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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF - Eiropas Sociālais fonds
KF - Kohēzijas fonds
KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments
VPP - Valsts un privātā partnerība
LATLIT - Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
LATLITBY - Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
LIFE+ - Latvijas vides aizsardzības fonda programma, Es finanšu instruments
LR - Latvijas Republika
MK - Ministru kabinets
LVL - Latvijas valsts lats
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
NVA - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
PFIF - Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
NVO - Nevalstiskā organizācija
UNESCO - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
VISC - Valsts izglītības satura centrs
LMT - Latvijas Mobilais Telefons
ES - Eiropas Savienība
EEZ - Eiropas Ekonomiskā zona
EUR - Eiropas vienotā valūta (eiro)
ASV - Amerikas Savienotās Valstis
LCB - Latgales Centrālā bibliotēka
SLP - Sociālo lietu pārvalde
DDzKSU - Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
DOC - Daugavpils Olimpiskais centrs
BJC - Bērnu un jauniešu centrs
LKC - Latviešu kultūras centrs
DMV - Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola”
BIC - Biznesa informācijas centrs
GMI - garantētais minimālais ienākums
One GRM - Elektroniskās lietvedības sistēma
AS - Akciju sabiedrība
VAS - Valsts akciju sabiedrība
PAS - Pašvaldības akciju sabiedrība
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
IK - Individuālais komersants
VA - Valsts Aģentūra
VK - Valsts kase
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS
ZIŅOJUMS

Cienījamie Daugavpils pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
Šis pārskats ir atskaite par 2012.gadā paveikto darbu dažādās pašvaldības darbības jomās,
pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras attīstībā un
pilsētas labiekārtošanā, jaunu darba vietu piesaistē un izveidē, īstenotajiem un plānotajiem
investīciju

projektiem,

sociālās

palīdzības

nodrošināšanā

un

pašvaldības

sniegtajiem

pakalpojumiem.
Aizvadītais 2012.gads apliecināja, ka izvēlētā pilsētas devīze „Daugavpils – iespēju pilsēta!”
ir pareiza. Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko un sociāli politisko situāciju valstī, 2012.gads
Daugavpilī bija ekonomiskā izrāviena gads un straujas attīstības laiks. Pirmkārt, par to liecina
pilsētas uzņēmumu ekonomiskie rādītāji, kas pārsniedz sasniegtos 2008.gadā, ko mēdzam dēvēt par
„trekno” gadu.
Tas pierāda, ka mūsu lēmums 2011.gadā noteikt par pašvaldības darbības prioritātēm
atbalstu uzņēmējdarbībai un tūrisma attīstībai

bija pareizs, tas veicina pilsētas ekonomisko

izaugsmi. Neskatoties uz to, ka Latgalē kopumā bezdarba līmenis turpina pieaugt, Daugavpilī tas
pēdējā gada laikā samazinājās par 2%. Modernizējas un paplašinās esošie uzņēmumi, rodas jauni,
pieaug darba vietu skaits, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās nodokļu ieņēmumi, dodot jaunas
iespējas pilsētas attīstībai. 2012.gadā Daugavpils budžetā vairākas reizes tika veikti grozījumi to
palielinot. Papildus līdzekļi bija novirzīti

pilsētas saimniecības sakārtošanai un attīstīšanai,

iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai. Finansējuma palielināšana sociālajai jomai ļāva ieviest
jaunus pabalstu veidus sociāli mazaizsargātajiem pilsētas iedzīvotājiem. 2012.gadā mēs realizējām
vērienīgas ielu remontu programmas. Pirmo reizi, pēc daudziem gadiem, remontējām pagalmus,
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lielu

uzmanību

pievērsām

modernizācijai. Mūsu mērķis

pilsētas

labiekārtošanai

un

apzaļumošanai,

bērnu

laukumu

ir izveidot pilsētu maksimāli ērtu gan daugavpiliešiem, gan tās

viesiem.
Daugavpils pilsētas pašvaldības darbība arī turpmāk pārdomāti un mērķtiecīgi būs vērsta uz
izvirzīto prioritāšu, atbalstu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai īstenošanu, kas paplašinās
pilsētas iedzīvotāju ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas, kā arī nodrošinās pašvaldības
finanšu stabilitāti un attīstības ilgtspēju.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja

Žanna Kulakova
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada attīstības prioritātes:
Uzņēmējdarbības vides veicināšana un investīciju piesaiste;
Industriālo teritoriju pieejamības uzlabošana;
Pilsētas transporta infrastruktūras modernizācija;
Daugavpils cietokšņa infrastruktūras sakārtošana;
Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
Pilsētas pašvaldības izglītības infrastruktūras attīstība;
Sociālās palīdzības nodrošināšana noteiktām pilsētas iedzīvotāju personām;
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem;
Kultūras un sporta pasākumu pieejamības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem.
Saskaņā ar noteiktajām prioritātēm spēkā esošajā pilsētas attīstības programmā 2008. –
2014.gadam 2012.gadā tika veikta pašvaldības investīciju projektu analīze, kā arī sadarbībā ar
Pašvaldības struktūrvienībām veikta pilsētas vidējā termiņa (3 gadi) investīciju plāna aktualizēšana.
2012.gada 24.maijā ar lēmumu Nr. 250 tika apstiprināts Attīstības programmas „Mana pils
Daugavpils” 2008.-2014.gadam aktualizētais investīciju plāns.
Daugavpils pilsētas pašvaldība noteiktās attīstības prioritātes īsteno pamatojoties uz
Pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem:
Daugavpils pilsētas attīstības programma 2008. – 2014. gadam;
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam;
Daugavpils komunikāciju un mārketinga stratēģija 2007.–2013. gadam.
un citiem dokumentiem:
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija;
Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas;
Daugavpils Rotko mākslas centra darbības stratēģija 2013. - 2017. gadam;
Starptautiskās reģionālās lidostas ”Daugavpils” attīstības koncepcijas 2012.g.
redakcija.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) turpināja publisko
plānošanas dokumentu pilnveidošanu un iesaistījās diskusijās un priekšlikumu sagatavošanā par
Latvijas attīstības prioritātēm 2014. – 2020. gadam, piedaloties plānošanas dokumentu, attīstības
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plānu un stratēģiju izstrādē. Tika veikta informācijas apkopošana pēc LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma par investīcijām nākošajam 2014. – 2020. gada
plānošanas periodam un Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam projekta izvērtēšana,
priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Pārresoru koordinācijas centram, kā arī turpināts darbs
pie pašvaldības attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes, organizējot tematiskos darba
grupu seminārus un nodrošinot aktīvu dažādu speciālistu līdzdalību Daugavpils attīstības
programmas prioritāšu noteikšanā.
1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības padotībā esošās iestādes
Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – Daugavpils pilsētas dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo
struktūru, lemj par autonomo funkciju, brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda
pašvaldības budžetu.
Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.
Dome atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam
sastāv no 15 deputātiem, kuru pilnvara beigsies pēc 2013.gada pašvaldības vēlēšanām.
Daugavpils pilsētas Domes padotībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam ir šādas
budžeta iestādes:
1) Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
2) Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde;
3) Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4) Komunālās saimniecības pārvalde;
5) Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
6) Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;
7) Latviešu kultūras centrs;
8) Poļu kultūras centrs;
9) Baltkrievu kultūras centrs;
10) Krievu kultūras centrs;
11) Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (spēkā ar 01.01.2013.);
12) Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;
13) Latgales zoodārzs;
14) Latgales centrālā bibliotēka;
15) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
16) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
17) Glābšanas dienests;
18) Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
19) Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
20) Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
21) Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs;
22) Daugavpils Krievu vidusskola- licejs;
23) Daugavpils 3. vidusskola;
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24) Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
25) Daugavpils 9. vidusskola;
26) Daugavpils 10. vidusskola;
27) Daugavpils 12.vidusskola;
28) Daugavpils 13.vidusskola;
29) Daugavpils 15.vidusskola;
30) Daugavpils 16. vidusskola;
31) Daugavpils 17. vidusskola;
32) Daugavpils Centra vidusskola;
33) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
34) Daugavpils Valsts ģimnāzija;
35) Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
36) Daugavpils 11. pamatskola;
37) Daugavpils Saskaņas pamatskola;
38) Daugavpils Vienības pamatskola;
39) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
40) Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmskolas izglītības iestāde;
41) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
42) Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
43) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
44) Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde;
45) Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
46) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
47) Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
48) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
49) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
50) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
51) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
52) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
53) Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
54) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
55) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
56) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
57) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
58) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
59) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
60) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
61) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
62) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
63) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
64) Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde;
65) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
66) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
67) Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestāde.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;
2) PAS ”Daugavpils siltumtīkli”;
3) PSIA ”Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
4) SIA ”Labiekārtošana – D”;
5) SIA ”Daugavpils ūdens”;
6) PSIA ”Parkings D”;
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7) SIA ”Daugavpils lidosta”;
8) AS ”Tramvaju uzņēmums”;
9) SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
10) SIA ”Daugavpils bērnu veselības centrs”;
11) SIA ”Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ar
51,3% kapitāla daļām;
2) AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” ar 37,2% kapitāla daļām;
3) SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” ar 45,3% kapitāla daļām;
4) SIA “Latgales laiks” ar 40% kapitāla daļām;
5) SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ar 89,9% kapitāla daļām.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) biedrība “Latvijas lielo pilsētu asociācija”;
3) biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”;
4) biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5) biedrība ”Speedway Grand Prix of Latvija”;
6) biedrība “Slimnīcas atbalsta biedrība”;
7) biedrība “Daugavpils pilsētas hokeja klubs”;
8) biedrība ”Eiroreģions ”Ezeru zeme””.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē no deputātiem un pilsētas iedzīvotājiem ir
izveidotas šādas pastāvīgās komisijas:
1) Vēlēšanu komisija;
2) Privatizācijas komisija;
3) Administratīvā komisija;
4) Dzīvokļu komisija;
5) Pilsētbūvniecības komisija;
6) Transporta komisija;
7) Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija;
8) Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija;
9) Zemes komisija;
10) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;
11) Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
12) Civilās aizsardzības komisija;
13) Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisija.
Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. Izveidotās komisijas un darba grupas
darbojas uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināta nolikuma pamata, vai to kompetence var tikt
noteikta Daugavpils pilsētas domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.
Daugavpils pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas
amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
2012.gadā notika 26 domes sēdes, 2 no tām bija ārkārtas sēdes. Gada laikā tika pieņemti 594
lēmumi, 33 saistošie noteikumi, 32 nolikumi un viens noteikums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats

11

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats

12

1.3. Daugavpils pilsētas domes personāls
Pašvaldības administrācija – Domes departamenti un nodaļas, kā arī to darbinieki, veic
savus pienākumus saskaņā ar Domes nolikumu un Domes apstiprinātajiem departamentu un
nodaļu nolikumiem.
Administrācijā ietilpst šādi departamenti:
1) Juridiskais departaments;
2) Īpašuma departaments;
3) Jaunatnes departaments;
4) Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;
5) Attīstības departaments;
6) Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa (spēkā ar 01.03.2013.).
Administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vispārējā nodaļa;
Sabiedrisko attiecību nodaļa;
Dzīvokļu nodaļa;
Grāmatvedība;
Finanšu nodaļa;
Bāriņtiesa;
Dzimtsarakstu nodaļa;
Iekšējā audita dienests.

1. tabula. Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 2012.gadā, gada beigās (Datu avots:
Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)

Vecums

Personāla skaits

20 – 24 gadi

3

25 – 39 gadi

64

40 – 59 gadi

93

No 60 gadiem

22

2. tabula. Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis 2012. gadā, gada beigās (Datu avots:
Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)

Izglītības līmenis
Augstākā izglītība:

Darbinieku skaits

% no kopskaita

133

73,1

t.sk. maģistra grāds
2 un vairāk izglītības
Mācās doktorantūrā

Vispārējā vidējā izglītība

27
46
2
49

20,3
34,6
1,5
26,9
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1. att. Daugavpils pilsētas domes personāla sadalījums pēc izglītības līmeņa
2012.gadā, gada beigās (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)

2012.gada beigās pašvaldības administrācijā strādājošo darbinieku skaits bija 182 personas,
t.sk. Daugavpils pilsētas dome nodrošina personāla kvalitatīvu personisko izaugsmi, kas uzlabo
darba rezultātus, veicina jaunu ideju īstenošanu un atvieglo svarīgu jautājumu risināšanu. Lai
pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī 2012.gadā Daugavpils
pilsētas domes personāls piedalījās dažādos profesionāli izglītojošajos semināros un kursos.
Pārskata gadā 17 Daugavpils pilsētas domes darbinieki no 11 nodaļām piedalījās 20 maksas
kursos un semināros.

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1. Iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2012.gada beigās Daugavpilī dzīvoja
100 006 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 051 cilvēkiem jeb par 1,04%.
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits bija 4,5% no iedzīvotāju kopskaita Latvijā un 8,9% no
iedzīvotāju skaita lielākajās republikas pilsētās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tiek skaidrota ar
darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju uz citām ES valstīm, jauniešu emigrāciju uz galvaspilsētu, kā arī
vispārējo negatīvo demogrāfisko situāciju gan valstī, gan pilsētā.
Saskaņā ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, kad tika pārrēķināts pilsētas iedzīvotāju
skaits, Daugavpilī pastāvīgo iedzīvotāji skaits bija 93 588 cilvēki.
Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā.
Iedzīvotāju blīvums bija 1 389 iedzīvotāji uz 1 km2 un tam ir tendence samazināties.
Gads
Iedzīvotāju skaits

2008.
105 958

2009.
104 857

2010.
103 922

2011.
102 870

2012.*
101 057
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3.tabula.Iedzīvotāju skaits Daugvapilī, gada sākumā (Datu avoti: Centrālā statistikas
pārvalde (turpmāk – CSP), *Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk-PMLP)

Gads
Līdz darbspējas vecumam (<15 g.), %
Darbspējas vecumā (15 - 62 g.), %
Virs darbspējas vecuma (>62 g.), %
Demogrāfiskā slodze uz 1 000
darbspējas vecuma iedzīvotājiem

2008.
12,0
67,8
20,2

2009.
12,2
68,1
19,7

2010.
12,5
67,4
20,1

2011.
12,6
66,8
20,6

2012.*
12,7
66,1
21,2

2013*.
13,0
65,4
21,6

475

469

483

498

512

529

4.tabula. Iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, %, gada sākumā (Datu avoti: LR
CSP, *PMLP)

Pēc PMLP datiem 2012.gadā Daugavpilī dzīvoja 65 404 iedzīvotāji darbspējas vecumā jeb
65,4% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars turpina
samazināties - gada laikā tas samazinājās par 1 454 cilvēkiem, t.i. no 66,1% no kopējā iedzīvotāju
skaita 2012.gadā līdz 65,4% pārskata gadā. Pārskata gadā nedaudz pieauga iedzīvotāju skaits
vecuma grupā līdz darbaspējas vecumam - par 151 cilvēkiem un iedzīvotāju skaits vecuma grupā
virs darbspējas vecumam - par 252 cilvēkiem. Šo grupu īpatsvars pilsētas kopējā iedzīvotāju skaitā
sasniedza attiecīgi 13,0% un 21,6%.

2. att. Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas, gada sākumā (Datu avoti: CSP,
PMLP)

Daugavpils ir daudzkulturāla pilsēta. Daugavpils iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu
laikā būtiski nav mainījies.
5.tabula. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs ( %, gada sākumā) (Datu avoti: LR CSP un
PMLP)

Gads
Latvieši

2008.
17,5

2009.
17,6

2010.
17,8

2011.
18,0

2012.
17,8
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2013.
17,9
15

Krievi
Baltkrievi
Ukraiņi
Poļi
Pārējie

53,2
8,0
2,2
14,7
4,4

52,8
7,8
2,1
14,6
5,1

52,3
7,7
2,1
14,4
5,7

51,8
7,6
2,1
14,4
6,1

51,7
7,5
2,1
14,3
6,6

51,4
7,5
2,1
14,2
6,9

3. att. Daugavpils pilsētas nacionālais sastāvs 2012.gadā, %, gada beigās (Datu
avoti: CSP, PMLP)

Saskaņā ar PMLP datiem, gada laikā krievu tautības īpatsvars samazinājās par 0,3% jeb par
833 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaita īpatsvaram grupā „citas tautības” ir vērojama tendence
palielināties. Ja 2008.gadā šajā grupā bija 4,4% pilsētas iedzīvotāju jeb 4 747 cilvēki, tad pārskata
gadā – 6 964 cilvēki jeb 6,9%.
2.2. Nodarbinātība
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) datiem, 2012.gada beigās
bezdarba līmenis Daugavpilī bija 10,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, bezdarbnieku
skaits – 4 762 personas. Gada laikā bezdarba līmenis pieauga par 0,5 procenta punktiem, bet
bezdarbnieku skaits samazinājās par 748 personām, kas izskaidrojams ar to, ka 2012.gada aprīlī
NVA aktualizēja ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu. 2012.gada beigās ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaits Daugavpilī bija 45,0 tūkst. cilvēku. Pārskata gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaits samazinājās par 9,6 tūkst. cilvēkiem jeb par 17,6%.
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4. att. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis Daugavpilī, %, gada beibās (Datu
avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati, gada beigās)

Bezdarba līmenis Daugavpilī bija par 0,1 procenta punktiem lielāks par vidējo Latvijas
līmeni un divas reizes mazāks nekā Latgales reģionā un Rēzeknē, kas padara Daugavpili par pilsētu
ar zemāko bezdarba līmeni reģionā, kā arī ekonomiski pievilcīgāko darba meklētājiem.
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5. att. Bezdarba līmenis Daugavpilī un Latvijas lielākajās pilsētās 2012.gadā, %,
gada beigās (Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra)

Sadalījumā pa mērķa grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda ilgstošie
bezdarbnieki – 1 775 personas jeb 37,3% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita un pirmspensijas
vecuma cilvēki – 668 personas jeb 14% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars samazinājās par 14,4 % punktiem jeb
par 299 personām un par 23,1% punktiem samazinājās jauniešu bezdarbnieku īpatsvars vecumā no
15 līdz 24 gadiem jeb par 139 personām.
Sadalījumā pēc izglītības līmeņa 2012.gada beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu
veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2 148 bezdarbnieki jeb 45,1% no kopējā reģistrēto
bezdarbnieku skaita. 1 067 bezdarbniekiem jeb 22,4% tika norādīta vispārējā vidējā izglītība.
Savukārt 739 bezdarbnieki (15,5% ) bija ar augstāko izglītību un no tiem 71,6% jeb 529 personas
bija sievietes.
Bezdarbnieku sadalījumā pēc vecuma grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda
bezdarbnieki vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1 556 bezdarbnieki jeb 32,7%, reģistrētās
bezdarbnieku personas no 40 līdz 49 gadiem – 1 186 cilvēki jeb 24,9% no kopējā bezdarbnieku
skaita.
Lai atbalstītu bezdarbniekus, Daugavpils pilsētas pašvaldība iesaistījās Nodarbinātības valsts
aģentūras un Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”, kura kopējās izmaksas 324,7 tūkst. Ls. Gada laikā 1 184 bezdarbniekiem bija iespēja
iekārtoties sabiedriskajā darbā.
Lai sekmētu Daugavpils skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, Jaunatnes
departaments organizēja un koordinēja skolēnu grupu vecuma grupā ā no 13 līdz 19 gadiem
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats
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pilsētas mācību, pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās. 1 068 bērniem un jauniešiem bija laba
dzīves skola, jo radās iespēja ne tikai nopelnīt naudu, bet arī iegūt pirmās iemaņas saskarsmē ar
darba devējiem, darba kolektīviem un pieredzi dokumentu lietvedībā. 2012.gadā, pateicoties
jaunajai elektroniskās reģistrācijas sistēmai, pierakstīšanās jauniešu vasaras nodarbinātības
pasākumos tika reģistrēta efektīvi un bez rindām.
Veicinot pašvaldības līdzdalību nodarbinātības politikas īstenošanā Daugavpils pilsētas
pašvaldības teritorijā, Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus izstrādā Nodarbinātības
veicināšanas plānus, īsteno partnerību projektus nodarbinātības veicināšanas jomā, atbalsta
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību, plāno nodarbinātības pasākumus mērķgrupu
iedzīvotājiem, motivācijas un rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem.
2.3. Darba samaksa
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī 2012.gadā bija Ls 370, kas ir par
3% lielāka nekā 2011.gadā. Daugavpilī vidējā darba samaksa ir augstāka par Latgales reģiona
vidējo rādītāju par 11%, bet tā ir par 42% zemāka nekā vidējā darba samaksa Latvijā un par 19%
zemāka nekā vidējā darba samaksa starp lielākajām republikas pilsētām. Strādājošo mēneša vidējā
darba samaksa Daugavpilī ir otra zemākā visu republikas nozīmes pilsētu vidū.

