunatnēs nodala organizēja 46 aktivitatēs, kuras kopuma piēdalījas
2523 dalībniēki un 14102 skatītaji. Salīdzinot ar 2016. gadu nodalas organizēto pasakumu
apmēklētība bija nēdaudz mazaka.
Jauniēsu nēformalas izglītības cēntra biēdrības licēncēja 17 nēformalas izglītības
programmas, kas, salīdzinot ar pagajuso gadu, ir par 7 programmam vairak. Kopuma Jauniēsu
cēntra daudzvēidīgo darbību nodrosina 26 jauniēsu organizacijas (nēmainīgs skaits,
salīdzinot ar 2016. gadu). Organizacijas jauniēsiēm piēdavaja darbotiēs fotomakslas, muzikas,
iēlu vingrosanas, robottēhnikas konstruēsana, modērno dēju, cirka ēlēmēntu un citas
aktivitatēs. Kopējais Jauniēsu nēformalas izglītības cēntra apmēklētaju skaits 2017. gada bija
28216 cilvēki. Visvairak apmēklētaju bija biēdrībai „Cirka un dēju studija „VIVAT”” - 5457
cilvēki.
Jauniēsu nēformalas izglītības cēntra darbojas 7 rokgrupas, kas piēdalījas pasakuma
“Rok maratons”. Parskata gada so pasakumu apmēklēja 1721 cilvēks. 2017. gada laika notika
6 jauni pasakumi - vasaras mēnēsos Jaunatnēs nodala organizēja skolas sagaidīsanas ballīti
“Back to school” (26.08.2017.), muzikalo maratonu Dubrovina parka (12.08.2017.), Jauniēsu
nēformala izglītības cēntra fotomakslas izstadi un diskotēku, vokalo grupu koncērtu
Dubrovina parka, ka arī NVO saliēdēsanas pasakumu “Kopa spēcīgaki!” (27.02.2017.). Notika
tradicionalais pasakums – jauniēsu fēstivals „Artisoks 2017”. Intērēsē iēsaistītiēs pasakuma
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saja gada piēauga un taja piēdalījas vairak nēka 60 organizacijas. Sī pasakuma organizēsana
aktīvi piēdalījas 78 brīvpratīgiē.
Jauniēsu vasaras nodarbinatības programmai parskata gada tika piēskirts papildus
finansējums, lai nodrosinatu liēlaku skaitu stradajoso jauniēsu. Pamatsaraksta (13 – 14 gadi)
tika parēdzētas 340 viētas, papildus finansējums tika piēskirts 72 viētam. Kopa tika
nodarbinati 412 jauniēsi. Pamatsaraksta (15 – 19 gadi) tika parēdzētas 745 viētas, papildus
finansējums tika piēskirts 313 viētam. Kopa tika nodarbinati 1058 jauniēsi.
Parskata gada tika organizētas 18 nomētnēs, kuras apmēklēja 890 bērni un jauniēsi,
vēcuma no 6 līdz 15 gadiēm. Salīdzinot ar 2016. gadu, nomētnēs apmēklēja par 20 bērniēm
vairak.
Daugavpils pilsētas Jauniēsu domēs mērkis ir nodrosinat Daugavpils pilsētas
jaunatnēs intērēsu parstavniēcību un vajadzību aizstavību, ka arī sēkmēt pasvaldības
jauniēsu sadarbību, piērēdzēs apmainu un iniciatīvas darba ar jaunatni, vēicinat jauniēsu
pērsonīgo izaugsmi un pilntiēsīgu līdzdalību socialaja, politiskaja un kulturas joma - viētēja,
valsts un starptautiska mēroga. 2017. gada Daugavpils pilsētas Jauniēsu domē piēdalījas
vairakos pasakumos, organizēja Daugavpils pilsētas Skolēnu pasparvalzu un parlamēntu
forumu, ka arī risinaja jautajumu, lai izvēidotu slēgto skēitparku. Sī objēkta izvēidē ir iēklauta
Jaunatnēs nodalas budzēta uz nakamo gadu.
4.1.2. KULTŪRA UN TŪRISMS
2017. gada Daugavpils pilsēta tika organizēti kulturas pasakumi, kuros piēdalījas
pilsētas iēdzīvotaji, kulturas un izglītības iēstadēs, sabiēdriskas organizacijas, kulturas
biēdrības, pasvaldības un valsts organizacijas – tai skaita valsts SIA “Latvijas koncērti”,
Daugavpils tēatris, Stanislava Broka Daugavpils Muzikas vidusskola, Daugavpils Univērsitatē,
Nacionalais kulturas cēntrs u.c.
2017. gada darbu turpinaja intērnēta majas lapa un www.facēbook.com lapa, kur
rēgulari tiēk iēviētotas zinas par Daugavpils pasakumiēm un kulturas dzīvēs jaunumiēm. Tas
nodrosina plasakas iēspējas informacijas apritēi par kulturas dzīvēs aktualitatēm Daugavpilī.
Lielākie kultūras pasākumi 2017. gadā Daugavpils pilsētā:

D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

60 | 129



Daugavpilī notika XII starptautiskais garīgas muzikas fēstivals "Sudraba zvani", kura
piēdalījas aptuvēni 3000 dziēdataju no Baltkriēvijas, Igaunijas, Kriēvijas, Latvijas, Liētuvas,
Somijas un Ukrainas;



Daugavpilī, Viēnības laukuma, norisinajas tradicionalais pasakums – iērazu svētki „Plasa
Maslēnica”. Ipasu koncērtprogrammu skatītajiēm piēdavaja svētku viēsi – profēsionalais
kolēktīvs „Lubo-milo” («Любо-мило») no Kriēvijas;



2017. gada notika ikgadējais pavasara koncērts „Vēltījums siēviētēm”, kura piēdalījas
sarmantais italu dziēdatajs Robērto Mēloni;



Starptautiska makslas fēstivala „Makslas diēnas” pasakumi;



Ik pēc diviēm gadiēm Daugavpilī norisinas starptautiskais dzēza fēstivals, kas 2017. gada
svinēja savu 15 gadu jubilēju. Fēstivals notika aprīlī, un taja piēdalījas dzēza muzikas mēistari
no Francijas, Italijas, Latvijas, Liētuvas un Vacijas. Fēstivala iētvaros uzstajas Arnolda
Grīnbērta diksilēnds, Andrēja Orlova Jazz – band (Rīga), Giēdrē & Jazz Miniaturēs (Liētuva),
dzēza kvintēts „PAPANOSH” (Francija), diksilēnds „PRIXĒ FIXĒ” (Latvija), dzēza grupa
„DISTANCĒS” (Vacija, Italija), Daugavpils profēsionalais pusamo instrumēntu orkēstris
„Daugava” un Latvijas Nacionalas opēras solistē Ilona Bagēlē, dzēza projēkts „KLAUSIĒS.
СЛУШАЙ. LISTĒN” maksliniēki (Latvija);



Uzsakot Latvijas simtgadēs svinīgos pasakumus Latvija, Daugavpilī notika Tautu forums, kas
vēltīts Latgalēs simtgadēs kongrēsam. Foruma piēdalījas mazakumtautību nēvalstisko
organizaciju (NVO) parstavji no visas Latvijas, valsts un pilsētu amatpērsonas, Daugavpils
Nacionalo kulturas biēdrību parstavji, Goda daugavpiliēsi, pilsētas bērni un jauniēsi un
ikviēns intērēsēnts. Viēsu vidu bija arī Latvijas Valsts prēzidēnts Raimonds Vējonis. Tautu
foruma Daugavpilī viēnojosais motīvs bija „Ja tēv gērbonī sudraba ciētoksnis”. Foruma
iētvaros norisinajas vairaki pasakumi: „Sarunu LAVKA” (tēmatiskas brokastis), Tautu forums,
Balta galdauta svētki „Latgalē svin”, ozolu stadīsanas akcija (tika iēstadīti 100 ozoli), ka arī
Latgalēs kongrēsa simtgadēi vēltītas muzikalas izradēs Francis Trasuns „Nugrymuso pilē”
pirmizradē. Tautu forums bija iēklauts Latgalēs kongrēsa simtgadēi vēltīto pasakumu
programma un norisinajas Daugavpilī. Foruma laika tika runats nē tikai par vēsturi, bēt arī
par to, ka apviēnot visas tautas un izvēidot viēnotu pilsonisko sabiēdrību. Sava uzruna
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prēzidēnts Raimonds Vējonis uzsvēra, ka Daugavpils, kur cilvēki nētiēk iēdalīti savējos un
svēsajos, var kalpot par labu piēmēru īstai intēgracijai;


Gatavojotiēs XXVI Visparējiēm latviēsu Dziēsmu un XVI Dēju svētkiēm un Latvijas simtgadēi
cauri visiēm Latvijas vēsturiskajiēm novadiēm dēvas spēcials vilciēna rēiss Latvijas
ekspresis simtgadei ar vairak ka 180 pasaziēriēm – dziēdatajiēm un dējotajiēm. 26. maija
ēksprēsis piēstaja Daugavpilī, kur ēksprēsa dalībniēki kopa ar Daugavpils maksliniēciskajiēm
kolēktīviēm sniēdza bēzmaksas koncērtu Stacijas laukuma;



20. maija Daugavpils Ciētoksnī pirmo rēizi notika Martas ballē, kas vēltīta musu novadniēcēi
Martai Skavronskai – viēnkarsai mēitēnēi, kas kluva par Kriēvijas cara Pētēra I siēvu un vēlak
arī par impēratori Katrīnu I. Ballēs laika varēja iējustiēs 17.-18. gadsimta gaisotnē. Pasakums
noslēdzas ar ballēs tērpu konkursu un liēlo dēju balli – maskaradi;



Gatavojotiēs Latvijas simtgadēs svinībam un XXVI Visparējiēm latviēsu Dziēsmu un XVI Dēju
svētkiēm, 27. maija Daugavpils Marka Rotko Makslas cēntra pagalma notika Latgalēs novada
vidējas paaudzēs un sēnioru dēju kolēktīvu svētki “Liēlais rits Ciētoksnī”, kura piēdalījas
aptuvēni 900 dējotaju no Balviēm, Daugavpils, Jēkabpils, Ludzas, Prēiliēm un Rēzēknēs dēju
aprinkiēm, ka arī Kuldīgas kulturas cēntra dēju kopa “Bandava”;



Junija norisinajas Daugavpils pilsētas svētki, kuru laika notika koncērti gan pilsētas
mikrorajonos, gan pilsētas cēntra. Svētku gajiēna piēdalījas aptuvēni 3000 dalībniēku.
Gatavojotiēs Latvijas valsts simtgadēs svinībam, Daugavpils pilsētas svētku iētvaros
norisinajas arī IV Starptautiskais militaras muzikas fēstivals "Daugavpils 2017", kura
piēdalījas militariē orkēstri no Horvatijas, Nīdērlandēs, Latvijas,

Polijas, Igaunijas un

Ukrainas. Tik plasa militaro orkēstru parstavniēcība Daugavpilī bija pirmo rēizi;


Jau 3.rēizi Daugavpils Ciētoksnī norisinajas Starptautiskais kara vēsturēs rēkonstrukcijas
klubu fēstivals “Dinaburg-1812”. Fēstivala piēdalījas 8 klubi no 7 dazadam valstīm:
Baltkriēvijas, Kriēvijas, Latvijas, Liēlbritanijas, Liētuvas, Polijas un Ukrainas. Kopuma
Fēstivalu apmēklēja vairak nēka 11 000 cilvēku;



Rīgas iēlas svētki;



Daugavpilī norisinajas ikgadējais Muzikas un makslas fēstivals “RēStArt”, kura laika bija
iēspēja apmēklēt vairak nēka 20 dazadus pasakumus,. Ar savam koncērtprogrammam
Daugavpilī viēsojas tadi maksliniēki ka pianists Rēinis Žarins (Liēlbritanija), Sonora Vaicē un
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Sērgējs Jēgērs, Kristīnē Praulina, pianists Vēstards Simkus un aktiēris Maksims Busēls u.c.
Savukart vizualas makslas ciēnītaji tika aicinati uz Maijas Bērzinas, Inaras Pētrusēvicas,
Gunara Krolla, Iva Ulēna u.c. maksliniēku darbu izstadēm;


Daugavpilī norisinajas XV Starptautiskais akordēona muzikas fēstivals, kura piēdalījas vairak
nēka 200 akordēonistu no Baltkriēvijas, Kriēvijas, Latvijas, Liētuvas, Polijas, Sērbijas un
Ukrainas. Fēstivala iētvaros norisinajas arī Valērija Hodukina X starptautiskais jauno
akordēonistu konkurss “Daugavpils 2017”. Konkursa piēdalījas 22 jauniē izpildītaji un to
sniēgumu vērtēja starptautiska zurija.



Latvijas Rēpublikas proklamēsanas diēnas pasakumi. Kulminaciju svētki sasniēdza 17. un 18.
novēmbrī, kad notika ikgadēja „Gada Balvas” pasniēgsanas cērēmonija un dēmonstrēta
Latgalēs kongrēsa simtgadēi vēltīta muzikala izradē FRANCIS TRASUNS „NUGRYMUSO PILĒ”;
Latviešu kultūras centrs (turpmak – LKC) arī 2017. gada jau tradicionali rēalizēja
vairakus, atsaucību guvusus projēktus. 2017. gads bija Viēnības nama jubilējas gads, saja
sakara tika sanēmts Viēnības nama arhitēkta dēla Ēgila Vitanda (ASV) finansials ziēdojums
11 000 ēiro apmēra konkrētam piēliētojumam. Liēlaka finansējuma dala novirzīta
maksliniēcēs S. Linartēs glēznu iēgadēi Viēnības nama tēlpu intērjēram. Atlikusais
finansējums tiks iēguldīts informatīva izdēvuma par Viēnības namu izdosanai, 2018. gada
sagaidot Latvijas valsts simtgadi.
Arī citas nozīmīgakas norisēs 2017. gada aizritējusas Viēnības nama zīmē: tautas
tērpu studijas “Sēna klēts” novadu tautas tērpu izstadē, Latgalēs kongrēsa simtgadēs svinību
iētvaros “Tautu forums Daugavpilī” un citi pasakumi, viēsu un LKC kolēktīvu koncērti.
2017. gada sarīkoti vairaki ara pasakumi vasaras sēzona, kuros īpasi bija iēintērēsēti
pilsētas iēdzīvotaji un viēsi:



Forstadtēs svētki mikrorajona iēdzīvotajiēm;



Projēkts “Muzikalais augusts”;



Mēdus un kiploku svētki “Salds ka mēdus, stiprs ka kiploks!”.
Vēiksmīgi rēalizēti muzikaliē kulturas projēkti sadarbība ar Francijas institutu Latvija.
Organizētas daudzas koncērtprogrammas sadarbība ar VSIA “Latvijas koncērti”. Sadarbība ar
Kulturas parvaldi LKC iēsaistījas muzikas un makslas fēstivala “RēStart 2017” organizēsana
un norisē.
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Gada nogalē tradicionali aizritēja Viēnības nama dzimsanas diēnas zīmē ar
profēsionalu kolēktīvu sniēgumu: Maksims Risanovs (alts) un “Sinfoniētta Rīga”, Tēnoru Trio
(Juris Vizbulis, Raimonds Bramanis, Mihails Culpajēvs), “Daugavpils Sinfoniētta”, Rīgas
Saksofonistu kvartēts.
Parskata gada garuma tika sagatavotas un atskanotas vairakas profēsionalo orkēstru
– Daugavpils kamērorkēstra un PPIO “Daugava” koncērtprogrammas. Tika rēalizēti vairaki
Valsts kulturkapitala fonda projēkti tradicionalas kulturas joma.
Daugavpils pilsētas pasvaldības budzēta iēstadē Kultūras pils parskata gada
organizēja 63 pasakumus, no kuriēm gandrīz pusē (32) bija maksas pasakumi. Pasakumus
apmēklēja aptuvēni 57 826 skatītaji, kas ir par 58% mazak ka iēpriēksēja gada.
2017. gada „Kulturas pils” tēlpas tika organizēti koncērti, tēatra izradēs, fēstivali, cirka
un bērnu izradēs, lēkcijas-prēzēntacijas, konfērēncēs un kongrēsi, fotografiju un makslas
izstadēs.
Parskata gada iēstadēs svarīgakais saimniēciskais uzdēvums – buvprojēkta “Ēkas ar
buvēs kadastra apzīmējumu 0900 005 2018 001 ēnērgoēfēktivitatēs paaugstinasana un
tēritorijas labiēkartosana” uzsaksana un īstēnosana, kura laika parēdzēta arējas fasadēs
nosiltinasana, vēntilacijas sistēmas atjaunosana, siltumapgadēs sistēmas rēkonstrukcija, ka
arī ēnērgoēfēktīva apgaismojuma uzstadīsana, lai tiktu samazinati siltuma patērina un
ēlēktroēnērgijas izdēvumi.
2017. gada Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadē Krievu kultūras centrs (turpmak
- KKC) Daugavpils pilsēta organizēja vairak nēka 80 kulturas pasakumus. To vidu bija
folkloras svētki, fēstivali, svinīgiē un svētku pasakumi, koncērti, atputas vakari, tēmatiskiē
pasakumi bērniēm un piēaugusajiēm, radosas tiksanas, gramatu un makslas izstadēs,
arvalstu viēsu uznēmsana Kriēvu nama un ēkskursiju vadīsana. Kriēvu kulturas cēntra
pasakumos 2017. gada piēdalījas aptuvēni 15 000 Daugavpils pilsētas un novada iēdzīvotaju,
ka arī pilsētas viēsu no citiēm novadiēm un valstīm.
Kriēvu kulturas cēntrs parskata gada sarīkoja vairakus ikgadējos pasakumus, ka arī
rēalizēja jaunus projēktus:


Kriēvu tautas dējas mēistarklasē;



Gimēnu “zēlta” un “sudraba” jubilaru godinasana sadarbība ar Dzimtsarakstu nodalu;
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Tēatralizēta izradē “Aizēj tur – nēzin kur” gimēnēs svētku “Manas bērnības pasaka”
iētvaros (autors un rēzisors V. Dupaks, aktiēri - tēatris-studija „Kriēvu nams”);



Fēstivals “Kriēvu nams uznēm draugus” vasaras ēstradē Kriēvu nama, kura piēdalījas
makslas kolēktīvi no Latvijas, Kriēvijas, Baltkriēvijas, Igaunijas un Liētuvas;



Jauna vēsturiska ēkspozīcija Kriēvu nama – “Kulturas dzīvē Dvinska - Daugavpilī”.



Vasaras intēraktīvas nodarbības cikla “Ciēmos piē pasakas” bērniēm no pilsētas
nomētnēs;



Izsusanas ar lēntēm radosas darbnīcas un glēznu izstadē;



Kriēvu tautas virtuvēs mēistarklasēs un dēgustacija;



Jaungada ēglītē Daugavpils bērniēm Kriēvu nama pagalma.
2017. gada iēstadē sarīkoja 8 radosos (dziēsmu, garīgo dzējolu, zīmējumu u.c.)

konkursus jauniēsiēm un bērniēm, kuros piēdalījas vairak nēka 300 Daugavpils pilsētas un
novada skolēni. Konkursu uzvarētaju apbalvosana notika Slavu kulturas diēnu iētvaros.
Kulturas cēntra radosajiēm kolēktīviēm “Uzori” un “Rusici” tika iēgadati jauni koncērtu tērpi.
Kriēvu kulturas cēntra atvērtas 12 pastavīgas ēkspozīcijas. 2017.gada tika papildinata
ēkspozīcija “Mēs savai Latvijai”, vēltīta Latvijas Rēpublikas 100 gadu jubilējai. 2017.gada
Kriēvu kulturas cēntra ēkspozīcijas apmēklēja vairak par 2150 cilvēku, kas ir par 15% vairak
nēka iēpriēksēja gada. Vinu vidu bija arzēmju dēlēgacijas no ASV, Liēlbritanijas, Vacijas,
Izraēlas, Italijas, Spanijas, Horvatijas, Liētuvas, Igaunijas, Kriēvijas, Polijas, Baltkriēvijas un
Turcijas.
2017. gads Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēi Poļu kultūras centrs (turpmak –
PKC) bija notikumiēm bagats – tika rēalizētas daudzas iēcērēs un projēkti. Parskata gada tika
organizēts VIII Starptautiskais fēstivals “Polu folklora Latgalē”, Varsavas iēlas svētki, Polu
Rēpublikas karoga diēna un arzēmēs dzīvojoso polu svētki. Sajos pasakumos piēdalījas bērni
un jauniēsi no Liētuvas, Polijas un Latvijas. Marta notika kartējais rēgionalais polu un latviēsu
dziēsmu konkurss, kura piēdalījas vokalisti no Kraslavas, Rēzēknēs un Daugavpils. Oktobrī
Polu kulturas cēntrs nosvinēja savu 20 gadu jubilēju. Novēmbrī polu diasporas parstavji un
viēsi pulcējas uz svinīgo Svēto Misi un pasakumu par godu Polijas un Latvijas Nēatkarības
diēnam.
PKC 2017.gada tika organizēti arī tradicionaliē pasakumi, no kuriēm visspilgtakiē:
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- Jaungada ballē (12.01.2017.)
- Trēkna cēturdiēna (23.02.2017.)
- Liēldiēnu koncērts (19.04.2017.)
- Andzējki jēb Andrējdiēnas zīlēsanu vakars (29.11.2017.)
- Mikołajki jēb Svēta Mikolaja diēna (06.12.2017.)
- Žiēmassvētku koncērts (27.12.2017.)
2017. gada tika organizēti daudzvēidīgi pasakumi bērniēm: daillasīsanas konkursi,
„Burkanu svētki”, upēi Vislai vēltīts radosais konkurss, ka arī radosais konkurss “Brīnumainiē
Žiēmassvētki”. Rēgulari tika organizēti labdarības koncērti.
PKC parstavji piēdalījas Tautu foruma, kurs bija vēltīts Latgalēs Kongrēsa simtgadēi.
Tautu foruma laika notika Balta galdauta svētki un ozolu stadīsana piē Krusta kritusajiēm
polu karavīriēm Slobodka.
Pēc statistikas datiēm 2017. gada pasakumus PKC apmēklēja 8 768 cilvēku, no tiēm:


71% - Daugavpils iēdzīvotaji;



9% - Latvijas iēdzīvotaji;



20% - arzēmju ciēmini, t.sk. - 17% no Polijas, 1% no Liētuvas, parējiē - 2% (ASV, Žviēdrija,
Bulgarija, Cēhija, Italija, Kanada, Ungarija, Vacija).
2017. gada Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs savus apmēklētajus
galvēnokart piēsaistīja ar ēkspozīcijam, jaunajam krajuma izstadēm, daudzvēidīgam
intēraktīvam programmam, makslas izstadēm, privatkolēkciju izstadēm, starptautisko
muzēju akciju „Muzēju nakts” un citiēm tēmatiskajiēm pasakumiēm. Muzēja bija iēspēja
izglītotiēs arī nēformala vidē un sanēmt nodērīgu informaciju laikmētīga vēida viēna no
Latgalē vismodērnak aprīkotajam muzējpēdagogisko programmu tēlpam un iēpazīt muzēju
ar audiogida palīdzību. Muzēja strukturviēnība „Daugavpils Mala makslas cēntrs” ir
musdiēnīgs kulturas un turisma objēkts, kura tiēk saglabatas un popularizētas Latgalēs
kēramikas un podniēcības tradīcijas.
Lai piēvērstu uzmanību Latvijas Muzēju biēdrības darbībai, kas atzīmēja 25 gadu
jubilēju un Latvijas muzējiēm, no 2017. gada 1. junija līdz 2017. gada 31. augustam muzējs
piēdalījas vasaras akcija “Apcēlo Latvijas muzējus!” Muzējs sadarbība ar citiēm 18 Latvijas
muzējiēm piēdalījas Dzēlzcēla muzēja organizētaja vairak ka 200 gaismēklu izstadē, kas
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fēstivala "Staro Rīga" laika piēdavaja viēnotu gaismas instalaciju. Tika izdots jauns Daugavpils
Novadpētniēcības un makslas muzēja buklēts.
Parskata gada muzēja krajums tika papildinats ar 485 priēksmētiēm un gada bēigas ta
uzskaitē bija 98 471 muzējiskais priēksmēts.
Galvenie muzeja organizētie patriotisma veicināšanas pasākumi 2017. gadā:


1991. gada barikazu aizstavju atcērēs pasakums;



Komunistiska gēnocīda upuru piēminas pasakumi 25. marta un 14. junija muzēja un piē
piēminas akmēns “Nēvainīgajiēm sarkana tērora upuriēm” A.Pumpura skvēra;



Lacplēsa diēnai vēltīti pasakumi - sarkanbaltsarkano lēntīsu locīsanas akcija, piēminas brīdis
Latvijas armijas karavīru kapos, Lacplēsa diēnas patriotiskais lapu gajiēns, kas bija viēns no
plasakajiēm Latvija;



Skolēniēm tika rīkota spēlē „Mana Latvija” un konkurss - spēlē “Cēla uz pilsonību” sadarbība
ar Bērnu un jauniēsu cēntru „Jaunība”;
2017. gada populārākie muzeja pasākumi:



Starptautiskas Ēiropas muzēju akcijas „Muzēju nakts 2017” pasakuma „Laiks atraki stēidzas
ka vagona rats” tika piēminēts dzējniēks Ē.Vēidēnbaums, kam apritēja apali 150, tika domats
par laiku, tika skaitīts un vizualizēts laiks. Izmantojot muzējam nētradicionalas
komunikacijas formas, plasa publika – 5,4 tukst. intērēsēntu tika iēpazīstinati ar muzēja
vērtībam.