6. att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas lielākajās pilsētās
2012.gadā, Ls, gada beigās (Datu avots: CSP)

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī ir otra zemākā visu republikas nozīmes
pilsētu vidū.
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2.4. Daugavpils ekonomiskais raksturojums
Daugavpils ir pilsēta ar līdzsvarotu daudznozaru ekonomiku, kur nodarbinātības un
labklājības pamats ir mazais un vidējais bizness, kas balstoties uz jaunajām tehnoloģijām, ražo
konkurētspējīgu produkciju.
Daugavpils pilsētas galvenās priekšrocības ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un robeža ar
trim dažādām valstīm, attīstīta infrastruktūra, labvēlīga biznesa vide, zems izmaksu līmenis, mācību
iestāžu koncentrācija un daudznacionāla vide.
Pēc Attīstības departamenta rīcībā esošās informācijas, 2012.gadā Daugavpils rūpniecības
nozares uzņēmumu produkcijas apjoms bija 159,5 milj. Ls, kas ir par 14,5 milj.Ls jeb par 10%
vairāk iepriekšējā gadā. No 2009.gada Daugavpils ekonomikā ir vērojama rūpniecības nozares
produkcijas apjoma palielināšanās tendence un saražotās produkcijas apjoms pārskata gadā ir par
37% lielāks nekā 2009.gadā.

7. att. Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī, milj. Ls, faktiskās cenas, gada
beigās (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Lielākais ekonomiskais produkcijas apjoma pieaugums 2012.gadā bija:
-

dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas/remonta nozarē – 33%;
siltumenerģijas un ūdensapgādes nozarē – 20,1%;
pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē – 15,1%;
plastmasas iepakojuma ražošanas nozarē – 8,5%;
elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošanas nozarē – 8,2%;
ķīmisko vielu un produktu ražošanas nozarē – 5,8%.
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8. tt. Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2012.gadā, %, gada beigās (Datu avots:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Šīs ir Daugavpils pilsētas tradicionālās nozares, kurām ir nodrošināta nepieciešamā
infrastruktūra un kvalificēts darbaspēks. Šīs nozares ir vērts attīstīt arī turpmāk to augstās
pievienotās vērtības dēļ. Dzelzceļa lokomotīvju ritošā sastāva ražošana/remonts un elektrisko
kabeļu un savienojumu ražošana ir šauras uzņēmējdarbības nišas, kurās specializējas pilsētas
uzņēmumi.
Perspektīvākās nozares pilsētā ir tieši tās, kurās jau pašlaik ir attīstītas uzņēmējdarbības
tradīcijas, pieejami visi nepieciešamie resursi, t.sk. kvalificēts darbaspēks. Pašlaik šādas nozares
Daugavpilī ir dzelzceļa nozare, pārtikas produktu, apģērbu un gatavo metālizstrādājumu ražošana
u.c.
Strādājošo skaits Daugavpils apstrādes rūpniecības komercsabiedrībās bija 6 414 cilvēki,
kas ir par 255 strādājošiem vairāk iepriekšējā gadā. Pēdējo gadu laikā rūpniecībā nodarbināto skaits
pieaug vidēji par 4%. 2012.gadā strādājošo skaits rūpniecības komercsabiedrībās bija tikai par 3%
mazāk kā 2008.gadā.
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6.tabula. Strādājošo skaits rūpniecības nozarē, gada beigās (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departaments)

Gads
Strādājošo skaits

2008.
6 612

2009.
5 629

2010.
5 921

2011.
6 159

2012.
6 414

9. att. Strādājošo skaits rūpniecības nozarēs 2012.gadā, gada beigās (Datu avots:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Cilvēkresursu ietilpīgākās nozares Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana,
dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/ remonts, pārtikas un dzērienu ražošana. Pēc
nodarbināto skaita lielākajos uzņēmumos Daugavpilī – AS ”Daugavpils lokomotīvju remonta
rūpnīca” nodarbināto skaits bija 1 145. Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas/remonta
nozarē lielākajā uzņēmumā SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” – Lokomotīvju remonta centrā
darbinieku skaits bija 667.
7.tabula. Daugvapils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences 2011.2012.g. (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Nr.p.k.

1.
2.

Nosaukums
AS ”Daugavpils lokomotīvju
remonta rūpnīca”
SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”
– Vagonu remonta centrs

Produkcijas apjoms (tūkst.
Ls)
2012.g.
2011.g.
%
21 886,8 16 924,7
129
18 369,0

9 679,0

190

Strādājošo skaits (cilv.)
2012.g.
1 145

2011.g.
1 026

%
112

379

318

119
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli”
SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”
– Lokomotīvju remonta centrs
SIA ”Axon Cable”
AS ”Latvijas maiznieks”
SIA ”Ditton pievadķēžu rūpnīca”
SIA ”Zieglera mašīnbūve”
SIA ”Maģistr”
AS ”Latgales piens”

16 990,2
15 523,0

21 102,8
14 913,1

124
101

258
667

261
644

99
104

12 854,0
9 109,9
6 125,2
5 982,4
5 320,9
5 143,9

11 878,0
7 977,0
6 505,1
6 021,8
4 963,1
5 306,9

108
114
94
99
107
97

396
237
342
384
227
184

321
227
344
427
221
180

123
104
99
90
103
102

Nozīmīgākās apstrādes rūpniecības jomas, kurās uzņēmumiem ir augsta eksporta spēja, un
kuri rada augstu pievienoto vērtību, ir:
Gatavo metālizstrādājumu ražošana;
Ķīmisko vielu un produktu ražošana;
Elektrisko kabeļu un savienojumu ražošana.
Daugavpils rūpniecības uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānoti attīstās, paplašinot un
rekonstruējot ražošanas platības, ievieš jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas, paplašina saražotās
produkcijas realizācijas tirgu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Darbu ir uzsākuši jauni
uzņēmumi, kas veicina Daugavpils rūpniecības nozares attīstību.
Pēc CSP datiem kopš 2009.gada ir vērojama nefinanšu investīciju ieguldījumu palielināšanas
tendence. Daugavpils pilsētas pašvaldība atbalsta ikvienu uzņēmēju, kas iegulda līdzekļus modernu
tehnoloģiju iegādei un jaunas ražotnes atvēršanai pilsētā, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumus līdz 50% par zemi un ēkām.

10. att. Daugavpils uzņēmumu un iestāžu nefinanšu investīcijas, milj. Ls, gada
beigās (Datu avots: CSP)

Vairākiem lielākajiem Daugavpils uzņēmumiem ir nepieciešams zināms skaits speciālistu ar
augstu profesionālo kvalifikāciju. Daugavpils pilsētas pasvaldība rīko tikšanās ar augstskolu,
profesionālo skolu pārstāvjiem ar mērķi pielāgot mācību programmu saturu, lai pāaugstinatu to
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kvalitāti. Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes pieejamajiem datiem par 2012.gadu Daugavpils
pilsētā reģistrētas 2 033 komercsabiedrības, kas ir par 177 vairāk kā iepriekšējā gadā, savukārt
individuālo komersantu skaits samazinājās no 517 vienībām 2011.gadā līdz 505 vienībām
2012.gadā.

11. att. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Daugavpilī, gada beigās (Datu
avots: CSP)

Daugavpilī 2011.gadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 45 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas ir
zemākais rādītājs gan Latvijā kopumā, kur ir 69 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem, gan arī Latgales
reģionā (59 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem), kā arī starp republikas lielākajām pilsētām, kur
vidējais vienību skaits ir 57.

12. att. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Daugavpilī 2008.2012.g. (Datu avots: Lursoft)
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2012.gadā Daugavpilī tika reģistrēti 370 jauni uzņēmumi, kas ir par 74 uzņēmumiem mazāk
kā 2011.gadā un likvidēti 167 uzņēmumi, kas ir par 8 uzņēmumiem mazāk kā iepriekšējā gadā.
2.5. Investīcijām piemērotas ražošanas teritorijas un ēkas Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izveidojusi pārskatu ”Daugavpils investīciju iespēju un
ražošanas uzņēmumu katalogs”, kas ir noderīgs uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību
Daugavpilī. Katalogā apkopotas pašlaik brīvās ražošanas ēkas un teritorijas, kurās iespējams attīstīt
uzņēmējdarbību, kā arī esošās lielāko uzņēmumu teritorijas, to adreses un kadastra numuri.
Katalogā arī pieejama informācija par pašvaldībai, privātpersonām un uzņēmumiem piederošiem
īpašumiem, kurus iespējams pirkt vai nomāt. Katalogs veidots, strukturējot visas ražošanas ēkas un
teritorijas pēc to atrašanās vietas industriālajās zonās un īpašniekiem.
Daugavpils 8 industriālās zonas:
1. Cietokšņa noliktavu zona ar platību 53 ha, kur 272 000 m2 jeb 51,4% ir izmantotās
teritorijas un 258 000 m2 jeb 48,6% ir neizmantota teritorija;
2. Ziemeļu rūpnieciskā zona ar platību 113 ha (611 000 m2 jeb 54% ir izmantotās teritorijas,
519 000 m2 jeb 46% ir neizmantotās teritorijas). Blakus zonai atrodas perspektīvais
industriālais parks (Greenfield) (kopējā platība ir 27 ha), kur 12 ha (44%) teritorijas ir
iznomāti SIA „Hi Tech Energy” uzņēmuma celtniecībai. Teritorija atrodas Daugavpils
pašvaldības īpašumā;
3. Čerepovas rajona rūpnieciskā zona ar platību 88 ha kopā ar naftas bāzi, kur 639 000 m2 jeb
72,6% ir izmantotās teritorijas un 241 000 m2 jeb 27,4% ir brīvās teritorijas;
4. „Dauer” industriālā zona ar platību 14 ha , t.sk. darījumu zona 2,63 ha (izmantots 17 300
m2 jeb 66%, brīvi pieejama 9 000 m2 jeb 34%). Tiek izmantots 95 200 m2 jeb 68% no
teritorijas, bet 44 800 m2 jeb 32% ir brīvas teritorijas:
5. Mālu ielas rajona rūpnieciskā zona ar platību 6,3 ha, kur brīvo teritoriju faktiski nav.
6. Dzelzceļa apkalpes infrastruktūras objektu zona ar kopējo platību 48 ha, t.sk. AS
„Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas” teritorija 29 ha un Latvijas Dzelzceļa objektu
teritorija 19 ha platībā. Brīvo teritoriju zonā nav.
7. Gajoka rietumu daļas rūpnieciskā zona ar platību 6,2 ha, no tiem 49 600 m2 jeb 80%
teritorijas tiek izmantotas, bet 12 400 m2 jeb 20% netiek izmantotas;
8. Ligiņišku rūpnieciskā zona, kuras platība ir 11,5 ha (izmantots tiek tikai 20% no teritorijas).
No tiem komercdarbības objektu apbūves teritorijas platība – 52 440,5 m2 un ražošanas
objektu apbūve – 63 053,5 m2.
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2012. gadā Daugavpils pilsētā bija pieejami 97 brīvi industriālie objekti – zeme vai
ražošanas ēkas uzņēmējdarbības vajadzībām. Kopumā pieejamais ražošanas ēku un teritoriju
apjoms ir vērtējams kā pietiekams uzņēmējdarbības uzsākšanai Daugavpilī, kā arī uzņēmējiem ir
iespēja izvēlēties stratēģiski izdevīgāko vietu pilsētā. Iespējamie riski un problēmas ir nepietiekama
tehniskā infrastruktūra objektos, piemēram, nepietiekama vai neesoša energoapgāde un sakaru
infrastruktūra. Lai veicinātu un attīstītu uzņēmējdarbību pilsētā, pašvaldība iesaistās rūpniecisko
zonu infrastruktūras jautājumu sakārtošanā, tādējādi sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Laika posmā no 2012. līdz 2014.gadam plānots uzsākt infrastruktūras sakārtošanas projektus
kopsummā par 5,8 milj. Ls (t.sk. ES finansējums 4,7 milj. Ls). ERAF projekta „Ziemeļu
rūpnieciskās zonas

infrastruktūras

attīstība”

ietvaros tiks

veikta teritorijas pievadceļu,

apgaismojuma un inženierkomunikāciju kvalitātes uzlabošana un ERAF projekta „Daugavpils
pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana (Liepājas un Varšavas ielas rekonstrukcija)”
ietvaros plānots veikt Daugavpils pilsētas ielu satiksmes infrastruktūras rekonstrukciju, kas
nodrošinās industriālo un ražošanas zonu pieejamību pilsētas teritorijā.
2.6. Tūrisms

Nozīmīgākie Daugavpils tūrisma objekti: cietoksnis ar Marko Rotko mākslas centru,
Daugavpils Teātris,

Māla mākslas centrs, Latgales Zoodārzs, Daudzfunkcionālais sporta

komplekss, Ledus halle, Spīdveja centrs – stadions „Lokomotīve”, Baznīcu kalns, pilsētas
vēsturiskais centrs ar pirmo gājēju ielu Latvijā, kā arī citi objekti.
2012. gadā

Daugavpils pilsētas pašvaldība turpināja aktīvi iesaistīties tūrisma nozares

attīstībā, pievēršot uzmanību pozitīvā pilsētas tēla veidošanai, mārketinga pasākumiem, suvenīru
izgatavošanai u.c. Lai veicinātu Daugavpils ražojumu atpazīstamību tika izveidots zīmols
“Daugavpils prece”. Daugavpils pilsētas dome apstiprināja Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības
koncepciju, kuras ietvaros tika veikta vispārīga esošās situācijas analīze tūrisma nozarē un definēta
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības vīzija: Daugavpils – pieprasīts un starptautiski atpazīstams
ceļojumu galamērķis. Tūrisma nozares attīstības veicināšanai Daugavpils pilsētā tika piedāvāts
risinājums, kas paredz tūrisma resursu kvalitātes paaugstināšanu, esošo tūrisma piedāvājuma
dažādošanu, tūrisma infrastruktūras uzlabošanu, kā arī pašvaldības aktīvu līdzdalību pozitīva
pilsētas tēla veidošanā.
Pārskata gadā apmeklētāju skaits Daugavpils tūrisma objektos ievērojami pieauga. Latgales
zoodārzā apmeklētāju skaits, salīdzinot ar 2011.gadu, pieauga par 3,3% sasniedzot 32,5 tūkstoši
apmeklētāju, kas bija visapmeklētākajs tūrisma objekts Daugavpilī 2012.gadā. Daugavpils
novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju skaits sasniedza 19,3 tūkstoši, kas ir par 3,7%
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vairāk kā iepriekšējā gadā. Daugavpils Teātra skatītāju skaits pieauga par 33,6% un sasniedza 25,4
tūkstošu.
Sporta sacensību apmeklētāju skaits Spīdveja centrā – stadionā „Lokomotīve” bija 62,6
tūkstoši, kas ir par 18,6% vairāk kā 2011.gadā, bet Ledus hallē apmeklētāju skaits pieauga par 34%
sasniedzot 34,0 tūkstošu.
Daugavpils pilsētas atpazīstamības un tūrisma nozares attīstības veicināšanai 2012.gada
februārī tika rīkota Daugavpils Starptautiskā Tūrisma konference, kurā piedalījās tūrisma nozares
speciālisti no Latvijas, Eiropas, Krievijas un Baltkrievijas.
Saskaņā ar CSP datiem, pārskata gadā Daugavpils viesnīcas un citas tūristu mītnes
apkalpoja 38,9 tūkst. tūristu, kas ir par 8,5 tūkst. tūristu vairāk kā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā
par 9,7 tūkstošiem pieauga arī tūristu nakšņojumu skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs un
sasniedza 56,5 tūkstošus. 2012.gadā Daugavpils viesnīcās un citās tūristu mītnēs tika apkalpoti
15, 1 tūkst. ārzemju tūristu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ārzemju tūristu skaits pieauga 1,4
reizes, bet ārzemju tūristu nakšņojumu skaits Daugavpilī pieauga 1,3 reizes.

13. att. Apkalpoto personu un nakšņojumu skaita Daugavpilī, gada beigās (Datu
avots: CSP)

Daugavpils cietokšņa attīstība
Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir vienīgais īpašu pārbūvju neskartais 19.gadsimta
pirmās puses cietoksnis Baltijas valstīs. Tas ir vienīgais Ziemeļeiropā, kas saglabājies bez
ievērojamām izmaiņām ar unikālu fortifikācijas sistēmu. Daugavpils cietokšņa ansamblis sastāv no
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galvenā cietokšņa ar ampīra un klasicisma apbūvi, ar attīstītu aizsardzības sistēmu, kas atrodas
Daugavas labajā krastā, kā arī no priekštilta nocietinājuma, kas atrodas Daugavas kreisajā krastā un
kalpoja tilta un pārceltuvju aizsardzībai. Lai saglabātu un atjaunotu Daugavpils cietokšņa teritorijā
esošos objektus, pārskata gadā tika:
pabeigta Arsenāla ēkas rekonstrukcija un Marka Rotko mākslas centra izveide;
uzsākts projekts „Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana”;
veikts Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un
inženiertīklu renovācija;
veikta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes ēkas, Valsts policijas koledžas Latgales
reģionālās filiāles un Valsts arhīva ēku rekonstrukcija;
organizētas Eiropas kultūras mantojuma dienas Daugavpils cietoksnī, kuru tēma bija
„Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums”;
atklāti jauni ekskursiju maršruti Daugavpils cietokšņa teritorijā;
sadarbībā ar Valsts nekustamiem īpašumiem uzssākta koncepcijas izstrāde par Daugavpils
cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem.
Daugavpils cietoksnī, neskatoties uz remontdarbiem, apmeklētāju skaits pieauga divas
reizes, pārskata gadā sasniedzot 7 241.

3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Daugavpils pilsētas budžets ir galvenais finanšu dokuments, kurš nosaka pašvaldības rīcībā
esošo finanšu resursu apjomu likumā noteikto pamatfunkciju izpildei, izvirzīto mērķu un prioritāšu
realizācijai. 2011.gada 25.oktobrī tika izveidota komisija, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības
deputāti un atbildīgie speciālisti, kas izvērtēja prognozējamos ieņēmumus, izdevumus, sagatavoja
budžeta projektu un iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada budžets tika apstiprināts 2012.gada 26.janvārī.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 86.pantu, Ministru kabinets ar pašvaldībām ik gadu
saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses. Valsts budžeta izstrādāšanas laikā notika
plašas diskusijas par valdības piedāvāto konsolidācijas pasākumu kopējo ietekmi uz pašvaldībām.
Rezultātā tika parakstīts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās
un domstarpību protokols, kas noteica nodokļu prognozes, mērķdotācijas apmēru, autoceļu
finansējumu, valsts budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam un citu būtisku
finansējumu. Tika panākts, ka valsts pašvaldībām garantē iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumus 98% apmērā, iepriekš noteikto 96% apmērā. Saistībā ar sociālās drošības stratēģijas
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pasākumiem, puses vienojās no valsts budžeta līdzfinansēt 2012.gadā izmaksātos garantētā
minimālā ienākuma pabalstus 50% apmērā un no valsts budžeta līdzfinansēt līdz 2012.gada
1.maijam izmaksātos dzīvokļa pabalstus 20% apmērā. Smagākais jautājums, kas bija palicis
domstarpību sadaļā saistīts ar pašvaldību autoceļu un ielu finansējumu, kas pēdējos gados ir
ievērojami samazinājies.
Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi ietekmē pašvaldības darbību un
ilgspējīgas attīstības iespējas. Lai gan Daugavpils pilsētas pašvaldības vērtētie ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju ir zemākie valstī, pašvaldība turpina realizēt izvirzītos mērķus un nodrošināt obligāto
funkciju izpildi. Pašvaldības budžets tika veidots balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā
noteiktajām nodokļu prognozēm, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tika plānoti ar
piesardzības principu

- valsts garantēto 98% procentu apmērā. Gada laikā, pieaugot budžeta

izpildes rādītājiem (iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde pārsniedza pirmatnējo plānu
par 2,1 milj. latiem), radās iespēja piešķirt papildu finansējumu pašvaldības obligāto funkciju un
prioritāro mērķu izpildei, t.sk. ceļu infrastruktūras uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanas darbiem,
sporta un izglītības iestāžu remontdarbiem, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un citām
aktivitātēm.
8.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 2007.-2013.g., milj. Ls (Datu avots:
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Pamatbudžets

Speciālais budžets

Pavisam

48.6
53.5
54.8
57.5
59.8
50.5
50.6

2.9
3.6
1.5
1.1
1.2
1.2
1.0

51.5
57.1
56.3
58.6
61.0
51.7
51.6

2007.gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011.gads
2012.gads
2013.gads

9.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada budžeta izpilde, Ls (Datu avots: Daugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Resursi izdevumu segšanai
(kopā)
Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā
Ieņēmumi
Saņemti aizņēmumi
Izdevumi, aizņēmumi,

Pamatbudžets

Speciālais
budžets

Kopbudžets

1 252 349

Ziedojumi
un
dāvinājumi
21 992

66 089 678
13 315 814

65 839

11 769

13 393 422

50 473 301
2 300 563
56 770 474

1 186 510

10 223

1 179 834

14 097

51 670 034
2 300 563
57 964 405

67 364 019
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ieguldījumi (kopā)
Izdevumi
Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā
Aizņēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu atlikums
gada beigās