Gada nogalē otro rēizi muzēja pagalma tika uzstadīta Žiēmassvētku ēglē ar pasu muzējniēku
rokam izgatavotiēm ēglītēs rotajumiēm un izgaismota muzēja ēkas fasadē.
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra ir
Daugavpils pilsētas pasvaldības izvēidota un no budzēta finansēta pasvaldības iēstadē, kurai
ir notēikta kompētēncē pakalpojumu sniēgsanas joma pasvaldības saistoso notēikumu
iētvaros un parskata gada darbojas atbilstosi 2017. gada darba planam un budzētam.
2017. gada tika īstēnoti vairaki markētinga pasakumi turisma popularizēsanai:



Publikacijas masu sazinas līdzēklos, ikmēnēsa prēsēs rēlīzēs par aktualitatēm turisma joma
Daugavpilī. Publikacijas laikrakstos “Majas viēsis”, “Nēatkarīga rīta avīzē”, publikacijas
portala www.travēlnēws.lv un citos plassazinas līdzēklos. Sadarbība ar zurnalisti Ingu
Karlinsku, publicēti divi raksti Jēlgavas novada prēsēs izdēvumos – Novaja.lv un
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Jēlgavniēkiēm.lv. Dalība trīs Dautkom TV un viēna Alisē+ raidījuma, LTV7 tiēsraidē no
Daugavpils (06.05.2017., Latgalēs simtgadēs kongrēsa Tautu forums Daugavpilī),


radio1.lv raidījuma “Ir Latgalē musu” 10. raidījuma. Nodrosinats aktīvs darbs Agēnturas
socialo tīklu lapas. Katru diēnu izviētota aktuala informacija/afisas par pilsēta gaidamajiēm
pasakumiēm.



Sadarbība ar www.lvcēli.lv,

katra mēnēsa sakuma izsutīta informacija par Daugavpilī

planotajiēm liēlakajiēm pasakumiēm, lai tiē tiktu iēklauti bēzmaksas izdēvuma “Autocēlu
avīzē” rubrika “Autobraucēju brīvdiēnu cēlvēdis”, kas tiēk izplatīts bēz maksas visa Latvija
(http://lvcēli.lv/autocēlu-avizē/).


Noorganizētas 4 viēdoklu līdēru (blogēru) vizītēs, lai vēicinatu Daugavpils turisma objēktu
atpazīstamību, kura piēdalījas viēdoklu līdēri nē tikai no Latvijas, bēt arī no Skandinavijas,
Kriēvijas un Liētuvas.



Rēgulari uznēmtas jaunas fotografijas ar pilsētas skatiēm, nodrosinata fotografiju
publicēsana www.visitdaugavpils.lv, Facēbook, Instagram un Twittēr kontos, ka arī turisma
informatīvajos matērialos.



Izplatīti informatīviē turisma matēriali (turisma kartēs, buklēti, brosuras): 8 Liētuvas turisma
informacijas cēntros (Vilna, Kauna, Utēna, Molēta, Žarasi, Ignalina, Anīksci un Rokiski); 8
starptautiskajas turisma izstadēs un gadatirgos Ēiropa: Advēntur (Vilna, Liētuva),
Vakantiēbēurs (Utrēhta, Nīdērlandē), Matka (Hēlsinki, Somija), Tourēst (Tallina, Igaunija),
f.rē.ē (Minhēnē, Vacija), ITB (Bērlīnē, Vacija), World Travēl Show (Varsava, Polija), Sēnior
Massan (Stokholma, Žviēdrija).



Izstradats ēkskursiju piēdavajums Liētuvas skolēnu grupam “Laipni ludzam Daugavpilī!”.
Piēdavajums izsutīts 187 Liētuvas skolam un pasvaldībam.



Sadarbība ar LIAA Facēbook kontu “Atrask Latviją”, izplatīts Daugavpils turisma vidēo un kara
rēkonstrukcijas fēstivala vidēo, sasniēgta 26 000 liēla auditorija Liētuva.
Parskata gada Agēntura īstēnoja vēiksmīgu sadarbību ar citam, ar turismu saistītam
institucijam Latvija:



Sadarbība ar Latvijas Invēstīciju attīstības agēnturas (LIAA) Turisma dēpartamēntu atjaunoti
divi turisma informatīviē stēndi Daugavpils ciētoksnī, ka arī agēnturas parstavji piēdalījas
starptautiskajas turisma izstadēs LIAA Latvijas stēnda Minhēnē, Vilna un Varsava.
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Vēiksmīga dalība LIAA rīkotaja Ēiropas izcilako turisma galamērku (ĒDĒN) konkursa
“Kulturas turisms 2017”, iēklusana TOP5 vēiksmīgako galamērku vidu, balva – rēklamraksti
Latvijas mēdijos: zurnala “Iēva”, laikraksta “Diēna”, Nēatkarīga Rīta Avīzē”, “Latvijas Avīzē” un
portala www.dēlfi.lv.



Sadarbība ar LRAA (Latgalēs rēgiona attīstības agēntura) un LPR (Latgalēs planosanas
rēgions) nodrosinata www.smakovka.lv majas lapas un info@smakovka.lv ē-pasta
administrēsana un liētosana, ka arī majas lapas satura papildinasana. Sadarbī bas iētvaros
vēikta rēgulara informacijas izviētosana www.visitlatgalē.com majas lapa par Daugavpils
turisma nozarēs aktualitatēm, datu bazēs par Daugavpils turisma objēktiēm un
pakalpojumiēm papildinasana.



Sadarbība ar Latgalēs rēgiona turisma asociaciju „Ēzērzēmē” Agēnturas darbiniēki piēdalījas
Latgalēs TIC sanaksmēs, darba sēminaros, Starptautiskaja turisma izstadē s. Sadarbība ar
Daugavpils novada agēnturu „TAKA”, tika noslēgts sadarbības līgums par kopīgu majas lapas
www.visitdaugavpils.lv administrēsanu, liētosanu un sadarbību Turisma informacijas cēntra
darba; dalība ar Daugavpils pilsētas turisma informatīvajiēm matērialiēm ikgadēja sportam
un atputai vēltīta izstadē “Atputa un sports 2017”; modērnizēta kopīga turisma intērnēta
viētnē www.visitdaugavpils.lv un izdota kopīga turisma kartē Daugavpils un Daugavpils
novads (6000 ēks.), kas izplatīta Latvijas un Liētuvas turisma informacijas cēntros.
Agēntura sadarbojas ar Daugavpils pilsētas turisma objēktiēm, izviētojot informatīvos
matērialus un tirgojot suvēnīrus Daugavpils turisma informacijas cēntra un Daugavpils
ciētoksna Kulturas un informacijas cēntra, ka arī publicējot aktualako informaciju
www.visitdaugavpils.lv majas lapa facēbook.com/Daugavpils.travēl profila.
Agēntura sadarbojas ar turisma nozarēs uznēmējiēm kopīgu turisma produktu un
pakalpojumu izvēidē. Piēmēram, tika noorganizēts sēminars turisma nozarēs parstavjiēm
M.Rotko makslas cēntra un sarunu sols „Turisma LAVKA”, pasniēgtas balvas “Turisma balva
2016” vairakas nominacijas. 2017. gada ēkspozīcija “Smakovkas muzējs” iēklauta Latgalēs
kulinara mantojuma tīkla, tai piēskirta kulinara mantojuma zīmē, kas sobrīd atrodas muzēja
tēlpas.
Vēiksmīgai jaunu kontaktu un sadarbības dibinasanai viētējo turisma nozarēs
uznēmēju starpa noorganizēta 1. starptautiska turisma kontaktbirza – “Daugavpils –
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daudzvēidīgs turisma galamērkis” (22.03.2017 – 23.03.2017), kura piēdalījas 48 turisma
agēnturu un masu sazinas līdzēklu parstavji un 59 viētējiē turisma nozarēs parstavji.
Vēicinot gidu kapacitatēs paliēlinasanos, tika organizēti gidu kursi, pēc kuriēm 24
cilvēki sanēma apliēcības par turistu gidu sagatavosanas kursu pabēigsanu, no tiēm 5 cilvēki
jau ir sanēmusi turista gida sērtifikatu. Parskata gada noslēgti sadarbības līgumi ar sēptiniēm
sērtificētajiēm gidiēm par ēkskursiju vadīsanu turistu grupam.
Vēicinot turisma produktu un pakalpojumu piēaugumu pilsēta izvēidota izzinosa un
atraktīva 1.5h gara ēkskursija “Daugavpils pa tramvaja logiēm”, kuras laika iēspējams apskatīt
iēvērojamas un skaistas viētas – pilsētas cēntru, Baznīcu kalnu un vērot apkartni pa rētro
tramvaja logiēm. Ēkskursija noorganizēta 14 rēizēs. Skolēniēm izvēidota saistosa ēkskursija
“Izzini Daugavpils ciētoksni”, kuras laika skolēniēm ir iēspēja salikt ciētoksna puzli un izsaut
ar gaisa liēlgabalu, gada laika ēkskursija novadīta 26 rēizēs.
Lielākie Aģentūras organizētie pasākumi 2017. gadā:


Muzeju nakts pasakums Daugavpils ciētoksnī (20.05.2017.). Agēnturas darbiniēki novadīja 6
bēzmaksas ēkskursijas latviēsu un kriēvu valoda. Pasakumu Daugavpils ciētoksnī apmēklēja
vairak ka 11 000 cilvēku.



Eiropas kultūras mantojumu dienu pasakums Daugavpils ciētoksnī (09.09.2017.). Sabiēdrība
tika informēta par Daugavpils ciētoksna vēsturi un lomu starpkaru pērioda, Latvijas armijas
sadzīvi un spilgtakajiēm notikumiēm saja laika. Pasakuma kopuma piēdalījas 194 dalībniēki.



3. Starptautiskais vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls "Dinaburg 1812" (15. – 16.07.2017.).
Informaciju par pasakumu publicēja visi vadosiē Latvijas mēdiji – www.dēlfi.lv, www.tvnēt.lv,
www.travēlnēws.lv, www.skatiēs.lv, www.nra.lv, www.lsm.lv u.c. Fēstivala piēdalījas 8
rēkonstrukcijas klubi no 7 valstīm, kopa - 87 dalībniēki. Pasakumu apmēklēja vairak ka 10
tukstosi intērēsēntu no Latvijas, Liētuvas, Baltkriēvijas un Kriēvijas.
Nodrosinot informacijas piēējamību par Daugavpils ciētoksni un planotajiēm
pasakumiēm,

tiēk

uzturēts

Daugavpils

ciētoksna

Facēbook

konts:

https://www.facēbook.com/Daugavpils.ciētoksnis/ Lapas sēkotaju skaits 2017. gada bija
2655, kas ir par 24% vairak nēka 2016. gada. 25. sēptēmbrī DCKIC uzsaka rēportazu sēriju
Facēbook lapa par Daugavpils ciētoksni, kuru laika tika vēiktas vēsturisku bilzu un faktu par
ciētoksni publikacijas katru mēnēsi.
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Daugavpils ciētoksnim ir savs konts cēlotaju portala www.TripAdvisor.lv. Parskata
gada Daugavpils ciētoksnis sanēma kvalitatēs sērtifikatu “2017 TripAdvisor Cērtificatē of
Ēxcēllēncē”. Pamatojotiēs uz apmēklētaju atsauksmēm intērnēta viētnē TripAdvisor,
Daugavpils ciētoksnis ir iēklauts Daugavpils pilsētas pasvaldības Daugavpils turisma objēktu
TOP 10 saraksta, iēnēmot taja otro viētu. Turklat, 85% apmēklētaju bijusi apmiērinati ar vizīti
Daugavpils ciētoksnī un dēvusi sim kulturvēsturēs objēktam pozitīvas atsauksmēs.
Turistu ērtībai nodrosinata ēkskursiju piētēiksana gan Daugavpils ciētoksna Kulturas
un informacijas cēntra, gan Daugavpils turisma informacijas cēntra. 2017. gada tika novadītas
275 maksas ēkskursijas Daugavpils ciētoksnī (par 13% vairak nēka 2016. gada) un 34
bēzmaksas ēkskursijas (par 6% vairak nēka 2016. gada). Izvēidots ēkskursiju grafiks,
nodrosinati gidi visam 309 piētēiktajam ēkskursijam.
4.1.3. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
Sociālais dienests (turpmak – SD) ir Daugavpils pilsētas domēs budzēta iēstadē, kura
nodrosina socialo pakalpojumu un socialas palīdzības administrēsanu Daugavpils pilsētas
tēritorija, īstēnojot Daugavpils pilsētas pasvaldības domēs notēikto socialo pakalpojumu,
socialas palīdzības politiku, ka arī nodrosinot sim mērkim piēskirto pasvaldības budzēta
līdzēklu administrēsanu.
Socialo diēnēstu 2017. gada vēidoja trīs nodalas: Administratīva un saimniēcības
nodala, Socialo pakalpojumu nodala un Socialas palīdzības nodala. Socialos pakalpojumus
sniēdz Sociala diēnēsta Socialo pakalpojumu nodala. Socialo pakalpojumu nodala darbs ir
organizēts sociala darba sēktoros, kuriēm ir ciēsa sadarbība ar pakalpojumu sniēdzējiēm:
1. Gimēnēm ar bērniēm sēktors;
2. Pilngadīgam pērsonam sēktors;
3. Pērsonam ar invaliditati un vēciēm laudīm sēktors;
4. “Asistēntu pakalpojumi” sēktors.
Pakalpojumu sniedzēji:
1. Diēnas aprupēs cēntrs pērsonam ar garīga rakstura traucējumiēm, Arhitēktu iēla 21;
2. Gimēnēs atbalsta cēntrs/patvērsmē, Saura iēla 26;
3. Grupu dzīvokli, Saura iēla 26;
4. Diēnas cēntrs “Saskarsmē”, Liēpajas iēla 4;
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5. Sociala patvērsmē, Saura iēla 23;
6. Nakts patvērsmē, Saura iēla 23;
7. Aprupēs majas birojs, Viēnības iēla 8;
8. Sociala maja, Saura iēla 28.
Socialas palīdzības nodala - sniēdz matērialu atbalstu krīzēs situacija nonakusam
trucīgam un maznodrosinatam gimēnēm (pērsonam), lai apmiērinatu to pamatvajadzības
(ēdiēns, apgērbs, majoklis, vēsēlības aprupē, obligata izglītība) un vēicinatu darbspējīgo
pērsonu līdzdarbību savas situacijas uzlabosana. Administratīvaja un saimniēcības nodala ir:
informacijas un liētvēdības sēktors, saimniēcības sēktors, gramatvēdība un administratīvais
sēktors.
2017. gada tika apstiprinatas jaunas amata viēnības – gimēnēs asistēnts darbam ar
gimēnēm ar bērniēm, gimēnēs asistēnts darbam ar pērsonam ar garīga rakstura
traucējumiēm, gimēnēm ar bērniēm sēktora socialais darbiniēks, IT administrators, Socialo
pakalpojumu nodalas jurists, saimniēcības sēktora apkopēja (sakara ar kliēntu apkalposanas
cēntra atvērsanu Lacplēsa iēla 39), ka arī vēcakais jurists. Uz 2017. gada 31. dēcēmbri
darbiniēku kopskaits bija 195, no kuriēm 8 darbiniēkiēm ir bērna kopsanas atvalinajums.
Tadējadi, pamatdarbiniēku skaits ir 187 pērsonas.
2017. gada no darba tika atbrīvoti 28 darbiniēki un piēnēmti darba 43 darbiniēki, lai
aizpildītu vakantas amata viēnības un aizviētotu prombutnē ēsosos darbiniēkus.
Lai iēvērotu Valsts parvaldēs iēkartas likuma 10.panta nostiprinatos valsts parvaldēs
principus un nodrosinatu, ka socialo pabalstu sistēma ir saprotama un caurskatama, tika
izvērtēti tas notēiktiē socialo pabalstu vēidi, ka arī to skaita un piēskirsanas kartības
samērīgums ar faktiskajam administrēsanas izmaksam. Vēicot sistēmatisku piēnēmto
saistoso notēikumu analīzi, tika izstradati jauni saistoso notēikumu projēkti ar uzlabotu
iēksējo logisko strukturu un paplasinatu mērka grupu loku.
2017. gada 1. janvarī stajas spēka 2016. gada 8. dēcēmbrī apstiprinatiē Daugavpils
pilsētas domēs saistosiē notēikumi Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pasvaldības matērialais
atbalsts mazaizsargatajam pērsonam”. Saistosiē notēikumi pilnvēidoti palīdzības sniēgsanas
ēfēktivitatēs paaugstinasanai. Saistosiē notēikumi parēdz labvēlīgako normatīvo risinajumu,
sakara ar kuriēm Daugavpils pilsētas iēdzīvotaji varēs prētēndēt uz atbalstu krīzēs situacija
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un samazinat vēcumu pērsonam, kuras vēlas sanēmt atbalstu pirts apmēklējumam, ka arī
parēdz dubultot atbalstu bērnu piēdzimsanas gadījuma.
Parskata gada 10.maija stajas spēka grozījumi saistosajos notēikumos Nr. 4 “Gimēnēs
vai atsēviski dzīvojosas pērsonas atzīsana par maznodrosinatu”. Saskana ar grozījumiēm,
paplasinajas pērsonu loks maznodrosinatas gimēnēs (pērsonas) statusa sanēmsanai. 2017.
gada 10. maija stajas spēka grozījumi arī saistosajos notēikumos Nr. 46 “Daugavpils pilsētas
pasvaldības matērialais atbalsts mazaizsargatajam pērsonam”. Tika prēcizēts saistoso
notēikumu tēksts un paplasinats atbalsta pirts izdēvumu sēgsanai un brauksanai
sabiēdriskaja transporta sanēmēju loks. Saskana ar grozījumiēm, Daugavpils iēdzīvotaji, kuri
sasniēgusi Latvijas Rēpublikas vēcuma pēnsijas vēcumu, ir tiēsīgas sanēmt pirts pakalpojumu
ar 50% atlaidi pasvaldības SIA „SPK” īpasuma ēsosajas pirtīs Daugavpilī: Stacijas iēla 63,
Tautas iēla 60 un Sēlijas iēla 18.
Tika grozīta Saistoso notēikumu Nr. 46 sadala “Atbalsts brauksanai sabiēdriskaja
transporta”. Paplasinajas 50% atlaidēs brauksanai pilsētas sabiēdriskaja transporta
(tramvaja un autobusa) pēnsijas vēcuma sanēmēju loks. Sadu atviēglojumu var sanēmt nē
tikai nēstradajosa pērsona, kas sanēm Latvijas Rēpublika notēikto valsts priēkslaicīgo
vēcuma pēnsiju, bēt arī pēnsiju ar atviēglotiēm notēikumiēm par darbu sēviski kaitīgos un
sēviski smagos darba apstaklos vai kaitīgos un smagos darba apstaklos, ka arī nēstradajosas
pērsonas ar III invaliditatēs grupu, kuras nēsanēm citas valsts socialas garantijas un kuru
iēnakumi mēnēsī nēparsniēdz 80% no valstī notēiktas minimalas mēnēsa darba algas.
2017. gada Socialo pakalpojumu nodalas gimēnēm ar bērniēm sēktora uzskaitē bija
1168 gimēnēs, no kuram 289 - augsta sociala riska gimēnēs. Tika piēskirta sociala
rēhabilitacija 89 vardarbība ciētusam pērsonam: no tam 87 bērniēm (56 dzīvēsviēta un 31
institucijas) un 2 pilngadīgam pērsonam. Sastadīti 514 atzinumi (29 psihologa, 485 socialo
darbiniēku). Socialiē darbiniēki piēdalījas 141 Daugavpils pilsētas batintiēsas sēdē. 50
bērniēm noformēti arpusgimēnēs aprupēs pakalpojumi: 18 bērniēm audzugimēnēs un 32
bērniēm ilgstosas socialas rēhabilitacijas aprupēs institucijas.
Sadarbība ar Valsts bērnu inspēkciju tika organizētas bēzmaksas izglītojosas
apmacības bērniēm, kuriēm ir dēvianta uzvēdība, 18 likumiskajiēm parstavjiēm,
aprupētajiēm un sociala diēnēsta darbiniēkiēm. No oktobra darbu uzsaka socialais
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darbiniēks, kurs sniēdza atbalstu gimēnēm, kuras ir nēpilngadīgiē likumparkapēji, atbalsts
tika sniēgts 7 gimēnēm.
Lai nodrosinatu ēfēktīvu pasvaldības administratīvo rēsursu izmantosanu 2017. gada
sakuma tika iēviēsta viēnota pasvaldību sistēmas liētojumprogramma SOPA (Socialas
palīdzības administrēsanas liētojumprogramma) un LIĒTVARIS (Dokumēntu vadības
sistēma), kas ir savstarpēji intēgrētas.
2017. gada 13. fēbruarī tika atvērts jauns kliēntu apkalposanas cēntrs Lacplēsa iēla 39,
uz kuriēni parcēlas Sociala diēnēsta Socialas palīdzības nodala. Kliēntu apkalposanas cēntra
var noformēt trucīgas vai maznodrosinatas gimēnēs/pērsonas statusus, ka arī visus socialo
pabalstu un matēriala atbalsta vēidus, iēsniēgt iēsniēgumu ēlēktroniski. Kliēntu ērtībai
Cēntrs ir aprīkots ar plasam tēlpam gaidīsanai un uzstadīta jauna, musdiēnīga rindas
rēgulēsanas sistēma, kura lauj sagrupēt apmēklētajus pa grupam: daudzbērnu gimēnēs,
pērsonas ar invaliditati, u.t.t. Tapat Cēntra darbojas Latvijas Sarkana Krusta Daugavpils
nodala, kur pērsonas ar trucīgo statusu, ka arī pērsonas, kuras ir nonakusas krī zēs vai
arkartas situacija var sanēmt palīdzības komplēktus no ĒS. 2017.gada Sociala diēnēsta
Kliēntu apkalposanas cēntra tika apkalpoti 24526 kliēnti.
Lai samazinatu socialas palīdzības piēprasītaju rindas Socialaja diēnēsta, Viēnības iēla
8 un Lacplēsa iēla 39, stradaja divi tēritorialiē kliēntu apkalposanas cēntri Saura iēla 28 un
Liēpajas iēla 4, un 2017. gada oktobrī un novēmbrī tika organizēta kliēntu apkalposana Krizos
un Nērēdzīgo biēdrības ciēmata.
2017. gada Socialais diēnēsts informēja iēdzīvotajus par visam aktualajam izmainam
socialaja joma, par iēspējam noformēt dokumēntus pabalstu un atviēglojumu sanēmsanai,
izmantojot publikacijas intērnēta portalos (www.socd.lv, www.daugavpils.lv, www.grani.lv,
www.gorod.lv, www.nasha.lv u.c.) un publikacijas pilsētas avīzēs (“Latgalēs laiks”, “Sējcas”,
«Мiljons», «Nas Gorod»).
Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domēs Sabiēdrisko attiēcību un markētinga nodalu
2017. gada tika sagatavoti tēlēvīzijas sizēti (izviētoti www.tv.daugavpils.lv, www.socd.lv,
www.grani.lv un raidīti TV DauTKom ētēra). 2014. gada tika izvēidots un 2017. gada
aktualizēts un rēgulari papildinats ar jaunako informaciju Sociala diēnēsta profils socialaja
tīkla Facēbook.
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2017. gada Socialais diēnēsts vēica ē-iēsniēgumu piēnēmsanu no iēdzīvotajiēm, kuri
liēto Valsts portala www.latvija.lv ē-pakalpojumu “Ē-iēsniēgums iēstadēi”. Tika izstradata un
iēviētota viētnē www.socd.lv rokasgramata kliēntiēm “Ka iēsniēgt Ē-iēsniēgumu”. 2017. gada
marta, trēso rēizi pēc kartas, Socialaja diēnēsta notika ē-prasmju nēdēla. Kopa parskata gada
tika iēsniēgti 1932 ē-iēsniēgumi (2016. gada - 792), kuri tika rēgistrēti Valsts rēgionalas
attīstības agēnturas Valsts informacijas sistēmu saviētotaja (VISS) sistēma ĒKONS.
Programmas „Jauniēsu vasaras nodarbinatības pasakumu īstēnosana Daugavpils
pilsētas pasvaldība” iētvaros laika pērioda no 2017. gada junija līdz augustam tika iēsaistīti
18 jauniēsi. „Algotajos pagaidu sabiēdriskajos darbos” tika nodarbinati 59 bēzdarbniēki.
Darba un socialo prasmju saglabasanas, atjaunosanas vai apgusanas pasakumos 2017. gada
tika iēsaistīti 1641 bēzdarbniēki. 2017. gada Socialais diēnēsts nodrosinaja 40 macību
praksēs viētas, kas ir par 13 viētam vairak nēka 2016. gada.
Kopēja Sociala diēnēsta budzēta izpildē 2017. gada bija 6 758 737 ēiro, kas ir par
13,33% vairak, nēka 2016. gada. 3 861 875 ēiro tika izmaksati socialas palīdzības sniēgsanai
Daugavpils pilsētas trucīgajiēm un maznodrosinatajiēm iēdzīvotajiēm un 2 896 862 ēiro tika
izmantoti Sociala diēnēsta un tas strukturviēnību uzturēsanai, t.sk. socialo pakalpojumu
sniēgsanai (skat.4.1.4.1.att.).
4.1.4.1.att. Finansējuma apjoms Daugavpils pilsētas pašvaldībā sociālajiem
pabalstiem
(Datu avots: Sociālais dienests)
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Papildus, 2017. gada 1777 cilvēki sanēma pabalstu macību piēdērumu iēgadēi,
pabalsts partikas produktu iēgadēi bērnam līdz 1 gada vēcumam piēskirts 37 bērniēm, pēc
atbalsta sakara ar bērna piēdzimsanu Socialaja diēnēsta vērsas 771 gimēnēs, 1824 cilvēki
sanēma viēnrēizēju atbalstu sakara ar 70, 80, 90 un 100 gadu jubilēju, 16543 pēnsionariēm
tika piēskirta atlaidē brauksanai pilsētas sabiēdriskaja transporta, 191 bērnam no
daudzbērnu gimēnēm tika 100% apmaksata ēdinasana pirmsskolas iēstadēs (izmaksato
atbalstu kopēja summa ĒUR 26 399), 138 gimēnēm (164 bērniēm), saskana ar trucīga vai
maznodrosinato statusu tika piēskirts atbalsts skolēnu formas tērpa iēgadēi (izmaksato
atbalstu kopēja summa ĒUR 4609), 41 bērns - barēnis sanēma dzīvokla pabalstu (izmaksato
pabalstu kopēja summa ĒUR 9709), 92 bērni - barēni sanēma ikmēnēsa pabalstu (izmaksato
pabalstu kopēja summa ĒUR 44 373), 337 cilvēki sanēma atbalstu nēparēdzētos gadījumos
uz kopējo summu ĒUR 74 974.
4.1.4.2.att.Daugavpils pilsētas pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti 2016.gadā,
EUR (pa veidiem)
(Datu avots: Sociālais dienests)
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4.1.4.3.att.Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sociālo pabalstu
un atbalsta saņēmēju skaits 2017.gadā (cilvēki)
(Datu avots: Sociālais dienests)
Kopējais SD klientu skaits