54 584 433
366 387

1 179 834

1 819 654
9 319 204

14 097

72 515

7 895

55 778 364
366 387
1 819 654
9 399 614

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2012.gadā sastādīja 51,7 milj.latu, no tiem, nodokļu un
nenodokļu ieņēmumi bija 27,8 milj.latu

jeb 53.8% no kopējiem ieņēmumiem. Nodokļu un

nenodokļu ieņēmumu apjoms ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, par 3,0 milj.latu, kas
deva iespēju segt augošos izdevumus noteikto obligāto funkciju jomās. Savukārt, tuvojoties
struktūrfondu plānošanas perioda nobeigumam, projektu finansēšanai paredzēto ieņēmumu apjoms
pašvaldības budžetā no 2012.gada sāk samazināties. Tas ir galvenais iemesls, kas ietekmēja
pašvaldības kopbudžeta ieņēmumus samazinājuma virzienā, taču šis apstāklis nesamazināja
ieplānoto pašvaldības programmu un projektu izpildi, kas tika finansēti papildus no naudas līdzekļu
atlikuma uz gada sākumu.
Nozīmīgu darbu pašvaldība ieguldīja Eiropas Savienības fondu apguvē un ir kāpinājusi
pilsētas infrastruktūras sakārtošanas tempus. Galvenais uzdevums 2012.gadā bija turpināt esošos
projektus un tika

uzsākta jaunu projektu īstenošana - tranzītielas A13 rekonstrukcija pilsētas

teritorijā, Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana, siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana apgaismojuma infrastruktūrā, tramvaju infrastruktūras attīstība. Saņemtie
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2012.gadā sastādīja 5.9
milj.latu.
10.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2011.-2013.g,

(Datu avots:

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa)
2011.gads
2012.gads
Izpilde
2011/2010
2012/2011
(Ls)
Izpilde (Ls)
(%)
(%)

Ieņēmumi
KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi kopā
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums
Īpašuma nodokļi
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts
(pašvaldību)
nodevas
un
maksājumi
Sodi un sankcijas

2013.gads
Plāns (Ls)

2013/2012
(%)

61 027 779
59 795 166
24 877 089
21 998 434

104,19
104,07
106,72
106,79

51 670 034
50 473 301
27 831 555
24 746 824

84,67
84,41
111,88
112,49

51 590 574
50 557 551
26 452 070
24 053 439

99,85
100,17
95,04
97,20

232 831
2 031 438
153141

76,42
119,79
122,81

268 893
2 063 277
189913

115,49
101,57
124,01

26 9273
1 600 258
180000

100,14
77,56
94,78

81 957

60,99

177 512

216,59

1 000

0,56

56 483
106 755

85,71
102,87

53 352
110 721

94,46
103,72

52 600
96 000

98,59
86,70
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Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā
īpašuma pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

Pašvaldību budžetu transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
Maksājumi no PFIF
Dotācija
no
pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu
Valsts budžeta dotācija pašvaldībai ar
zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem un
par
sociālās
saprūpes
iestādēs
ievietotajiem bērniem un iemītniekiem
Speciālā budžeta ieņēmumi kopā
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu)
fondam
Mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi

23098

70,87

40861

176,90

22500

55,05

192 952

77,80

180 202

93,38

177 000

98,23

2 635 244
98 224

115,83
84,68

2 407 970
82 228

91,38
83,71

2 470 743
118 964

102,56
144,68

451 504

79,83

547 353

121,23

480 000

87,69

0
25 993 591
2 257 819

0
91,70
88,04

986
14 780 928
1 238 959

0,00
56,86
54,87

0
16 187 722
1 316 567

0
109,52
106,26

94 911

211,14

74 361

78,35

32 746

44,04

3 386 784
1 205 004
47 352

1429,02
109,75
112,60

3 508 961
1 186 510
98 293

103,61
98,47
207,58

3 498 739
1 032 223
60 000

99,71
87,00
61,04

830 888
314 966
11 798
27 609

116,70
95,93
75,82
161,77

711 019
369 041
8 157
10 223

85,57
117,17
69,14
37,03

641 503
323 231
7 489
800

90,22
87,59
91,81
7,83

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada pamatbudžetā saņemti ieņēmumi Ls 50 473 301
apmērā, kas ir par 15.6 % jeb 9.3 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Kā jau iepriekš
tika minēts, galvenais kopbudžeta ieņēmumu samazinājuma iemesls ir pilsētvides un satiksmes
infrastruktūras investīciju projektiem saņemtā finansējuma samazinājums pārskata gadā.
Struktūrfondu finansēto projektu summas tika saņemtas iepriekšējā periodā, kuras netika apgūtas un
saglabājās kā naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu. Pašvaldībai nākas diezgan bieži
saskarties ar riskiem, kas

ietekmē projekta aktivitāšu izpildes termiņus, piemēram, projekta

iepirkuma rezultāti tiek pārsūdzēti, kas procesu var pagarināt par vairākiem mēnešiem.
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14. att. Pamatbudžeta ieņēmumi, milj. Ls (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļa)

Pašvaldības ieņēmumu lielums ir cieši saistīts ar darba tirgus rādītājiem, jo viens no
galvenajiem pašvaldības budžeta ieņēmumu avotiem ir – iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi.
Tieši šī ieņēmumu avota izmaiņas viskrasāk ietekmē pašvaldības spēju veikt likumā noteiktās
funkcijas un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
Pārskata gadā tika samazināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums
pašvaldību budžetos - no 82% 2011.gadā līdz 80% 2012.gadā. Ņemot vērā Valsts budžeta likumā
noteikto ierobežojumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju no
valsts budžeta, tekošā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā tika
plānoti 98% no gada prognozes jeb Ls 22 695 298 apmērā. Lai gan nodokļu ieņēmumi pamazām
sāk pieaugt, un arī 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiskā izpilde ievērojami pārsniedza
prognozi, tie nav sasnieguši pirmskrīzes perioda apjomu. 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu faktiskā izpilde sastādīja Ls 24 746 824, kas bija par 12% vairāk nekā gadu iepriekš. Bez
tam, 2012.gadā tika saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Valsts
kases sadales konta Ls 268 893 apmērā.
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15. att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas (Datu avots: Daugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju 2012.gada 12 mēnešos no
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākuma:
pārskata periodā faktiski ieturētās nodokļa summas (pēc pārskatiem) Ls 31 690 296,45
(2011.gadā - Ls 27 320 897,27);
pārskata periodā budžetā faktiski iemaksātās nodokļa summas Ls 30 590 860,05 (2011.gadā
- Ls 26 911 613, 78).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielāko maksātāju vidū ir pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības – Daugavpils Izglītības pārvalde un SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, kā arī
citi lielākie darba devēji mūsu pilsētā.
Turpmākajos gados saskaņā ar grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme līdz 2015.gadam tiks samazināta par 5 procentpunktiem, t. sk.
2013.gadā par vienu procentpunktu – līdz 24%. No 2013.gada 1.jūlija par 10 latiem ir plānots
paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu – no 70 latiem
uz 80 latiem. Šo izmaiņu rezultātā samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tas
skars arī pašvaldības ieņēmumu daļu turpmākajos gados.
Otrs lielākais nodokļu ieņēmumu avots, kas tiek iekasēts pašvaldības budžetā, ir nekustamā
īpašuma nodoklis. Šī nodokļa ieņēmumi, pamatojoties uz izstrādāto prognozi, tika plānoti
pašvaldības budžetā Ls 1 791 779 apmērā. Faktiskie nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā
ievērojami pārsniedza prognozi un sastādīja Ls 2 063 277, kas ir par Ls 31 839 vairāk salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu. Tai skaitā iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādi iekasēti
Ls 235 283 apmērā (2011.gada – Ls 249 582, 2010.gadā - Ls 160 689) un zemes nodokļa parādi Ls
38 apmērā.
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Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļu, kas nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju pienākumu mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību, kā
arī valsts nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas pieteikties pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, 2012.gadā Finanšu nodaļā
ir saņemti 883 nodokļa maksātāju iesniegumi, t.sk. no fiziskām personām - 825, no juridiskām
personām - 58, kas ir par 84 iesniegumiem vairāk nekā 2011.gadā, kad tika saņemti 799 iesniegumi
(2010.gadā saņemti 662 iesniegumi). Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē pēc stāvokļa uz 2012.gada 31.decembri reģistrēti 102
947 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju konti.
2012.gadā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem bija noteikusi neaplikt ar nekustamā
īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas,
kā arī tika saglabāts nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma ierobežojums. Lai atvieglotu
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu
slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus, Daugavpils pilsētas domē tika pieņemti saistošie
noteikumi „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”. Nodokļa
maksātāji, kuriem bija uzskaitīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds pēc stāvokļa uz 01.09.2011. un
tas nebija samaksāts līdz 01.10.2012., sākot no 1.oktobra un līdz 31.decembrim varēja pieteikties
dalībai nodokļu atbalsta pasākumā. Parādniekiem pēc pamatparāda un 10% soda naudas nomaksas
paredzēts dzēst nokavējuma naudu un atlikušo soda naudu. Saskaņā ar Nodokļu atbalsta likumā
noteiktiem nosacījumiem, nodokļa maksātāji varēja saņemt samaksas termiņa pagarinājumu līdz 60
mēnešiem. Dalībai nodokļu atbalsta pasākumā pieteicās 103 nodokļa maksātāji, t.sk.75 fiziskas
personas, 28 juridiskas personas.
Pārskata gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 1 512 personām Ls 32
989,73 apmērā (2011. gadā – Ls 28 934,45; 2010.gadā – Ls 27 396,20), t.sk.:
- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par 229 objektiem politiski represētajām personām par
summu Ls 1 115,32;
- nekustamā īpašuma nodokļa par “mājokli” atvieglojumi 1 114 trūcīgām personām par summu Ls 4
011,66;
- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, pamatojoties uz domes Saistošajiem noteikumiem “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”, 169 personām Ls 27 862,75
apmērā (t.sk. 162 fiziskām personām - Ls 3 161,20, juridiskām personām Ls 24 701,55).
Joprojām turpina pieaugt nekustamā īpašuma nodokļa parāda apjoms. Pamatojoties uz
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas datiem, nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz
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2012.gada 31.decembri sastādīja Ls 996 088,87 (uz 2011.gada 31.decembri

- 926 431,73,

2010.gada 31.decembri - Ls 790 027,54, uz 2009.gada 31.decembri - Ls 550 650,19).
Lai sekmētu nodokļu iekasēšanu un mazinātu nodokļu parādus, tika pieņemti 9 lēmumi par
nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un parāda sadalīšanu termiņos līdz 1 gadam uz summu
Ls 119 681,02, pieņemti 120 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par Ls 221 744,47, no
tiem labprātīgi un tiesu izpildītāju piedziņas rezultātā nomaksāti Ls 40 758,41, izsūtīti 8 kreditora
prasījumi maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem par summu Ls 41 783,44, izteikts 131
brīdinājums par nodokļa parāda summu Ls 172 000, kā rezultātā nomaksāta gandrīz Ls 49 000 liela
parāda summa.
Trešais nodoklis, kura ieņēmumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā ir azartspēļu nodoklis.
Azartspēļu nodokli maksā uzņēmumi, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”
noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no
azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi tās
pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

2012.gadā azartspēļu nodokļa

maksātāju skaits nav palielinājies un tās bija 8 juridiskas personas. Valsts budžeta papildu
konsolidācijas ietvaros no 2011.gada 1.jūnija tika paaugstināta azartspēļu nodokļa likme, līdz ar to
nodokļa ieņēmumu pieaugums bija vērojams jau 2011.gada otrajā pusgadā, savukārt 2012.gadā šie
ieņēmumi sastādīja Ls189 913, kas bija par 24 % vairāk nekā gadu iepriekš.
Atbilstoši likumam ”Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, tiek iekasētas valsts (pašvaldību) nodevas, kuru
apjoms sastādīja Ls 53 352 jeb par Ls 3 131 mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Valsts nodevas
par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personu apliecinošajos dokumentos un civilstāvokļa
aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu sastādīja Ls 13 511. Savukārt pašvaldību nodevu
ieņēmumi 2012.gadā bija Ls 39 841, kurus veidoja:
ieņēmumi no nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
samazinājās un sastādīja Ls 14 677;
ieņēmumi no nodevas par būvatļaujas saņemšanu sastādīja Ls 8 237;
nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās iekasētas Ls 2 257
apmērā;
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās iekasēta Ls 6 306;
pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu Ls 2 458;
pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu Ls 2 430;
pārējās pašvaldības nodevas iekasētas Ls 3 476 apmērā.
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2012.gadā pašvaldības budžetā sodi un sankcijas iekasētas Ls 110 721 apmērā, tai skaitā
naudas sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Ls 47584 un par vispārējiem nodokļu
maksāšanas pārkāpumiem Ls 63 137. Par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem vairums ir
sodi par transporta pārkāpumiem.
Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma Ls 177 512 latu apmērā veido dividendes, kas
Ls 176 409 apmērā tika saņemtas no AS ”Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, kur
Daugavpils pilsētas domei pieder 37,2% kapitāla daļu, kā arī ieņēmumi par norēķinu kontu
atlikumiem Ls 1103 apmērā.
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir saņemti par 8,6%
mazāk nekā gadu iepriekš un tie sastādīja Ls 2 407 970 latus. Lielākie iestāžu maksas pakalpojumu
un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai Ls 811 651 apmērā,
ieņēmumi par nomu un īri Ls 465 734, ieņēmumi par biļešu realizāciju Ls 73 475, maksa par
personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) Ls 489 636 un citi ieņēmumi.
Turpina samazināties ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas. 2012.gadā ieņēmumi
no nekustamā īpašuma pārdošanas sastādīja Ls 180 202, kas bija par 6,6% mazāk nekā gadu
iepriekš.
Transfertu apjoms pašvaldības budžetā 2012.gadā sastādīja Ls 20 151 548 un tie bija 39,9 %
no pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. Valsts budžeta transfertus veido mērķdotācijas pedagoģisko
darbinieku atlīdzībai un speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, finansējums projektiem, finanšu
izlīdzināšanas rezultātā saņemtās dotācijas un cits mērķa finansējums. Pašvaldību budžetu transferti
tiek saņemti no pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītojas Daugavpils skolās vai apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes, lai segtu izmaksas par šo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākie maksātāji
ir Daugavpils novada pašvaldības - Naujenes pagasta padome, Kalkūnes pagasta padome, Lauceses
pagasta padome, Tabores pagasta padome, Demenes pagasta padome. Debitoru parāds par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem gada nogalē sastādīja Ls 952 (2011.gada beigās - Ls 9 370).
Transfertu lielumu kopējos pamatbudžeta ieņēmumos ir ietekmējis

Eiropas Savienības

struktūrfondu finansējuma samazinājums projektu īstenošanai, kas 2012.gadā sastādīja
Ls 5 870 251 (2011.gadā – Ls 15 211 240).
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir to pašvaldību vidū, kuras saņem dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda. Tekošā gada izlīdzināšanas fonda dotācija sastādīja Ls 1 238 959, kā
arī tika saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu Ls 74 361
apmērā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 2012.gadā pašvaldība par
iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim saņēma dotāciju
Ls 41 000 apmērā un papildu dotāciju Ls 3 467 961 (2011.gadā - Ls 3 302 784) apmērā, jo
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Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir zemāk vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas.
Svarīgs nosacījums pašvaldības turpmākai attīstībai ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēma, kuras jaunie modeļi pašreiz tiek apspriesti dažādu pašvaldību grupās. Daugavpils pilsēta
pašreiz saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un papildu dotāciju,

jo

Daugavpils pilsētas pašvaldības ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas ir vieni no zemākajiem valstī.
Svarīgi, lai valsts realizētā nodokļu un dotāciju sistēma būtu prognozējama un stabila, spētu
nodrošināt pašvaldību budžetu ieņēmumu pieaugumu, atbilstoši Latvijas izaugsmes tempiem.
Pašvaldības domei, pieņemot lēmumu par noteiktu aktivitāšu veikšanu, ir jāņem vērā tā ietekme uz
pašvaldības darbību vismaz vidējā termiņā, tāpēc pašvaldības ieņēmumu prognozes nākotnē un
spēja uzņemties ilgtermiņa saistības ir nozīmīgas realizējot jaunas iniciatīvas.
2013.gadā lielākās valsts budžeta transfertu izmaiņas skars sociālo sfēru, jo ir pārtraukts
garantētā minimālā ienākuma pabalsta un dzīvokļa pabalsta līdzfinansējums no valsts budžeta.
3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā sastādīja Ls 54 584 433, kas bija par 6,02% mazāk nekā
iepriekšējā gadā. No tiem 41% tika novirzīts mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestāžu
uzturēšanai un renovācijai, 29% pilsētas infrastruktūras objektu rekonstrukcijai, teritorijas
labiekārtošanai, zaudējumu kompensācijai pārvadātājiem, 11% sociālajai jomai un 12% kultūras
un sporta objektu uzturēšanai un pasākumu finansēšanai.
11.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.-2012.g. (pēc vadības
funkcijām) (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa)
Izdevumu kategorija
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Pavisam

2011.gada
izpilde
(Ls)
3 764 730
588 107
11 561 951
2 850 191
3 213 092
71 488
4 938 127
24 679 678
6 413 467
58 080 831

2012.gada
izpilde
(Ls)
3 558 471
630 901
10 011 621
2 286 131
3 646 850
61 635
6 278 436
22 326 412
5 783 976
54 584 433

2013.gada
plāns
(Ls)
3 979 903
655 074
18 916 124
2 149 717
3 510 997
62 282
4 045 290
22 907 999
5 684 540
61 911 926
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16. att. Pamatbudžeta izdevumi, milj. Ls (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļa)

Ņemot vērā, ka pašvaldības teritorijā ir liels izglītības iestāžu skaits, izdevumi izglītības
nozarei ir dominējošie pašvaldības budžetā un tie sastādīja 22,3 milj.latu no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības iestāžu sekmīgas darbības svarīgākais priekšnoteikums ir
izglītības iestāžu infrastruktūra. t.sk. apkārtējā vide, telpas, inventārs, aprīkojums. Tāpēc ar Eiropas
Savienības struktūrfondu atbalstu pašvaldība turpina investēt līdzekļus skolu ēku infrastruktūras
sakārtošanā, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus un uzlabojot ēku vizuālo izskatu, kā arī
labiekārtojot pieguļošās teritorijas. Problēmas pārskata gada laikā radīja apstāklis, ka būvfirma SIA
„Svente Holding” nav spējusi savlaicīgi izpildīt savas līgumsaistības attiecībā uz Daugavpils
izglītības iestāžu renovācijas projektu īstenošanu. Pēc kārtējās situācijas analīzes Daugavpils dome
lauza līgumu un atteicās no šī būvuzņēmēja pakalpojumiem un izsludināja atkārtotu konkursu uz
atlikušajiem mācību iestāžu renovācijas darbiem. Līdzīga situācija izveidojās īstenojot projektu
"Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana", kur līgums tika lauzts ar darbu veicēju SIA „Gādība”. Rezultātā šos
darbus ar diezgan lielu nokavēšanos veiks citas būvfirmas. Tas kļuva par galveno iemeslu, kas
ietekmēja kopējos izdevumus izglītības jomā samazinājuma virzienā, salīdzinot ar iepriekšējo
periodu.
Pārskata gadā Dome apstiprināja saistošos noteikumus par ēdināšanas izdevumu
atvieglojumiem 2.- 4. klašu izglītojamiem, kas noteica kompensāciju 50% apmērā par ēdināšanas
pakalpojuma izmantošanu skolas ēdnīcā un saistošos noteikumus par braukšanas maksas
atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 100%
apmērā un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem - 50% apmērā no braukšanas maksas.
Minēto noteikumu izpilde pārskata gadā un turpmākajos gados tiks finansēta no pašvaldības
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budžeta līdzekļiem. Bez tam, atsevišķu valdības normatīvo aktu realizācija būtiski palielināja
izdevumus pašvaldības budžetā. Paaugstinot zemākās mēneša darba algu likmes par 10% no valsts
budžeta finansētajiem pedagogiem, pašvaldībai bija jānodrošina darba samaksas pieaugums arī no
pašvaldības budžeta finansēto pedagogu darba samaksai.
Ievērojami finanšu resursi pēdējos gados ir ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi
īstenojot Eiropas Savienības fondu apguves programmas. Šajā kategorijā ir vērienīgs izdevumu
pieaugums arī 2012.gadā, jo pārskata gadā Arsenāla ēkā turpinājās M. Rotko mākslas centra
izveides darbi. Šie darbi tuvojas nobeigumam un centrs savu darbību uzsāks 2013.gadā kā
daudzfunkcionāls, starptautisks mākslas un izglītības centrs ar mērķi veicināt mākslas vērtību
saglabāšanu, iedzīvotāju izglītošanu, mākslas procesu attīstības decentralizāciju, attīstot atbilstošu
kultūrvidi arī Latvijas reģionos.
Pārskata gadā ir pieauguši izdevumi pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai
un sasniedza 3,6 milj. latu. Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu,
tika pabeigts pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcijas projekts pilsētas
vēsturiskajā centrā. Renovētās ēkas Muzeja ielā 6 un Saules ielā 5A paredzētas divu Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestāžu darbībai - Pašvaldības policijai un Komunālās saimniecības pārvaldei.
12.tabula. Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Finanšu
nodaļa)

Iestādes / programmas nosaukums

2011.gada
izpilde
(Ls)

2012.gada
izpilde
(Ls)

2013.gada
plāns
(Ls)