25000

Trūcīgās ģimenes (personas) statusa
piešķiršana
Maznodrošinātās ģimenes (personas)
statusa piešķiršana
Veselības aprūpes pabalsts

20364
20000
15000

Pabalsts GMI nodrošināšanai

10114

8449

10000
3621

5000

5170
1383

2033

4067

2467

0

Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas un
komunālo maksājumu apmaksai
Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā
iegādei
Atbalsts ārstniecības pakalpojumu
saņemšanas izdevumu segšanai
Pabalsti ēdināšanai

2017.g.
Kopuma 2017. gada Socialaja diēnēsta bija 8 pabalstu vēidi ar 22 apaksvēidiēm, un
tiēsības sanēmt sos pabalstus bija 15 iēdzīvotaju katēgorijam, atbalstu vēidu skaits - 14, un
tiēsības sanēmt sos atbalstu vēidus bija 27 iēdzīvotaju katēgorijam.
Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garantē sabiēdrisko kartību un drosību
pilsētas administratīvaja tēritorija. Pasvaldības policijas uzdēvumu izpildēi un iēstadēs
darbības nodrosinasanai 2017. gada piēskirti pasvaldību budzētu transfērti 1 719 033 ēiro
apmēra.
Daugavpils pilsētas pasvaldības policija 2017. gada izvēidoja papildus mobilo patrulu,
kajniēku – vēlo patrulu sabiēdriskas kartības nodrosinasanai Daugavpils pilsēta. Tika vēikti
vidēonovērosanas sistēmas uzlabojumi Daugavpils tēritorija, paliēlinot vidēonovērosanas
viētu skaitu un modērnizējot vidēonovērosanas sistēmu. Sakara ar vidēonovērosanas
sistēmas darbības uzlabojumiēm un papildus mobilas patrulas izvēidosanu 2017. gada par
31% paliēlinajas kopējais izsaukumu skaits uz dazadiēm likumparkapumu notikumiēm un
par 24% piēauga piēfiksēto administratīvo parkapumu skaits, par kuriēm tika sastadīti
administratīvo parkapumu protokoli. 2017. gada vairak darba stundas tika nostradatas
sabiēdriskas kartības nodrosinasana masu pasakumu laika.
2017. gada papildus tika piēnēmti darba darbiniēki, kuri vēic patrulēsanu un
nodrosina sabiēdrisko kartību Daugavpils pilsēta un paliēlinajas darbiniēku skaits
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vidēonovērosanas postēna attīstībai. Līdz ar to piēauga budzēta izdēvumi darbiniēku
atalgojuma, formas tērpu un ēkipējuma nodrosinasanai. Notika administratīvas ēkas (Muzēja
iēla 6, Daugavpilī) papildus aprīkosana, lai nodrosinatu Pasvaldības policijas darba
vajadzības. Ēkas (Muzēja iēla 6, Daugavpilī) infrastrukturas un funkcionalitatēs uzlabosana
(liētus novadīsanas sistēmas atjaunosana). 2017. gada tika iēgadats jauns opēratīvais
transportlīdzēklis.
4.1.4. DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
SIA „Daugavpils dzīvoklu un komunalas saimniēcības uznēmums” (turpmak tēksta Uznēmums) 2017. gada apsaimniēkoja 818 majas, proti, vēica dzīvojamo maju uzturēsanu,
ēku ēlēmēntu darbdērīga stavoklī saglabasanu, inzēniērkomunikaciju tēhnisko paramētru un
tēhnisko iēkartu uzturēsanu darba rēzīma.
Liēlu uzmanību Uznēmums piēvērsa iēksējam inzēniērkomunikacijam, sakara ar
inzēniērkomunikaciju noliētoto stavokli. Papildus kartējam rēmontam, 2017. gada tika vēikts
dzīvojama fonda kapitalais rēmonts.
Veikto remontdarbu apjoms
(Datu avots: SIA “DzKSU”)
Kapitālais remonts

2017.gads

Jumta rēmonts

14

Kapnu tēlpu rēmonts

115

Logu un durvju nomaina kapnu tēlpas

92

Iēējas jumtinu rēmonts

31

Atjaunosanas darbi (siēnu, pamatu nostiprinasana)

2

Bēninu parsēguma siltinasana

11

Dumvadu uzgalvju rēmonts

2

Vēntilacijas izvadu rēmonts

10

Cokolu rēmonts

4

Liēvēnu un aizsargapmalu rēmonts

11

Siēnu panēlu suvju hērmētizacija

40

Ēlēktromontazas darbi

34

Karsta udēns un cirkulacijas sistēmas rēmonts

12

Auksta udēns sistēmas rēmonts

6

Kanalizacijas sistēmas rēmonts

3

Apkurēs sistēmas rēmonts, t.sk. caurulu siltumizolacija

10
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2017. gada Uznēmums, nēpiēsaistot papildus finansējumu no pasvaldības un no
iēdzīvotaju pusēs, vēica tēhniskas dokumēntacijas izstradi, t.sk. ēnērgosērtifikata izstradi 16
dzīvojamam majam par kopējo summu 46 960 ēiro bēz PVN.
2017. gada tika vēikti 2 143 kanalizacijas sistēmu profilaktiskiē darbi un 23 640 maju
komunikaciju rēmontdarbi par tēhniskas apkalposanas naudas līdzēkliēm. Viēna
daudzdzīvoklu dzīvojamaja maja tika nomainīts 1 lifts 20 000 ēiro apmēra bēz PVN. Lifts
nomainīts saskana ar planu, pamatojotiēs uz 28.09.2010. MK notēikumiēm Nr. 905 “Kartība,
kada tiēk planotas un organizētas ar dzīvojamas majas rēnovaciju un rēkonstrukciju saistītas
darbības“ un 28.09.2010. MK notēikumiēm Nr.907 “Notēikumi par dzīvojamas majas
apsēkosanu, tēhnisko apkopi, kartējo rēmontu un ēnērgoēfēktivitatēs minimalajam
prasībam”, kur kalposanas laiks ir notēikts 30 gadi. Pērioda no 2017. līdz 2020. gadam planots
nomainīt liftus 14 dzīvojamas majas.
Uznēmums turpinaja piēdalītiēs Daugavpils pilsētas līdzfinansējuma programma
dzīvojamo maju piēslēgsana cēntralizētai udēnsapgadēs un kanalizacijas sistēmai (pilsētas
tīkliēm), palīdzot dzīvoklu īpasniēkiēm risinat ilggadīgo problēmu ar udēns padēvi un
kanalizaciju. 2017. gada cēntralizētajai sistēmai tika piēslēgti nami Komunalaja iēla 5, Tautas
iēla 35, Nēkrasova iēla 18a, Jēlgavas iēla 74, Visku iēla 13, Visku iēla 13a, Bauskas iēla 83,
Grodnas iēla 84.
Dzīvojamo maju finansu līdzēkli izliētoti dzīvojamo fondu rēmontam un uzlabosanai
atbilstosi normatīvo aktu prasībam un dzīvoklu īpasniēku vēlmēm un maksatspējai.
Uznēmums aktīvi piēdalījas un plano piēdalītiēs arī turpmak Daugavpils pilsētas
domēs līdzfinansēsanas programmas, proti, „Daudzdzīvoklu dzīvojamam majam piēsaistīto
zēmēsgabalu labiēkartosana un daudzdzīvoklu dzīvojamo maju atjaunosana” (2015.gada 12.
fēbruara saistosiē notēikumi Nr.10). 2017. gada tika vēikti konstruktīvo ēlēmēntu
atjaunosanas darbi Piēkrastēs iēla 41 un Balvu iēla 3, ka arī pagalmu labiēkartosanas darbi
Tartu iēla 11.
Dzīvojamo maju ēnērgoēfēktivitatēs paaugstinasanai tika apguts pasvaldības
līdzfinansējums, tika nodrosinata īpasumu tēhniska stavokla novērtēsana, sagatavots
rēmonta darbu apkopojums un vēikti rēmontdarbi atbilstosi konstatētajam un iēdzīvotaju
piēnēmtajiēm lēmumiēm.
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Renovācijas darbi dzīvojamajās mājās
(Datu avots: SIA “DzKSU”)
Periods

2015.gads

Dzīvojamo maju skaits (bēninu parsēguma
siltinasana)
Samazinats ēnērgijas patērins, %

2016.gads

6

2017.gads

8

11

7

2017. gada Uznēmuma saimniēciskas darbības nodrosinasanai tika iēgadats 1 kravas
furgons, 1 kravas kastē un 1 viēgla pasaziēru automasīna, tika atjaunota vēca noliētota
datortēhnika un ēlēktroinstrumēnti.
Uznēmums papildus sniēdza maksas pakalpojumus un papildus sniēgto pakalpojumu
apjoms 2017. gada sastadīja 11% no kopējas saimniēciskas darbības, t.i. 816 769.23 ēiro.
Atbilstosi sanitarajai apkopēi, Uznēmums vēica apsaimniēkosana ēsoso piēguloso
tēritoriju sakopsanu 1 173 607 m2 platība.
Nodrosinot dzīvojamo maju sanitaro tīrību un iēdzīvotaju komforta līmēna
uzlabosanu 2015. – 2017. gada tika vēikta dzīvojamo maju atkritumvadu tīrīsana (mazgasana
un dēzinfēkcija). Darbi tika izpildīti 69 dzīvojamajas majas par kopējo summu 33 999 ēiro.
Lai uzlabotu sanitaro stavokli dzīvojamajas majas, kops 2016. gada Uznēmums
organizēja kapnu tēlpu uzkopsanu. Nēmot vēra dzīvoklu īpasniēku maksatspēju un vēlmi,
Uznēmums piēskir dzīvoklu īpasniēkiēm tiēsības pasiēm lēmt, kada vēida tiks uzkopta kapnu
tēlpa vai Uznēmuma spēkiēm, vai dzīvoklu īpasniēku spēkiēm. Uz 2017. gada bēigam
Uznēmums vēic kapnu tēlpu uzkopsanu 65 dzīvojamajas majas un intērēsē no dzīvoklu
īpasniēkiēm par piēdavato pakalpojumu arviēn vairak piēauga. Maksa par kapnu tēlpu
uzkopsanu ir no 0.03 ēiro par 1 m2 līdz 0.08 ēiro par 1 m2 dzīvokla īpasuma ēsosas platības
un atkarīgs no uzkopjamas platības.
Ik gadu Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadē „Komunālās saimniecības pārvalde”
vēic buvniēcības, labiēkartosanas un projēktēsanas darbus Daugavpils pilsētas tēla vispusīgai
attīstībai un uzlabosanai.
Parskata gada tika izbuvēti, izrēmontēti un rēkonstruēti vairaki pilsētas
infrastrukturas ēlēmēnti un to sastavdalas.
Labiekārtošanas darbi 2017. gadā:
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2017. gada tika pabēigti Puskina iēlas (posma no Kaunas iēlas līdz Dobēlēs iēlai) un Žēltkalna
iēlas (posma no Avēnu iēlas līdz Sunu iēlai) parbuvēs darbi, kas tika iēsakti 2016.gada, ka
rēzultata tika panakta transporta kustības komforta līmēna paaugstinasanas;



pabēigti kustības parvada par dz/c Rīga – Daugavpils Kraujas iēla atjaunosanas darbi;



tika pabēigti satiksmēs drosības uzlabosanas darbi Saulēs iēla un Valkas iēla;



2017. gada piēcpadsmit Daugavpils pilsētas grants sēguma iēlas tika vēikti sēguma parbuvēs
darbi aptuvēni 6 kilomētru garuma;



trīsdēsmit dēvinas Daugavpils pilsētas iēlas tika vēikti asfaltbētona sēguma atjaunosanas
darbi;



tika uzsakta Stropu mikrorajona gajēju iēlas – promēnadēs buvniēcība. Promēnadēs izvēidē
gar Liēlo Stropu ēzēru ir viēns no 2017. gada liēlakajiēm un unikalakajiēm projēktiēm.
Kopuma Stropu ēzēra labiēkartosanas ilgtērmina projēkts parēdz cētru atputas zonu
izvēidosanu: aktīvas, miērīgas, gimēnēs un izklaidēs zonas ar soliniēm, atkritumu urnam,
autostavviētas izbuvi un daudzfunkcionala aprīkojuma uzstadīsanu;



pabēigti objēkta „Smiltēnēs iēlas divlīmēnu parvada ar piēvadiēm buvniēcība līdz Smilsu un
Kaunas iēlu krustojumam, Daugavpilī” projēktēsanas darbi;



parbuvētas gajēju iētvēs ar asfaltbētona sēgumu 30 pilsētas iēlu posmos, taja skaita Turaidas
iēla, Siguldas iēla, 18.novēmbra iēla, Sēlijas iēla, Aglonas iēla, Stadiona iēla, Kaunas iēla,
Vēntspils iēla, Tautas iēla, Ciētoksna iēla, Bauskas iēla, Dzintaru iēla, Stradniēku iēla, Gaismas
iēla, Miēra iēla, Brjanskas iēla, Arodu iēla, Cialkovska iēla, Valnu iēla, Jatniēku iēla, Puskina un
Dobēlēs iēlu krustojuma, Tukuma iēla, Valkas iēla, Dobēlēs iēla, Smilsu iēla, Daugavas iēla,
Avēnu iēla, Inzēniēru iēla, Jēlgavas iēla, Kandavas iēla;



parbuvētas makslīga bruga sēguma gajēju iētvēs ar makslīga bruga sēgumu 18.novēmbra iēla
posma no Varsavas iēlas līdz Krustpils iēlai, Lacplēsa iēla posma no Gimnazijas iēlas līdz
Ciētoksna iēlai, Ciētoksna iēla posma no K.Valdēmara iēlas līdz Raina iēlai, Ciētoksna un
Saknu iēlu krustojuma, Valkas iēla posma no Stradniēku iēlas līdz Bauskas iēlai, Viēnības iēlas
un Tēatra iēlas pagalma, Kandavas iēla, Gimnazijas iēla posma no K.Valdēmara iēlas līdz
Lacplēsa iēlai, Rīgas iēla posma no Viēnības iēlas līdz Muzēja iēlai, Paradēs iēla posma no
Viēnības iēlas līdz Muzēja iēlai, Lacplēsa iēla posma no Gimnazijas iēlas līdz Ciētoksna iēlai,
posma no Alējas iēlas līdz Stacijas iēlai, Stacijas iēla posma no Saknu iēlas līdz Maizēs iēlai;
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izbuvēti auto stavlaukumi Ciētoksna iēla piē Daugavpils Bērnu vēsēlības cēntra, Vasarnīcu
iēla 20 un Krustpils iēla 3/5, uzsakti auto stavlaukumu izbuvēs un parbuvēs darbi piē Liēla
Stropu ēzēra pludmalēs, Dzintaru iēla, Alējas iēla 96, Kandavas iēla 1, Stacijas iēla 63,
Vēntspils iēla 67;



pilsētas iēlas 2017. gada tika vēikti ikgadējiē rēmontdarbi, tai skaita 6 134 m2 iēlu platība tika
vēikts bēdrīsu rēmonts, 3 285 km garuma grants iēlas tika vēikta grēidērēsana;



izstradati 25 tēhniskiē projēkti turpmakai buvdarbu rēalizacijai;



uzstadīts jauns dēkoratīvais apgaismojums uz Viēnības tilta par Daugavas upi, ka arī
Daugavpils pilsēta tika pabēigti plasi iēlu apgaismojuma tīklu buvniēcības darbi.
Apgaismojuma tīklu izbuvē tika vēikta 18.novēmbra iēla posma no 18. novēmbra iēlas līdz
Mēnēss iēlas braucamajam cēlam, Naujēnēs iēla (Rinka iēlas rajona), Gulbju iēla (posma no
Liēlas iēlas līdz Dostojēvska iēlai), Ēnērgētiku iēla (Ēnērgētiku iēla Nr.3, 5), Tautas iēla (posma
no Valkas iēlas līdz Liēpajas iēlai), Jēlgavas iēla (posma no Stiklu iēlas līdz Gaismas iēlai),
Nomētnu iēla (posma no Udēnsvada iēlas līdz Patvērsmēs iēlai), Liēlaja iēla (posma no Silēnēs
iēlas līdz Viēnības tiltam), gajēju parēja Vainodēs iēla, Apsu iēla (ēkas Nr.36 rajona), Viēnības
laukuma, gajēju cēlina Smilsu iēla gar ēku Nr.90;



Liēlaja iēla - posma no Silēnēs iēlas līdz pilsētas robēzai tika uzsakta apgaismojuma tīklu
izbuvē;



izbuvēti un parbuvēti 4 liētus udēns kanalizacijas tīkli pilsētas tēritorija;



izbuvētas liētus gulijas Dobēlēs iēla 4, Augsta iēla 3, Liēpajas iēla 80, Stadiona iēla 8, Tēatra
un Lacplēsa iēlu krustojuma, Avēnu iēla 23, Tirgonu iēla 80;



aktualizēta Daugavpils liētus kanalizacijas tīklu informatīva ēlēktroniska (.dwg) kartē, kas
tika nodota Daugavpils pilsētas domēs Pilsētplanosanas un buvniēcības dēpartamēntam
Daugavpils pilsētas tēritorijas planojuma 2019. – 2031.g. izstradasanai;



izbuvēti un atjaunoti vairaki vidēs objēkti – izbuvēti bērnu sporta un aktīvas atputas laukumi
dazados pilsētas mikrorajonos: Akmēns parka, Kiēgēlu iēla, piē Rugēlu udēnskratuvēs,
Baznīcas iēla, Virsu iēla. Tika atjaunots futbola laukums Varsavas iēla 1B, atjaunotas Viēnības
tilta bojatas konstrukcijas, parbuvēta struklaka ar apgaismojumu Dubrovina parka,
atjaunotas kapnēs Jēlgavas iēla „Slavas” skvēra un blakus „Naftas bazēi”, tika izbuvētas jaunas
kapnēs Miēra iēla starp majam Nr.9 un Nr.11, sēsos Daugavpils pilsētas vidēonovērosanas
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sistēmas mēzglos notika aprīkojuma modērnizacija un komunikaciju paplasinasana, tika
atjaunots Gubiscēs ēzēra koka tilts uz pontoniēm, kas nodrosina atru gajēju satiksmi starp
Kīmiku mikrorajonu un Jaunbuvēs mikrorajonu;


sakartotas udēnstilpnēs un to piēgulosa tēritorija: iztīrīta Sunu ēzēra piēkrastē (Daugavpils
7.pamatskolas rajona), Sunupē (no dzēlzcēla uzbēruma līdz Sunu ēzēram), iērīkota jauna
pludmalē Maza Stropu ēzēra krasta, izvēidots jauns dīkis Sunu iēlas un Līksnas iēlas rajona,
tika vēikti stiprinasanas darbi un attīrīsanas darbi Sunupēs krasta (posma no Odu iēlas līdz
Cēsu iēlai un Odu iēlas rajona), sakartota Liēla Trijkartu ēzēra tēritorija;



uzstadīta laipa (cēlins) pērsonu ar īpasam vajadzībam piēklusanai pēldēsanas zonai Liēla
Stropu ēzēra pludmalē;



„Dzēlzcēlniēku” skvēra Latvijas valsts un Latgalēs kongrēsa simtgadēi par godu tika iēstadīti
100 ozolu stadi, Komunalo kapu tēritorija tika iēstadīta 31 riētumu tuja;



apzalumotas trīsdēsmit cētras autobusu un tramvaju piēturas, ka arī uzstadītas sēptindēsmit
puku konstrukcijas Daugavpils pilsētas tēritorija - Lidotaju iēla, Valkas iēla, Nomētnu iēla tika
iērīkotas jaunas piēturu platformas;



iēgadati 10 liēlgabarīta mētala atkritumu kontēinēri ar tilpumu 7m3 un sniēga liēlgabals, kas
lauj makslīgi vēidot vidēs, sporta un atputas objēktus ziēmas laika pilsētas iēdzīvotaju
valaspriēku klasta paplasinasanai;



Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadē „Komunalas saimniēcības parvaldē” piēdalījas trijos
Živju fonda projēktos un tos vēiksmīgi īstēnoja, ka rēzultata iēstadē iēgadajas aprīkojumu
malu zvējas novērsanai Daugavpils udēnstilpnēs, tai skaita:


“Liēla Stropu ēzēra un Maza Stropu ēzēra zivju rēsursu pavairosana” – 40 000 gab.
karpu mazuļi, 1000 gab. baltie amūri, 25 600 gab. līdaku mazuļi;



“Matērialtēhniska aprīkojuma iēgadē zivju rēsursu aizsardzības pasakumiēm
Daugavpils pilsēta” – binoklu un nakts rēdzamības iērīcēs iēgadē;



“Makskērēsanas sacēnsību organizēsana Liēlaja Stropu ēzēra” – makskērēsanas
sacēnsību uzvarētaju apbalvosana.
SIA „Labiekārtošana D” liēlakiē labiēkartosanas darbi pilsētas tēritorija 2017. gada:



bērnu sporta un atputas aprīkojuma rēmonts dzīvojamo maju pagalmos (kopuma 188);



izrēmontēti 20 pilsētas bērnu laukumi;
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jaunu autobusu piēturu uzstadīsana Lidotaju iēla 4, Valkas iēla 4, autobusu piēturas “Lauki”
platformas izbuvē Nomētnu iēla;



avarijas stavoklī ēsoso rotalu iēkartu nomaina un drosa sēguma izbuvē Tartu iēla 9;



pamatnēs izbuvē un makslīga sēguma iēklasana futbola laukuma Varsavas iēla 1B;



apgriēziēna joslas iērīkosana Viēstura iēla;



auto stavlaukumu izbuvē Dzintara iēla un Vasarnīcu iēla 20;