Pilsētas dome

1 973 041

2 200 078

2 257 341

31 045

33 999

35 734

500

500

500

13 000

14 000

14 000

500

500

500

0

6 977

7 977

1 400

2 844

2 844

Velēšanu komisija

0

0

64 452

Pašvaldības policija

435 469

493 866

520 976

Glābšanas dienests

89 102

88 960

85 513

Detoksikācijas palātas pakalpojumi

63 536

48 075

48 585

18 359 494

18 494 664

16 883 509

Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai
Dalības maksa Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācijai
Dalības maksa Latvijas lielo pilsētu asociācijai
Dalības maksa biedrībai ”Slimnīcas atbalsta
biedrība”
Dalības maksa biedrībai „Latgales reģiona attīstības
aģentūra”
Dalības maksa biedrībai ”Eiroreģions ”Ezeru
zeme””

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
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Sporta pārvaldes Bērnu jaunatnes sporta skola

478 259

515 972

567 640

Mākslas vidusskola ”Saules skola”

349 842

349 755

0*

Atbalsts skolēnu ēdināšanai (pamatizglītības iestāžu
skolēnu ēdināšana)

105 627

167 576

413 888

Pašvaldības stipendijas

3 600

3 600

3 600

SIA ”Bērnu veselības centrs” - logopēdiskais
kabinets

7 324

610

0

3 965 869

4 174 872

4 265 348

Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

769 450

786 870

814 768

Bāriņtiesa

82 868

94 444

92 461

1 722 776

1 849 928

2 081 434

4 584 664

6 233 212

5 698 459

214 978

396 625

335 607

50 000

391 815

304 526

165 226

165 253

226 780

1 693 328

1 803 417

1 578 529

Latgales centrālā bibliotēka

370 927

417 341

439 154

Novadpētniecības un mākslas muzejs

166 000

221 684

199 210

Latviešu kultūras centrs

760 244

864 011

767 472

Poļu kultūras centrs

31 132

32 557

31 416

Krievu kultūras centrs

79 476

74 840

68 991

Baltkrievu kultūras centrs

20 931

19 151

17 568

Latgales zoodārzs

143 217

194 959

309 356

Jaunatnes departaments

113 343

115 611

135 224

Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi

105 847

104 036

102 691

Kultūras pārvalde

220 047

266 801

316 810

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde ”Kultūras
pils”

390 584

171 347

176 224

Cietokšņa kultūras un informācijas centrs

18 458

32 318

35 325

Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldības dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem
Daugavpils pilsētas iestāde
”Komunālās
saimniecības pārvalde”
Mājokļu apsaimniekošana un kapitālais remonts
Pašvaldības līdzdalība daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu programmā
Nekustamo īpašumu iegāde, noma, uzturēšana un
apsaimniekošana,
atsavināšanas
procesa
nodrošināšana
Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

0

230 956

451 389

55 550

73 187

73 408

Sabiedrisko organizāciju atbalsts

0

19 990

20 000

Atbalsts reliģiskajām draudzēm kultūras un vēstures
pieminekļu saglabāšanai

0

4 650

0

Biedrība ”Tūrisma informācijas centrs”

11 160

24 056

20 064

SIA ”Daugavpils teātris”

75 000

60 000

60 000

Pašvaldības projekti**

18 672 883

12 115 860

20 841 098

Pašvaldības parādu procentu nomaksa***

1 174 536

1 019 068

1 027 555

214 473

199 885

210 000

296 125

3 713

4 000

0

0

300 000

58 080 831

54 5844 33

61 911 926

SIA
”Daugavpils
olimpiskais
Centrs”
(līdzfinansējums, individuālo olimpisko sporta veidu
finansējums)

Norēķini ar pašvaldību budžetiem par skolēnu
apmācību
Pārējie izdevumi (t.sk. banku pakalpojumi un citi
izdevumi)
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi kopā

* Izdevumi iekļauti Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes budžetā
** Pašvaldības budžeta iestāžu administrēto projektu izdevumi ir iekļauti attiecīgās iestādes izdevumos;
***Procenti par automašīnu iegādi līzingā ir atspoguļoti attiecīgo iestāžu izdevumos

13.tabula. Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2011.-2012.g.
klasifikācijas) (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Izdevumu kategorija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pamatkapitāla veidošana
Dažādi izdevumi,
uzkrāšanas principa

kas

veidojas

Kapitālo izdevumu transferti
Pavisam

pēc

(pēc

ekonomiskās

2011.gada
izpilde
(Ls)
19 251 392
11 075 769
1 361 656
1 180 212
4 569 121

2012.gada
izpilde
(Ls)
19 768 471
13 391 505
1 908 485
1 020 860
3 399 824

2013.gada
plāns
(Ls)
18 110 254
13 969 705
2 597 963
1 027 849
3 033 447

325 064

819 133

456 243

20 018 066

12 672 073

22 716 465

299 551

248

0

0

1 603 834

0

58 080 831

54 584 433

61 911 926
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2013.gadā pašvaldības budžeta līdzekļus būs jāparedz papildus izdevumu segšanai, kuri
iepriekš tika finansēti no valsts budžeta, jo nav paredzēts 50% valsts līdzfinansējums pašvaldības
izmaksātajiem pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un pilnā apmērā
jāfinansē dzīvokļu pabalsts. Bez tam, pašvaldības budžeta finansēto pedagogu darba samaksai būs
jānodrošina nepieciešamais finansējums, sakarā ar darba samaksas pieaugumu no 2012.gada
1.septembra. Tā rezultātā nāksies optimizēt izdevumus citās jomās, lai nodrošinātu jaunu pasākumu
finansēšanu.
Pašvaldība turpinās investēt līdzekļus infrastruktūras objektos un

tiks uzsākta jaunu

projektu realizācija:
projekta ”Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” mērķis ir panākt optimālu un
drošu satiksmes drošības līmeni, uzlabojot transporta kustības organizāciju Daugavas ielā,
kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies un nespēj nodrošināt pieaugušo transporta plūsmu,
kā arī nodrošināt komfortablu autobraucēju, gājēju un velobraucēju pārvietošanos,
projektā ”Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” tiks veikti
Komunālās ielas rekonstrukcijas darbi, ūdens kanalizācijas tīklu ierīkošana, apgaismojuma
atjaunošana,
projektā ”Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana” tiks veikta
Liepājasun Varšavas ielu ceļu seguma rekonstrukcija un citi darbi,
projektā ”Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” mērķis
ir veikt rekonstrukcijas darbus 8 pirmsskolas izglītības iestādēs, lai nodrošinātu izglītības
pakalpojuma kvalitāti un šo iestāžu energoefektivitāti, uzlabotu ēku ārējo izskatu un
pilsētvides pievilcību.
3.3. Speciālais budžets

Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2012.gadā sastādīja Ls 1 186 510, kas ir par Ls 18 494 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi informatīvo ziņojumu ”Par pašvaldību
budžeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanu”, kurā ir izvērtēta nepieciešamība veikt pašvaldību
budžeta uzskaites izmaiņas, aizstājot sadalījumu pamata un speciālais budžets. Ministrija uzskata,
ka, pastāvošais pašvaldību budžeta iedalījums pamatbudžetā un speciālajā budžetā sarežģī operatīvu
pašvaldību budžeta analīzi, kas ir pamats ar pašvaldības finansēm saistītu lēmumu pieņemšanai.
Joprojām aktuāls ir jautājums par pašvaldību autoceļu un ielu finansējumu, kas pēdējos
gados ir ievērojami samazinājies. 2012.gada 16.augustā Ministru Kabinetā tika skatīts informatīvais
ziņojums ”Par valsts autoceļu finansēšanas modeli”, kurā Satiksmes ministrija piedāvā valsts
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pamatbudžeta programmai ”Valsts autoceļu fonds” piešķiramo finansējuma apjomu piesaistīt ceļu
lietotāju maksājumiem. Sēdes protokollēmumā noteikts, ka valsts pamatbudžeta programmai
”Valsts autoceļu fonds” piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem
valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un noteiktas daļas no
akcīzes nodokļa par naftas produktu ieņēmumiem - 2013.gadā paredzot 20% un turpmākajos gados
ik gadu palielinot par desmit procentiem līdz 80 procentu līmenim. Jautājums par valsts budžeta
iespējām palielināt finansējumu valsts pamatbudžeta programmai ”Valsts autoceļu fonds”
turpmākajos gados tiks skatīts attiecīgā gada valsts budžeta projekta veidošanas procesā.
14.tabula. Speciālā budžeta ieņēmumi (Datu avots: Dugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa)
Rādītāji

2011.gads
pret
iepriekšējo
Izpilde
pārskata
(Ls)
gadu
(%)

Speciālā budžeta
ieņēmumi kopā
Dabas
resursu
nodoklis
Autoceļu
(ielu)
fonds
Mērķdotācijas
pasažieru
regulārajiem
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
no
īpašiem
mērķiem
iezīmētiem
līdzekļiem

2012.gads
pret
iepriekšējo
Izpilde
pārskata
(Ls)
gadu
(%)

2013.gads
pret
iepriekšējo
Plānots
pārskata
(Ls)
gadu
(%)

1205 004

109,75

1186510

98,46

1032 223

87,00

47 352

112,60

98 293

207,58

60 000

61,04

830 888

116,70

711 019

85,57

641 503

90,22

314 966

95,93

369 041

117,17

323 231

87,59

11 798

75,82

8 157

69,14

7 489

91,81

Dabas resursu nodokļa izdevumi 2012.gadā sastādīja Ls 118 087 ( 2011.gadā - Ls 36 253),
kuri tika novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, bīstamo atkritumu
izvešanai - Ls 28 631, pilsētas ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei - Ls 1
765, Šūņu ezera krasta attīrīšanas darbiem – Ls 24 142, nebīstamo (sadzīves) atkritumu
apglabāšanai – Ls 1 765, biotualešu nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai, un konteineru
uzstādīšanai -

Ls 28 211, informatīvo plākšņu uzstādīšanai Ls 917, koku stādīšanai pilsētas

teritorijā – Ls 21 040, Grīvas pretplūdu dambja projektēšanai – Ls 11 616.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācija 2012.gadā Ls 711 020 apmērā (2011.gadā - Ls 830 887) tika izlietota
ielu seguma bedru remontam, luksoforu un ceļazīmju apkalpošanai, tehnisko projektu izstrādei.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta SIA “Daugavpils
autobusu parks” un AS “Tramvaju uzņēmums” zaudējumu kompensēšanai Ls 350 727 apmērā
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(2011.gadā –Ls 293 192). Zaudējumu kompensācija par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk kā 20% no kopējā maršruta garuma SIA
“Daugavpils autobusu parks” sastādīja Ls 70 425. Zaudējuma kompensācija par 1. un 2.grupas
invalīdu pārvadāšanu SIA “Daugavpils autobusu parks” tika novirzīta Ls 129 374 apmērā un AS
“Tramvaju uzņēmums” – Ls 150 928 apmērā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2012.gadā saņēma ziedojumus Ls 10 223 apmērā (2011.gadā
saņēma ziedojumus Ls 27 609), tai skaitā:
Godalga konkursā Eiropas gada pašvaldība

nominācijā ”Pašvaldība senioru vērtības

celšanai” – AS „Swedbank” Ls 1 000;
Piemiņas plākšņu izveidei rabīnam Ābramam Ickaham Kukam un Daugavpils ebreju
kapsētas bijušajā atrašanās vietā Jaunbūves mikrorajonā – Izraēlas valsts vēstniecība Ls 850;
Izglītības iestādēm - fizisku personu ziedojumi Ls 155, juridisko personu ziedojumi Ls 3
274, t.sk. ”Balabkina fonds” Ls 1 556, SIA ”Zieglera mašīnbūve” Ls 200, SIA ”Falcon D”
Ls 50, SIA ”CKD D” Ls 50, SIA ”Aimax” Ls 70, SIA ”TAK” Ls 150, SIA Ceļu būves
firma ”Binders” Ls 500, SIA ”Arnika K” Ls 20, SIA ”ARS Group” Ls 100, SIA
”Student&Young Travel Centre” Ls 100, SIA ”Estonian, Latvian & Lihuanian
Environment” Ls 478;
Festivāla ”Laimīgā ģimene” organizēšanai, inventāra iegādei sociālās palīdzības struktūrām
- fizisku personu ziedojumi Ls 755 un juridisku personu ziedojumi Ls 914, t.sk., AS”SEB
banka” Ls 175, SIA”Furors” Ls 85, SIA ”Funni Money” Ls 254, AS ”Viesnīca „Latvija””
Ls 125, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle Ls 50, SIA ”Daugavpils dzirnavnieks” Ls
50, AS ”Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” Ls 100, SIA ”ALVO 1” Ls
25, SIA ”ALFA Drošība Groups” Ls 50;
Starptautiskā pasākuma ”Muzeju nakts - 2012” organizēšanai - VAS ”Latvijas dzelzceļš”
Ls 500;
Latviešu kultūras centra organizēto kultūras pasākumu ”Daugavpils kauss – 2012” un džeza
koncerta atbalstam – AS ”Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” Ls 150, AS ”SEB
banka” Ls 75;
Pilsētas svētku pasākumiem - AS ”Swedbank” Ls 500, AS ”SEB banka” Ls 1500, Nordea
Bank Finland Plc Latvijas filiāle Ls 400, AS ”TRASTA KOMERCBANKA” Ls 150.
3.4. Pašvaldības ilgtermiņa saistības

Pamatbudžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus, jo Daugavpils pilsētas pašvaldība cenšas
nodrošināt pilsētas infrastruktūras attīstību iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansētajos
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

44

projektos, kuru līdzfinansēšana un priekšfinansēšana notiek piesaistot aizņemtos līdzekļus Valsts
kasē. Diemžēl pašvaldības finanšu resursu apjoms ir ierobežots un nepietiekošs, lai

pilnībā

finansētu tos vērienīgos projektus, kuru realizācija notiek pašreiz.
Pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka
gadskārtējā valsts budžeta likums, un parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā
saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām un atmaksāšanas termiņš nedrīkst
pārsniegt 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma (pamatbudžeta
ieņēmumi bez mērķdotācijām). 2012.gadā saglabājas likumā par Valsts budžetu noteiktie
ierobežojumi pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantam, izņemot saistības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju, pakalpojumiem līdz trim gadiem,
kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Aizņēmumu saņemšana iespējama tikai pēc
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas, kura pārrauga
pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem
galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem un galvojumiem.
15.tabula. Kopbudžeta ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 2011.-2012.g. (Datu avots: Dugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Kopbudžeta ieņēmumi
Kopbudžeta izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai
deficīts (-)
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata
perioda beigās
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu
atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

2011.gada
izpilde
61 027 779
59 285 764

2012.gada
izpilde
51 670 034
55 778 364

2013.gada
plāns
51 590 574
63 025 359

1 742 015
-1 742 015

-4 108 330
4 108 330

-11 434 785
11 434 785

14 188 079

13 393 422

9 399 614

-13 393 422

9 399 614

0

1 960 576

2 300 563

4 944 401

-4 182 987
-314 261

-1 819 654
-366 387

-2 783 265
-125 965

Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanai, Daugavpils pilsētas dome aizvadītajā gadā saņēma aizņēmumus Ls 2 300 563 apmērā
un veica aizņēmumu atmaksu Ls 1 819 654 apmēra. Saistību apmērs 2012.gadā sastādīja 11,95%
no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Saskaņā ar
apstiprināto pašvaldības budžetu, Dome savlaicīgi pilda savas saistības un veic maksājumus,
kuriem iestājas atmaksāšanas termiņš.
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16.tabula. Pašvaldības aizņēmumi (pamatsummas) (Datu avots: Dugavpils pilsētas domes Finanšu
nodaļa)

Aizņēmumi

Atmaksāts
2012.g.

Saņemts
2012.g.

Parāds uz
01.01.2013.

Īstermiņa saistību pārkreditēšanai
Projektam
”Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā”
Projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī”
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
( aizņēmuma summa Ls 1 515 253)
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
( aizņēmuma summa Ls 2 974 460)
Dzīvojamās
mājas
Šaurā
ielā
24
rekonstrukcijai
Ieguldījumam SIA „Daugavpils olimpiskais
centrs“ pamatkapitālā
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II
kārtas līdzfinansējumam
Ieguldījumam AS ”Daugavpils siltumtīkli”
pamatkapitālā
Rīgas, Nometņu, 2.preču un Vidzemes ielu
renovācijai, pilsētas ielu rekonstrukcijai,
tehnisko projektu izstrādei
Ieguldījumam SIA ”Daugavpils dzīvokļu un
komunālās
saimniecības
uzņēmums”
pamatkapitālā
ERAF projekta ” Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī”

201 291

0

2 323 152

Atmaksas
beigu
termiņš
2017.g.

18 886

0

70 816

2016.g.

175 240

2016.g.

Projektam ”Pirmsskolas izglītības iestāžu
rekonstrukcijai”
Projektam
”Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī, II kārta”
Transportlīzings Sociālo lietu pārvaldei
Transportlīzings Daugavpils pilsētas domei
Transportlīzings Daugavpils pilsētas domei
Transportlīzings Pašvaldības policijai
Transportlīzings
Latgales
Centrālai
bibliotēkai
Projektam ”VPP attīstība Daugavpils
cietoksnī”
Projektam ”Daugavpils vēsturiskā centra
dominantes - Vienības nama atjaunošana”
Projektam ”Kreatīvā tūrisma attīstība,
izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī
un Utenā”
Projektam ”Daugavpils sociālās dzīvojamās
mājas Šaurā ielā 28 siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”
Projektam
”Ūdenstorņa
ēkas
paraugrestaurācija
un
apsaimniekošana
Cietoksnī”
Projektam
”Kvalitatīvai
dabaszinātņu

46 731
97 822

0

1 296 109

2026.g.

166 220

0

2 493 296

2027.g.

67 468

0

742 128

2023.g.

293 443

0

5 648 736

2032.g.

105 544

0

659 633

2019.g.

69 271

0

1 385 421

2032.g.

72 279

0

1 445 558

2032.g.

101 252

0

607 496

2018.g.

87 550

0

525 296

2019.g.

117 042

0

731 507

2018.g.

51 696

0

840 004

2029.g.

6 262
4 723
6 457
6 854

0
0
0
0

0
0
3 939
3 547

2012.g.
2012.g.
2013.g.
2013.g.

2 523

2013.g.

3 139
5 250

0

31 369

2024.g.

10 424

0

70 378

2019.g.

2 069

0

23 859

2024.g.

1 922

0

22 630

2024.g.

27 690

0

55 480

2030.g.

3 860

0

68 457

2030.g.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

46

apguvei
atbilstošas
materiālās
bāzes
nodrošināšana”
Projektam ”Daugavpils pilsētas speciālo
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
un
aprīkojuma uzlabošana”
Projektam
”Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils pirmsskolas
izglītības iestāžu ēkās”
Projektam
”Daugavpils
autotransporta
mezgla būvniecībai”
Projektam ”Radošo industriju attīstība
Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā”
Projektam
”Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes
pagasta izgāztuves ”Demene” rekultivācija”
Projektam ”Daugavpils pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija”
Projektam
”Daugavpils
pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība –
energoefektivitātes pasākumi un teritorijas
labiekārtošana
ilgtspējīgai
pilsētvides
attīstībai”
Projektam
”Pārrobežu
teritorijas
atraktivitātes
veicināšana,
paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti”
Projektam ”Pašvaldības ēku un pieguļošās
infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils
pilsētas vēsturiskajā centrā”
Projektam ”Daugavpils mākslas vidusskolas
„Saules skola” infrastruktūras un mācību
aprīkojuma uzlabošana”
Projektam ”Daugavpils pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija, II kārta”
Projektam ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana
Daugavpils
pašvaldības
publisko
teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūrā”
Projektam
”Artilērijas
arsenāla
ēkas
rekonstrukcija Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra izveidei”
Projektam
”Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra
ēkas rekonstrukcija un
pieguļošās teritorijas labiekārtošana”
Projektam ”Tranzītielas A13 rekonstrukcija
Daugavpils pilsētas teritorijā”
Projektam
”Daugavpils
cietokšņa
infrastruktūras
–
ielu
kompleksais
labiekārtojums un inženiertīklu renovācija”
Kopā

60 454

0

0

2012.g.

7 130

0

45 640

2020.g.

162 716

62 723

2 197 274

2030.g.

0

78 746

351 521

2031.g.

0

0

253 864

2031.g.

0

0

309 582

2031.g.

0

193 972

355 078

2031.g.

5 938

0

68 150

2024.g.

0

325 175

325 175

2032.g.

0

113 777

113 777

2032.g.

0

288 207

288 207

2032.g.

8 271

53 116

44 845

2022.g.

0

291 008

291 008

2032.g.

0

520 000

520 000

2032.g.

0

296 483

296 483

2032.g.

0

77 356

77 356

2032.g.

1 819 654

2 300 563

24 764 534

x

Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2012.g. sastāda Ls 3 347 300, t.sk.
apgrozāmo līdzekļu palielināšanai pašvaldības PAS “Daugavpils siltumtīkli” Ls 343 570, ūdens un

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

47

kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” Ls 2 397 983, projektam ”Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” Ls 600 484, studējošo kredītiem Ls 5 263.