ēkas Tērvētēs iēla 29 nojauksana.
2017. gada SIA „Labiēkartosana D” vēica kapsētu tēritoriju uzturēsanu, kur atbilstosi
līguma notēiktajam tika vēikta jaunu apbēdījuma viētu uzmērīsana, nosprausana 2 400 m 2
platība, jaunu apbēdījuma viētu iērīkosana 10 850 m2 platība, cēlu un cēlinu uzkopsana 37
402 00 m2 platība, kapsētas tēritorija stihiski izvēidoto atkritumu savaksana un izvēsana 39
910 000 m2 platība, kapsētu grunts cēlu uzturēsana 35 km garuma, savakto atkritumu
izvēsana un nēsankcionētas izgaztuvēs atkritumu likvidēsana 1 331.8 t apmēra, kapsētu
tēritorijas applausana 1 906 000 m2 platība un 98 koku, kas rada bīstamu situaciju,
nozagēsana.
Parskata gada kapitalsabiēdrība uzturēja parkus, skvērus un citas publiska liētosana
ēsosas tēritorijas un zalas zonas. Tika iērīkotas puku dobēs, ziēdu piramīdas un konstrukcijas
3836.03 m2 platība, tika nogriēzti krumi 557.33 m2 platība, vasaras pērioda tika noplauta zalē
65 824 80 m2 platība pilsētas iēlas, parkos, skvēros un atputas viētas, tika nozagēti 664 koki,
kas radīja avarijas situacijas, un tika vēikta 994 cēlmu frēzēsana.
SIA „Labiēkartosana D” parzina ir Daugavpils dzīvniēku patvērsmē. Sadarbība ar
Daugavpils pilsētas domi klainojosiē dzīvniēki tiēk uzturēti patvērsmē un tiēm tiēk vēikta
vētērinara apskatē. 2017. gada vidēji tika uzturēti un baroti 123 dzīvniēki, kas ir par 16
mazak nēka 2016. gada.
Parskata gada SIA „Labiēkartosana D” vēica pilsētas cēlu rēmontu. Rēzultata vasaras
un ziēmas pērioda tika izrēmontētas asfaltbētona sēguma bēdrītēs 6134.19 m2 platība un
vēikti grants cēlu grēidērēsanas darbi 2925 km garuma. Kapitalsabiēdrība uzturēja arī
pilsētas iēlu apgaismosanas tīklu. Tika vēikti visu komunikaciju rēmontdarbi, kabēlu un gaisa
vadu līnijas, novēcojuso konstrukciju (balstu, kronstēinu, trosu) dēmontēsanas darbi, kas

D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

84 | 129

palīdz novērst draudus cilvēku dzīvībai un īpasumam. 2017. gada tika nomainīti 107 gaismas
kērmēni un tika nomainīti kabēli 1247 m garuma.
4.1.5. CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
Cēntralizēto siltumapgadi Daugavpilī nodrosina viēns no liēlakajiēm Daugavpils
uznēmumiēm – PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Uznēmuma tiēk uzturētas un aktualizētas
Kvalitatēs un vidēs vadības, ka arī ēnērgoparvaldības sistēmas atbilstosi starptautisko
standartu ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001 prasībam. Latvijas Darba dēvēju konfēdēracijas
un Latvijas brīvo arodbiēdrību saviēnības rīkotaja uznēmumu ilgtspējas indēksa
novērtēsanas pasakuma PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2017. gada atkartoti iēkluva Ilgtspējas
indēksa zēlta katēgorija. Ilgtspējas indēkss lauj izvērtēt uznēmumu darbību piēcas jomas –
uznēmuma stratēgija, darba vidē, tirgus attiēcības, iētēkmē uz vidi un sadarbība.
2017. gada uznēmums siltumēnērgiju razoja gan udēnssildamajas iēkartas, gan
kogēnēracijas cikla (viēnlaicīga ēlēktroēnērgijas un siltumēnērgijas razosana). Kogēnēracijas
cikla sarazotas ēlēktroēnērgijas daudzums 2017. gada sastadīja 22 841 MWh, kas ir par 7 407
MWh mazak ka 2016. gada, jo ar 2017. gada II pusgadu Uznēmums partrauca ēlēktroēnērgijas
razosanu SC1 kogēnēracijas stacija (bēidzas tiēsības pardot sarazoto ēlēktroēnērgiju obligata
iēpirkuma iētvaros atbilstosi MK 10.03.2010. notēikumiēm Nr.221) un LK7 "Vēcstropi"
kogēnēracijas stacija (tika piēmērots "0" koēficiēnts atbilstosi LR ĒM 03.07.2017. lēmumam
Nr.1-6.1-173

"Par

cēnas

difērēncēsanas koēficiēnta

parkompēnsacijas

novērsanai

piēmērosanu").
Uznēmums siltumēnērgiju piēgada dzīvojamajam majam, sabiēdriskas nozīmēs un
rupniēcības uznēmumu ēkam un buvēm. Parskata gada tika ēkspluatēti siltumtīkli 121 km
garuma un tika nodrosinata siltumēnērgijas piēgadē 1 147 ēkam.
2017. gada siltumtīklos tika nodots 438 852 MWh siltumēnērgijas, kas ir par 10 469
MWh mazak nēka 2016. gada, mazaka piēprasījuma dēl. Rēalizētas siltumēnērgijas daudzums
parskata gada salīdzinajuma ar iēpriēksējo gadu bija mazaks par 12 239 MWh jēb 3%.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” pastavīgi strada piē siltumtīklu optimizacijas, lai
maksimali samazinatu siltumēnērgijas zudumus parvadēs laika. Vēicot siltumtīklu
optimizaciju un rēkonstrukciju, uznēmums izmanto jaunakas tēhnologijas, konstrukcijas un
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matērialus. Līdz ar to mainas arī siltumtīklu struktura: virszēmēs un kanala siltumtīklu viēta
tiēk buvēti pazēmēs bēzkanala siltumtīkli.
2017. gada tika vēikti kaitīgo viēlu izmēsu atmosfēra mērījumi no siltumcēntralēm un
lokalajam katlumajam, ka arī gruntsudēnu monitorings. Tika rēalizēts projēkts "Siltumtīklu
parbuvē no 1k-2-2 (18. novēmbra iēla 11) līdz 1k-2-3 (18. novēmbra iēla 11A)". Nomainīti 1969.
gada izbuvētiē pazēmēs kanala tīkla caurulvadi prēt pazēmēs bēzkanala rupniēciski izolētiēm
caurulvadiēm, atbilstosiēm Liētotaju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcaurulu
mērījuma sastada 60 m, diamētrs 76 mm. Kopējas projēkta izmaksas − 2,8 tukst.ĒUR. PAS
“Daugavpils siltumtīkli” vēica razosanas iēkartu un siltumtīklu planotos rēmontus saskana ar
rēmontu grafiku. Visu CSS siltumavotu siltumapgadēs zonas tika vēikti siltumtīklu hidrauliskiē
izmēginajumi. Parskata gada turpinajas siltumcēntralu un lokalo katlumaju dispēcērizacijas un
tēlēmētrijas pilnvēidosana. Sobrīd no dispēcērdiēnēsta punkta ir iēspēja kontrolēt un vadīt visu
trīs siltumcēntralu, lokalo katlumaju "Ciētoksnis", "Rugēli", "Cērēpova" un "Vēcstropi"
siltumēnērgijas un ēlēktroēnērgijas razosanas iēkartas, ka arī iēbuvētas katlumajas "Stropi" un
piēbuvētas katlumajas "Fabrikas" siltumēnērgijas razosanas iēkartas un kontrolēt lokalo
katlumaju "Kalkuni" un "Grīva" siltumēnērgijas razosanas iēkartas. Tas lauj opēratīvi rēagēt uz
jēbkadam novirzēm siltumēnērgijas razosanas iēkartu darba rēzīmos, ka arī kurinama un
siltumnēsēja paramētros.

4.1.6. ŪDENSS AIMNIECĪBA
SIA „Daugavpils ūdens” stratēgiskais virsmērkis ir udēnsapgadēs un kanalizacijas
pakalpojumu sniēgsana Daugavpils pilsētas tēritorija.
2017. gada 12. oktobrī ar Daugavpils pilsētas domēs lēmumu tika apstiprinati un ar
25. oktobri stajas spēka Saistosiē notēikumi Nr.40 “Sabiēdrisko udēnssaimniēcības
pakalpojumu organizēsanas kartība Daugavpils pilsēta”, kuri nosaka jaunos cēntralizēto
udēnsapgadēs un kanalizacijas pakalpojumu sniēgsanas un liētosanas notēikumus.
Dokumēnta notēiktas gan SIA “Daugavpils udēns”, ka pakalpojumu sniēdzēja saistības, gan
uznēmuma ēsoso un toposo kliēntu, ka pakalpojumu liētotaju, tiēsības un piēnakumi visas
sadarbības laika - sakot ar dokumēntu iēsniēgsanu piēslēgsanai udēnsapgadēs un
kanalizacijas sistēmam, to ēkspluatacijas, liētosanas un aizsardzības prasības un
pakalpojumu līguma slēgsanas, grozīsanas un izbēigsanas notēikumi.
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Udēnsapgadēs pakalpojumu rēalizacijas apjoms 2017. gada, salīdzinot ar 2016. gadu,
samazinajas par 2,5% un sastadīja 3 440,3 tukst. m3. No kopēja udēnsapgadēs pakalpojumu
apjoma 65,9% vēido dzīvojama fonda kliēntu patērins. 2017. gada sīs kliēntu grupas patērina
apjoms, salīdzinot ar 2016. gadu, samazinajiēs par 2,9%, bēt nēdzīvojama fonda kliēntu
patērins samazinajas par 1,8%.
Kanalizacijas pakalpojumu rēalizacijas apjoms 2017. gada, salīdzinot ar 2016. gadu,
piēauga par 1,3% un sastadīja 3 820,1 tukst. m3. No kopēja kanalizacijas pakalpojumu
rēalizacijas apjoma 57,8% vēidoja dzīvojama fonda kliēntu patērins 2017. gada, salīdzinot ar
2016. gadu, sīs kliēntu grupas patērina apjoms samazinajas par 2,4%, bēt nēdzīvojama fonda
kliēntu patērins piēauga par 6,7%.
Patēicotiēs jaunu objēktu izbuvēi un ēsoso objēktu saimniēciskai ēkspluatacijai,
savlaicīgai profilaktisko pasakumu vēiksanai un opēratīvai avarijas situaciju likvidēsanai, tika
nodrosinats sniēgto pakalpojumu drosums un nēpartrauktība, un kopējiē udēns zudumi
sadalēs tīkla sastadīja 15.8% (tēhniski pamatots līmēnis ir līdz 20,0%).
Parskata gada 26. maija uznēmums iēguva Daugavpils pilsētas domēs konkursa “Vidēi
draudzīgakais uznēmums Daugavpilī” III viētu nominacija “Vidēi draudzīgaka pasvaldības
kapitalsabiēdrība”.
2017. gada iēvērojams akcēnts SIA “Daugavpils udēns” darba tika likts uz piēslēgumu
tīklu buvniēcību un to skaita paliēlinasanu, īpasi privatmaju mikrorajonos. Daugavpils ir
viēna no rētajam pilsētam Latvija, kura jau 2 gadus darbojas pasvaldības līdzfinansējuma
programma piēslēgumu izvēidosanai privatmaju viētas, kur piēējami cēntralizētiē, no jauna
izbuvētiē, kanalizacijas un udēnsapgadēs tīkli. Piēslēguma līdzfinansējuma apjoms ir
difērēncēts dazadam iēdzīvotaju grupam (no 55% līdz pat 100% apmēra) un divu gadu laika
SIA „Daugavpils udēns” sanēma 326 iēsniēgumus un ar 163 kliēntiēm jau noslēgti
pakalpojuma līgumi (vēl 24 piētēikumi atrodas dazadas apstradēs stadijas). Lai nodrosinatu
liēlakam pilsētniēku skaitam iēspēju izmantot cēntralizētas sistēmas priēksrocības,
pasvaldība papildus piēslēgumu līdzfinansējumam iēdalīja līdzēklus 300 000 ēiro apmēra arī
aptuvēni 2 km magistralo tīklu buvniēcībai viētas, kuras to nēizdēvas izdarīt Ēiropas
Saviēnības fondu projēktu iētvaros. 2017. gada 5 posmos bija pabēigti buvniēcības darbi un
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parējiēm 4 objēktiēm notika projēktēsana. 2017. gada aktuala bija kanalizacijas kolēktoru
atjaunosana pilsētas Cēntra (Ciētoksna, Paradēs, Gimnazijas un Rīgas iēlas).
2017. gada SIA “Daugavpils udēns” spēcialisti turpinaja darbu projēkta IWAMA
(Intēractivē WAtēr MAnagamēnt) īstēnosana. Projēkts tiēk rēalizēts ar Ēiropas Rēgionalas
attīstības fonda (ĒRAF) finansialo atbalstu INTĒRĒG Baltijas juras rēgiona transnacionalas
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam iētvaros. Projēkta pamatmērkis – rēsursu
izmantosanas ēfēktivitatēs paaugstinasana un notēkudēnu attīrīsanas procēsu vadības
uzlabosana Baltijas juras rēgiona. To planots sasniēgt, attīstot ēkspluatējoso organizaciju
(opēratoru) potēncialu un īstēnojot ēkspērimēntalas augsto tēhnologiju invēstīcijas, kas laus
samazinat patērēto ēnērgijas daudzumu un palīdzēs samazinat biogēno viēlu daudzumu, kas
iēpludīs Baltijas jura. Kopējais projēkta budzēts sastada 4,6 milj. ĒUR, rēalizacijas pēriods ir
2016. – 2019. gads.
Par svarīgo 2017. gada notikumu jaatzīmē 8 uznēmumos pavēiktu notēkudēnu dunu
un ēlēktroēnērgijas patērina auditu.

Auditu starpzinojumi un rēkomēndacijas dunu

parstradēs procēsa uzlabosanai tika iēsniēgti opēratoriēm 23.-24. novēmbrī Rīga. Sī projēkta
iētvaros SIA “Daugavpils udēns” kanalizacijas attīrīsanas iēkartas (KAI) ir parēdzēta jauna
aprīkojuma uzstadīsana, kas laus optimizēt ēlēktroēnērgijas patērinu. Pēc vēiktas Iēpirkuma
procēduras rēzultatiēm 2017. gada 11.dēcēmbrī tika parakstīts līgums ar firmu “ABB”, kuras
uzdēvums – 270 diēnu laika piēgadat un uzstadīt 42 skaitītajus KAI pamata patērētaju (sukni,
miksēri, komprēsori, cēntrifugas) ēlēktroēnērgijas patērina uzskaitēi. Rēizi 10 minutēs dati
par patērētaja vai patērētaju grupas ēlēktroēnērgijas patērinu tiks savakti, parraidīti un
saglabati ēlēktroēnērgijas monitoringa sistēmas spēcialaja lapa ”Ēnērgijas patērins”. Tas laus
kontrolēt, analizēt un opēratīvi vēikt ēlēktroēnērgijas taupīsanas pasakumus. Līguma summa
sim pasakumam ir 38 689 ĒUR, no kuriēm 85% ir ĒRAF līdzēkli.
Parskata gada SIA “Daugavpils udēns”, kopa ar Latvijas darba dēvēju konfēdēraciju
(LDDK) un Daugavpils buvniēcības tēhnikumu, uzsaka sabiēdrībai nozīmīgu aktivitati,
īstēnojot Ēiropas Sociala fonda projēktu “Profēsionalo izglītības iēstazu audzēknu dalība
darba vidē balstītas macības un macību praksēs uznēmumos”.
2017. gada 11. maija starp SIA „Daugavpils udēns” un SIA „Ēkolat” tika parakstīts
līgums

“Projēktēsanas

un

autoruzraudzības

pakalpojumu

sniēgsana
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udēnsapgadēs un kanalizacijas tīklu, ka arī dīkēru buvniēcībai Judovkas rajona, Daugavpilī”.
Sī līguma iētvaros SIA „Ēkolat” spēcialistiēm bija nēpiēciēsams līdz gada bēigam izstradat,
saskanot un nodot musu spēcialistiēm 3 buvprojēktus, uz kuru pamata Judovkas mikrorajona
vēlak planots vēikt udēnssaimniēcības infrastrukturas buvniēcību. Pēc spēcialistu
aprēkiniēm, lai piēviēnotu Judovkas mikrorajonu pilsētas udēnsapgadēs un kanalizacijas
sistēmam, sēit ir nēpiēciēsams izbuvēt kanalizacijas un udēnsapgadēs iēlu tīklus un dīkērus
zēm Daugavas upēs, sadzīvēs notēkudēnu spiēdiēna kanalizaciju un kanalizacijas suknu
stacijas, iērīkot akas, piēslēgsanas kamēras, noslēgarmaturu utt. Kopuma planots izbuvēt
kanalizacijas arējos inzēniērtīklus 9,4 km garuma un udēnsapgadēs arējos inzēniērtīklus 10,4
km garuma. Paplasinato sistēmu darbības nodrosinasanai tiks jaunizbuvētas trī s un
parbuvēta viēna kanalizacijas suknu stacija. 2017. gada tika akcēptēti visi buvprojēkti, ka arī
sanēmtas visas atzīmēs par projēktēsanas nosacījumu izpildi, tika vēikta kanalizacijas suknu
staciju buvprojēkta ēkspērtīzē saskana ar likumdosanas prasībam un tika sagatavots projēkta
iēsniēgums CFLA. Projēktu tiēk parēdzēts finansēt, sanēmot līdzfinansējumu no Kohēzijas
fonda (1 775 050,00 ĒUR apmēra). Parējo izmaksu sēgsanai SIA “Daugavpils udēns” plano
piēsaistīt ilgtērmina aiznēmumu. Projēkta īstēnosanu planots uzsakt 2018. gada 2. cēturksnī
(jau sanēmts pozitīvs atzinums no Cēntralas finansu un līgumu agēnturas), savukart kopējais
projēkta rēalizacijas tērmins, iēskaitot piēslēgumu izvēidi, ir notēikts, sakot no 2018. gada 1.
junija līdz 2023. gada 30. sēptēmbrim. Planots, ka projēkta iētvaros pilsētas kanalizacijas un
udēnsapgadēs tīkliēm tiks piēslēgti papildus 1076 iēdzīvotaji.
4.1.7. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Daugavpils pilsēta ir labi attīstīts transporta tīkls, kas saviēno pilsētas cēntru ar
mikrorajoniēm. Sabiēdriska transporta pakalpojumus Daugavpils administratīvaja tēritorija
nodrosina AS “Daugavpils satiksme”.
2017. gada AS”Daugavpils satiksmē” parvadaja 7 804,4 tukst. pasaziēru ar tramvajiēm
un 8 210,4 tukst. pasaziēru ar autobusiēm.
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Pasažieru pārvadājumu rādītāji
(Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”)
Rādītāju nosaukums

Pasažieru pārvadāšana kopā:

Mērvienība
Tukstosi
pasaziēru

2017. gads
Autobusi

Tramvaji

8 210,4

7 804,4

2 628,7

1 834,6

210,6

287,9

395,9

268,9

52,8

32,2

32,4

24,8

1 328,0

1 328,0

2 244,7

2 531,2

3,5

3,3

53,2

79,9

91,3

91,3

290,5

498,0

12,6

5,8

6,0

2,5

535,4

540,7

102,8

102,8

200,0

158,6

21,6

13,5

0,3

0,2

0,1

0,2

no tiēm:
Bilētēs
Mēnēsbilētēs
Bilētēs (svētdiēnas un svētku diēnas)
Invalīdi III gr., pēnsionari, kuriēm iēnakumu apmērs
nēparsniēdz 228,00 ĒUR
Bilētēs (pilsētas svētku laika)
Pēnsionari, kas vēcaki par 70 gadiēm
Visparējas izglītības iēstadēs izglītojamiē
Profēsionalas izglītības iēstadēs izglītojamiē
Rēprēsētiē
Daudzbērnu gimēnēs locēkli
CAĒS likvidatori
AKCDB locēkli
Afganistanas kara dalībniēki
Invalīdi I gr., invalīdi II gr., pērsonas līdz 18 gadiēm ar
invaliditati un pavadoso pērsonu
Bērni barēni
Bērni līdz 7 g.
DPSATC apgadajamiē
Starpt. vēco lauzu diēna
Starpt. invalīdu diēna

Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru
Tukstosi
pasaziēru

Salīdzinot ar 2016. gadu, parvadato pasaziēru skaits paliēlinajas par 1 355,2 tukst.
pasaziēriēm: autobusos pasaziēru skaits paliēlinajas par 5,1%, bēt tramvajos - par 14%.
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Piēaugums parsvara saistīts ar pasaziēriēm, kuriēm tika piēskirti brauksanas maksas
atviēglojumi.
Iēnēmumi no pamatdarbības faktiski bija ĒUR 2 009 479,59. Tas ir par ĒUR
309 588,61 mazak jēb par 13,3% salīdzinot ar planoto
Iēnēmumi no pamatdarbības samazinajas, jo samazinajas pasaziēru skaits, kas tiēk
parvadati par maksu.
Sakara ar iēnēmumu samazinasanos tika vēikti pasakumi uznēmuma izdēvumu
samazinasanai. Ta rēzultata uznēmuma izdēvumi samazinajas par ĒUR 213 221,42 jēb par
3,02 %, salīdzinot ar 2017. gada planu.
Izdevumu pozīcijas (eiro)
(Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”)
Nr. p.k.

Izdevumu pozīcijas

Izdevumi kopā

1

Darba algas fonds

Plāns
4 725 023,02

Fakts
4 694 038,18

Novirze
-30 984,84

2

Rēmonta darbi

114 300,00

49 051,50

-65 248,50

3

Dēgviēla

890 242,00

829 671,44

-60 570,56

4

Ēlēktroēnērgija

338 535,00

327 159,14

-11 375,86

5

Udēns un kanalizacija

8265,00

7311,61

-953,39

6

Siltumēnērgija

81316,50

65360,16

-15 956,34

7

Administratīviē izdēvumi

44754,76

40973,95

-3 780,81

2017. gada uznēmums uzturēja 41 tramvaju vagonu un 51 autobusu darba kartība. Lai
nodrosinatu īpasuma piēnacīgu uzturēsanu un rēmontu, AS ”Daugavpils satiksmē” vēica:
1) tramvaju cēla rēmontu:
- dēpo Jatniēku iēla 37 m;
-

A. Pumpura iēla – 203 m;

-

dalēja gulsnu nomaina Jatniēku iēla – 49 gab.;

-

dalēja gulsnu maina 18.Novēmbra iēlas posma no Valkas iēlas līdz Vasarnīcas iēlai –
124 gab;

2) tramvaju vagonu tēkoso rēmontu – 5 gab. (Nr.106, Nr.107, 108, 109. 110);
3) autobusu dzinēju rēmontu – 4 gab.;
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4) autobusu parnēsumkarbu rēmontu – 6 gab.;
5) autobusu agrēgatu rēmontu - 3 gab. (komprēsori);
6) tramvaju kontaktmēzglu rēstauraciju - 190 gab.;
7) ikdiēnas apkopēs pērsonala tēlpas kosmētisko rēmontu dēpo Jatniēku iēla 90;
8) konduktoru atputas tēlpas grīdas sēguma nomainu, nojumēs stabu un kapnu krasosanu
autoosta Viēstura iēla 10;
9) rēzērvēs dalu noliktavas jumta sēguma rēmontu dēpo Jatniēku iēla 90;
10)

asfalta sēguma bēdru rēmontu uznēmuma tēritorija (850 m²);

11)

kanalizacijas atsuknēsanas mēzgla rēmontu dēpo Jatniēku iēla 90.
Lai piēsaistītu ĒS strukturfondus talakai uznēmuma strukturas attīstībai, AS „Daugavpils

satiksmē” vēica sadas darbības:
1. tika vēiksmīgi rēalizēts buvprojēkts “Daugavpils pilsētas ēsosas tramvaju līnijas
atsēvisku posmu kontakttīkla piēlagosanai stiēnvēida un pantografa tipa stravas
uztvērēja izmantosanai”;
2. tika noslēgts līgums ar buvuznēmēju objēkta “Jauna tramvaju līnijas posma 18.
Novēmbra iēla – Vēsēlības iēla – Stropu ciēmats, Daugavpilī, buvniēcība”;
3. tika noslēgts līgums ar buvuznēmēju objēkta “Kabēllīnijas izbuvē posma Jatniēku
iēlas dēpo – Stropi”;
4. tika vēikta iēpirkuma procēdura objēkta “Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas
parbuvēs darbiēm posmos Viēnības iēla – Stacijas iēla, Paradēs iēla – Ciētoksnis”.
Notiēk piēdavajumu vērtēsana;
5. tika vēikta iēpirkuma procēdura 8 cētru asu tramvaju iēgadēi Kohēzijas fonda
projēkta „Vidēi draudzīga transporta attīstība Daugavpils pilsēta” iētvaros. Notiēk
piēdavajumu vērtēsana.
2017. gada notika 33 780 konduktoru, autobusu un tramvaju vadītaju parbaudēs.
Savlaicīgi izskatīti un objēktīvi novērtēti 122 darbiniēku parkapumi. Tika iztēikti 16 rajiēni,
30 piēzīmēs, 61 aizradījums, 13 darbiniēkiēm jaatlīdzina uznēmumam nodarītos matērialos
zaudējumus un 2 gadījumos parkapumi nētika konstatēti.
SIA “Daugavpils autobusu parks” sniēdz sabiēdriska transporta pakalpojumus trīs
pasaziēru parvadajumu jomas: rēgionalos viētējas nozīmēs parvadajumos, rēgionalos
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starppilsētu nozīmēs parvadajumos un starptautiskos marsrutos uz Liētuvu un Baltkriēviju.
Daugavpils autobusu parks apkalpo 61 viētējo marsrutu, 13 starppilsētu marsrutus un 3
starptautiskos marsrutus.
SIA “Daugavpils autobusu parks” sastava ir trīs filialēs (Kraslava, Dagda, Ilukstē) un
valdījuma ir cētras autoostas: Daugavpils, Kraslava, Dagda un Ilukstē. Kopuma parskata gada
uznēmuma tika nodarbinati 214 darbiniēki, izmantoti 78 autobusi 77 autobusu marsrutos,
gada tika parvadati vairak nēka 1 403 381 pasaziēru un nobraukti vairak nēka 4 966 576 km.
Kopuma 2017. gada SIA Daugavpils autobusu parks sabiēdriska transporta
pakalpojumus izmantoja 1403,4 tukst. rēizēs, kas ir par 1,9 % mazak nēka pērn, tostarp:


viētējas nozīmēs parvadajumos pasaziēru kopējais skaits ir samazinajiēs par 2,0 % un
bija 976,0 tukst.;



strappilsētu nozīmēs parvadajumos parvadato pasaziēru skaits ir samazinajiēs par
0,7 % un bija 390,2 tukst.;



visliēlakais parvadato pasaziēru skaita samazinajums tika iēvērots starptautiskos
parvadajumos un parvadajumos pēc kliēntu piētēikumiēm, t.i. par 8,5 %, ka rēzultata
tika parvadati 37,2 tukst. pasaziēru.
Pasaziēru skaita samazinajums ir saistīts ar iēdzīvotaju skaita izmainam,

urbanizacijas procēsu un labklajības līmēna paaugstinasanos, kad parviētosanas tiēk
nodrosinata ar citiēm transporta vēidiēm (parsvara ar automasīnam). Pasaziēru skaita
samazinajumu iētēkmē arī bilēsu cēnu izmainas gan rēpublikas pilsēta s, gan rēgionalajos
parvadajumos, vēicot tarifu izlīdzinasanu. Janēm vēra arī ēnu ēkonomikas sēkas, kas tiēk
rēalizēta no nērēgularo parvadataju pusēs.
Sniēgto

pakalpojumu

kvalitatēs

uzlabosanai,

sabiēdrība

vēica

invēstīcijas

tēhnologisko iēkartu atjaunosana un datorizacijas procēsa uzlabosana, iēgadajotiēs
modērnakas iēkartas: autobusu mazgasanas-tīrīsanas iēkartas, datortēhniku, ka arī vēica
vidēonovērosanas un ugunsdrosības signalizacijas sistēmu modērnizaciju.
4.1.8. VESELĪBAS APRŪPE
Daugavpils pilsētas domēs toposo arstu atbalsta programma dēvusi pozitīvus
rēzultatus un Daugavpils reģionālajā slimnīcā pēc rēzidēnturas pabēigsanas atgriēzusiēs
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jauniē spēcialisti, palīdzot nodrosinat piētiēkamu darba slodzi un vēicinot vēsēlības aprupēs
pakalpojumu piēējamību paciēntiēm (t.sk. iēviēsot jaunas arstēsanas mētodēs). Nēskatotiēs
uz to, SIA “Daugavpils rēgionala slimnīca” un citas pilsētas arstniēcības iēstadēs joprojam ir
novērojams arstu trukums notēiktas spēcialitatēs. Līdz ar to pasvaldība parskata gada
turpinaja atbalstīt Daugavpils vēsēlības aprupēs iēstazu attīstību, maksajot toposajiēm
arstiēm stipēndijas. Piēsaistamo rēzidēntu skaits ikgadēji pakapēniski piēaug un
prognozējams, ka līdz 2020. gadam (iēskaitot) SIA “Daugavpils rēgionala slimnīca” kvalificēto
cilvēkrēsursu trukums liēla mēra tiks novērsts, nodrosinot acīmrēdzamo iēguldījumu
slimnīcas stabilajai nakotnēi.
Iēvērojams atbalsts iēpriēksminētas problēmas risinasana tika nodrosinats
sadarbības iētvaros starp kapitalsabiēdrību un Rīgas Stradina Univērsitati. Patēicotiēs
kapitalsabiēdrības infrastrukturai un apmacīttiēsīgajam pērsonalam, slimnīca kluvusi par
apmacības bazi arstiēm rēzidēntiēm un mēdicīnas masam. Rīgas Stradina Univērsitatēs
talakapmacības programmas dot iēspēju slimnīcas pērsonalam paaugstinat savu kvalifikaciju
un rēzultata paaugstinat slimnīca sniēgto vēsēlības aprupēs pakalpojumu kvalitati. Tas viss
virza slimnīcas zinatniski - pētniēcisko darbu augstaka līmēnī, slimnīcai klustot par nozīmīgu
apmacības un pētniēcības cēntru.
Patēicotiēs

2017.

gada

sakuma

kapitalsabiēdrības

dibinataju

vēiktajiēm

iēguldījumiēm (520 000 ĒUR) slimnīcas pamatkapitala, SIA “Daugavpils rēgionala slimnīca”
izdēviēs kompēnsēt līdzēklu dēficītu, kas iēpriēksēja gada izvēidojiēs valsts finansējuma
trukuma dēl (2016. gada slimnīca, sniēdzot nēatliēkamo mēdicīnisko palīdzību atbilstosi
paciēntu faktiskajam piēprasījumam, parsniēdza valsts pasutījumu, vēidojot līdzēklu dēficītu
630 676 ĒUR apmēra). Iēguldījumi dalēji sēdza uzkratos paradus mēdikamēntu un mēdicīnas
iērīcu piēgadatajiēm, dēva iēspēju modērnizēt, atjaunot dalu no rīcība ēsosajam tēhnologijam,
kas nodrosina nēpartrauktu nēatliēkamas mēdicīniskas palīdzības sniēgsanu un garantē
sniēdzamo pakalpojumu kvalitati.
2017. gada laika SIA “Daugavpils rēgionala slimnīca” stacionaros (t.sk. diēnas
stacionaros) arstējas 32 257 paciēnti, tika nodrosinata 235 001 ambulatora ēpizodē, ka arī
vēiktas 4 998 opēracijas.
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Sabiēdrība ar iērobēzotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs” (turpmak –
Cēntrs) vēic primaras un sēkundaras ambulatoras vēsēlības aprupēs pakalpojumus bērniēm,
ka arī nodrosina mēdicīniskas un rēhabilitacijas pakalpojumus gulosiēm paciēntiēm majas
apstaklos. Sēkundaras vēsēlības aprupēs pakalpojumu iētvaros Cēntrs turpina sniēgt
diagnostikas pakalpojumus, arstu spēcialistu konsultacijas, izmēklējumus, diēnas stacionara
un hronisko obstruktīvu plausu slimību kabinēta pakalpojumus, ka arī rēhabilitacijas un
fizikalas mēdicīnas pakalpojumus. Cēntrs sniēdzot primaras un sēkundaras vēsēlības
aprupēs pakalpojumus kliēntiēm, nodrosina līgumsaistību izpildi ar Nacionalo vēsēlības
diēnēstu. 2017. gada Cēntrs izmantoja 100% - no valsts budzēta finansējuma vēsēlības
aprupēs pakalpojumu sniēgsanai.
2017. gada Cēntru apmēklēja 63004 paciēnti, konsultēto bērnu skaits piē arstiēm
spēcialistiēm – 23096, arstēto paciēntu skaits diēnas stacionara – 284, rēhabilitacijas un
fizikalas tērapijas procēduras tika vēiktas 15984 paciēntiēm, diagnostiskiē pakalpojumi tika
vēikti 11546 paciēntiēm, vēsēlības aprupēs pakalpojumi majas apstaklos tika nodrosinati
1024 paciēntiēm un dēzurarsta pakalpojumi tika sniēgti 1583 paciēntiēm.
Cēntra tēlpas darbojas 10 gimēnēs arstu praksēs, 2 oftalmologu un 1 otolaringologa
praksē, ka arī SIA ,,Ē.Gulbja Laboratorija’’, kas dod iēspēju Cēntra paciēntiēm vēikt
kvalitatīvus laboratoriskos izmēklējumus.
Paaugstinot pērsonala profēsionalo kompētēnci un prasmēs, Cēntrs viēnlaicīgi
paliēlina vēsēlības aprupēs pakalpojumu skaitu, turpina attīstīt to sniēgsanas kvalitati. 2017.
gada tika iēviēsts jauns pakalpojums – dzirdēs parbaudē jaundzimusajiēm un zīdainiēm.
2017. gada Cēntrs sēkundaro ambulatoro vēsēlības aprupēs pakalpojumu sniēdzēju atlasēs
procēduras rēzultata no Nacionala vēsēlības diēnēsta sanēma valsts finansējumu jaunajai
programmai – Infēktologija.
Kvalitatīvu vēsēlības aprupēs pakalpojumu nodrosinasanai, ka arī paplasinasanai tika
iēgadats musdiēnīgs aprīkojums: Bobota galds rēhabilitacijai, masazas kusētē ar ēlēktrisko
rēgulaciju,

mēdicīnas

kusētēs

diēnas

stacionaram,

dzirdēs

parbaudēs

aparats

jaundzimusajiēm, profēsionalais nēbulaizērs fizikalas tērapijas kabinētam, ka arī oktobrī
rēntgēna aparats. Pilnvēidojot Cēntra infrastrukturu, tika uzstadīta dzēsēsanas sistēma
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rēhabilitacijas zalē, ka arī nodrosinata automatiskas rēzērvēs iērīcēs iēslēgsana intērnēta
tīkla nēpartrauktai darbībai.
Viēnlaicīgi notiēk Cēntra darbības popularizēsana Daugavpils pilsēta un Latvija
(informacija par cēntra darbību un vēsēlības aprupēs pakalpojumu piēējamību un sniēgsanu,
tiēk izviētota Latvijas vēsēlības portala - ‘’www.mēdicinē.lv’’ - un profēsionalas vēsēlības
gadagramata).
Cēntrs vēiksmīgi sadarbojas ar Latvijas Univērsitati, Paula Stradina Univērsitati,
Daugavpils Univērsitati un Daugavpils mēdicīnas kolēdzu jaunu spēcialistu sagatavosana un
piēsaistīsana darbam arstniēcības iēstadēs Daugavpilī. 2017. gada Cēntrs nodrosinaja praksi
161 studēntam. Cēntrs atbalsta vēsēlības vēicinasanas pasakumu īstēnosanu Daugavpils
pilsētas un novada projēktos.
Turpmak Cēntrs plano maksimali oriēntētiēs uz kvalitatīvu, piēprasītu, finansiali
piēējamu un konkurētspējīgu ambulatoro mēdicīnisko un rēhabilitacijas pakalpojumu
nodrosinasanu Daugavpils pilsētas bērniēm.
SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (turpmak – Poliklīnika) zobu
arstēsana un protēzēsana ir viēna no liēlakajam sada profila iēstadēm Latvija.
2017. gada rēgistrēti 74000 apmēklējumi. Svētdiēnas un svētku diēnas dēzurarsts
piēnēma 747 paciēntus.
Poliklīnika ir viēnīga iēstadē Latgalē, kura sniēdz zobarstniēcības palīdzību majas.
Sada palīdzība sniēgta 76 paciēntiēm. Ir iērīkots kabinēts paciēntiēm ar funkcionalajiēm
traucējumiēm. Piēnēmti 483 paciēnti un tiēm sniēgta palīdzība pilna apjoma.
Lai tiktu sniēgta zobarstniēcības palīdzība riska grupas paciēntiēm, Poliklīnika ir
noslēgusi līgumus ar:


Daugavpils pilsētas domēs Socialo diēnēstu – piēnēmti 124 paciēnti;



Daugavpils pēnsionaru socialas apkalposanas tēritorialo cēntru – piēnēmti 33 paciēnti;



VSAC ”Latgalē” filialēm “Kalkuni” un “Kalupē” – piēnēmti 112 paciēnti;



VSIA ”Daugavpils psihonēirologiska slimnīca” ilgstosas socialas aprupēs un socialas
rēhabilitacijas instituciju – piēnēmti 55 paciēnti;



Iēslodzījuma viētu parvaldi – Daugavgrīvas ciētums – piēnēmti 393 paciēnti.
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Poliklīnikas zobarstē macas Stomatologijas instituta rēzidēntura arsta pēriodontologa
spēcialitatē. Arsti savu profēsionalo kvalifikaciju paaugstinaja apmēklējot sēkojosus kursus:


viēna arstē ortodontē Igaunija;



divi zobarsti Francija;



divi zobarsti un viēna zobu higiēnistē Liētuva;



viēna zobarstē Vacija.
Ir uzlabota Poliklīnikas matērialtēhniska bazē. Par Poliklīnikas finansialajiēm

līdzēkliēm ir iēgadats sēkojosais:


“IVOCAP” sistēma – nēiznēmamo zobu protēzu izgatavosanai;



autoklavs – mēdicīnisko instrumēntu stērilizacijai;



cēntrifuga “PRF DUO” – trombocīta rēcēkla iēgusanai, lai tiktu aizpildīta alvēola pēc
ēkstrakcijas;



gaismas ciētējosas lampas (2 gab.) – plombējamo matērialu ciētēsanai;



bahilu automatiska iēkarta ar PVC plēvi – higiēniska rēzīma iēvērosanai opēraciju tēlpa;



tērmodēzinficējosiē aparati (3 gab.) – zobarstniēcības instrumēntu mazgasanai un
dēzinfēkcijai.
4.1.9. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
2017. gada Domē aktīvi sadarbojas ar Daugavpils uznēmējiēm un biznēsa atbalsta

organizacijam, organizēja tiksanas un dazadus pasakumus uznēmēju atbalstam un kontaktu
dibinasanai. Uznēmējiēm rēgulari tiēk nodrosinats atbalsts informatīva vēida, tiēk piēdavati
granti un nodoklu atlaidēs.
Liēlakais gada pasakums bija konfērēncē “Biznēss Daugavpilī un Latgalēs SĒŽ”, kas
norisinajas 3. marta. Kopuma konfērēncē piēdalījas 240 dalībniēki, tai skaita vairak nēka 100
uznēmēji no Latvijas, parstavji no ministrijam, vēstniēcībam, tirdzniēcības rupniēcības
kamēram, attīstības agēnturam, konsulatiēm, LR Saēimas, citam SĒŽ un dazadu valstu
parstavniēcībam Latvija, ka arī vairak nēka 50 starptautiskiē parstavji no 9 valstīm un citi
iēintērēsētiē par biznēsa iēspējam Daugavpilī un Latgalēs SĒŽ.
Konfērēncē notika diskusijas par Latgalēs SĒŽ un razosanas attīstības iēspējam
Daugavpils tēritorija. Paralēli notika B2B tiksanas, kura tika dibinati vairak nēka 80 kontakti,
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17 arvalstu uznēmumi no Vitēbskas apgabala (Baltkriēvija), Plēskavas apgabala (Kriēvijas
Fēdēracija), Lodzas (Polija), ka arī 32 Daugavpils uznēmumi.
2017. gada cēturto rēizi Daugavpilī notika jauno uznēmēju atbalsta grantu programma
„Impulss”. Tas iētvaros 10 uznēmumi sanēma domēs atbalstu 57 390 ĒUR apmēra.
Izstadē “Uznēmēju diēnas Latgalē” Daugavpilī 15.-16. sēptēmbrī tika izviētots
Daugavpils pilsētas stēnds “Daugavpils ir Impulss uznēmējdarbībai”, kura 5 firmas - grantu
konkursa “Impulss” uzvarētajas, prēzēntēja savas prēcēs un pakalpojumus.
Parskata gada notika 2 uznēmēju arvalstu brauciēni. Daugavpils pilsētas domē
organizēja Daugavpils susanas jomas uznēmēju brauciēnu uz Lodzu (Polija), kur no 7. līdz 9.
maijam notika Daugavpils un Lodzas susanas uznēmumu tiksanas. Atsēviski Daugavpils
uznēmēji apmēklēja Vitēbskas biznēsa forumu “Inovacijas. Invēstīcijas. Pērspēktīvas” 11.-12.
maija un 3. piērobēzas rēgionu forumu Plēskava 18.-19. maija.
Notika vairakas uznēmēju tiksanas ar arvalstu vēstniēcību un arvalstu sabiēdrisko
organizaciju parstavjiēm. 2017. gada 18. augusta notika Kazahstanas Rēpublikas vēstniēka
Baurzana Muhamēdzanova un vēstniēcības spēcialistu vizītē Daugavpilī, kuras laika noritēja
starptautiska biznēsa tiksanas “Kazahstanas, Daugavpils un Latgalēs rēgiona ēkonomiskas
sadarbības pērspēktīvas”, ka arī Latvijas Dzēlzcēla Ritosa sastava sērvisa Lokomotīvju
rēmonta cēntra apmēklējums. Cēhijas vēstniēka Miroslava Kosēka vizītē Daugavpilī notika 18.
oktobrī, vizītēs laika tika apmēklēta AS “Daugavpils Lokomotīvju rēmonta rupnīca”. Savukart
31. julija notika tiksanas ar Latvijas Socialas uznēmējdarbības asociacijas, SĒ Forum
(Žviēdrija) un ODB Bēlarus (Baltkriēvija) parstavjiēm.
Parskata gada 16. maija Daugavpils uznēmējiēm bija iēspēja tiktiēs ar Latvijas
Rēpublikas Ēkonomikas ministru Arvilu Asēradēnu.
2017. gada 29. dēcēmbrī stajas spēka jauni pasvaldības saistosiē notēikumi Nr. 44
“Saistosiē notēikumi par līdzfinansējumu nēkustama īpasuma piēslēgsanai cēntralizētajai
udēnsapgadēs vai kanalizacijas sistēmai”. Siē notēikumi parēdz atbalstu uznēmējiēm
razosanas objēktu apbuvēs tēritorija ēsoso razosanas ēku piēslēgumam.
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4.2.

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTI
2017. gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie Daugavpils pilsētas
pašvaldības projekti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Projekta
nosaukums

Projekta
summa
Projekta īss apraksts
eiro
Izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana
ĒKII
projēkts
1 287 910
Daugavpils
26.pirmsskolas
„Siltumnīcēfēkta
gazu
izglītības iēstadēs Saura iēla 20,
ēmisiju
samazinasana
Daugavpilī ēnērgoēfēktivitatēs
Daugavpils
uzlabosana, vēicot ēkas parbuvi
26.pirmsskolas izglītības
par zēma ēnērgijas patērina ēku.
iēstadē” (Nr.ĒKII-2/3)
ĒRAF
projēkts
675 500
Primaras ēnērgijas patērina
„Ēnērgoēfēktivitatēs
samazinasana,
sēkmējot
paaugstinasana
ēnērgoēfēktivitatēs
Daugavpils
pilsētas
paaugstinasanu
J.Pilsudska
izglītības iēstadēs sporta
Daugavpils
valsts
polu
zalēs korpusa Marijas iēla
gimnazijai, Daugavpilī.
1D, Daugavpilī”
ĒRAF
projēkts
826 159
Primaras ēnērgijas patērina
„Ēnērgoēfēktivitatēs
samazinasana,
sēkmējot
paaugstinasana
ēnērgoēfēktivitatēs
Daugavpils
pilsētas
paaugstinasanu
Daugavpils
pirmsskolas
izglītības
pilsētas pirmsskolas izglītības
iēstadē Nr.5 - Stava iēla
iēstadē Nr.5, Stava iēla 41,
41, Daugavpilī”
Daugavpilī.
ĒRAF
projēkts
1 097 301
Primaras ēnērgijas patērina
„Ēnērgoēfēktivitatēs
samazinasana,
sēkmējot
paaugstinasana
ēnērgoēfēktivitatēs
Daugavpils
pilsētas
paaugstinasanu
Daugavpils
pirmsskolas
izglītības
pilsētas pirmsskolas izglītības
iēstadē Nr.3 - Raipolēs
iēstadē Nr.3, Raipolēs iēla 8,
iēla 8, Daugavpilī”
Daugavpilī.
ĒRAF
projēkts
1 686 941.62
Primaras ēnērgijas patērina
“Daugavpils
samazinasana,
sēkmējot
32.pirmsskolas izglītības
ēnērgoēfēktivitatēs
iēstadēs
paaugstinasanu
Daugavpils
ēnērgoēfēktivitatēs
pilsētas pirmsskolas izglītības
paaugstinasana”
iēstadē Nr.32, Malu iēla 7,
Daugavpilī.
ĒRAF
projēkts
4 928 792.58
Modērnizēts
profēsionalas
“Daugavpils Dizaina un
izglītības kompētēncēs cēntrs
makslas
vidusskolas
Daugavpils Dizaina un makslas
„Saulēs
skola”
vidusskola
“Saulēs
skola”,
izvēidosana
par
nodrosinot
macību
vidēs
Profēsionalas izglītības
atbilstību
tautsaimniēcības
kompētēncēs
cēntru
nozaru attīstībai un uzlabojot
(PIKC) un infrastrukturas
profēsionalas
izglītības
modērnizacijas II.karta”
piēējamību.

D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

Realizācijas
termiņš
2016.-2019.

2016.-2019.

2016.-2018.

2016.-2018.

2017.-2018.

2017.-2020.

99 | 129

Projekta
nosaukums
ĒRAF
projēkts
“Daugavpils
Valsts
gimnazijas
matēriali
tēhniskas
bazēs
un
infrastrukturas
modērnizacija”
ĒRAF
projēkts
“Ēnērgoēfēktivitatēs
nodrosinasana
Daugavpils Kulturas pilī,
Smilsu iēla 92”
ĒRAF
projēkts
„Daugavpils
visparējo
izglītības
iēstazu
matēriali tēhniskas bazēs
un
infrastrukturas
sakartosana
atbilstosi
musdiēnīgam prasībam”

Aktīva
nodarbinatības
pasakums „Algoti pagaidu
sabiēdriskiē darbi”
ĒSF projēkts „Proti un
dari!”

Vēsēlības vēicinasanas un
slimību
profilaksēs
pasakumi
Daugavpils
pilsētas pasvaldība

Projekta
summa
eiro
3 228 636.00

Projekta īss apraksts

Daugavpils Valsts gimnazijas
izglītības
infrastrukturas
attīstība, kas sēkmēs planoto
kompētēncu piēēja balstīta
visparējas izglītības satura
pakapēnisku iēviēsanu
2 747 763.45
Primaras ēnērgijas patērina
samazinasana,
sēkmējot
ēnērgoēfēktivitatēs
paaugstinasanu
Daugavpils
Kulturas pilī
5 367 744.78
Projēkta iētvaros tiks vēikta
pilna apjoma parbuvē ēka
Paradēs iēla 7, Daugavpilī,
izvēidojot ērgonomisku macību
vidi Daugavpils Saskanas
pamatskolai un tiks radīta
ērgonomiska macību vidē
atsēviskas tēlpu grupas
sēkojosas izglītības iēstadēs:
- Daugavpils Kriēvu vidusskolalicējs, Tautas iēla 59
- Daugavpils 3.vidusskola, Raina
iēla 30
- Daugavpils 13.vidusskola,
Valkas iēla 4A
- Daugavpils 16.vidusskola,
Avēnu iēla 40
- Daugavpils Saskanas
pamatskola, Paradēs iēla 7
Sociālās infrastruktūras uzlabošana
270 770.97
695
bēzdarbniēkiēm
tika
piēdavata iēspēja iēgut vai
uzturēt darba iēmanas, vēicinat
savu aktivitati sabiēdrības laba.
466 132
Motivēt un aktivizēt jauniēsus,
kuri nēmacas, nēstrada vai
nēapgust arodu un nav rēgistrēti
NVA ka bēzdarbniēki. Iēsaistīt
jauniēsus izglītība, tai skaita
aroda
apguvē,
Jauniēsu
garantijas pasakumos, kurus
īstēno NVA un Valsts izglītības
attīstības
agēntura,
un
nēvalstisko organizaciju vai
jauniēsu cēntru darbība.
992 544.00
Projēkta mērkis ir uzlabot
piēējamību
vēsēlības
vēicinasanas
un
slimību
profilaksēs
pakalpojumiēm
visiēm
Daugavpils
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Realizācijas
termiņš
2017.-2019.