17. att. Daugavpils pilsētas pašvaldības saistības,% (Datu avots: Daugavpils pilsētas
domes Finanšu nodaļa)

17.tabula. Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības 2011.-2013.g., Ls (Datu avots: Daugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Rādītājs

2011.gads

2012.gads

2013.gads

Pavisam*

Aizņēmumi
Galvojumi
Citas ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa saistības kopā
Saistību apmērs (%)

3 581 799
763 078
541 863
4 886 740
14,67

2 731 372
712 715
663 496
4 107 583
11,95

2 836 487
694 820
612 749
4 144 056
12,06

41 409 923
4 438 177
961 281
46 809 381
x

*dati no saistošajiem noteikumiem par 2013.gada pašvaldības budžetu (“pavisam” atspoguļo visas saistības,
kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2013.gada)

3.5. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā tiek uzskaitīta pēc
izmaksu metodes. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā uz 2012.gada sākumu sasniedza Ls 29
524 104, uz gada beigām – Ls 29 771 446. Finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā
palielinājās par Ls 247 342.
18.tabula. Finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2012.gadā (Datu avots: Daugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Uz
01.01.2012.

Izmaiņas
2011.gada laikā

Uz
31.12.2012.

AS ”Tramvaju uzņēmums”

917 650

x

917 650

SIA ”Daugavpils lidosta”

742 865

+ 216 387
(naudas ieguldījums)

959 252

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

48

Daugavpils
Remonta
–
celtniecības uzņēmums (RCU)

228 947

-228 947
(bankrota procedūras pabeigšana)

0

SIA ”Daugavpils zobārstniecības
poliklīnika”

344 413

X

344 413

336 709

+109 902
(pamatkapitāla palielinājums,
pamatojoties uz pozitīvo starpību
starp pašu kapitālu un summu, ko
veido pamatkapitāls un rezerves)

446 611

2 496 194

+ 150 000
(naudas ieguldījums)

2 646 194

3 436 869

X

3 436 869

656 732
2 000
333 122

X
X
X

656 732
2 000
333 122

SIA ”Daugavpils autobusu parks”

3 536 800

X

3 536 800

SIA
”Daugavpils
slimnīca”

4 059 369

X

4 059 369

12 261 824

X

12 261 824

170 610

X

170 610

29 524 104

+247 342

29 771 446

SIA ”Daugavpils bērnu veselības
centrs”
SIA ”Daugavpils dzīvokļu
un komunālās saimniecības
uzņēmums”
SIA ”Daugavpils ūdens”
SIA ”Sadzīves
pakalpojumu
kombināts”
SIA ”Parkings D”
SIA ”Labiekārtošana D”
reģionālā

PAS ”Daugavpils siltumtīkli”
SIA
”Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”
KOPĀ:

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek uzskaitīta
pēc izmaksu metodes un gada laikā izmaiņas nav notikušas. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā SIA ”Latgales laiks” (20%), AS ”Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
(37,2%), SIA ”Daugavpils olimpiskais centrs” (45,29%) uz gada beigām sastāda Ls 7 664 812.

3.6. Saīsinātā bilance

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada pārskats sastādīts, ievērojot likumu ”Par budžeta
un finanšu vadību”, ”Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus
Nr.585 ”Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, LR MK 2010.gada 17.augusta
noteikumus Nr.777 ”Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, LR MK 2009.gada 15.decembra
noteikumus Nr.1486 ”Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Latvijas
grāmatvedības standartu normu prasības, lai gada pārskats sniegtu patiesu priekšstatu par
pašvaldības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli.
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Gada pārskats sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu kā vienas
vienības konsolidētais pārskats, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā
iesaistītajām vienībām. Pārskatu valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība – Lats (Ls).
19.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012.gada pārskats (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļa)

Posteņa nosaukums
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
1. Nemateriālie ieguldījumi
2. Pamatlīdzekļi
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
4. Krājumi
5. Debitori
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
7. Naudas līdzekļi
BILANCE
PASĪVS
Pašu kapitāls
1. Rezerves
2. Budžeta izpildes rezultāti
Kreditori
3. Ilgtermiņa saistības
4. Īstermiņa saistības
BILANCE

Pārskata perioda
beigās
(Ls)

Pārskata perioda sākumā
(Ls)

166 088 359
52 129
128 412 604
37 623 626
12 706 883
1 129 756
1 854 553
322 960

159 894 202
54 930
122 575 273
37 263 999
16 699 354
905 376
1 990 238
410 318

9 399 614
178 795 242

13 393 422
176 593 556

117 126 197
13 212 710
103 913 487
61 669 045
28 530 513
33 138 532
178 795 242

113 218 671
14 374 605
98 844 066
63 374 885
32 188 634
31 186 251
176 593 556

3.7. Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums
Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo zemi
zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas budžeta iestāžu
ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama
sastāvdaļa.
20.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 2011.-2012.g. (Datu avots:
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa)

Posteņa nosaukums
Zeme, ēkas un būves
t.sk.:
dzīvojamās ēkas
nedzīvojamās ēkas

Atlikusī vērtība
2011.gada
beigās ( Ls)

Atlikusī
vērtība
2012.gada
beigās ( Ls

98 739 118

106 530 396

Izmaiņas
2012.gadā,
salīdzinot ar
2011.gadu
( Ls)
+ 7 791 278

4 872 923
22 484 909

4 851 748
30 911 248

-21 175
+8 426 339
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transporta būves
zeme zem ēkām un būvēm
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
pārējā zeme
inženierbūves
pārējais nekustamais īpašums
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi

46 820 369
10 413 324
526 058
7 805 552
2 862 446
2 953 537
177 491

43 893 829
9 807 683
665 556
7 705 250
5 772 106
2 922 976
176
545

-2 926 540
-605 641
+139 498
-100 302
+2 909 660
-30 561
-946

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība palielinājās par
7,9% jeb par Ls 7 791 278, t.sk inženierbūvju vērtība pieauga divas reizes jeb par Ls 2 909 660.

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību darbības rezultāti 2012.gadā
4.1.1. Izglītība

No 2012.gada 1.marta izveidota jauna iestāde - Vispārējās un profesionālās izglītības
iestāde, kura tapa reorganizējot Izglītības pārvaldi.
Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā ir liels izglītības iestāžu skaits un atbilstoši
izdevumi izglītības nozarei ir dominējošie pašvaldības budžetā un tie sastādīja 22,3 milj. Ls jeb
40,8% no

pamatbudžeta izdevumiem. 2011.gadā izdevumi izglītībai bija par 9,7% lielāki kā

pārskata gadā.
2012.gadā pilsētas vispārizglītojošo iestāžu tīkls ir palicis nemainīgs (Centra ģimnāzijas
nosaukums mainīts uz „Centra vidusskola”) – darbojās 13 vidējās izglītības iestādes un 5
pamatskolas, kuras apmeklē 8 801 skolēns. 2012.gada septembrī pirmklasnieku skaits bija 814
(2011.gadā – 784). Pilsētas izglītības iestādēs uzsāk darbu jaunie skolotāji: pārskata gadā
augstskolās pedagoga specialitātes ieguvuši, uzsākuši un turpina darbu 17 jaunie speciālisti. Pirmo
reizi pilsētā tika organizēts konkurss „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2012”, kurā
piedalījās 6 radoši jaunie skolotāji. Četrās pilsētas skolās darbu uzsākuši jauni direktori:
9.vidusskolā, 15.vidusskolā, 10.vidusskolā un 13.vidusskolā.
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18.att. Skolēnu skaits Daugavpilī 2008.-2012.g. , mācību gada sākumā (Datu avots:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde)

2012.gadā centralizētajos eksāmenos vispārizglītojošās skolās kopumā saņemti 192 A
līmeņi, no tiem 96 - matemātikā. 2012.gadā centralizētajos eksāmenos ABC līmeņus visvairāk
saņēma 12.klašu skolēni Krievu vidusskolā–licejā – 92,5%,

Valsts ģimnāzijā – 87,6%,

12.vidusskolā – 74,0%, 3.vidusskolā – 69,7% un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā –
68,6%. Salīdzinot centralizēto eksāmenu rezultātus ar iepriekšējo gadu, 2012.gadā augstāki rezultāti
bija angļu valodā – par 2,9% un matemātikā – par 13,0 %.
Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos, izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus.
Pārskata gadā:
Starptautiskajās olimpiādēs uzvarēja desmit Daugavpils skolēni;
36.valsts skolēnu zinātniskajā konferencē ir iegūtas 11 godalgotas vietas;
Latvijas valsts olimpiādēs – 47 godalgotas vietas;
Latvijas valsts konkursos – 5 godalgotas vietas;
Latvijas mūzikas konkursos – 17 pirmās vietas;
Jauno matemātiķu konkursā iegūtas 12 godalgotas vietas;
Profesora Cipariņa klubā – 10 godalgotas vietas;
39.atklātajā matemātikas olimpiādē pilsētas skolēni izcīnījuši 73 godalgotas vietas.
Skolas vadības sistēmas un izglītības portāla E-klase un Skolas Diena organizētajā konkursā
„Mēs varam labāk!” 12.klašu grupā labākās klases titulu ieguva Daugavpils 3.vidusskolas 12.a
klase. Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā fotokonkursā „Olimpiskās dienas dalībnieku
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nostāšanās Olimpisko apļu formā” 2.vietu ieguva Daugavpils 3.vidusskola. Daugavpils Saskaņas
pamatskola jau trešo gadu saglabā Ekoskolas nosaukumu un iegūst Zaļo karogu, kas liecina par
augstu novērtēto izglītības iestādes darbu vides izglītības un aizsardzības jomā.
2012.gads bija veiksmīgs Daugavpils skolu jaunajiem sportistiem: individuālajās un
komandu sacensībās iegūta 21 godalgota vieta, bet augstākais sasniegums – Daugavpils
3.vidusskolas meiteņu komanda pārstāvēja Latviju Pasaules čempionātā skolēnu komandām
volejbolā Tulonā (Francija) un ieguva fair-play kausu un medaļas par godīgu spēli.
2012.gadā ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Goda rakstu tika apbalvoti
111 pilsētas pedagogi par skolēnu sagatavošanu dažāda līmeņa olimpiādēm, konkursiem un sporta
sacensībām.
Ata Kronvalda fonds Latvijas talantīgo skolēnu 2011./2012.mācību gada sasniegumu
reitingā „mazo” skolu grupā 1.vietu un balvu „Lielā Pūce” piešķīra Saskaņas pamatskolai, bet
„lielo” skolu grupā 2.vietu un balvu „Mazā Pūce” – Krievu vidusskolai-licejam.Valsts mērogā
augstu novērtēti Daugavpils matemātikas skolotāju sasniegumi: Daugavpils Saskaņas pamatskolas
matemātikas skolotāja Aļesja Šapkova saņēma Ata Kronvalda prēmiju, bet Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja matemātikas skolotājs Staņislavs Didičs – Ata Kronvalda fonda SEB Novadu
stipendiju par ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā.

19. att. Daugavpils pilsētas skolu absolventu turpmākās gaitas 2012.gadā, mācību
gada beigās (Datu avots: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde)
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Daugavpils pilsētas skolu absolventi turpina izglītoties, no absolventu kopējā skaita pārskata
gadā 63% iestājās augstskolās un 17% studē profesionālajās izglītības iestādēs. Starp augstskolām
pieprasītākā ir Rīgas Tehniskā universitāte, kur studē 27,8% absolventu.

20. att. Daugavpils pilsētas absolventu iestāšanās augstskolās 2012.gadā, %,
mācību gada beigās (Datu avots: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde)

Saskaņā ar 2012.gada 9.augusta Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.
17 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” no 2012.gada 1.septembra
Daugavpilī deklarētie vispārējās izglītības iestāžu skolēni bez maksas izmanto vienu no pilsētas
sabiedriskā transporta veidiem.
Saskaņā ar 2012.gada 12.jūlija Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 14
„Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem” no 2012.gada 1.septembra Daugavpilī 2.4.klašu izglītojamiem maksa par ēdināšanas pakalpojumu izmantošanu skolas ēdnīcās tiek
kompensēta 50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 0,50 dienā vienam izglītojamam. Pirmo klašu
izglītojamiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas skolas ēdnīcā.
Saskaņā ar 2012.gada 9.oktobra MK noteikumiem Nr.695 „Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumus izglītības iestādē” no 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim
trim Daugavpils skolām – 1.speciālajai pamatskolai, 11.pamatskolai un 12.vidusskolai – tika
piešķirts valsts finansējums asistenta pakalpojumiem (1 likme katrā skolā).
Daugavpilī darbojas 29 (no tām – 4 specializētās) pirmsskolas izglītības iestādes, kuras
apmeklē 4500 bērni. Daugavpils ir viena no retajām pilsētu pašvaldībām, kurā visi attiecīgo
vecumu sasniegušie bērni ir nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pat brīvas
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vietas. Uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 31.decembri reģistrēti 111 bērni, lielākā daļa no
kuriem vēl nav sasniegusi pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai nepieciešamo vecumu vai
gaida vietu noteiktā bērnudārzā.
Saskaņā ar MK 2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijām", visas pirmsskolas izglītības iestādes izstrādājušas un licencējušas savas
izglītības programmas. Turpinot vienotu mācību programmu izstrādi pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs, tika izstrādāta mācību programma tēlotājdarbībā.
Daugavpils izglītības iestādes aktīvi darbojas un iesaistās dažādos projektos:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde īstenoja Mūžizglītības programmas
Grundtvig mācību partnerības projektu „Eiropas kultūras un valodu dažādība”;
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde īstenoja Leonardo da Vinči programmas
projektu „Sadarbības uzlabošana starp profesionālajām izglītības iestādēm un pieaugušo
izglītības centriem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, lai īstenotu darba tirgus
vajadzības”;
Daugavpils pedagogi aktīvi piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (projekts ilga no
2009.gada 5.oktobra līdz 2012.gada 5.oktobrim. 2012.gadā projekta īstenošanā iesaistījās 173 Daugavpils pilsētas pedagogi;
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projektos piedalījās Saskaņas
pamatskola un 12.vidusskola, Vienības pamatskola rudenī uzņemta UNESCO skolu
programmā;
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola ir viena no Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības
saliedēšanai „Ārpusskolas pasākumu programma” projekta Nr.2012.LV/SP/07/12 “Mēs
vienā straumē – Мы в одном течении” partnerskolām;
17.vidusskola īsteno ESF projektu „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”;
BJC „Jaunība” klubs „Žēlsirdība” realizēja ESF projektu „Sporta un attīstošo spēļu
inventāra iegāde bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” iniciatīvas ietvaros Latvijas „Izglītības inovācijas balva 2012” tika pasniegta Daugavpils
pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādei kategorijā “Mācību priekšmetu (mākslas) apguve” ar
inovāciju “Projekta „Bērnu modes teātris” īstenošana pirmsskolā”.
Divos projektos iesaistījās 26.pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks“: no 2012.gada augusta
līdz 2014.gada jūlijam tiks īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius
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apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekts „Māksla – pasaule bez robežām“ („The Art
World Without Limits”), bet Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā konkursā inovāciju
īstenošanai izglītībā no 2012.gada 3.septembra līdz 16.novembrim iestādes pedagogi izstrādāja
elektronisku mācību līdzekli „Bērnu emocionālā audzināšana dabas vidē“.
2012.gadā tika izstrādāti jauni un pārstrādāti esošie dokumenti, kas reglamentē iestādes
iekšējās darbības kārtību un norises, decembra beigās izstrādāts Vispārējās un profesionālās
izglītības pārvaldes logo. 2012.gada rudenī uzsākta Daugavpils Vispārējās izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcijas 2013.-2017.gadam izstrāde.
2012.gadā veikta izglītības iestāžu ēku fasāžu siltināšana un apdare, sporta laukumu pie
skolu ēkām pārbūve un modernizācija, teritoriju labiekārtošana Parādes ielā 7, Daugavpils Centra
vidusskolā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 3.vidusskolā,

Daugavpils 9. vidusskolā,

Daugavpils 10. vidusskolā, Daugavpils 12.vidusskolā, Daugavpils 17.vidusskolā.

Projektu

realizēšanas rezultātā tika sasniegta ievērojama ēku energoizmaksu samazināšanās (atsevišķās ēkās
pat līdz 30%), nodrošināts nepieciešamais mikroklimats iekštelpās. Uzlabojies ēku ārējais izskats,
kā rezultātā ēkas kļuvušas pievilcīgākas skolēniem un skolu personālam, kā arī

uzlabojies

Daugavpils pilsētas arhitektoniskais veidols kopumā. Daugavpils pilsētas pašvaldība piešķīra
finansējumu Daugavpils 13.vidusskolas ēkas jumta seguma rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai,
kuri tika veiksmīgi pabeigti 2012.gada decembrī.
Daugavpils pilsētā bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” piedāvā pilsētas bērniem un
jauniešiem daudzveidīgas interešu izglītības programmas: kultūrizglītības, jaunatnes darba (klubi),
tehniskās jaunrades, vides izglītības, sporta izglītības un vairākas citas programmas, 185 pulciņu
grupās iesaistīti 3 286 bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem.
2012.gadā tika rīkoti 27 lieli pasākumi, spēles un konkursi, kuros piedalījās 12 735
dalībnieki. Daugavpils pilsētas BJC „Jaunība” audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījās daudzos
starptautiskajos, valsts, novada un pilsētas pasākumos.
4.1.2. Darbs ar jaunatni

2012.gadā Izglītības un zinātnes ministrija vērtēja Daugavpils pilsētas pašvaldības darbu ar
jaunatni, pašvaldības projektus, pasākumus jauniešiem, sadarbību ar jauniešu organizācijām un
pasniedza Pateicības rakstu „Darbs ar jaunatni balva 2012.” par jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanu pašvaldībā.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta lielākie pasākumi 2012.gadā:
Jauniešu festivāls „Artišoks”;
Starptautiskais ielu kultūras festivāls „Urbanstyle 2012”;
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„Muzikālais maratons pret AIDS” – roka, hip-hopa, repa mūzikas koncerts, konkursi,
aktivitātes;
Jauniešu radošā laboratorija – neformālās izglītības pasākums ar koncertu;
Jauniešu problēmu forums „Daugavpils jauniešu pilsonība ES – nosacījumi un
gatavība attīstībai”;
Rokmūzikas festivāls „Chemical Reaction 2012”;
Literāri tematisks vakars „Senjori, Juniori un Mode”;
Neformālās izglītības pasākums „Arodskolu izaicinājums”;
Radošais konkurss „Esi komandā!” – fotogrāfiju, videoklipu, dzejas, vizuālās
mākslas darbu un plakātu konkurss;
„Eņģeļi pāri Latvijai” – labdarības pasākums bērnu nama-patversmes „Priedīte”
audzēkņiem;
„Ēnu diena” – jauniešu līdzdalība pasākumos ar pašvaldības speciālistiem un vadību;
„Īpaša spēle” – labdarības iniciatīva bērniem ar īpašām vajadzībām.
2012.gada vasarā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments organizēja 19 vasaras
atpūtas nometnes, kurās atpūtās 760 bērni. Vasaras nometnes tika organizētas ar noteiktu tematiku,
t.sk. arī vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām.
Tematiskās nometnes:
diennakts militārā nometne „Gods kalpot Latvijai”, kas tika organizēta ārpus
Daugavpils pilsētas robežām – zemessardzes poligonā „Meža Mackeviči”;
diennakts zirgu jāšanas sporta nometne, kas tika organizēta ārpus Daugavpils pilsētas
robežām – Riebiņos Preiļu novadā;
diennakts nometne bērniem ar dzirdes traucējumiem;
dienas teatrālā nometne;
dienas nometne bērniem ar ierobežotām iespējām.
Jauniešu NVO līdzfinansēšanas programmas ietvaros Jaunatnes departaments atbalstīja 10
NVO nometnes 235 bērniem un jauniešiem.
2012.gadā

pilnvērtīgi

sāka

darboties

Jaunatnes

departamenta

mājas

lapa

www.jaunatne.daugavpils.lv, kurā tika izvietota visa aktuālākā informācija pilsētas jauniešiem par
pasākumiem, projektiem, brīvprātīgo darbu un citiem jaunumiem departamentā, pašvaldības
iestādēs, pilsētas NVO un valstī. Tāpat tika izveidotas Jaunatnes departamenta lapas Sociālos tīklos
„Facebook” un draugiem.lv, kur arī tiek izvietota aktuālākā informācija.
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2012.gadā Jaunatnes departaments sāka aktīvi strādāt ar brīvprātīgo jaunatni, gatavojot
juridisko bāzi pašvaldības aktivitātēm šajā jomā un aktīvi piesaistot brīvprātīgos pašvaldības
pasākumiem. Vasaras laikā trīs Daugavpils brīvprātīgie jaunieši strādāja Daugavpils sadraudzības
pilsētā Harkovā Eiropas futbola čempionāta EIRO2012 organizācijas komandā. 2012.gadā
Jaunatnes departamentā strādāja 76 brīvprātīgie vecumā no 15 līdz 22 gadiem, kas darbojās
departamenta rīkotajos pasākumos un aktivitātēs. Par aktīvākiem brīvprātīgajiem tika atzīti 40
jaunieši. Sadarbībā ar Kultūras pārvaldi tika organizēts brīvprātīgo darbs Ziemassvētku un Jaungada
svinēšanas laikā Rūķīšu mājiņā, kur tika nodarbināti 9 brīvprātīgie vecumā no 15-23 gadiem.
Brīvprātīgo apmācību seminārā „Brīvprātīgais darbs – plusi un mīnusi” tika apmācīti 49 jaunieši
vecumā no 14-22 gadiem.
2012. gadā darbu uzsāka Jaunatnes departamenta Jauniešu neformālās izglītības centrs
Varšavas ielā 45. Centra darbības pamatuzdevums – jauniešu neformālās izglītības programmu
realizācija sadarbībā ar pilsētas jauniešu NVO.

Uz 2012. gada beigām Jauniešu neformālās

izglītības centrā bija 16 jauniešu organizācijas un tika realizētas vairāk kā 10 apakšprogrammas.
Gada laikā ar Jaunatnes departamentu aktīvi sadarbojās 36 Daugavpils jauniešu NVO. To
projektu un aktivitāšu līdzfinansējuma ietvaros pašvaldība atbalstīja 19 publiskus un 11 interešu
grupu pasākumus, iesaistot aktīvajā sabiedriskajā dzīvē ap 11 000 jauniešu.
2012.gadā bija izstrādāts Jauniešu organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupu aktivitāšu
līdzfinansēšanas konkursa nolikums un 2012.gadā tika atbalstīti 30 jauniešu NVO publiskie un
interešu grupu pasākumi.
2012.gada 22.novembrī ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 502 Daugavpils mākslas
vidusskolas „Saules skola” nosaukums tika mainīts uz Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola
„Saules skola”.
Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” audzēkņu radošo darbu izstādes
tika rīkotas:
radošo darbu izstādes „Tik sniegots un balts…” un „Preses 2.dzīve” Preiļu galvenajā
bibliotēkā;
skolas 95 gadu jubilejas izstāde „Pirmais solis…” Daugavpils novadpētniecības un
mākslas muzejā, Daugavpils Vienības namā Latviešu kultūras centrā;
audzēkņu kvalifikācijas projektu darbu izstāde Daugavpils pilsētas domē, Daugavpils
Centra ģimnāzijā, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā;
reklāmas dizaina kvalifikācijas darbu izstāde „Vizuālā reklāma” Latgales Centrālās
bibliotēkas lasītavā;
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profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” darbu izstāde
„Satekpunkts” Daugavpils mūzikas vidusskolas un kinoteātra „Renesanse” telpās,
rudens plenēra izstāde „Satikšanās” – Daugavpils dzelzceļa stacijas telpās.
DDMV „Saules skola” audzēkņi ar netradicionālo modes skati piedalījās IX Daugavpils
Starptautiskajā masku tradīciju festivālā un Daugavpils pilsētas svētkos. Daugavpils pilsētas svētkos
Rīgas ielas skulptūru dārzā DDMV„Saules skola” ierīkoja „Amatnieku pilsētiņu”. Audzēkņi un
skolotāji iesaistīja apmeklētājus radošajās darbnīcās, visiem apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar
„Saules skolas” radošiem darbiem un izglītības iespējām skolā.
Daugavpils

dizaina

un

mākslas

vidusskola

„Saules

skola”

piedalījās

ar kvalifikācijas darbu dizaina objektiem Starptautiskajā investīciju foruma „Latgale – Eiropas
Savienības austrumu vārti” organizētajā izstādē „Ražots Latgalē un Daugavpils prece”, kā arī
piedalījās 17. Starptautiskajā Baltijas mēbeļu industrijas izstādē "Baltic Furniture 2012".
2012. gada 26. – 30. novembrī valsts izglītības aģentūras Euroguidance programma
sadarbībā ar Liepājas, Ventspils, Daugavpils un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm
organizēja Karjeras nedēļas programmu. Pasākuma aktivitātēs iesaistījās arī Daugavpils dizaina un
mākslas vidusskola „Saules skola”.
2012.gada 3.maijā Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” 24 audzēkņi un 2
skolotāji apmeklēja Eiropas Parlamenta mītni Strazbūrā. Šis brauciens bija balva par dalību
EUROSCOLA projektā.
2012.gada 1.jūnijā notika Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" profesionālās
ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" Ilūkstes filiāles pirmais izlaidums.
4.1.3. Sociālā joma

Sociālais darbs un sociālā palīdzība cilvēkiem ir svarīgs Daugavpils pilsētas pašvaldības
mērķis, jo sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ir sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuras
uzdevums ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi
nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu
palīdzību.
Sociālo pakalpojumu nozīme un loma Latvijas sociālās drošības sistēmā aizvien pieaug.
Pašvaldības, sociālā darba speciālisti un arī sabiedrība kopumā arvien vairāk pārliecinās un gūst
izpratni par to, ka tikai ar sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotāju sociālās problēmas nav
iespējams atrisināt ne īstermiņā, ne ilgtermiņā. Šobrīd sociālo pakalpojumu klāsts un pakalpojumu
sniedzēji attīstās strauji, izveidojot aizvien jaunus sociālos pakalpojumus, it īpaši sociālos
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pakalpojumus dzīvesvietā.
2012.gads Eiropā tika noteikts kā senioru gads un Daugavpils pilsētas pašvaldība saņēma
augstāko vērtējumu un uzvarēja konkursā "Eiropas Gada pašvaldības 2012" nominācijā „Pašvaldība
senioru vērtības celšanai sabiedrībā”.
Izdevumi sociālajai aizsardzībai 2012.gadā sastādīja 5,8 milj. Ls, kas ir 10,6% no
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta. 2011.gadā šajā jomā tika iedalīts 6,4 milj.Ls.
2012.gadā ir saglabāti visi 47 sociālo pabalstu veidi, kā arī izstrādāti papildinājumi un
izmaiņas SLP saistošajos noteikumos par sociālajiem pabalstiem, kuri stājās spēkā 01.01.2013.

21. att. Sociālo lietu pārvaldes sniegtie sociālie pabalsti 2008.-2012.g., tūkst. Ls,
gada beigās (Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)

Pārskata gadā Sociālo lietu pārvaldē pēc dažāda veida palīdzības (pabalsti, līdzdarbības
pasākumi, sociālie pakalpojumi, konsultācijas utt.) griezās 46 747 Daugavpils iedzīvotāji, sociālos
pabalstus saņēma 22 876 iedzīvotāji, kas ir par 3,8% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2012.gadā Ls 2 417 592 tika izmaksāti sociālās palīdzības sniegšanai Daugavpils pilsētas
trūcīgiem iedzīvotājiem, kas ir par 2,4% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Trūcīgo ģimeņu skaits
pārskata gadā samazinājās par 10% un cilvēku skaits – par 7%.
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22. att. Trūcīgo ģimeņu un personu skaits Daugavpilī 2008.-2012.g. (Datu avots:
Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)

Sociālais darbs ir viena no tām sfērām, kura ļoti jūtīgi un strauji reaģē uz visām sociāli
ekonomiskajām un politiskajām izmaiņām, tāpēc salīdzinot 2012.gadu ar 2008.gadu, par 1,8 reizēm
palielinājās finansējuma apjoms, paredzētais sociāliem pabalstiem (GMI pabalsta apjoms, Dzīvokļa
pabalsta apjoms un Veselības aprūpes pabalsta apjoms), kas nodrošina sociālo aizsardzību
Daugavpils iedzīvotājiem.

23. att. Sociālo pabalstu veidu finansējums Daugavpilī 2012.gadā,tūkst. Ls, gada
beigās (Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)
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Sociālo lietu pārvaldes rīkotie nozīmīgākie pasākumi 2012.gadā:
2012.gada aprīlī sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” Aprūpes mājās
biroja klientiem bez maksas uzstādīja jauno pakalpojumu – „Drošības poga”, kas ir
pasaules līmeņa pakalpojums;
projekta „Paēdušai Latvijai” ietvaros ģimenēm ar bērniem izdalītas 174 pārtikas pakas;
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta ietvaros izveidots Sociālais rehabilitācijas
centrs „Avolina”;
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu projekta „Mākslinieki
bērniem” ietvaros bērnunamā-patversmē „Priedīte” izveidota „Pasaku istaba”;
No SLP noliktavas izdalīta humānā palīdzība Daugavpils maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem 30 tonnu apmērā;
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāli un pašvaldības līguma
par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros, algotos
pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīti 101 bezdarbnieks un realizēta sociālās
rehabilitācijas programma „motivācijas programma bezdarbniekiem”;
Programmas „Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošana Daugavpils pilsētas
pašvaldībā” ietvaros, laika periodā no 04.06.2012. līdz 24.08.2012., darbā pieņemti 50
jaunieši;
2012.gadā prakses vietas nodrošinātas 49 studentiem;
Programmas „Darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumi” dažādu pasākumu ietvaros iesaistīti 699 bezdarbnieki, kuriem bija iespēja
atjaunot darba prasmes;
Organizēts VI starptautiskais festivāls „Laimīga ģimene”, kuru apmeklēja viesi no
ārvalstīm - Ķīnas, Čehijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Lietuvas;
Bērnunamā-patversmē

„Priedīte”

realizēta

sociālās

rehabilitācijas

programma

„Darbnīcas”, kuras ietvaros izveidotas šūšanas, kokapstrādes, metālapstrādes, radošās
darbnīcas, jauna mācību virtuve un skaistumkopšanas salons;
No 2012.gada novembra Nakts patversmē vienu reizi dienā sāka barot personas bez
noteiktas dzīvesvietas;
Bērnunamā-patversmē „Priedīte” un Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura
traucējumiem tika veikts ēku jumtu remonts.
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4.1.4. Kultūras un sporta joma

2012.gadā finansējums kultūras un sporta aktivitātēm, objektu uzturēšanai un renovācijas
projektu īstenošanai sastādīja 6.3 milj. Ls jeb 11,5% no pamatbudžeta izdevumiem. Iepriekšējā
gadā kultūras un sporta jomā tika finansēti 4,9 milj. Ls.
2012. gadā Daugavpils pilsētā tika organizēti kultūras pasākumi, kuros piedalījās pilsētas
iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības,
pašvaldības un valsts organizācijas (t.sk.

valsts SIA “Latvijas koncerti”, Daugavpils teātris,

Mūzikas koledža, Nemateriālās kultūras mantojuma Valsts aģentūra u.c.).
2012.gada decembrī Daugavpils pilsētas pašvaldība pabeidza Daugavpils Marka Rotko
Mākslas centra izveidi, piesaistot ES fondu līdzfinansēšanu Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcijai
Daugavpils cietoksnī.

Tika sagatavoti

dokumenti Mākslas centra statusa noteikšanai, kā arī

uzstādītas mobilās un transformējamās ekspozīciju sienas un mēbeles. Izstrādāts, atbilstoši centra
stratēģijai, ekspozīciju plāns pieciem gadiem, izstrādāts un pieņemts Mākslas centra logo, kā arī
veiktas nepieciešamas darbības, lai 2013.gadā varētu atklāt Daugavpils Marka Rotko Mākslas
centru.
2012.gadā lielākie kultūras pasākumi Daugavpilī:
Starptautiskais bērnu mūzikas festivāls;
Starptautiskais jauniešu cirka festivāls „Parad Alle”, kurā piedalījās 13 kolektīvi no
Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas;
IX Starpautiskais masku tradīciju festivāls, kurā maskošanās tradīcijas demonstrēja kolektīvi
no Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas, kā arī no Latvijas. Tradicionāli šis
festivāls notiek Daugavpilī ik pēc diviem gadiem. Atraktīvie pasākumi notika Latviešu
kultūras centrā, pilsētas skolās, kultūras iestādēs. Tapat arī ikviens interesents varēja
piedalīties māla masku veidošanas un apgleznošanas meistarklasēs Daugavpils Māla
mākslas centrā;
Starptautiskais jaunatnes Poļu garīgās dziesmas festivāls. Pirmais Poļu jaunatnes garīgās
dziesmas festivāls Daugavpilī notika 2004. gadā, un no tā laika kļuva par tradicionālu
pasākumu. Tradicionāli festivāls notiek sestdienā, pirms Lielā Gavēņa sākuma. Tieši tāpēc
tik nepārspējami un aizkustinoši skan reliģiskās dziesmas vokālo ansambļu, koru un solistu
izpildījumā, kuri atbrauc uz Daugavpili gan no Latvijas poļu skolām, gan arī no Lietuvas un
Polijas. 2012.gadā pirmo reizi koncertā piedalījās arī viesi no Igaunijas un Ukrainas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Rīgas, dažādiem Latvijas novadiem, kā arī kori no Daugavpils;
Starptautiskais plenērs “Marks Rotko 2012”. IV Starptautiskais mākslas plenērs “Marks
Rotko 2012” tika organizēts pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko dzimtajā pilsētā –
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Daugavpilī. Kopš 2005.gada Marka Rotko plenēris Daugavpilī ir ikgadējs pasākums. Ar
katru gadu paplašinās plenēra ģeogrāfiskās robežas, tiek pieaicināti un uzņemti mākslinieki
ne tikai no Latvijas, bet arī no visas Eiropas. Plenēros ir piedalījušies mākslinieki no
Francijas, Vācijas, Itālijas, Polijas, Austrijas, Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas,
Ukrainas, Lielbritānijas, kā arī no Japānas, Venecuēlas. Starptautiskais plenērs „Marks
Rotko 2012” Daugavpilī jau astoto reizi pulcēja 15 daudzsološus māksliniekus no 9 pasaules
valstīm: Armēnijas, ASV, Baltkrievijas, Dānijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Norvēģijas
un Polijas;
I starptautiskais Māla mākslas festivāls „Latgales Māla Trauks”, kurā piedalījās 50 keramiķi
no 8 valstīm – Turcijas, Grieķijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas;
Mākslas dienas 2012. No 2012.gada 17.aprīļa Daugavpilī norisinājās tradicionālās Mākslas
dienas, kuru ietvaros notika mākslinieku

izstādes,

seminārs ”Rūdītā ”Baltijas raku”

keramika”, atvērto durvju dienas un festivāls „Latgales māla trauks”;
Dzejas dienas 2012. „Dzejas dienu 2012” pasākumi Daugavpilī tika apvienoti ar saukli “Trīs
dienas dzejas dienas”. Tika izdots kārtējais dzejas krājums „Dzejas dienas”, norisinājās
dzejas svētki mazajiem daugavpiliešiem un tradicionālais skatuves runas konkurss „Zelta
sietiņš” Berķenelē. Dzejas dienu noslēgumā Raiņa mājā Berķenelē tika atklāta fotogrāfu
mākslas akcija „Vienīgā aina” darbu izstāde un izstāde "Pa Aspazijas un Raiņa vietām
Lugānā un apkārtnē”;
Līgo svētki Stropu estrādē. 2012.gadā tradicionālie Līgo svētki norisinājās Stropu estrādē,
kur piedalījās Latviešu kultūras centra radošie kolektīvi: Tautas mūzikas ansamblis
„Rakari”, jauniešu deju kolektīvs „Laismeņa”, bērnu deju kolektīvs „Pienupīte”, senioru
deju kolektīvs „Atbalss”, profesionālā pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” mūziķu
grupa un vokālā studija „Pērlītes”;
Mihoelsa dienas Daugavpilī. 2012.gada martā Daugavpils teātris rīkoja teātra uzvedumu
“Gaisa cilvēks”, kas tika veltīts S. Mihoelsam. Bija ieradusies mākslinieka meita – Ņina
Mihoelsa, kura dziļāk iepazīstināja ar Solomona Mihoelsa dzīves gaitu;
Daugavpils pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils”. 2012.gadā Daugavpils svinēja 737.
dzimšanas dienu lielā sporta un mūzikas zīmē “Mana pils Daugavpils: sports un mūzika”;
Latvijas Republikas proklamēšanas svētki un pasākumi saistīti ar Valsts atceres un piemiņas
dienām;
Daugavpils radošo kolektīvu piedalīšanās Latvijas un ārzemju konkursos un festivālos;
Novada un pilsētas radošo kolektīvu dziesmu un deju skates;
Slāvu kultūras dienas;
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Jauniešu konkurss „Dīva”;
Lieldienu svinības Vienības laukumā;
Adventes, Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi.
Daugavpils pilsētas pašvaldība veicina un iesaista sporta nodarbībās pilsētas iedzīvotājus,
radot piemērotus apstākļus veselīgai atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, augstu sporta
rezultātu sasniegšanai. Daugavpils Bērnu un jauniešu sporta skolā nodarbojas 1 746 sportisti, turklāt
sporta klubos dažādos veidos nodarbojas 1 966 sportisti. Daugavpilī darbojas 13 sporta vienības,
t.sk. Daugavpils ledus halle, 3 sporta bāzes, sporta komplekss „Celtnieks” un spīdveja stadions
„Lokomotīve”, kā arī Sporta medicīnas centrs.
2012. gads Daugavpilī pagāja sporta zīmē. 2012. gada Daugavpils pilsētas svētki tika veltīti
sportam, tādēļ nedēļas garumā visa vecuma pilsētnieki varēja izmēģināt savas prasmes dažādos
sporta veidos. Mikrorajonos tika rīkoti tautas bumbas, futbola, basketbola, volejbola turnīri. Tika
sarīkoti konkursi jautrajās stafetēs, bet pilsētas centrā tika piedāvāta plaša izklaides programma –
strītbola, ielu futbola turnīri, deju un ielu kustības paraugdemonstrējumi, jaunieši varēja sacensties
ielu vingrošanā, rāpties pa kāpelējamo sienu, kā arī paukoties, boksēties, airēt, celt svarus, vērot
vasaras biatlona sacensības.
Daugavpils sportisti piedalījās Londonas Olimpiskajās spēlēs un Latvijas 3. Olimpiādē, ar
panākumiem startēja citās starptautiskajās sacensībās. Pirmo reizi Daugavpilī norisinājās Eiropas
čempionāts snūkerā, Eiropas čempionāta fināls spīdvejā pieaugušajiem, kā arī Latvijas Basketbola
līgas Zvaigžņu spēle. Turpinājās darbs pie sporta bāzu rekonstrukcijas, kā arī jauniešu piesaistīšanas
sportiskajām aktivitātēm.
2012. gada nozīmīgākais sporta notikums bija Londonas Olimpiskās spēles. Pirmo reizi
kopš 2000. gada, kad vasaras olimpiskajās spēlēs Daugavpils godu aizstāvēja paukotāja Jūlija
Vansoviča, divi no pilsētas pārstāvjiem izcīnīja ceļazīmes dalībai Londonas Olimpiskajās spēlēs.
Cīkstone Anastasija Grigorjeva brīvajā cīņā sievietēm izcīnīja augsto devīto vietu un
Eiropas čempionātā sievietēm ieguva sudraba medaļu, kā arī guva uzvaru arī vienā no
„Grand Prix” posmiem;
Dmitrijs Jurkevičs 1500 metru skrējienā ieguva 25. vietu. Jurkevičs, kuram jau piederēja
Latvijas rekords 1500 metros, pārliecinoši laboja Latvijas līdz šim visu laiku labāko
sasniegumu 3 000 metru distancē. Vēl līdz tam Eiropas čempionātā viņš ieguva sesto vietu,
kas ir viņa karjeras augstākais sasniegums.
Liepājā norisinājās Latvijas 3. Olimpiāde, kurā Daugavpils delegācija tika pārstāvēta 15
dažādos sporta veidos, kopsummā iegūstot 51 medaļu. Pilsētu ieskaitē Daugavpils sportisti ieguva
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trešo vietu. Četras zelta medaļas peldēšanā ieguva Pāvels Vilcāns, kurš bija tuvu iekļūšanai
Londonas Olimpiskajās spēlēs. Visveiksmīgāk nostartēja pilsētas svarcēlāji, kuri ieguva pat piecas
zelta godalgas.
Eiropas pieaugušo čempionātā spīdvejā tika sasniegti labākie rezultāti šī sporta veida
Latvijas vēsturē – 17 gadus vecais daugavpilietis Andžejs Ļebedevs ieguva piekto vietu, bet Kjasts
Podžuks ieguva ceturto vietu. Daugavpilieši Kjasts Podžuks pārī ar Andžeju Ļebedevu Eiropas pāru
čempionātā spīdvejā Latvijai izcīnīja sudraba medaļu, kas Latvijai ir jauns sasniegums.
Ar panākumiem Eiropas un pasaules čempionātos senioriem startēja Daugavpils vieglatlēti
Vladimirs Dribincevs, Ludmila Ņefjodova-Volkova, Vera Grīnberte, Ināra Fjodorova.
Staņislavs Monskis izcīnīja 1.vietu pasaules čempionātā biatlonā, Valērijs Petrovs ieguva 1.
vietu Eiropas čempionātā pauerliftingā, bet Alfrēds Kokins ieguva 1. vietu pasaules čempionātā
svarbumbu celšanā.
Daugavpils veterāni joprojām ir vieni no labākajiem Latvijā. To pierādīja arī 49. Latvijas
SVS sporta spēles, kur Daugavpils komanda izcīnīja 3. vietu. Kopumā tajās piedalījās 67 pašvaldību
un novadu komandas, kuras savā starpā sacentās 21 sporta veidā.
Daugavpils spīdveja komanda „Lokomotīve” 2012.gada sezonā piedalījās vienā no
spēcīgākajām Eiropas līgām spīdvejā - 1. Polijas līgā. Sezonas noslēgumā tika iegūta ceturtā vieta
sešu komandu konkurencē.
Komandu sporta veidos Daugavpils „Daugava” visas sezonas garumā izcīnīja pirmo vietu.
Pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas Daugavpils komanda kļuva par Latvijas čempioni.
Latvijas mērogā Daugavpils sportisti joprojām ieņem vadošās vietas tādos sporta veidos kā
bokss, brīvā cīņa, grieķu-romiešu cīņa, svarcelšana, ložu šaušana, paukošana, biatlons, vieglatlētika,
airēšana. Arvien biežāk starptautiskajās sacensībās ar saviem sasniegumiem iepriecina talantīgie
karatisti, daiļslidotāji un šahisti.
2012. gads Daugavpils sporta vēsturē ieies arī kā „pirmais”, jo 2012.gadā pirmo reizi
Daugavpilī notika vairāki vērienīgi sporta pasākumi. Visaugstāk būtu vērtējams Daugavpils
Olimpiskajā centrā notikušais Eiropas čempionāts snūkerā, kurā piedalījās vairāki simti dalībnieki
no praktiski visām Eiropas valstīm. Snūkeriste Tatjana Vasiļjeva Eiropas čempionātā, kas vasaras
sākumā norisinājās Daugavpilī, kļuva par uzvarētāju sieviešu konkurencē.
2012.gadā īpaša vērība tika pievērsta pilsētas masu mediju pārstāvjiem, kuri savā starpā
sacentās masu mediju sporta spēlēs. Kārtējo gadu norisinājās augsta līmeņa starptautiskās
sacensības boksā (brāļu Purvinsku piemiņas turnīrs), grieķu-romiešu (P.Krupeņina piemiņas kauss),
brīvajā cīņā, vieglatlētikā (H.Silova kauss augstlēkšanā), volejbolā (F.Vilcāna piemiņas kauss),
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futbolā („Sniegpulkstenis”), daiļslidošanā („Burvīgās slidas”), hokejā („Daugavpils Cup”), kā arī
tika turpināta tradīcija 8. martā aizvadīt sieviešu hokeja maču, kurā varēja piedalīties daiļā dzimuma
pārstāves no visas pilsētas. Sporta pārvalde rīkoja dažādā veida pilsētas čempionātus - gan
individuālajos, gan komandu sporta veidos. 2012. gadā norisinājās turnīri futbolā, futzālā, volejbolā,
basketbolā, hokejā, novusā, šahā un daudzos citos sporta veidos. Šajos čempionātos piedalījās
komandas arī no citām Latvijas pilsētām. Dubrovina parkā tika dots starts Pasaules kausa posmam
50 kilometru skrējienā, bet Jauno gadu pilsētnieki startēja „Jaungada skrējienā”.
4.1.5. Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība ar 80% finansējumu turpināja atbalstīt
dzīvojamo māju energoefektivitātes programmu. Daugavpils pilsētas pašvaldības daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros tika izpildīta dzīvojamo
māju Imantas ielā 35 un Kandavas ielā 4 pilnīga renovācija. Izpildīto darbu rezultātā siltumenerģijas
patēriņš norādītajās mājās samazinājās vairāk par 50%, salīdzinot ar to pašu periodu 2011.gadā.
Celtniecības darbu ietvaros abās ēkās tika izpildīts jumtu kapitālais remonts, fasāžu, bēniņu un
pagrabu pārsegumu siltināšana. Papildus mājās tika veikta siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmu
sadales cauruļvadu un maģistrālo elektroapgādes tīklu nomaiņa. Katrā dzīvoklī uzstādītie
termoregulatori un nolasīšanas iekārtas sniedz iespēju iedzīvotājiem patstāvīgi veikt piegādātā
siltuma daudzuma regulēšanu, kas veicina naudas līdzekļu ekonomiju.
2012.gadā tika izpildīta arī daļēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurā ielā 27 renovācija
ar Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 60% apmērā. Projekta realizēšanas laikā tika
veikts jumta kapitālais remonts ar siltināšanu, karstā ūdensapgādes sistēmas sadales cauruļvadu
nomaiņa, siltumapgādes sistēmu siltināšana, logu bloku nomaiņa kāpņu telpās.
2012.gadā tika turpināta dzīvojamo māju bēniņu siltināšanas programma - jumtu noteku
apledojuma iemeslu noteikšanai tika izpildīti termogrāfiskie uzmērījumi 100 dzīvojamās mājās. 22
dzīvojamās mājās tika izpildīts jumtu kapitālais remonts ar bēniņu pārsegumu un apkures
cauruļvadu siltināšanu.
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2012.gadā veiktie
pasākumi:
bēniņu pārsegumu siltināšanas darbi izpildīti 6 dzīvojamās mājās;
43 dzīvojamajās mājās nomainīta apkures cauruļvadu izolācija bēniņu telpās;
2 dzīvojamās mājās izpildīta cauruļvadu izolācijas nomaiņa pagrabos;
28 dzīvojamās mājās izpildīta koka logu bloku nomaiņa uz PVC logiem;
27 dzīvojamās mājās nomainītas ieejas durvis;
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lietusūdeņu novadīšanai 37 dzīvojamajās mājās remontētas aizsargapmales;
630 dzīvojamās mājās izpildīti apkures sistēmu ūdenssildītāju skalošanas darbi.
Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu uzturētājs PAS „Daugavpils
siltumtīkli” 2012.gadā ražoja siltumenerģiju ūdenssildāmajā režīmā 2 siltumcentrālēs, 3 lokālajās
katlumājās un vienā automatizētajā iebūvētajā katlumājā, kā arī ražoja siltumenerģiju koģenerācijas
režīmā vienā siltumtrasē un 4 automatizētajās lokālajās katlumājās.
Siltumenerģijas lietotāju prasību apmierināšanai, kapitālsabiedrības darba efektivitātes un
rezultativitātes uzlabošanai 2012.gadā tika veikti šādi pasākumi:
siltumcentrālē Nr.1 uzstādīts jauns ūdenssildāmais dabasgāzes katls "Eurotherm-17" K-4 ar
jaudu 15 MW ar kopējām izmaksām 223,0 tūkst. Ls, kā arī veikti mazuta rezervuāra Nr.5 (2
000 m3) siltumizolācijas un apšuvuma atjaunošanas darbi;
pēc rekonstrukcijas siltumcentralē Nr.2 veikti ūdenssildāmā katla TVGM-30 režīmu
noregulēšanas darbi, uz tvaika katla K-12 dūmsūcēja un ventilācijas piedziņām uzstādīti
frekvenču pārveidotāji, kā arī veikts jumta seguma remonts 360 m2 platībā un ārējā
apgaismojuma rekonstrukcija (32 gaismekļi);
lokālajā katlumājā "Kalkūni" ūdenssildāmajam katlam KOZ-400 Nr.1, 2 un 3 kopējās
gāzejās uzstādīta dūmgāzu utilizācijas iekārta (ekonomaizers) ar jaudu 100 kW ar kopējām
izmaksām 14,6 tūkst. Ls, kā arī uzstādīts rezerves ūdenssildāmais šķidrā kurināmā katls ar
jaudu 0,3 MW, kopējās izmaksas 6,2 tūkst.latu, kā arī veikts jumta seguma remonts 50 m2
platībā;
lokālajā katlumājā "Vecstropi" veikts jumta seguma remonts 250 m2 platībā;
realizēts projekts "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un
Vecstropu