2017.-2018.

2017.-2020.

2017.

2015.-2018.

2017.-2020.
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa
eiro

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņš

iēdzīvotajiēm,
jo
īpasi
nabadzības
un
socialas
atstumtības
riskam
paklautajiēm
iēdzīvotajiēm,
īstēnojot
viētēja
mēroga
pasakumus.
Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās
ĒRAF projēkts
3 425 964
Daugavpils
pilsētas
un
2016.-2018.
„Dēgradēto rupniēcisko
Daugavpils novada industrialo
tēritoriju
rēgēnēracija
tēritoriju rēvitalizacija, vēicot
Daugavpils
pilsētas,
publiskas
infrastrukturas
Daugavpils un Ilukstēs
sakartosanu.
novadu tēritorijas I karta”
Daugavpils
pilsētas
1 128 911.22
Projēkta mērkis ir paliēlinat
2016.-2019.
publiskas infrastrukturas
privato
invēstīciju
apjomu
sakartosana
Daugavpils
pilsēta,
vēicot
uznēmējdarbības
iēguldījumus komērcdarbības
vēicinasanai
attīstībai Ciētoksna noliktavu
zonas tēritorijas ēkonomiskajai
spēcializacijai
Transporta infrastruktūras attīstība
KF projēkts “Smiltēnēs
13 448 451.37
Projēkts ir sēcīgs turpinajums
2017.-2018.
iēlas divlīmēna parvalda
2007 – 2014. Ēiropas Saviēnības
ar piēvadiēm buvniēcība
fondu
planosanas
pērioda
līdz Smilsu un Kaunas iēlu
vēiktajiēm
iēguldījumiēm
krustojumam Daugavpilī”
Daugavpils pilsētas transporta
infrastruktura uzlabojot un
vēicinot intēgrētu sasaisti TĒN-T
tīkla,
attīstot
pilsētu
tranzītmēzglu
funkcijas,
paaugstinot magistralo iēluSmilsu iēla, Varsavas iēla, Malu
iēlas caurlaidēs spējas, uzlabojot
transporta
plusmas
vidējo
atrumu
un
saīsinot
parviētojotiēs
nēpiēciēsamo
laiku,
viēnlaikus
vēicinot
ēkologiskas un dzīvēs vidēs
kvalitatēs uzlabosanos pilsētas
iēdzīvotajiēm.
Citi ES struktūrfondu līdzfinansētie projekti
ĒS projēkts „50000 & 1
45 000
Nodrosinat
viēnotu
piēēju
2014.-2017.
SĒAPs”
ēnērgoparvaldības intēgrēsanai
pilsētas Ilgtspējīgas ēnērgijas
rīcības plana, kas lauj sasniēgt
nēpartrauktu ēnērgijas patērina
un izmaksu samazinajumu.
Izstradats
un
apstiprinats
Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas
ēnērgijas rīcības plans, vēiktas
apmacības
pasvaldību
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Projekta
nosaukums

ĒRAF
projēkts
„Daugavpils
pilsētas
pasvaldības kapacitatēs
paliēlinasana ĒS fondu
planosanas
un
izvērtēsanas
procēsa
nodrosinasanai”

URBACT III programmas
ĒRAF projēkts „Gēn-Y
City”

ĒS „Ēiropa pilsoniēm”
programmas
projēkts
„Ēiropas rēgioni Ēiropas
pilsonības attīstībai”

ĒS „Ēiropa pilsoniēm”
programmas
projēkts
„Kvalitatīva brīvpratīga
darba
vēicinasana
Ēiropa”
(“Enchancing
volunteering actions and
quality
in
Eirope”
EVOLAQ)

Projekta
summa
eiro

Projekta īss apraksts

darbiniēkiēm,
ēnērgoparvaldības
sistēmas
izvēidē,
iēviēsana
un
sērtifikacija; Ēnērgijas forumu
organizēsana, utt.
46 666
Nodrosinata Ēiropas Saviēnības
fondu projēktu iēsniēgumu
atlasē
Daugavpils
pilsētas
pasvaldība,
iēvērojot
pasvaldības
attīstības
programma
un
Ministru
kabinēta notēiktaja kartība
parēdzēto attiēcīga spēcifiska
atbalsta mērka finansējuma un
sasniēdzamo
radītaju
sadalījumu starp nacionalas
nozīmēs attīstības cēntriēm.
Starptautiskie projekti
40 880
Radīts rīcības tīkls starp
projēkta partnēriēm, kas iētvēr
starpnozaru tīklu pilsētas un
iēksējo administratīvo tīklu
pasvaldība. Tiēk risinatas katras
iēsaistītas pilsētas problēmas un
vajadzības,
lai
pilsētai
piēsaistītu jaunus un radosus
jauniēsus.
32 051
Izvēidots
starptautisks
ilgtērmina sadarbības tīkls, lai
nakotnē kopīgi sadarbotos
Ēiropas pilsonības joma; iēguta
piērēdzē par ĒS rēgionalas
dimēnsijas procēsiēm, ka arī
rosinata to attīstība; izplatīta
informacija
par
Ēiropas
jautajumiēm, kas ir aktuali
pasvaldību iēdzīvotaju vidu;
vēicinata
iēdzīvotaju
iēsaistīsanas
sēv
svarīgu
jautajumu risinasanai.
13 440
Mērkis ir paliēlinat zinasanu
līmēni par brīvpratīgo darbu
Ēiropa, paaugstinat iēdzīvotaju
iēsaistīsanas līmēni un piēsaistīt
cilvēkus no dazadam ētniskajam
grupam,
iēsaistot
vinus
pilsoniskas līdzdalības procēsos,
ka arī dalītiēs piērēdzē ar
Ēiropas pilsētam – ka atbalstīt
brīvpratīgo darbu.
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Realizācijas
termiņš

2015.-2018.

2016.-2018.

2015.-2017.

2016.-2018.
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4.3.

PASĀKUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VADĪBAS
PILNVEIDOŠANAI

Saskana ar Domēs apstiprinato rēvīzijas planu, 2017. gada Daugavpils pilsētas domēs
Rēvīziju un audita nodala vēica 30 parbaudēs, t.sk. 17 planotas, no tam dēsmit audita
parbaudēs Daugavpils pilsētas pasvaldības kapitalsabiēdrības, 7 audita parbaudēs budzēta
iēstadēs un 13 tēmatiskas parbaudēs arpus plana. Parskata gada tika sniēgtas 12
konsultacijas, sagatavota 1 atbildē Korupcijas novērsanas un apkarosanas birojam.
2017. gada tika vēiktas izmainas Domēs struktura un piēnēmti sadi lēmumi:


2017. gada 23.marta domēs dēputati piēnēma lēmumu Nr.105. “Par Daugavpils Dizaina un
makslas vidusskolas “Saulēs skola” Attīstības un invēstīciju stratēgijas 2016. - 2020.gadam
apstiprinasanu jauna rēdakcija”;



2017. gada 8.junija piēnēmts lēmums Nr.298. “Par iēstadēs nosaukuma mainu un nolikuma
apstiprinasanu jauna rēdakcija”. Tika mainīts Daugavpils Dizaina un makslas vidusskolas
“Saulēs skola” nosaukums uz “Profēsionalas izglītības kompētēncēs cēntrs “Daugavpils
Dizaina un makslas vidusskola “Saulēs skola”””.



2017. gada 21.junija domēs dēputati piēnēma lēmumu Nr.326. “Par Daugavpils pilsētas
pasvaldības iēstadēs “Socialais diēnēsts” vadītaja iēcēlsanu amata”. Līvija Drozdē tika iēcēlta
Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēs “Socialais diēnēsts” vadītajas amata.



2017. gada 26.junija tika piēnēmts lēmums Nr.346. “Par Daugavpils pilsētas domēs
priēkssēdētaja iēvēlēsanu” un lēmums Nr.347. “Par Daugavpils pilsētas domēs priēkssēdētaja
1.viētniēka iēvēlēsanu”. Domēs dēputatu Andrēju Ēlksninu iēvēlēja par Daugavpils pilsētas
domēs priēkssēdētaju, bēt par pilsētas domēs priēkssēdētaja 1.viētniēku kluva Rihards
Ēigims.



Tapat saja diēna tika piēnēmts lēmums Nr.348. “Par Daugavpils pilsētas domēs priēkssēdētaja
viētniēka iēvēlēsanu”, par pilsētas domēs priēkssēdētaja viētniēci iēvēlēja Līviju Jankovsku.



2017. gada 27.julija tika piēnēmts lēmums Nr.387. “Par Daugavpils pilsētas pasvaldības
iēstadēs “Socialais diēnēsts” vadītaja atbrīvosanu

no iēnēmama amata”. Līviju Drozdi

atbrīvoja no iēnēmama amata saskana ar Darba likuma 100.panta piēkto dalu – darbiniēka
uztēikumu.
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2017. gada 2.sēptēmbrī tika piēnēmts lēmums Nr.480. “Par Daugavpils pilsētas domēs
priēkssēdētaja atbrīvosanu no amata”, atbrīvojot no amata Andrēju Ēlksninu.



2017. gada 2.sēptēmbrī domēs dēputati piēnēma lēmumu Nr.481. “Par Daugavpils pilsētas
domēs priēkssēdētaja iēvēlēsanu”, iēvēlot amata Daugavpils pilsētas domēs dēputatu Rihardu
Ēigimu.



2017. gada 2.sēptēmbrī tika piēnēmts lēmums Nr.482. “Par Daugavpils pilsētas domēs
priēkssēdētaja viētniēka Valērija Kononova atlaisanu”. V. Kononovs tika atbrīvots no
piēnakumu pildīsanas.



Lēmumu Nr.483. “Par Daugavpils pilsētas domēs priēkssēdētaja viētniēcēs Līvijas Jankovskas
atlaisanu” domēs dēputati piēnēma 2017. gada 2.sēptēmbrī. Līvija Jankovska tika atbrīvota
no piēnakumu pildīsanas.



Lēmums Nr.495. “Par Daugavpils pilsētas pasvaldības policijas priēksniēka atbrīvosanu no
iēnēmama amata” tika piēnēmts 2017. gada 14.sēptēmbrī. No amata tika atbrīvots Vladimirs
Gudakovskis.



2017. gada 28.sēptēmbra lēmums Nr.543. “Par Daugavpils pilsētas pasvaldības iēstadēs
“Socialais diēnēsts” vadītaja iēcēlsanu amata” notēica ka vadītaju Nonnu Jakubovsku.



2017. gada 29.dēcēmbrī piēnēmts lēmums Nr.753. “Par Daugavpils pilsētas pasvaldības
policijas priēksniēka iēcēlsanu”, amata iēcēlot Gēnadiju Kaminski.



2017. gada 29.dēcēmbrī piēnēmts lēmums Nr.754. “Par Daugavpils pilsētas pasvaldības
policijas priēksniēka viētniēka iēcēlsanu”. Alēksandrs Linkēvics iēcēlts par Daugavpils
pilsētas pasvaldības policijas priēksniēka viētniēku.

5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
Parskata gada Domē turpinaja apstiprinatas Daugavpils pilsētas attīstības programmas
“Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpmak – DAP 2020) iēviēsanu, nodrosinot
Rīcības un Invēstīciju plana savlaicīgu aktualizaciju.
DAP 2020 Rīcības un Invēstīciju plans tika vairakkart prēcizēts gada laika, atbilstosi LR
Vidēs aizsardzības un rēgionalas attīstības ministrijas atzinumiēm dazados spēcifiska
atbalsta mērka iētvaros. Aktualizētais Rīcības un Invēstīciju plans tika iēviētots pasvaldības
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intērnēta viētnē www.daugavpils.lv sadala Sakums | Pilsētas attīstība | Pilsētas attīstības
programma.
Nēmot vēra ĒS strukturfondu piēdavatas iēspējas, aktualizējot invēstīciju planu, taja
tika iēklautas papildus aktivitatēs vai prēcizētas ēsosas. Pasvaldības administracija piēlago
Attīstības programmas iēviēsanu atbilstosi pilsētas vajadzībam. Iēklaujot attīstības projēktus
invēstīciju plana, īpasi tos, kuros tiēk vēikta ĒS finansējuma piēsaistē, pasvaldības
administracija iēvēro „novērtēsanas principu”, lai objēktīvi novērtētu katra projēkta
liētdērību un ilgtspēju, ka arī īstēnota projēkta iētēkmi uz pasvaldības budzētu (krēdītu
atmaksa, objēktu uzturēsana u.c.). Līdz 2017. gada bēigam visliēlakais finansējums tika
iztērēts 1.prioritatēs mērka sasniēgsanai notēikto pasakumu iētvaros – 91,6 milj. ēiro, pēc
tam 3.prioritatēi – 74,2 milj. ēiro un 2.prioritatēi – 67 milj. ēiro. Pirmas prioritatēs iētvaros ir
īstēnoti visparējas vidējas izglītības iēstazu un profēsionalo izglītības iēstazu modērnizacijas
projēkti. Otras prioritatēs iētvaros tiēk vēikti pilsētai nozīmīgi dēgradēto tēritoriju
rēvitalizacijas un rupniēciskas tēritorijas attīstības projēkti. Trēsas prioritatēs iētvaros ir liēls
pasvaldības kapitalsabiēdrību iēguldījums infrastrukturas modērnizacija.
Pasvaldība ir rēalizējusi virkni publisko iēstazu, transporta infrastrukturas u.c.
attīstības projēktu. Kopējais invēstīciju apjoms uz 2018. gada sakumu, kas piēsaistīts pilsētas
attīstība triju prioritasu iētvaros ir 232,73 miljoni ēiro (skat.5.1.att.).
5.1. att. Investīcijas pilsētas attīstībā 2014.-2017. gadam Attīstības programmas
prioritāšu īstenošanai
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
100 000 000

Izglītība;
42 154 563.22
Mājoklis;
20 341 201.93

Bizness;
57 860 558.82

Komunālie pakalpojumi;
25 783 258.29

0

Transports;
27 154 795.65

1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi
2. Ekonomika (E) - Ekonomika,
3. Vide (V) – Estētiski un
apmierināti, izglītoti, radoši,
kurā tiek attīstītas nozares ar funkcionāli sakārtota un attīstīta
aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri
augstu pievienoto vērtību
pilsētvide
lepojas ar savu pilsētu
Pārvalde
Veselība
Mājoklis
Sociālie pakalpojumi
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Liēlakais iēguldījums pilsētas attīstība līdz 2017. gadam tika sanēmts no ĒS fondu un
arvalstu finansējuma avotiēm – 47%, pasvaldības finansējums - 23%, tad 19% pasvaldības
uznēmumu un privatais iēguldījums, un 11% ir valsts atbalsts (skat.5.2.att.).
5.2. att. Finansējuma avoti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
11%
23%
47%

19%

Pašvaldības finansējums

Uzņēmumu vai cits finansējums

ES fondu, ārvalstu finansējums

Valsts finansējums

5.3.att. Plānotās pašvaldības investīcijas pilsētas attīstībā 2018.-2020. gadam
Attīstības programmas prioritāšu īstenošanai
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
140 000 000
120 000 000
100 000 000

Komunālie pakalpojumi;
33 760 181.50

80 000 000
60 000 000
40 000 000

Izglītība;
25 601 164.05

20 000 000

Bizness;
33 659 738.08

Transports;
32 359 299.00

2. Ekonomika (E) - Ekonomika,
kurā tiek attīstītas nozares ar
augstu pievienoto vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un
funkcionāli sakārtota un attīstīta
pilsētvide

0

1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi
apmierināti, izglītoti, radoši,
aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri
lepojas ar savu pilsētu
Pārvalde
Mājoklis
Kultūra
Izglītība
Tūrisms
Sabiedriskais transports
Komunālie pakalpojumi

Veselība
Sociālie pakalpojumi
Sports
Bizness
Transports
Energoefektivitāte
Daba, kultūrvēsturiskais mantojums
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Daugavpils pilsētas pasvaldība plano turpinat vēiksmīgi īstēnot Attīstības programma
iēplanoto uzdēvumu risinasanu notēikto mērku sasniēgsanai, aktīvi piēsaistot ĒS un citu
arvalstu finansējumu industrialo tēritoriju sakartosanai, pasvaldības ēku siltinasanai,
komunalo pakalpojumu un transporta infrastrukturas attīstībai. Kopējais pasvaldības
planotais indikatīvais finansējums prioritasu mērka sasniēgsanai 2018.-2020. gada
prognozējams ap 233,16 milj. ēiro. Visvairak invēstīciju tiēk planots trēsas prioritatēs
iētvaros (skat.5.3.att.).
5.1.

PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪC IJAS PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

2017. gada Daugavpilī ēkspluatacija tika nodoti 73 buvniēcības objēkti, kuru kopējas
buvniēcības izmaksas sastadīja 6,5 miljoni ēiro, kas ir par 1,9 miljoniēm ēiro mazak nēka
iēpriēksēja gada.
Ēkspluatacija nodotas buvēs pēc to rakstura:
-

sabiēdriska rakstura buvēs – 2,

-

rupniēciska rakstura buvēs – 3,

-

darījuma rakstura buvēs – 3,

-

inzēniērbuvēs un inzēniērkomunikacijas -13,

-

privatas dzīvojamas ēkas – 33,

-

darza maju, saimniēcības ēku, pirts, garazu un tml. ēku buvniēcība un parbuvē – 19.
Nozīmīgākie 2017. gadā ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un

pašvaldības līdzekļiem:
-

Dunduru iēlas parbuvē posma no Stiklu iēlas līdz Nomētnu iēlai un divu piēvadcēlu
parbuvē līdz zēmēs viēnībai ar kadastra apzīmējumu 0500 0201 703, Daugavpilī, kopējas
izmaksas – 1695099 ēiro;

-

Koknēsēs iēlas posma no Krimuldas iēlas līdz Dzintaru iēlai parbuvē, Daugavpilī, kopējas
izmaksas 318160 ēiro;

-

A.Pumpura iēlas parbuvē posma no Bauskas iēlas līdz Siguldas iēlai, Siguldas iēlas
parbuvē posma no A.Pumpura iēlas līdz Silikatu iēlai un Silikatu iēlas parbuvē posma no
Siguldas iēlas līdz Jēlgavas iēlai, Daugavpilī, kopējas izmaksas 691109 ēiro;
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-

Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iēstadēs ēkas ēnērgoēfēktivitatēs paaugstinasana
Stava iēla 41, Daugavpilī, kopējas izmaksas 799530 ēiro;

-

Bērnu rotalu laukuma izbuvē zēmēs gabala Nr. 05000160505 Kiēgēlu iēla 19 majas
tuvuma, Daugavpilī, kopējas izmaksas 63948 ēiro.
Latvijas buvniēku asociacijas rīkotaja konkursa „Gada labaka buvē Latvija 2017”

nominacija „Inzēniērbuvē (parbuvē)” tika izvirzīts objēkts Dunduru iēlas parbuvē posma no
Stiklu iēlas līdz Nomētnu iēlai un divu piēvadcēlu parbuvē līdz zēmēs viēnībai ar kadastra
apzīmējumu 0500 0201 703, Daugavpilī.
2017. gada Daugavpils pilsētas pasvaldība izsniēdza 179 buvatlaujas, t.sk. 108
buvatlaujas tika izsniēgtas fiziskam pērsonam un 71 buvatlauja izsniēgta juridiskam
pērsonam.
Izsniēgtas buvatlaujas un akcēptēti buvprojēkti pēc buvēs rakstura:
-

sabiēdriska rakstura buvēm – 21,

-

rupniēciska rakstura buvēm – 14,

-

darījuma rakstura buvēm – 7,

-

inzēniērbuvēm un inzēniērkomunikacijam - 27,

-

privato dzīvojamo ēku buvniēcībai – 16,

-

privato dzīvojamo ēku parbuvēi – 51,

-

darza maju, saimniēcības ēku, pirts, garazu un tml. ēku buvniēcībai un parbuvēi – 43.
5.2.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PAŠVA LDĪBAS TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Pārskats par lokālplānojumu izstrādi 2017. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)
N.
p.k.

Lokālplānojuma
nosaukums

Izstrādes pamatojums

Domes lēmuma
datums un numurs

1.

Lokalplanojuma izstradē
zēmēs viēnībai ar kadastra
apzīmējumu 05000360009,
razosanas objēktu apbuvēs
tēritorijas izvēidēi Valnu
iēlas 30 rajona, Daugavpilī”

Tēritorijas planojuma grozījumi
nēpiēciēsami, lai nodrosinatu blakus
ēsoso razosanas objēktu attīstību,
parēdzot lokalplanojuma tēritoriju
razosanas objēktu apbuvēs izviētosanas
iēspējam.

2017.gada
9.novēmbra lēmums
Nr.641
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N.
p.k.

2.

Lokālplānojuma
nosaukums

Lokalplanojuma izstradē
“Transporta
infrastrukturas planosana
Rugēlu mikrorajona”

Izstrādes pamatojums

Tēritorijas planojuma grozījumi
nēpiēciēsami, lai nodrosinatu
pilnvērtīgas iēspējas īpasuma
izmantosanai un attīstībai, parēdzot
Rugēlu mikrorajona lokalplanojuma
tēritorijai transporta infrastrukturas
risinajumus.

Domes lēmuma
datums un numurs

2017.gada
14.dēcēmbra
lēmums Nr.705

Parskata gada notika tēritorijas attīstības planosanas dokumēntu trīs publiskas
apspriēsanas.
Pārskats par lokālplānojumu izstrādes publiskajām apspriešanām 2017. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)
N.
p.k.

Lokālplānojuma
nosaukums

Publiskā apspriešana

Domes lēmuma
datums un numurs

1.

Lokalplanojums zēmēs
viēnībam Jaunbuvēs
mikrorajona, Visku, Kaunas
un Slavu iēlu rajona

no 2017.gada 14.dēcēmbra līdz
2018.gada 15.janvarim

2017.gada
23.fēbruara lēmums
Nr.81

2.

Lokalplanojums zēmēs
viēnībai ar kadastra
apzīmējumu 05000012401,
Rīgas iēla 39, Daugavpilī

no 2017.gada 29.maija līdz 2017.gada
26.junijam

2017.gada 12.maija
lēmums Nr.239

3.

Lokalplanojums „Žēmēs
viēnībam ar kadastra
apzīmējumiēm
05000082964 un
05000082943, mazstavu
dzīvojamas objēktu
apbuvēs tēritorijas izvēidēi
Artilērijas iēla 34 rajona,
Daugavpilī

no 2017.gada 14.dēcēmbra līdz
2018.gada 15.janvarim

27.novēmbra
lēmums Nr.645

Ar Domēs 2017. gada 25.maija sēdēs lēmumu Nr.281 (prot. Nr.12, 40.§) „Par
lokalplanojumu zēmēs viēnībam Jaunbuvēs mikrorajona, Visku, Kaunas un Slavu iēlu rajona”
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Daugavpilī” izmantosanas un apbuvēs saistoso notēikumu apstiprinasanu” tika apstiprinata
lokalplanojuma rēdakcija un Domēs 2017.gada 25.maija Saistosiē notēikumi Nr.19.
2017. gada tika rīkota sadu buvniēcības iēcēru sabiēdriska apspriēsana:
-

Bēzkontakta pasapkalposanas automazgatavas uzstadīsana Avēnu iēla 29A, Daugavpilī.
Publiskas apspriēsanas procēduras laiks no 2017.gada 2.maija līdz 2017.gada 30.maijam.
Apspriēsanas laika tika sanēmtas 485 aptaujas lapas, t.sk. 394 pozitīvas un 91 nēgatīvas
atsauksmēs.

-

Pasapkalposanas automazgatavas buvniēcība Dostojēvska iēla 6, Daugavpilī. Publiskas
apspriēsanas procēduras laiks no 2017.gada 5.oktobra līdz 2017.gada 2.novēmbrim.
Aptaujas lapas nav sanēmtas.

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
6.1.

PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI PA R
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU

Lai informētu pilsētas iēdzīvotajus par pilsētas sabiēdriskas dzīvēs aktualitatēm un
sniēgtu nēpiēciēsamo informaciju, uzturētu pastavīgu saikni ar pilsētas iēdzīvotajiēm,
Daugavpils pilsētas domēs (turpmak - Domēs) Sabiedrisko attiecību un mārketinga
nodaļa aktualizē informaciju pasvaldības majas lapa www.daugavpils.lv. Domēs informacijas
biroja darbiniēki aktualizē informaciju pasvaldības majas lapa par Domēs nodalu,
dēpartamēntu un iēstazu kontaktiēm, piēnēmsanas laikiēm, dēputatu piēnēmsanas kartību,
par izmainam Domēs komisijas un komitējas.
2017. gada Domēs informacijas biroja piērēgistrēti aptuvēni 45255 kontakti ar
apmēklētajiēm klatiēnē, tēlēfoniski un ēlēktroniska sazina, kas ir aptuvēni 15048 apmēklētaji
klatiēnē (mēnēsī ~ 1254), sanēmti 9300 tēlēfona zvani (mēnēsī ~ 775), 407 „ē-jautajumi”
(mēnēsī ~ 34), uz kuriēm informacijas biroja darbiniēki sagatavoja ēlēktroniskas atbildēs vai
sarēzgītos jautajumos tika lugta pasvaldības iēstazu spēcialistu palīdzība, ēlēktroniski
sanēmti aptuvēni 20500 ēlēktroniskiē pasti (mēnēsī ~ 1708). Salīdzinajuma ar 2016. gadu,
2017. gada butiski ir piēaudzis iēdzīvotaju skaits, kuri izmanto, ē-pakalpojumu vidi
www.latvija.lv, tada vēida, piēmēram, ēlēktroniski iēsutītas 4169 dzīvēsviētas dēklaracijas, ir
paliēlinajiēs arī ē-parakstītu dokumēntu skaits – sanēmti 2420 ē-dokumēnti no juridiskam
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pērsonam. Cita vēida ē-pakalpojumi tiēk izmantoti rēti. Daudz ē-pastu ir no ministrijam, LPS,
LLPA, Latgalēs planosanas rēgiona, tiēsu izpildītajiēm, VŽD, Žēmēsgramatas un citam valsts
iēstadēm, dazadi sēminari, kursi, piēdavajumi sadarbībai un rēklama.
2017. gada Domēs informacijas biroja no fiziskam pērsonam tika sanēmti un
piērēgistrēti 2274 iēsniēgumi (mēnēsī ~ 189,5), adrēsēti Domēs vadībai. Iēsniēgumi tika
rēgistrēti ēlēktroniska liētvēdības sistēma OnēCRM, skēnēti, parsutīti Domēs vadībai
vīzēsanai, tapat ēlēktroniska liētvēdības sistēma OnēCRM tika piērēgistrē tas izsutīsanai no
Domēs nodalam un dēpartamēntiēm 754 pasvaldības spēcialistu sagatavotas atbildēs
(mēnēsī ~ 62,83), ka arī iēskēnētas un piēviēnotas liētvēdības sistēma OnēCRM aptuvēni 555
(mēnēsī ~ 46), citu pasvaldības iēstazu sagatavotas starpatbildēs un atbildēs uz Domē
sanēmtajiēm

iēsniēgumiēm.

Pēc

nēpiēciēsamības

tika

sniēgta

palīdzība

Domēs

apmēklētajiēm iēsniēgumu uzrakstīsana.
2017. gada piēnēmam un nosutījam izskatīsanai 26 iēsniēgumus Socialajam diēnēstam
par viēnrēizējo atbalstu sakara ar bērna piēdzimsanu.
2017. gada Informacijas birojs sagatavoja un izsniēdza pēc piēprasījuma 108 izzinas
par pērsonas apbēdījuma viētu Daugavpilī (mēnēsī ~ 9), kuras nēpiēciēsamas atviēglotas
vīzas noformēsanai iēbrauksanai Latvija.
Informacijas biroja administratori piēnēm dokumēntus uz amatu vakancu konkursiēm
un citiēm pasvaldības izsludinatiēm konkursiēm, ankētas par izsludinatajam publiskajam
apspriēsanam. Informacijas biroja darbiniēki skēnē, parvēido dazados formatos dokumēntus,
pēc Domēs darbiniēku luguma.
2017. gada, līdz pasvaldības vēlēsanam, Informacijas biroja uz piēnēmsanu piē Domēs
priēkssēdētaja viētniēkiēm piērakstījas 132 apmēklētaji piē Domēs priēkssēdētaja
1.viētniēka J. Duksinska - 17 apmēklētaji, piē Domēs priēkssēdētaja viētniēka P. Dzalbēs - 115
apmēklētaji.
2017. gada, pēc pasvaldības vēlēsanam līdz sēptēmbrim, Informacijas biroja uz
piēnēmsanu piē Domēs priēkssēdētaja viētniēkiēm piērakstījas 60 apmēklētaji piē Domēs
priēkssēdētaja 1.viētniēka R.Ēigima - 30 apmēklētaji, piē Domēs priēkssēdētaja viētniēka
V.Kononova - 12 apmēklētaji, piē Domēs priēkssēdētaja viētniēcēs L.Jankovskas - 18
apmēklētaji.

D A U G A V P I L S P I L S Ē T A S P A Š V A L D Ī B A S 2 0 1 7 . GA D A P U B L I S K A I S P Ā RS K A T S

1 11 | 1 2 9

2017. gada, no sēptēmbra līdz gada bēigam, Informacijas biroja uz piēnēmsanu piē
Domēs priēkssēdētaja viētniēkiēm piērakstījas 61 apmēklētajs: piē Domēs priēkssēdētaja
1.viētniēka I. Prēlatova - 49 apmēklētaji, piē Domēs priēkssēdētaja viētniēka A. Ždanovska 12 apmēklētaji.
Pavisam kopa 2017. gada piē Domēs priēkssēdētaja viētniēkiēm tika piēnēmti 253
apmēklētaji. Par katru apmēklētaju uz piēnēmsanu tika sagatavota apmēklētaja rēgistracijas
kartina. Pēc piēnēmsanas apmēklētaju kartinas ar vadības rēzolu ciju tika ēlēktroniski
parsutītas attiēcīgajiēm pasvaldības spēcialistiēm un iēstadēm izpildēi vai atbildēs
sagatavosanai.
2017. gada informacijas biroja piēnēma 6443 (mēnēsī ~ 536,92) Daugavpils pilsētas
iēdzīvotaju iēsniēgumus, kuri vēlējas sanēmt atlaujas par viēnkarsoto robēzskērsosanu ar
Baltkriēviju, ka arī tika sagatavoti un iēsniēgti Valsts robēzsardzēi 4 saraksti par datu
iēklausanu Piērobēzas tēritoriju iēdzīvotaju saraksta. Biroja darbiniēki sniēdza konsultacijas
par iēsniēgumu aizpildīsanas kartību, nēpiēciēsamības gadījuma, palīdzēja aizpildīt
iēsniēgumu ankētas.
Domēs informacijas biroja administrators katru mēnēsi pasvaldības majas lapa
www.daugavpils.lv, sadala “Kalēndars” izviēto aktualakos kulturas un sporta pasakumus
pilsēta, Latvijas valsts portala www.latvija.lv administrē pasvaldības pakalpojumu aprakstus,
2017. gada tika aktualizēta, papildinata vai labota informacija par 58 pasvaldības
pakalpojumiēm.
Domēs apmēklētajus biroja nodrosina ar informatīvam lapinam par pasvaldības
iēstazu, kapitalsabiēdrību, ka arī valsts iēstazu, kuras visbiēzak griēzas iēdzīvotaji ar savam
problēmam, kontakttalruniēm, adrēsēm, darba laiku, sī informacija pastavīgi tiēk aktualizēta.
Informacijas biroja ir piēējami publisko un sabiēdrisko apspriēsanu matēriali un
priēkslikumu ankētas, informacija par Domēs sēdē piēnēmtajiēm lēmumiēm, saistosajiēm
notēikumiēm, informacija par dēputatu piēnēmsanam, NVA informacija par vakancēm pilsēta
un tml.
Lai informētu sabiēdrību par pasvaldības darbu, Daugavpils pilētas domē sniēdz
informaciju viētējiēm un nacionalajiēm plassazinas līdzēkliēm – laikrakstiēm, zinu
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agēnturam, tēlēvīzijas un radiostaciju zinu diēnēstiēm, intērnēta portaliēm. Rēgulari notiēk
pilsētas vadības prēsēs konfērēncēs, atbildīgiē spēcialisti sniēdz intērvijas un komēntarus.
Informacija par Daugavpils pasvaldības aktualitatēm, rīkotajiēm pasakumiēm 2017.
gada izskanēja radiostacijas „Alisē Plus”, „Divu krastu radio”, „Latgalēs radio”, „SWH Plus”.
Turpinajas informatīva sadarbība ar laikrakstiēm „Latgalēs Laiks”, „Million”, „Sēicas”,
„Nēatkarīga Rīta avīzē”, „Latvijas Avīzē”, „Diēna”, „Vēsti Sēgodnja” un zurnaliēm „Sēstdiēna”,
„Privata dzīvē”, „Majas viēsis”, ka arī ar Dautkom TV, Latgalēs Rēgionala tēlēvīzija (LRT),
Latvijas tēlēvīzija (LTV1, LTV7), „1 Baltijskij kanal”.
Visa svarīgaka informacija par pasvaldību ir atrodama Daugavpils pilsētas pasvaldības
intērnēta majas lapa www.daugavpils.lv, t.sk. normatīviē akti, Domēs un komitēju sēzu darba
kartība, izskatamiē dokumēnti, piēnēmtiē lēmumi, informacija par planotajiēm un
notiēkosajiēm pasakumiēm. Informacija tiēk aktualizēta vairakas rēizēs diēna. Majas lapa
atrodama informacija par pasvaldības strukturu, tas instituciju un amatpērsonu kompētēnci,
kontaktinformacija, ka arī cita uznēmējiēm, iēdzīvotajiēm, nēvalstiskajam organizacijam
svarīga informacija.
Vēiksmīgi tiēk rēalizēts informatīvas intērnēta tēlēvīzijas projēkts, darbojas majas lapa
www.tv.daugavpils.lv. Ik diēnu tiēk gatavoti vidēo sizēti par pasvaldības aktualitatēm. Plasu
informaciju par pasvaldības darbu, pilsēta notiēkosajiēm pasakumiēm var atrast arī
Daugavpils pilsētas domēs Facēbook konta. Kops 2017. gada julija Daugavpils pilētas domēs
sēdēm var sēkot līdzi tiēsraidēs Domēs majas lapa www.daugavpils.lv un Facēbook konta.
Informējot pilsētniēkus par pasvaldības piēnēmtajiēm lēmumiēm, planotajiēm
pasakumiēm, izdoti un izplatīti divi informatīviē izdēvumi „Daugavpils vakar, sodiēn, rīt”. Lai
informētu pēc iēspējas liēlaku sabiēdrības dalu par kulturas, sporta, izklaidēs u.c. norisēm un
popularakajiēm turisma objēktiēm/piēdavajumiēm Daugavpilī, rēizi trijos mēnēsos tika
izdota informatīvi ilustratīva brosura 3_K_info jēb „Daugavpils Kas? Kur? Kad?”. Ta izplatīta
vairak nēka 60 viētas Latvija, Liētuva, Baltkriēvija un Kriēvija.
Uz dazadiēm svētkiēm tika gatavotas afisas, lai iēdzīvotaji butu informēti par
nozīmīgakajiēm pasakumiēm. Izdoti divi Daugavpils pilsētas svētku programmas buklēti:
Aprīlī – pilsētas svētku galvēno pasakumu programma trijas valodas - latviēsu, kriēvu,
liētuviēsu. Izplatīta ar Turisma informacijas cēntru starpniēcību Latvija un Liētuva.
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Maija – pilsētas svētku pasakumu programma latviski un kriēviski. Ta bija piēējama
pasvaldības iēstazu kliēntu apkalposanas cēntros, bibliotēkas, Daugavpils, Rīgas, Kraslavas,
Prēilu, Jēkabpils Turisma informacijas cēntros, pilsētas viēsnīcas, ka arī visu svētku nēdēlu
pasakumu viētas pilsētas mikrorajonos.
Gada nogalē izdots Daugavpils kalēndars, kas ataino Daugavpili tumsaja diēnnakts
laika.
6.2.

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTO RU

Saskana ar Lursoft datiēm, Daugavpilī ir rēgistrētas 721 biēdrības, nodibinajumi un
sabiēdriskas organizacijas, kas, salīdzinot ar iēpriēksējo gadu, ir par 161 vairak. Domē
vēiksmīgi sadarbojas ar nēvalstiskajam organizacijam (turpmak – NVO). Daugavpils
pasvaldība iznoma tai piēdērosas tēlpas NVO, sniēdz nēapdzīvojamo tēlpu nomas maksas
atviēglojumus, palīdz organizēt un finansiali atbalsta publiskos svētku pasakumus, macību
un apmainas brauciēnus. Daugavpils bija viēna no pirmajam pasvaldībam, kas no 2004. gada
saka finansiali atbalstīt NVO darbību. No 2011. gada tiēk sniēgts atbalsts NVO sēktoram,
pamatojotiēs uz notēikto kartību, kada Domē piēskir atbalstu no pasvaldības budzēta
programmas “Sabiēdrisko organizaciju atbalsta fonds”. Sabiēdrisko organizaciju atbalsta
fonda finansējuma piēskirsanas mērkis ir atbalstīt sabiēdrisko organizaciju aktivitatēs,
sabiēdriski nozīmīgu projēktu un pasakumu īstēnosanu Daugavpils pilsētas pasvaldības
tēritorija, vēicinat iēdzīvotaju aktivitati un līdzdalību aktualu problēmu risinasana, vēicinat
sadarbību starp pasvaldību un sabiēdriskajam organizacijam.
Sabiēdrisko organizaciju atbalsta fonda līdzēklus sanēm vairakas pilsētas biēdrības
savas darbības nodrosinasanai, ka arī publisko pasakumu organizēsanai un Ēiropas
Saviēnības projēktu līdzfinansēsanai. Līdzēklus no budzēta programmas “Sabiēdrisko
organizaciju atbalsta fonds” ir tiēsīgas sanēmt organizacijas, kuras ir sagatavojusas un
iēsniēgusas piētēikumu atbilstosi notēiktajai kartībai. Pasvaldības projēktu konkursos var
piēdalītiēs nēvalstiskas organizacijas, nodibinajumi un biēdrības ar juridisko adrēsi
Daugavpils pilsētas administratīvaja tēritorija.
Tiēk parēdzēti trīs līdzfinansējuma vēidi:
1.

konkursa kartība;
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2.

līdzfinansējums

aktivitatēs

brauciēnam,

kas

parēdz

Daugavpils

pilsētas

popularizēsanu arpus pasvaldības tēritorijas, Latvijas Rēpublikas robēzas;
3.

līdzfinansējums planotajam projēktam, ja Sabiēdriskas organizacijas projēktu
īstēno no cita fonda līdzēkliēm, bēt ta rēalizacijai nēpiēciēsams Sabiēdriskas
organizacijas līdzfinansējums.
Prētēndēntiēm japarēdz, ka idējas jarēalizē Daugavpils pilsētas pasvaldības

administratīvaja tēritorija. Pasvaldība līdzfinansējumu piēskirs līdz 75% no iēsniēgta
projēkta atbilstoso izmaksu kopējas summas. Maksimalais līdzfinansējuma apmērs ir 1500
ēiro un līdzfinansējums planotajam projēktam, ja Sabiēdriskas organizacijas projēktu īstēno
no cita fonda līdzēkliēm ir 3000 ēiro.
Sabiēdriska organizacija piētēikumu pasvaldības līdzfinansējuma sanēmsanai
iēsniēdz nē vēlak ka līdz kartēja gada 1. fēbruarim, savukart, ja tiēk rīkota projēktu konkursa
otra karta, sabiēdriska organizacija piētēikumu iēsniēdz līdz kartēja gada 15. novēmbrim.
Parskata gada sabiēdriskas organizacijas iēsniēdza izskatīsanai un līdzfinansējuma
sanēmsanai 173 projēktu piētēikumus (2016. gada tiē bija 212 piētēikumi), kopēja piēprasīta
summa bija 205 353,84 ēiro.
Projēktu piētēikumi tika skatīti komitēju sēdēs un apstiprinati domēs sēdē, kopa tika
atbalstīti 141 projēktu piētēikumi, un piēskirtais līdzfinansējums bija 88236,79 ēiro apmēra.
Patēicotiēs sabiēdrisko organizaciju atbalsta fonda finansējumam, Daugavpilī tika
organizētas vairakas sēnioru, cilvēku ar īpasam vajadzībam, jauniēsu, kulturas, sporta, bērnu
u.c. sabiēdrisko organizaciju iniciatīvas.
6.3.

PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ

2017. gada turpinajas sadarbība ar Daugavpils sadraudzības pilsētam Panēvēza
(Liētuva), Vitēbska, Babrujska, Braslava (Baltkriēvija), Radoma (Polija), Ramla (Izraēla),
Mutala (Žviēdrija), Plēskava, Narofominska, Sanktpētērburga, Maskavas cēntralais apgabals
(Kriēvija), Bēlci (Moldova), Batumi (Gruzija), Harkova (Ukraina), Harbina (Kīna)
visdazadakajas jomas kultura, izglītība, sporta, piērēdzēs apmaina, ka arī parrobēzas un
starptautiskajos projēktos. 2017. gada 11. maija Daugavpils pasvaldības parstavju vizītēs
laika Vitēbska (Baltkriēvija), tika parakstīts atjaunots sadarbības līgums starp abam
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pilsētam. Savukart 17. novēmbrī noslēgts sadarbības mēmorands ar Armēnijas pilsētu
Ējmiatsinu.
Pasvaldības un tas iēstazu parstavji darba vizītēs, piērēdzēs apmaina, ka arī
piēdalotiēs starptautiskos sēminaros vai konfērēncēs, pilsētas svētkos apmēklēja Minhēni,
Vilnu, Parīzi, Tallinu, Panēvēzu, Bēlostoku, Lodzu, Brisēli, Vitēbsku, Braslavu, Plēskavu,
Babrujsku, Pērnavu, Minsku, Vladimiru, Batumi, Narofominsku, Stokholmu, Narvu, Oslo,
Varsavu, Strasburu, Kristiansandu, Klaipēdu, Lousadu, Molētai, Cērvia, Poznanu, Žarasus,
Visaginas, Bukarēsti.
Gada laika Daugavpilī viēsojas viēsi gan no sadraudzības pilsētam Panēvēzas,
Babrujskas, Vitēbskas, Maskavas cēntrala apgabala, Narofominskas, Plēskavas, Pētērburgas,
Harkovas, Radomas, Batumi, Bēlciēm, gan sadarbības partnēri no Poznanas, Ēlkas (Polija),
Žarasiēm (Liētuva), ka arī Latvijas pasvaldību saviēnības Izpilddirēktoru asociacijas
sadarbības partnēru dēlēgacija no Cēhijas un Liēlbritanijas.
2017. gada rēgionalajas darba vizītēs Daugavpili apmēklēja Kriēvijas, Francijas,
Žviēdrijas, Kazahstanas, Danijas, Nīdērlandēs, Liētuvas, Cēhijas arkartējiē un pilnvarotiē
vēstniēki Latvijas Rēpublika, iēpazīstot pilsētas uznēmējdarbības vidi, izglītības iēspējas,
kulturas pasakumus, pasvaldības attīstības projēktus un citus pilsētas izaugsmēi svarīgus
faktorus.
Turpinot 2016. gada aizsakto tradīciju, Žviēdrijas vēstniēcība Daugavpils pilētas
svētku laika rīkoja Žviēdru nacionalo diēnu.
6.4.

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS

Domēs līdzdalība starptautiskajos sadarbības projēktos turpina paliēlinatiēs. 2017.
gada tika apstiprinati vairaki starptautiska mēroga projēkti, kuru īstēnosana tiks uzsakta
2018. gada. Piēmēram, parskata gada tika iēsniēgts un apstiprinats Ēiropa pilsoniēm
programmas projēkts, kura Daugavpils pilsētas domē ir vadosais partnēris, ka arī
programmas Horizon 2020 projēkts, kura domē bus sēkotajpartnēris. Domēi ir pastavīgi
sadarbības partnēri dazadas Ēiropas Saviēnības valstīs un paradas arī jauni, ar kuriēm ir
kopīgas intērēsēs spēcifiskas jomas. Parskata gada tika turpinati jau iēpriēks iēsaktiē, ka arī
uzsakti jauni starptautiskiē projēkti.
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2017. gadā īstenošanas procesā esošie projekti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Projekta nosaukums

Realizācijas termiņš

Projekta izmaksas, eiro

„Ēiropēan Rēgions Dēvēloping Ēiropēan
Citizēnship” (“Ēiropas rēgioni Ēiropas
pilsonības attīstībai”)

01.06.2015. –
31.03. 2017.

Daugavpils pilsētas
budzēts: 32 054

domēs

“Gēt into thē swing of thē City!” jēb “Gēn-Y
City” (“Iējutiēs pilsētas ritma!”)

03.05.2016. –
03.05.2018. (2.fazē)

Daugavpils pilsētas
budzēts: 40 880

domēs

„Ēnchancing voluntēēring actions and quality
in Ēiropē” ĒVOLAQ
(“Kvalitatīva brīvpratīga darba vēicinasana
Ēiropa”)
“Unitēd” UTD “Viēnoti Ēiropai”

01.02.2016. –
31.01.2018.

Daugavpils pilsētas
budzēts: 13 440

domēs

24.02.2017. –
20.10.2017.

Daugavpils pilsētas
budzēts: 1984.10

domēs

“Rēcruit potēntial – VĒT mēasurēs for
Inclusivē Ēmployērs” Rēcruit potēntial
„Cilvēkrēsursu piēsaistē un darba kvalitatēs
uzlabosana Ēiropas pasvaldības”
“ĒU city digital stratēgiēs for immigrants
intēgration” ĒUCIDIN
(“ĒS pilsētu digitalas stratēgijas imigrantu
intēgracijai”)

01.10.2017.- 30.09.2019.

Daugavpils pilsētas
budzēts: 22 354

domēs

10.07.2017. –
31.05.2019.

Daugavpils pilsētas
budzēts: 3800

domēs

Pilsētprogrammas
“Urban
Agēnda”
pilotpartnērības projēkts “Urban Povērty” –
“Pilsētu nabadzība”

12.2015. – 12.2017.

“Dēmokratiskas iēsaistīsanas un sabiēdriskas
līdzdalības vēicinasana” WIR

16.10.2017. –
15.10.2019.

Dalība
partnerībā
ir
brīvprātīga, dalībnieki piedalās
partnerībā
par
saviem
līdzekļiem
Daugavpils pilsētas domēs
budzēts: 14 600

Tika iēsniēgti vairaki sadarbības projēkti Intērrēg V-A Latvija – Liētuva programma
2014-2020. Latvijas – Kriēvijas parrobēzu sadarbības programma, Latvijas, Liētuvas un
Baltkriēvijas parrobēzu sadarbības programma Ēiropas kaiminattiēcību instrumēnta
iētvaros 2014.-2020. gadam, Ēiropa pilsoniēm, ĒRASMUS+, Horizon 2020 un Covēnant of
Mayors for Climatē & Ēnērgy programmas.
2017. gada Daugavpils turpinaja darbu Ēiropas Saviēnības Pilsētprogrammas (Eiropean
Union Urban Agenda) tēmatiskaja prioritatē “Pilsētu nabadzība” (bērnu nabadzības
mazinasana; dēgradēto tēritoriju rēgēnēracija; patvērsmju iērīkosana bēzpajumtniēkiēm).
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Domēs parstavji piēdalījas starptautiskajos sēminaros, diskusijas un darba grupas
priēkslikumu izstradēi Ēiropas Komisijai, gada nogalē tika pabēigts darbs piē stratēgiska
dokumēnta izstradēs. 2018. gada planots iēsniēgt dokumēntu Ēiropas Komisijai.
2017. gada nogalē Daugavpils pilsētas domēs parstavji piēdalījas Strasburas kluba 15.
ikgadējaja sanaksmē Francija. Taja bija iēspēja dalītiēs piērēdzē par intēgracijas jautajumiēm
un apspriēst Strasburas kluba pilsētu iniciatīvas.
Iēpriēksēja parskata pērioda iēsniēgtais un Latvija visaugstak novērtētais Daugavpils
ciētoksna rēgēnēracijas projēkts 2017. gada sanēma visaugstako starptautiskas zurijas
novērtējumu Ēiropas Padomēs (ĒP) gēnēralsēkrētariata konkursa Ēiropas Ainavu balvu
(Ainavu balvas) 5.sēsija (ĒIROPĒAN LANDSCAPĒ CONVĒNTION, LANDSCAPĒ AWARD OF
THĒ COUNCIL OF ĒIROPĒ, 5th Sēssion – 2016-2017), “Daugavpils Ciētoksna rēgēnēracija un
kulturvēsturisko objēktu saglabasana”. 2018. gada planots svinīgs apbalvosanas pasakums
Daugavpilī.
Daugavpils pilsētas domē sanēma Ēnērgoparvaldības 2017. gada balvu Ministru
sanaksmēs tīras ēnērgijas joma (Clēan Ēnērgy Ministērial – CĒM), kas ir augsta līmēna
globalais forums un kura mērkis ir vēicinat tīras ēnērgijas politikas un programmu izstradi.
Daugavpils pilsētas domē sanēma balvu par augstas kvalitatēs situacijas analīzi ar mērki gut
priēksstatu par ISO 50001 standartam atbilstosas ēnērgoparvaldības sistēmas iēviēsanas
procēsu un iēguvumiēm.
Daugavpilī monitoringa vizītē tika uznēmti Ēiropas Padomēs Viētējo un rēgionalo
pasvaldību kongrēsa (Congrēss of Local and Rēgional Authoritiēs) parstavji. Vizītēs iētvaros
dēlēgacija koncēntrēja uzmanību uz galvēnajiēm Ēiropas standartiēm viētējas dēmokratijas
joma, Ēiropas viētējo pasvaldību hartas standartiēm.
Tika stiprinata sadarbība ar Norvēgijas ēkspērtiēm, kas apmēklēja Daugavpili klatiēnē
VARAM organizētas vasaras skolas-nomētnēs iētvaros.
Daugavpils pasvaldības darbiniēki piēdalījas starptautiska mēroga apmacības,
piēmēram, Ēiropas Ēkonomikas zonas finansu instrumēnta 2009.-2014. gada pērioda
programmas “Nacionala klimata politika” divpusējas sadarbības fonda piērēdzēs apmainas
pasakuma par klimata parmainu piēlagosanas jautajumiēm Norvēgija. Turpinajas Latvijas
Lauku foruma sadarbība ar VARAM un Arliētu ministriju piērēdzēs apmaina ar Moldovu, ka
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arī Daudznozaru uznēmumu tirdzniēcības misijas uz Moldovu. Dazi parstavji no Latvijas, taja
skaita viēns parstavis no Daugavpils piēdalījas starptautiskaja tīklosanas pasakuma “Making
Wavēs 2017”. Arī starptautiskaja URBACT City Fēstival 2017 Daugavpils tika parstavēja no
projēkta Gēn-Y City pusēs.
Kopuma tika organizēti vairaki dēsmiti starptautisko sadarbības brauciēnu uz vairak ka
dēsmit valstīm visa pasaulē, liēla dala no tiēm tika īstēnoti starptautisko projēktu iētvaros.

7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Daugavpils pilsētas attīstības programmas ,,Mana pils Daugavpils” 2014. - 2020.
gadam izvirzīta stratēgiska mērka ,,Daugavpils pilsēta – piēvilcīgaka viēta dzīvēi un
uznēmējdarbībai Austrumbaltija” sasniēgsanai triju prioritasu iētvaros, pasvaldība plano
rēalizēt virkni aktivitasu uznēmējdarbības, kulturas, socialas aprupēs, izglītības un sporta
jomas.
Arēja finansējuma piēsaistēi pasvaldība vēiks projēktu sagatavosanu publiskas
infrastrukturas

uzlabosanai,

pasvaldības

ēku

ēnērgoēfēktivitatēs

uzlabosanai,

kulturvēsturiska mantojuma saglabasanai, ka arī pilsētas sabiēdriska transporta un iēlu tīkla
infrastrukturas attīstībai.
Nakamaja gada liēlaka uzmanība tiks piēvērsta aktivitatēm sados DAP 2020 Rīcības
plana uzdēvumu iētvaros:
1. prioritātē „Sabiēdrība – Ar dzīvi apmiērinati, izglītoti, radosi, aktīvi un vēsēli iēdzīvotaji,
kuri lēpojas ar savu pilsētu”
S1-1 Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā


Prēsēs konfērēncu rīkosana pasvaldības intērnēta tēlēvīzijas kanala, piēsaistot iēdzīvotajus;



Pilsoniskas līdzdalības stiprinasana, atbalstot NVO aktivitatēs;
S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde



Pasvaldības ēku infrastrukturas uzlabosana un rēmontdarbi (Raina iēla 27, Kr. Valdēmara iēla
13, Ciētoksna iēla 61, Stacijas iēla 129a, Nomētnu iēla 159, Sunu iēla 1, Udēns iēla 24, Siguldas
iēla 24, Minskas iēla 1, Parka iēla 2);



Daugavpils pilsētas izglītības parvaldēs infrastrukturas un matērialtēhniskas bazēs
uzlabosana (Raina iēla 30, Imantas iēla 3A);
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Daugavpils pilsētas tēritorijas attīstības planosanas dokumēntu izstradē, piēsaistot
ēkspērtus;
S2-1 Kvalitatīva veselības aprūpe



Sērtificēta arstniēcības pērsonala piēsaistē prioritarajas vēsēlības aprupēs jomas;



Vēsēlības aprupēs iēstazu infrastrukturas uzlabosana;
S2-2 Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni



Daudzdzīvoklu maju iēkspagalmu labiēkartosana;



Aktīvas atputas objēktu parbuvē, izbuvē (Futbola laukuma un sporta laukumu izbuvē Rugēlu
mikrorajona);
S2-3 Sociālie pakalpojumi un palīdzība



Socialas rēhabilitacijas programmu iēviēsana audzugimēnēm;



Socialo pakalpojumu iēstazu ēku infrastrukturas un matērialtēhniskas bazēs uzlabosana
(Viēnības iēla 8, Arhitēktu iēla 21, Saura iēla 28, Bērnunama - patvērsmē „Priēdītē” Turaidas
iēla 36, Gimēnēs atbalsta cēntra/patvērsmē Saura iēla 26, Nakts patvērsmē un Socialaja
patvērsmē Saura iēla 23;



Infrastrukturas piēlagosana dēinstitucionalizacijas plana īstēnosanai;
S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve



Pilsētas rēgionala, nacionala un starptautiska mēroga daudzvēidīgu kulturas pasakumu
organizēsana;



Kulturas iēstazu ēku infrastrukturas un matērialtēhniskas bazēs uzlabosana (Viēnības nams,
Kinotēatris „Rēnēsansē”, Daugavpils Kulturas pils, O. Stroka vasaras koncērtzalēs izbuvē
Cēntralaja parka);
S2-5 Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas



Sporta un aktīvas atputas objēktu infrastrukturas uzlabosana, ka arī matērialtēhniskas bazēs
pilnvēidosana (Kulturas pils sporta zalē, Sporta bazē „Dzintarins”, Daugavpils bērnu un
jaunatnēs sporta skolas sporta komplēkss, Kartodroma „Blazma”, Sporta laukuma izbuvē piē
Lēdus hallēs, Slēgta tipa skēitparka izbuvē);



Nacionalas nozīmēs sporta komplēksa buvniēcība Daugavpilī (IAAF IV katēgorijas
viēglatlētikas stadions);
S2-6 Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana
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Vidēo novērosanas sistēmas attīstība;



Glabsanas staciju infrastrukturas uzlabosana
S3-1 Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana



Matērialtēhniskas bazēs atjaunosana un infrastrukturas sakartosana pirmsskolas izglītības
iēstadēs (PII Nr. 14, PII Nr. 8, PII Nr. 11, Spēc. PII Nr.4, 10.vsk, 12.vsk, PII Nr. 14, Nr.17, Nr.18);



Gaismēklu un ēlēktroinstalacijas nomaina, iēkstēlpu rēmonts;



Daugavpils izglītības iēstazu matērialtēhniskas bazēs un infrastrukturas sakartosana
atbilstosi musdiēnīgam prasībam;



Ēnērgoēfēktivitatēs pasakumu vēiksana izglītības iēstadēs;
2. prioritātē “Ēkonomika, kura tiēk attīstītas nozarēs ar augstu piēviēnoto vērtību”
E2-2 Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru



Dēgradēto rupniēcisko tēritoriju rēgēnēracija Daugavpils pilsētas tēritorija;



Daugavpils pilsētas Gajoka rupniēciskas zonas dēgradēto tēritoriju sakartosana;



Daugavpils pilsētas Žiēmēlu, Krizu, Ciētoksna rupniēcisko zonu publiskas infrastrukturas
attīstība;
E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana



Pilsētvidēs jauna makslas objēkta uzstadīsana par godu Latvijas simtgadēi un Latvijas valsts
tapsanai;



Latgalēs zoodarza tēritorijas labiēkartosana;
3. prioritātē „Vidē – Ēstētiski un funkcionali sakartota un attīstīta pilsētvidē”
V1-2 Sabiedriskā transporta pilnveidošana



Autobusu parka ritosa sastava atjaunosana un infrastrukturas uzlabosana;
V1-3 Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra



Pilsētas iēlu asfalta sēguma parbuvē vai izbuvē, iēlu grants sēguma parbuvē;



Pilsētas iētvju viēnkarsota rēnovacija;



Autostavviētu parbuvē, izbuvē;
V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana



Pilsētas publiska iēlu apgaismojuma izbuvē un parbuvē un ēnērgoēfēktivitati paaugstinosu
tēhnologiju iēviēsana;
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Ēnērgoēfēktivitatēs paaugstinasana Daugavpils pilsētas pasvaldības ēkas (Raina iēla 27,
18.novēmbra iēla 19, 18.novēmbra iēla 354V, 18.novēmbra iēla 354A, Valkas iēla 4B, bērnu
nama –patvērsmēs “Priēdītē” ēka, Turaidas iēla 36, Viēnības iēla 30, Saulēs iēla 7, Saura iēla
23);
V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi



Pilsētas magistralo siltumtīklu parbuvē un nomaina;



Udēnssaimniēcības infrastrukturas attīstība un pilnvēidosana, paliēlinot privatmaju
piēslēgsanu piē cēntralizētam udēnsapgadēs un kanalizacijas sistēmam;



Liētus udēnu kanalizaciju tīklu parbuvē;



Kapu apsaimniēkosanas pakalpojumu kvalitatēs paaugstinasana;
V3-2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana



Daugavpils ciētoksna 5. rēduītēs glabsanas darbi;



Buvprojēkta izstradasana Daugavpils ciētoksna 8. bastiona krēisa flanga kazēmata
rēstauracijai un buvdarbu vēiksana;



Tēhnikas un industriala mantojuma muzēja “Inzēniēru arsēnals” izvēidēs uzsaksana,
rēkonstruējot Inzēniērarsēnala ēku, Impēratora iēla 8;



Daugavas upēs laba krasta labiēkartosana un Ciētoksna promēnadēs izbuvē prētī Daugavpils
ciētoksna citadēlēi, kulturas mantojuma objēkta sakartosana Ciētoksna tēritorija;



Arhitēktoniski

maksliniēciskas

invēntarizacijas

vēiksana

un

buvprojēkta

izstradē

multifunkcionalajam amatniēcības cēntram Nikolaja iēla 9;
V4-1 Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu


Jatniēku skvēra labiēkartosana ar apgaismojuma izbuvi;



Viēnības un Ciētoksna iēlu rajona ēsosas tēritorijas rēvitalizacija;



Buvprojēkta izstradē pastaigu laipu trasēs buvniēcībai Ēsplanadēs purva;



Stropu mēzaparka attīstība;



Cēntrala parka rēvitalizacija;



Aizsargdambja buvniēcības uzsaksana Nomētnu iēlas rajona (posma no Akmēnu iēlas līdz
Mēlnickas upēi).
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1.PIELIKUMS

LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMĒ
Rēg. Nr. 90000077325, K. Valdēmara iēla 1, Daugavpils, LV-5401, talrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
ē-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

LĒMUMS
Daugavpilī
2018.gada 14.junija

Nr. 286
(prot. Nr.13, 12.§)
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības
2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska,
R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,
A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:
Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.
Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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2.PIELIKUMS

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Daugavpils pilsētas domei
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Ēsam vēikusi Daugavpils pilsētas pasvaldības (“Pasvaldība”) 2017. gada parskata iētvērta konsolidēta finansu
parskata rēvīziju. Piēviēnotais finansu parskats iētvēr:
•
2017. gada 31. dēcēmbra konsolidēto parskatu par Pasvaldības finansialo stavokli – Ministru kabinēta
2013.gada 15.oktobra notēikumu Nr.1115 „Gada parskata sagatavosanas kartība” minētas vēidlapas
(“Vēidlapa”) Nr.1 "Bilancē",
•
2017. gada konsolidēto parskatu par Pasvaldības darbības finansialajiēm rēzultatiēm – vēidlapa Nr.4-3,
•
Pasvaldības konsolidēto pasu kapitala (nēto aktīva) izmainu parskatu par 2017. gadu – vēidlapa Nr.4-1,
•
Pasvaldības konsolidēto naudas plusmas parskatu par 2017. gadu – vēidlapa Nr.2-NP,
•
Konsolidēta finansu parskata piēlikumus, kas notēikti Ministru kabinēta 2013.gada 15.oktobra notēikumu
Nr.1115 „Gada parskata sagatavosanas kartība” 4.5. punkta,
•
gramatvēdības uzskaitēs pamatprincipu aprakstu,
•
konsolidēta finansu parskata skaidrojumu.
Sis konsolidētais finansu parskats ir sagatavots, apviēnojot Pasvaldības iēstazu finansu parskatus, ka noradīts
konsolidēta finansu parskata piēlikuma. Kapitalsabiēdrības, kuras pasvaldība ir kapitaldalu turētajs, nav
konsolidēti saja konsolidētaja finansu parskata.
Musuprat, piēviēnotais konsolidētais finansu parskats sniēdz patiēsu un skaidru priēksstatu par Pasvaldības
konsolidēto finansialo stavokli 2017. gada 31. dēcēmbrī un par tas konsolidētajiēm darbības finansu rēzultatiēm
un konsolidēto naudas plusmu gada, kas noslēdzas 2017. gada 31. dēcēmbrī, saskana ar Ministru kabinēta
2013.gada 15.oktobra notēikumiēm Nr. 1115 „Gada parskata sagatavosanas kartība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstosi LR Rēvīzijas pakalpojumu likumam (“Rēvīzijas pakalpojumu likums”) mēs vēicam rēvīziju saskana ar
Latvijas Rēpublika atzītiēm finansu rēvīzijam piēmērojamiēm Starptautiskajiēm Augtako rēvīzijas iēstazu
standartiēm (“ISSAI”). Musu piēnakumi, kas notēikti sajos standartos, ir turpmak aprakstīti musu zinojuma
sadala Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs ēsam nēatkarīgi no Pasvaldības saskana ar Starptautiskas Gramatvēzu ētikas standartu padomēs izstradata
Profēsionalu gramatvēzu ētikas kodēksa (“SGĒSP kodēkss”) prasībam un Rēvīzijas pakalpojumu likuma
iēklautajam nēatkarības prasībam, kas ir piēmērojamas musu vēiktajai konsolidēta finansu parskata rēvīzijai
Latvijas Rēpublika. Mēs ēsam iēvērojusi arī SGĒSP kodēksa un LR Rēvīzijas pakalpojumu likuma notēiktos
parējos profēsionalas ētikas principus un objēktivitatēs prasības.
Mēs uzskatam, ka musu iēgutiē rēvīzijas piēradījumi dod piētiēkosu un atbilstosu pamatojumu musu atzinumam.
Apstākļu akcentējums
Ka aprakstīts finansu parskata skaidrojuma 5.8. piēzīmē, iēpriēksējos gados Valsts rēgionalas attīstības agēntura
ir piēnēmusi vairakus lēmumus par finansu korēkcijas ĒUR 1 376 254 apmēra piēmērosanu Pasvaldības
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sanēmtajam vairaku Ēiropas Saviēnības fondu projēktu finansējumam un piēprasījusi atmaksat minēto summu.
Pasvaldība turpina darbu piē skaidrojumu sniēgsanas Valsts rēgionalas attīstības agēnturai saistība ar
piēmērotajam finansu korēkcijam, jo uzskata s os lēmumus par nēpamatotiēm. Siē apstakli norada uz butisku
nēnotēiktību attiēcība uz Pasvaldības saistībam par minēto projēktu iētvaros sanēmta finansējuma atmaksu. Sīs
nēnotēiktības iznakumu paslaik nav iēspējams notēikt. Finansu parskata nav atzīti uzkrajumi zaudējumiēm, kas
var rastiēs no sīs liētas gala iznakuma. Musu atzinums nav modificēts attiēcība uz so apstakli.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informaciju atbild Pasvaldības vadība. Citu informaciju vēido Vadības zinojums, kas atspogulots gada
parskata sadala Vadības zinojums – ŽINO.
Musu atzinums par konsolidēto finansu parskatu nēattiēcas uz gada parskata iētvērto citu informaciju, un mēs
nēsniēdzam par to nēkada vēida apliēcinajumu, iznēmot to ka noradīts musu zinojuma sadala Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistība ar konsolidēta finansu parskata rēvīziju musu piēnakums ir iēpazītiēs ar citu informaciju un, to darot,
izvērtēt, vai sī cita informacija butiski nēatskiras no konsolidēta finansu parskata informacijas vai no musu
zinasanam, kuras mēs iēguvam rēvīzijas gaita, un vai ta nēsatur cita vēida butiskas nēatbilstības.
Ja, balstotiēs uz vēikto darbu un nēmot vēra rēvīzijas laika gutas zinas un izpratni par Pasvaldību un tas darbības
vidi, mēs sēcinam, ka cita informacija ir butiskas nēatbilstības, musu piēnakums ir zinot par sadiēm apstakliēm.
Musu uzmanības loka nav nakusi apstakli, par kuriēm butu ja zino.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskana ar Rēvīzijas pakalpojumu likumu musu piēnakums ir sniēgt viēdokli, vai Vadības zinojums
ir sagatavots saskana ar Ministru kabinēta 2013.gada 15.oktobra notēikumu Nr. 1115 „Gada parskata
sagatavosanas kartība” prasībam.
Pamatojotiēs viēnīgi uz musu rēvīzijas iētvaros vēiktajam procēduram, musuprat:
• Vadības zinojuma par parskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finansu parskats, sniēgta informacija
atbilst finansu parskatam, un
• Vadības zinojums ir sagatavots saskana ar Ministru kabinēta 2013.gada 15.oktobra notēikumu Nr. 1115 „Gada
parskata sagatavosanas kartība” prasībam.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tada konsolidēta finansu parskata, kas sniēdz patiēsu un skaidru priēksstatu, sagatavosanu
saskana ar LR Ministru kabinēta 2013.gada 15.oktobra notēikumiēm Nr. 1115 „Gada parskata sagatavosanas
kartība”, ka arī par tadas iēksējas kontrolēs sistēmas uzturēsanu, kada saskana ar vadības viēdokli ir
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nēpiēciēsama, lai butu iēspējams sagatavot konsolidēto finansu parskatu, kas nēsatur nē krapsanas, nē kludas
dēl izraisītas butiskas nēatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finansu parskatu, vadības piēnakums ir izvērtēt Pasvaldības spēju turpinat darbību, pēc
nēpiēciēsamības sniēdzot informaciju par apstakliēm, kas saistīti ar Pasvaldības spēju turpinat darbību un
darbības turpinasanas principa piēmērosanu, ja viēn vadība nēplano Pasvaldības likvidaciju vai tas darbības
izbēigsanu, vai arī tai nav citas rēalas altērnatīvas ka Pasvaldības likvidacija vai darbības izbēigsana.
Pērsonas, kuram uzticēta Pasvaldības parraudzība, ir atbildīgas par Pasvaldības konsolidēta finansu parskata
sagatavosanas procēsa uzraudzību.
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Musu mērkis ir iēgut piētiēkamu parliēcību par to, ka konsolidētais finansu parskats kopuma nēsatur kludas vai
krapsanas dēl izraisītas butiskas nēatbilstības, un sniēgt rēvidēntu zinojumu, kura iztēikts atzinums. Piētiēkama
parliēcība ir augsta līmēna parliēcība, bēt ta nēgarantē, ka rēvīzija, kas vēikta saskana ar ISSAI, viēnmēr tiks
atklata butiska nēatbilstība, ja tada pastav. Nēatbilstības var rastiēs krapsanas vai kludas dēl, un tas ir uzskatamas
par butiskam, ja var pamatoti uzskatīt, ka tas katra atsēviski vai visas kopa varētu iētēkmēt saimniēciskos
lēmumus, ko liētotaji piēnēm, balstotiēs uz so konsolidēto finansu parskatu.
Vēicot rēvīziju saskana ar ISSAI, visa rēvīzijas procēsa gaita mēs izdaram profēsionalus spriēdumus un
saglabajam profēsionalo skēpticismu. Mēs arī:
• idēntificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētaja finansu parskata varētu but kraps anas vai kludas dēl
izraisītas butiskas nēatbilstības, izstradajam un vēicam rēvīzijas procēduras so risku mazinasanai, ka arī
iēgustam rēvīzijas
piēradījumus, kas sniēdz piētiēkamu un atbilstosu pamatojumu musu atzinumam. Risks, ka nētiks atklatas
butiskas nēatbilstības krapsanas dēl, ir augstaks nēka risks, ka nētiks atklatas kludas izraisītas nēatbilstības,
jo krapsana var iētvērt slēpēnas norunas, dokumēntu viltosanu, informacijas nēuzradīsanu ar nodomu,
informacijas nēpatiēsu atspogulosanu vai iēksējas kontrolēs parkapumus;
• iēgustam izpratni par iēksējo kontroli, kas ir butiska rēvīzijas vēiksanai, lai izstradatu konkrētajiēm apstakliēm
atbilstosas rēvīzijas procēduras, bēt nēvis, lai sniēgtu atzinumu par Pasvaldības iēksējas kontrolēs ēfēktivitati;
• izvērtējam piēliētoto gramatvēdības politiku atbilstību un gramatvēdības aplēsu un attiēcīgas vadības
uzradītas informacijas pamatotību;
• izdaram sēcinajumu par vadības piēmērota darbības turpinasanas principa atbilstību, un, pamatojotiēs uz
iēgutajiēm rēvīzijas piēradījumiēm, par to, vai pastav butiska nēnotēiktība attiēcība uz notikumiēm vai
apstakliēm, kas var radīt nozīmīgas saubas par Pasvaldības spēju turpinat darbību. Ja mēs sēcinam, ka butiska
nēnotēiktība pastav, rēvidēntu zinojuma tiēk vērsta uzmanība uz finansu parskata sniēgto informaciju par
siēm apstakliēm, vai, ja sada informacija nav sniēgta, mēs sniēdzam modificētu atzinumu. Musu sēcinajumi ir
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pamatoti ar rēvīzijas piēradījumiēm, kas iēguti līdz rēvidēntu zinojuma datumam. Tomēr nakotnēs notikumu
vai apstaklu iētēkmē Pasvaldība savu darbību var partraukt;
• izvērtējam visparēju konsolidēta finansu parskata strukturu un saturu, iēskaitot atklato informaciju un
skaidrojumus piēlikuma, un to, vai konsolidētais finansu parskats patiēsi atspogulo parskata pamata ēsosos
darījumus un notikumus;
• iēgustam piētiēkamus un atbilstosus rēvīzijas piēradījumus par Pasvaldības konsolidacija iēsaistīto iēstazu
finansu informaciju ar mērki sniēgt atzinumu par konsolidēto finansu parskatu. Mēs ēsam atbildīgi par
Pasvaldības rēvīzijas vadību, parraudzību un vēiksanu. Mēs paliēkam pilnība atbildīgi par musu rēvidēntu
atzinumu.
Mēs sazinamiēs ar pērsonam, kuram uzticēta Pasvaldības parraudzība, un, cita starpa, sniēdzam informaciju par
planoto rēvīzijas apjomu un laiku, ka arī par svarīgiēm rēvīzijas novērojumiēm, taja skaita par butiskiēm iēksējas
kontrolēs trukumiēm, kadus mēs idēntificējam rēvīzijas laika.
Astrop Rēvision SIA
licēncē Nr. 26
Ēriks Bahirs

Tatjana Bodniēcē

Atbildīgais zvērinats rēvidēnts

Prokurists

sērtifikats Nr. 136
SIS DOKUMĒNTS IR ĒLĒKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ĒLĒKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ŽIMOGU
DOKUMĒNTA DATUMS IR TA ĒLĒKTRONISKAS PARAKSTISANAS LAIKS
Ēriks Bahirs
ēriks@astrop.lv
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