mikrorajonos,

Daugavpilī"

ar

Eiropas

Savienības

Kohēzijas

Fonda

līdzfinansējumu. Projekta ietvaros nomainīti pagājušā gadsimta 70.gados būvētie lielā
diametra

siltumtīkli

pret

jauniem,

rūpnieciski

izolētiem,

atbilstošiem

Lietotāju

siltumslodzēm, bezkanāla siltumtīkliem, izslēdzot nevajadzīgos posmus (138 m). Jauno
siltumtīklu garums divcauruļu mērījumā sastāda 1 645 m. Kopējās projekta izmaksas
sastādīja 693,9 tūkst.latu.
nomainīta siltumtrases siltumizolācija dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4, Daugavpilī
pagrabtelpās 41 m garumā;
dažādos pilsētas mikrorajonos nomainīti pazemes kanāla siltumtīkli (120,0 m divcauruļu
mērījumā) pret pazemes bezkanāla siltumtīkliem no rūpnieciski izolētām caurulēm
"Izoterm";
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2012.gadā turpinājās siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas
ierīkošana. No dispečerdienesta punkta ir iespēja kontrolēt un vadīt siltumcentrāles Nr.1,
siltumcentrāles Nr.3, lokālo katlumāju "Cietoksnis", "Ruģeļi", "Čerepova" un "Vecstropi"
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī iebūvētās katlumājas "Stropi"
siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Tas ļauj operatīvi reaģēt uz jebkādām novirzēm
siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī kurināmā un siltumnesēja
parametros, izslēdz ražošanas procesa diagrammu zīmēšanu, ļauj samazināt mērīšanas
līdzekļu daudzumu un līdz ar to arī izdevumus to remontam, nomaiņai un verificēšanai;
2012.gada sākumā PAS „Daugavpils siltumtīkli” piedalījās Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK), Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajā uzņēmumu
ilgtspējas indeksa novērtēšanas pasākumā. Ilgtspējas indeksa vērtējuma rezultātā 2012.gada maijā
kapitālsabiedrība atkārtoti iekļauta uzņēmumu sudraba kategorijā un tika piešķirts indeksa logo, kā
arī sudraba medaļa.
2012.gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” tika iekļauta Latvijas Valsts Finanšu Ministrijas un
Valsts ieņēmumu dienesta izveidotajā Padziļinātās sadarbības programmā, kas veicinās ciešāku un
efektīvāku sadarbību starp kapitālsabiedrību un nodokļu administrāciju.
Daugavpils pilsētas pašvaldība, pilnveidojot sniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus, mērķtiecīgi modernizē pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu, lai sniegtu kvalitatīvu
pakalpojumu lielākam iedzīvotāju skaitam. 2012.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība ar Eiropas
Savienības fondu atbalstu plānoja nodrošināt pieslēgšanai centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai privātmāju apbūves mikrorajonos, kuri ir īpaši attālināti, jo šie pieslēgumi ir darbietilpīgi
un ar lielu finanšu ieguldījumu. 2011.gadā ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros atbalstu saņēma projekts “Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī, III kārta”. Projekts ar kopējo vērtību 15 milj. Ls (no tiem 10,3 milj. Ls ir Kohēzijas
fonda līdzekļi), tiks realizēts ar mērķi turpināt Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu
sakārtošanu, atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām un tika
virzīts uz tālāku tīklu attīstību, sevišķi, attālinātajos rajonos.
2012.gadā notika iepirkumu procedūras rīkošana un līgumu noslēgšana projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.
2012.gada 18.aprīlī tika noslēgts projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi un no
sūkņu stacijas „Vingri I” līdz sūkņu stacijai „Vingri II” , līguma kopējās izmaksas 3 416,0
tūkst. Ls. Paredzēts izbūvēt ap 4 km ūdensvada un 8 km kanalizācijas tīklu, III pacēluma
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staciju ar dzeramā ūdens rezervuāru, ierīkot 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un veikt
pasākumus esošas KSS „Križi” jaudas palielināšanai, kā arī jauna maģistrālā cauruļvada
izbūvi 5,5 km no pirmā pacēluma sūkņu stacijas „Vingri I” līdz II pacēluma sūkņu stacijai
„Vingri II” ;
2012.gada 24.aprīlī tika noslēgts pakalpojuma līgums „Projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III kārta” inženieruzraudzība”, līguma kopējās izmaksas 343,8tūkst.Ls;
2012.gada 31.maijā tika noslēgts projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Nīderkūnu
rajonā”, līguma kopējās izmaksas 2 613,2 tūkst. Ls. Paredzēts izbūvēt ap 12 km jaunu ielas
ūdensapgādes tīklu (2,6 km mikrorajonā Nīderkūni un ap 9,5 km mikrorajonā Grīva) un ap
11 km pašteces kanalizācijas tīklu un spiedvadu Grīvas mikrorajonā, izbūvēt 4 jaunas,
pilnīgi aprīkotas kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruēt esošo cauruļvadu dažus posmus;
2012.gada 27.septembrī tika noslēgts projektēšanas un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi,
Ruģeli, Jaunbūve, Gubiščes ezers”, līguma kopējās izmaksas 2 999,8 tūkst. Ls. Paredzēts
rekonstruēt 2 km garus esošā ūdensvada tīklus un izbūvēt 4,8 km jaunu ūdensvada un 13, 2
km jaunu kanalizācijas tīklu četros pilsētas mikrorajonos (Stropi, Ruģeli, Jaunbūve un
Gubiščes ezers). Šajos mikrorajonos būs izbūvētas arī 9 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
2012.gada 27.novembrī tika izsludināti vēl 2 būvniecības konkursi - ”Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un
projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)” un
”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas
rajonā Grīva un Jaunie Stropi”.
SIA „Daugavpils ūdens” sniedz pakalpojumus un nodrošina klientu apkalpošanu ievērojot
atbilstību esošai starptautiskā standarta kvalitātes sistēmai – ISO 9001:2008 un LV EN ISO/IEC
17025.
2012.gada 21.februārī SIA “Daugavpils ūdens” un Baltijas pilsētu apvienības Apkārtējās
vides aizsardzības Komisija parakstīja Partnerības līgumu par projektu PRESTO (par eitrofikācijas
samazināšanu Baltijas jūrā šodien), kurš tiek realizēts pēc programmas "Baltijas jūras reģions
2007.-2013.” ar ES struktūrfondu atbalstu. Starp projekta galvenajiem pasākumiem ir notekūdeņu
attīrīšanas tehnoloģiju pilnveidošana 4 Baltkrievijas komunālajos uzņēmumos (Baranoviči, Grodno,
Molodečno, Vitebska) un attīrīšanas procesu turpināšana Kauņā un Daugavpilī. Pateicoties dalībai
projektā PRESTO, pilsētai un SIA „Daugavpils ūdens” izdosies virzīties uz priekšu notekūdeņu
dūņu utilizācijas jautājumā – paredzēta iepirkuma dokumentācijas (skiču projekts un tehniskā
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specifikācija) izstrāde notekūdeņu dūņu kompostēšanas un pārstrādes iekārtu būvniecībai. Nākotnē,
kad parādīsies atbilstošas programmas un pieejamie finansēšanas avoti, uzņēmums būs maksimāli
sagatavots projekta īstenošanai šīs šobrīd aktuālās problēmas risināšanai.
2012.gada 1.novembrī starp SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Geo Consultants” tika
noslēgts līgums par iepirkumu dokumentācijas izstrādi projekta PRESTO ietvaros. Tika veikti
topogrāfiskie un ģeotehniskie pētījumi, izstrādāts skiču projekts (ar detalizētām tehniskajām
specifikācijām) un sagatavota iepirkuma dokumentācija būvniecības konkursa rīkošanai un
notekūdeņu dūņu pārstrādes un kompostēšanas iekārtu izveidošanai Daugavpilī. Līguma kopējās
izmaksas Ls 46 000, darbu izpildes termiņš – viens gads.
Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijas labiekārtošanā un apsaimniekošanā f

inanšu

ieguldījumi pārskata gadā bija 16, 0 milj. Ls, kas ir 29,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
2011.gadā kopbudžeta izdevumi šajā sfēra bija 17,7 milj. Ls.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izveidoja avārijas brigādi, kura vētras laikā ātri
un kvalitatīvi spēj veikt nokritušo un bīstamo koku nozāģēšanu, kā arī citus avārijas darbus.
2012.gada beigās tika izveidota elektroniskā pasta adrese celubedre@inbox.lv, kas
nodrošina operatīvu informācijas apmaiņu par ielu un ietvju stāvokli. Pamatojoties uz iedzīvotāju
sniegtajām ziņām, Komunālās saimniecības pārvalde var operatīvi reaģēt uz saņemto informāciju
un pieņemt lēmumus par ceļu remontiem.
Pilsētas labiekārtošanas darbi 2012.gadā:
Pilsētas ielu seguma remontdarbi 5 885 m garumā ar kopējām izmaksām 926,4 tūkst. Ls;
Pilsētas caurbraucamo pagalmu bedru un pagalmu bedru remontdarbi 15 981 m2 platībā ar
kopējām izmaksām 346,3 tūkst. Ls;
Pilsētas asfaltbetona ietvju tekošais remonts 6 573 m2 platībā ar kopējām izmaksām 164,5
tūkst. Ls;
Pilsētas bruģa ietvju tekošais remonts 1 982 m2 platībā ar kopējām izmaksām 56,6 tūkst. Ls;
Bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkošana 12 dzīvojamo māju pagalmos, Stropu ezera
pilsētas pludmalē un Slavas skvērā ar kopējo izmaksu 54,2 tūkst. Ls, t.sk. izveidoti 3 jauni
bērnu rotaļas laukumi;
pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanas un rekonstrukcijas darbu ietvaros 3 136 m
apgaismojuma līnijas nomaiņa, uzstādīti 35 apgaismojuma balsti, 507 ielu apgaismojuma
gaismekļi, tika veikts 3 782 gaismekļu remonts, uzstādītas 6 vadības un 22 apgaismojuma
sadales;
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Lielās Talkas laikā 20-21.aprīlī sakoptas 42 pilsētas publiskās vietas (upju, ezeru
ūdenskrātuvju krasti, meža parki un citas teritorijas), savākts un izvests uz Dienvidlatgales
atkritumu poligonu 206,6 kg nebirstamo atkritumu;
Sesto reizi pēc kārtas Lielā Stropu ezera pilsētas pludmalē un piekto reizi pludmalē „Stropu
Vilnis” tika uzcelts Zilais karogs – vispopulārākais pasaules ekosertifikāts, kurš liecina par
pludmales atbilst Eiropas vides kvalitātes, labiekārtojuma, servisa un drošības standartiem;
Cēsu ielas rajonā Šūņu ezera krastā iekārtotas divas jaunas pludmales, kas aprīkotas ar
ģērbtuvēm, soliem, miskastēm, volejbola laukumu un ir izveidota autostāvvieta;
Likvidētas 38 stihiskas atkritumu vietas ar sadzīves un celtniecības atkritumiem ar kopējo
atkritumu apjomu 1 072,8 m3;
Lai nodrošinātu sabiedrisko drošību pilsētā publiskās vietās tika uzstādīta videonovērošanas
sistēma;
Izveidota un atklāta soliņu aleja Centrālajā parkā;
Uzstādīts „Mīlestības koks” Centrālajā parkā pie Dzimtsarakstu ēkas;
Pilsētas pašvaldības teritorijā tika ierīkoti jauni apzaļumošanas objekti:
o „Ģērbonis” Vienības laukumā, kas izveidots no vasaras puķēm;
o „Taurenis” Kandavas un Viestura ielas krustojuma aplī, kas izveidots no vasaras
puķēm;
o „Lietussargu kompozīcija” Komunālās un Dostojevska ielas krustojuma aplī;
o Piekaramie puķu podi Rīgas ielā (24 gab.);
o Daudzgadīgo augu dobe 90 m2 platībā, kas atjaunota Mālu ielā.
4.1.6. Sabiedriskais transports

Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pasažieru pārvadājumus veic SIA
„Daugavpils autobusu parks” un AS „Tramvaju uzņēmums”, kuri 2012.gadā pārvadāja 15,3 milj.
pasažieru, kas ir par 4,1% vairāk kā iepriekšējā gadā.
SIA „Daugavpils autobusu parks” pasažierus apkalpo četrās autoostās – Daugavpilī, Ilūkstē,
Krāslavā un Dagdā. Biļešu tirdzniecībai autobusos tiek izmantoti elektroniskie kases automāti, visās
autoostās biļešu tirdzniecība notiek datorizētā vienotā valsts biļešu realizācijas sistēmā „Baltic
Lines”, kas dod iespēju pasažieriem iegādāties biļetes uz visiem sistēmā iekļautiem reisiem gan
Latvijā, gan ārzemēs.
2012. gada martā SIA „Daugavpils autobusu parks” ārējais audits veica resertifikāciju,
kuras rezultātā tika apliecināta uzņēmuma atbilstība ISO 9001:2008 standarta prasībām, kas
nozīmīgi paaugstina uzņēmuma konkurētspēju pārvadātāju tirgū.
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SIA „Daugavpils autobusu parks”, turpinot autobusa parka ritošā sastāva modernizācijas
programmu, pārskata gadā iegādājās 7 autobusus MERCEDES BENZ, VOLVO, MAN un
NEOPLAN. Kapitālsabiedrība pastāvīgi un mērķtiecīgi investē attīstībā, veicot pārskata gadā
apkures sistēmas un apgaismojuma modernizāciju, ražošanas bāzes un filiāļu teritorijās
labiekārtošanu.
2012.gadā AS “Tramvaju uzņēmums”

uzsāka realizēt ES Reģionālā attīstības fonda

projektu „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija”. Projekta mērķis ir
saglabāt un attīstīt tramvaja satiksmi Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas ietvaros.
Projekta ietvaros tiek plānots veikt tramvaju līnijas renovāciju 6,2 km garumā ar 14 pieturām 18.
novembra ielā, posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai, paredzot sliežu ceļu nomaiņu un ritošā
sastāva - 12 zemās grīdas vagonu iegādi.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu pasažieru pārvadāšanu, 2012.gadā AS „Tramvaju
uzņēmums” veica 9 tramvaju vagonu uzturēšanas remontu, 13 tramvaju vagoniem tika nomainīti
pamatagregāti, kā arī tika turpināta tramvaju parka modernizācija:
10 tramvaju vagoniem TATRA-3D veikta motoru kārbu modernizācija;
4 tramvaju vagonos uzstādītas modernizētas motoru kārbas, kas novērš mitruma un atmosfēras
nokrišņu nokļūšanu uz elektroenerģijas padeves kabeļu skrūvju savienojumiem, kā arī novērš
vilces dzinēju bojājumu rašanos mitruma dēļ;
pabeigta programma par vagonu akumulatoru slēdžu izvietošanu tramvaju KTM5M3 salonā un
3.durvju atvēršanas/aizvēršanas pogas uzstādīšanu ārpus salona, kas ievērojami uzlaboja
tramvaju vadītāju darba apstākļus;
uzsākta programma par tramvaju vagonu KTM5M3 tiristoru uzlādes ierīču ТЗУ-28-07-1У3
nomaiņu pret mūsdienīgiem strāvas pārveidotājiem БПН-215c, kas ievērojami palielina
akumulatoru ekspluatācijas termiņu un dod iespēju turpmāk pāriet uz skābes akumulatoriem,
kas ir vairākas reizes lētāki par sārmu akumulatoriem. Strāvas pārveidotāji БПН-215c uzstādīti
divos vagonos;
uzsākta programma par strāvas uztvērēja mehānismu modernizāciju visos tramvaju parka
vagonos, kas paredz nomainīt bronzas tapas pret kustīgiem gultņiem. Šis mūsdienīgais
risinājums ļaus palielināt ekspluatācijas termiņus un samazināt strāvas uztvērēju mehānismu
remonta izmaksas. Pārskata gadā strāvas uztvērēju mehānismu modernizācija veikta diviem
vagoniem;
uzsākta programma par salona apgaismojuma luminiscējošo lampu barošanas bloku nomaiņu
tramvaju vagonos KTM5M3 pret mūsdienīgākiem barošanas blokiem (БПЛЛ1202-24/40), kas
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ļaus palielināt apgaismojuma lampu ekspluatācijas termiņus. Pārskata gadā mūsdienīgs
barošanas bloks luminiscējošajām lampām uzstādīts vagonā Nr.111.
2012.gadā AS „Tramvaju uzņēmums” turpināja pilnveidot savu interneta mājas lapu
www.tramvajs.daugavpils.lv, kurā ir izvietots tramvaju kustības saraksts katrai pieturai, kā arī
kapitālsabiedrības sniegtie sabiedriskie pakalpojumi. Regulāri tiek publicēti uzaicinājumi piedalīties
iepirkumu konkursos, cenu aptaujās, kā arī cita aktuāla informācija.
4.1.7. Veselības aprūpe

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ir viena no lielākajām veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzējām Latvijas Republikā. Tā sniedz pakalpojumus gan pilsētniekiem, gan vairāku novadu
iedzīvotājiem. Daugavpils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur pensionāriem un invalīdiem ir iespēja 3
dienas ārstēties stacionārā un dienas stacionārā bez pacienta iemaksas pašvaldības institūcijā, jo to
finansē Daugavpils pilsētas pašvaldība.
Realizējot Daugavpils Reģionālās slimnīcas attīstības projektus, tika paaugstināta
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte, iegādātas mūsdienīgas diagnosticējošās iekārtas,
uzbūvēta jauna dzemdību nodaļa un onkoloģiskais centrs, veikta operāciju bloku rekonstrukcija,
renovētas veselības aprūpes iestāžu ēkas u.t.t.
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” realizē ERAF projektu „Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Daugavpils

reģionālā slimnīca””, uzlabojot veselības aprūpes

pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”, kura ietvaros paredzēts
attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, ekonomēt līdzekļus
energoefektivitātes jomā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību pacientiem un personām ar
ierobežotām funkcionālajām iespējām pēc sanitārhigiēnisko telpu rekonstrukcijas, to estētiskā
līmeņa paaugstināšanas, kā arī pēc jaunu tehnoloģiju iegādēm ievērojami uzlabojot ārstnieciski
diagnostisko procesu iestādē.
Projekta ietvaros pārskata gadā tika veikts:
jumta seguma renovācija strukruktūrvienībās „Daugavpils reģionāla slimnīca”, „Plaušu
slimību un tuberkulozes centrs” un „Centra poliklīnika”;
ārsienu siltināšana un logu nomaiņa struktūrvienībās „Plaušu slimību un tuberkulozes
centrs” un „Centra poliklīnika”;
8 siltummezglu rekonstrukcija un 9 nodaļu rekonstrukcija struktūrvienībā „Centra
poliklīnika”.
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, lai uzlabotu pacientu izmeklēšanas un ārstēšanas
kvalitāti, 2012.gadā iegādājās šādu aprīkojumu un medicīnisko aparatūru:
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Divus „C loka” rentgena aparātus:
Piecus hemodialīzes aparātus;
Laporoskopisko sistēmu;
Piecus ķirurģiskos galdus;
Uroloģisko lāzeriekārtu;
Divus narkozes aparātus;
Divus MPV mākslīgās ventilācijas aparātus;
Strāvas ģeneratoru.
Pēdējo gadu laikā ir palielinājies zobārstu apmeklējumu skaits SIA „Daugavpils
zobārstniecības poliklīnika”. Tas saistīts ar to, ka zobārstniecības pakalpojumus Daugavpilī
izmanto arī citu pilsētu iedzīvotāji, kā arī ārzemēs dzīvojošie cilvēki, kuri ir izceļojuši no
Daugavpils. Poliklīnika sniedz arī plānveida zobārstniecības palīdzību skolēniem, aptverot visas
pilsētas skolas. Ņemot vērā cietuma administrācijas lūgumu, 2012.gadā poliklīnika sniedza
zobārstniecības palīdzību ieslodzītajiem. Šis ir poliklīnikas jaunais darbības virziens. Daudzus
gadus poliklīnika sniedz zobārstniecības palīdzību gulošiem slimniekiem mājās, izmantojot
atbilstošu autotransportu un aparatūru.
Poliklīnikas pirmajā stāvā 2012.gadā ierīkots jauns zobārstniecības kabinets palīdzības
sniegšanai personām ar ierobežotām kustības spējām. 2012.gadā poliklīnikas vajadzībām materiāli
tehniskas bāzes uzlabošanai tika iegādāta jauna stacionāra urbjmašīna, pārvietojamā urbjmašīna
ķirurģisko manipulāciju veikšanai un dentāls rentgenaparāts.
SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” nodrošina primārās un sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumus un sociālo palīdzību bērniem un pieaugušajiem. 2012.gadā tika
noslēgts sadarbības līgums ar SIA „E.Gulbja Laboratorija”, kas dod iespēju Centra pacientiem veikt
kvalitatīvus laboratoriskos izmeklējumus, kā arī sadarbības līgums ar Daugavpils Universitāti par
centra fizioterapeitu dalību Daugavpils Universitātes zinātniski pētnieciskajā konferencē,
izmantojot savus pētījumus.
Centrs nepārtraukti paplašina materiāli tehnisko bāzi. Pārskata gadā kvalitatīvas veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tika iegādāts videoendoskopijas komplekts, germicidālā
lampa, ultraskaņas inhalators, kušetes, rehabilitācijas aprīkojums, fonendoskopi, taimeri,
aprīkojums mājas aprūpei.
Centrs aktualizē interneta mājāslapu www.dbvc.lv, latviešu, krievu un angļu valodās.
Centra informācija ir izvietota arī Latvijas veselības portālā „medicine.lv” un profesionālās
veselības gada grāmatā, pakalpojumu apraksts ir publicēts Valsts reģionālās attīstības aģentūras
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mājaslapā sadaļā „Publisko pakalpojumu katalogs”. Centra struktūrvienībās un speciālistu kabinetos
ir pieslēgts optiskais internets, iegādāti datori un uzsākta aprobācija „Medius” datorprogrammas „Eveselība” ieviešanai. Centra pacientiem ir iespēja izmantot „Wi-Fi” pieslēgumu.
4.1.8. Uzņēmējdarbības veicināšana

Viena no Daugavpils pilsētas pašvaldības darbības prioritātēm ir uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un investīciju piesaiste. Lai popularizētu Daugavpils pilsētas tēlu, uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi un piesaistītu investīcijas, 2012.gada 20. - 21.septembrī Daugavpils pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīkoja II Starptautisko investīciju forumu
„Latgale – ES austrumu vārti”, kurš tika rīkots Latgales reģiona līmenī. Forumā piedalījās 65 viesi
un lektori no 14 valstīm, 450 dalībnieki no Latvijas, tajā skaitā 64 Daugavpils uzņēmumu pārstāvji.
Foruma laikā notika plenārsēdes, darba grupu sēdes un Daugavpils investīciju objektu
apmeklējums. Vienlaikus tika rīkotas ražošanas izstādes „Ražots Latgalē” un „Daugavpils prece”,
kur piedalījās 102 Latgales uzņēmumi ar savu produkciju. Starptautiskā investīciju foruma
dalībnieki saņēma jaunu Daugavpils investīciju iespēju un ražošanas uzņēmumu katalogu, kurā tika
atjaunota Daugavpils ražošanas uzņēmumu datu bāze un kurš tika papildināts ar informāciju par 15
jauniem ražošanas uzņēmumiem Daugavpilī.
Pēc foruma tika noslēgti sadarbības līgumi ar pilsētām Lida un Bobruiska (Baltkrievija),
Alaverdi (Armēnija) un Magnitogorska (Krievijas Federācija).
Daugavpils trīs lielākie uzņēmumi – AS ”Lokomotīvju remonta rūpnīca”, SIA ”Ditton
pievadķēžu rūpnīca” un PAS ”Daugavpils siltumtīkli” par būtisku ieguldījumu pilsētas attīstībā
saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas apbalvojumu. PAS ”Daugavpils siltumtīkli”
apbalvojumu - indekss ilgtspējīgai attīstībai.
Lai veicinātu sadarbību ar pilsētas uzņēmumiem un palielinātu pilsētas uzņēmumu
konkurētspēju, Daugavpils pilsētas pašvaldība organizēja piedalīšanos izstādēs ”Ražots Baltijā” un
”TechIndustry”. Izstādē ”Ražots Baltijā”, kas notika Rīgā Skonto hallē 2012.gada 19.- 22. aprīlī,
piedalījās 6 Daugavpils uzņēmumi, bet izstādē ”TechIndustry” 2012.gada 29.novembrī –
1.decembrī pilsētu pārstāvēja 6 Daugavpils metālapstrādes uzņēmumi, kas nodibināja vairāk kā 200
biznesa kontaktus.
2012.gada 6.-9.martā Daugavpils pilsētas pašvaldība piedalījās izstādē Kannās (Francija),
kas ir lielākā investīciju un nekustamā īpašuma izstādē Eiropā. Izstādes stendā tika prezentēti
vairāki Daugavpils projekti – ”Daugavpils cietoksnis”, ”Daugavpils lidosta”, ”Biznesa parks
Kraujas ielā”, ”Ražošanas telpas Višķu ielā 17” u.c. investīciju objekti.
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Pārskata gada laikā tika rīkotas Kanādas, Nīderlandes, Beļģijas, Polijas un Krievijas valsts
vēstnieku un Vēstniecību darbinieku vizītes Daugavpils uzņēmumos, lai iepazītos ar investīciju
iespējām un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Arvalstu uzņēmēji un speciālisti no Krievijas,
Polijas un Moldovas Ziemeļu rūpnieciskās zonas apmeklēja Daugavpils rūpniecības uzņēmumus ar
mērķi iepazīt Daugavpils uzņēmējdarbības vidi un izveidot biznesa kontaktus. Savukārt Daugavpils
uzņēmēji, sadarbojoties ar Baltkrievijas Lidas pilsētas uzņēmējiem, piedalījās uzņēmēju konferencē
Novopolockā (Baltkrievija), lai rastu iespēju piedalīties Latvijas un Baltkrievijas sadarbības
projektos, piedāvājumos un rastu potenciālus sadarbības partnerus. Foruma ietvaros tika parakstīta
vienošanās par sadarbību starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Baltkrievijas pilsētu Bobruisku,
kā arī Daugavpils uzņēmēji nodibināja sadarbību ar Baltkrievijas uzņēmējiem.
Lai sekmētu komercdarbības attīstību Daugavpils pilsētas teritorijā un īstenojot investīciju
piesaistes metodiku Latvijā „POLARIS process”, 2012. gadā tika noslēgts līgums starp Daugavpils
pilsētas domi un Latvijas investīciju un attīstību aģentūru. Attīstības departamenta darbinieki
regulāri sadarbojas ar LIAA, gan sagatavojot informāciju par pašvaldības investīciju objektiem, gan
rīkojot tikšanās ar potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem, kā arī sniedzot konsultācijas
uzņēmumiem.
Lai nodrošinātu aktuālas lietišķas informācijas pieejamību pilsētas un ārvalstu uzņēmējiem,
kā arī komercdarbības uzsācējiem, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments regulāri
veic aktuālas informācijas atjaunošanu Biznesa informācijas centra mājas lapā par projektiem un
atbalsta programmām, to sniegtajām iespējām un priekšrocībām, un pieejamajiem līdzekļiem
uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstīšanai. Tādejādi tiek sniegts informatīvs atbalsts uzņēmējiem,
veicinot ekonomiskās vides uzlabošanu, investīciju piesaisti Daugavpilī un veidojot saikni ar
uzņēmējiem. Tāpat arī tiek izdota Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu un
programmu projektu konkursu infolapa, kuras veidošana tika uzsākta 2011.gadā.
4.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti
2007.-2013.gada plānošanas periodā kopumā noslēgti līgumi par kopsummu 130,5
milj.Ls un apgūti līdzekļi 71,4% apmērā. 2012.gadā realizēto projektu ar ES fondu
līdzfinansējumu kopsumma sastāduja 15,8 milj.Ls.
2012.gadā lielākie ieviestie un realizējamie projekti saistīti ar Daugavpils Reģionālās
slimnīcas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, vispārējās un pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, sociālās infrastruktūras uzlabošanu, pilsētas vēsturiskā
centra reģenerāciju, kultūras un sporta objektu attīstību. Šī attīstības virziena ietvaros tika
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realizēti vērienīgi projekti komunālo pakalpojumu sfērā: siltumapgādes sistēmas un
ūdenssaimniecības attīstībā.

24. att. Daugavpils pilsētas pašvaldības nozaru investīciju projekti 2012.gadā,
tūkst.Ls, gada beigās (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
21.tabula. 2012.gadā ieviestie un realizācijā esošie Daugavpils pilsētas pašvaldības projekti
(Satu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Projekta nosaukums
Pārvada Daugavpils autotransporta
mezgls Vidzemes, Piekrastes,
A.Pumpura, Višķu iela būvniecība

Ūdenssaimniecības
Daugavpilī, III kārta
Daugavpils
transporta
renovācija

Projekta
summa
Ls
24 461 833

attīstība

15 054 679

pilsētas
tramvaju
infrastruktūras

12 708 664

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņi

Papildus aktivitātes:
Ventas, Vidzemes ielas (posmā
no Ventas ielas līdz Skostu ielai)
un Višķu ielas (posmā no Kauņas
ielas līdz Mendeļejeva ielai)
rekonstrukcija; gājēju tuneļa zem
dzelzceļa pārvada Vidzemes ielā
būvniecība un Vidzemes ielas
rekonstrukcija dzelzceļa pārvada
rajonā
Ūdens un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana 7
Daugavpils pilsētas rajonos
6,2
km
tramvaju
līniju
renovācijas darbi 18.novembra
ielā (posmā no Vienības ielas līdz
Valkas ielai);
3 pārveidošanas apakšstaciju
renovācija; 12 jaunu tramvaju
vagonu iegāde

2009.- 2013.

2011.- 2015.

2011.- 2013.
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Tranzītielas A13 rekonstrukcija
Daugavpils pilsētas teritorijā

10 122 190

18.novembra ielas, Vienības tilta,
tilta
pāri
Lauceses
upei
rekonstrukcija;
apgaismojuma
izbūve/
rekonstrukcija
18.novembra un Liepājas ielā,
rotācijas apļa izbūve Daugavas un
Imantas ielas krustojumā
18
izglītības
iestāžu
ēku
renovācija (fasādes, ieejas mezglu
un jumta seguma), nodrošinot
energoefektivitātes pasākumus un
uzlabojot pašvaldības īpašumā
esošo objektu vizuālo izskatu

2010.- 2014.

Pašvaldības
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība
–
energoefektivitātes pasākumi un
teritorijas
labiekārtošana
pilsētvides
attīstībai
un
pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšanai
Daugavpils pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija, II
kārta
Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA
”Daugavpils reģionālā slimnīca”
uzlabojot
veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitāti
un
paaugstinot pakalpojumu izmaksu
efektivitāti
Daugavpils
cietokšņa
infrastruktūras – ielu kompleksais
labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija

10 152 937

4 548 878

6
pilsētas
rekonstrukcija

posmu

2010.-2013.

4 113 928

Tehnoloģiju piegāde un montāža
ķirurģijas un terapijas profiliem;
jumtu renovācija; ēku ārējā
renovācija; ārsienu siltināšana;
logu nomaiņa; siltummezglu
renovācija;
sanitāro
mezglu
renovācija.
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu,
lietus ūdens, kanalizācijas tīklu
izbūve; siltumtīklu izbūve, ārējo
elektroapgādes un apgaismojuma
tīklu izbūve, ielu izbūve
Artilērijas
Arsenāla
ēkas
rekonstrukcija un pieguļošās
teritorijas labiekārtošana: ēkas
iekštelpu rekonstrukcijas un
restaurācijas darbi; inženierkomunikāciju un drošības sistēmu
izbūve
Daugavpils vēsturiskā centra
saglabāšana
un
attīstība,
atjaunojot tā apbūves un ielu
infrastruktūru. Muzeja ielas,
administratīvās ēkas Saules ielā
5A,
Daugavpils
pilsētas
pašvaldības policijas ēkas Muzeja
ielā
6
renovācija
un
rekonstrukcija
Artilērijas Arsenāla ēkas fasādes
un
jumta
rekonstrukcija,
vēsturiskās
ieejas
mezgla
rekonstrukcija
Nikolaja vārtu restaurācija un
vārtu tilta atjaunošana;
autostāvvietas
ierīkošana
Daugavas ielā;
Nikolaja ielas posma atjaunošana
vēsturiskajā izskatā;
ēkas rekonstrukcija Nikolaja ielā

2011.- 2013.

Daugavpils Marka Rotko mākslas
centra ēkas rekonstrukcija un
pieguļošās
teritorijas
labiekārtošana

2 500 000

Pašvaldības ēku un pieguļošās
infrastruktūras
rekonstrukcija
Daugavpils vēsturiskajā centrā

1 913 360

Artilērijas
Arsenāla
ēkas
rekonstrukcija Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra izveidei

1 428 571

Daugavpils cietokšņa Nikolaja
ielas un tās apbūves atjaunošana

1 313 743

3 873 439

ielu

2009.- 2014.

2009.- 2013.

2011.- 2012.

2010.- 2012.

2011.- 2013.

2011.- 2014.
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Daugavpils mākslas vidusskolas
”Saules skola” infrastruktūras un
mācību aprīkojuma modernizācija

1 085 500

Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībā
Maģistrālo
siltumtīklu
rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas
ielā) un Vecstropu mikrorajonos,
Daugavpilī
Reto
rāpuļu
un
abinieku
aizsardzība Latvijā

865 097

Daugavpils pilsētas
iestāžu informatizācija

793 880
646 457

542 846

izglītības

373 612

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībā
PRESTO
(projekts
par
eitrofikācijas
samazināšanu
Baltijas jūrā šodien)
Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana
Daugavpils
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā
Speciālistu piesaiste Daugavpils
pilsētas domes administratīvās
kapacitātes stiprināšanai

256 909

Daugavpils pilsētas pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana
Daugavpils pašvaldības kapacitātes
stiprināšana
ES
politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto

25 000

132 949

129 274

23 798

16 542

7, ēkas renovācija Nikolaja ielā
13;
lietus
ūdeņu
kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas ierīkošana
Daugavpils mākslas vidusskolas
”Saules skola” ēkas Saules ielā
6/8
renovācija,
materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana
2012.gadā projektā tika iesaistīti
173 Daugavpils pilsētas pedagogi
681
darba
vietu
izveide
bezdarbniekiem
1 093 metru siltumtīklu Liepājas
ielā rekonstrukcija;
552 metri siltumtīklu Vecstropu
mikrorajonā rekonstrukcija
Latgales
zoodārza
āra
ekspozīcijas paplašināšana un
kapacitātes celšana; teritorijas
labiekārtošana;
dabas
aizsardzības pasākumu veikšana,
popularizēšana un sabiedrības
viedokļa veidošana; Daugavpils
pilsētas kā dabas aizsardzības
atbalstītāja tēla veidošana un
popularizēšana Eiropā
15 Daugavpils pilsētas skolu
apgāde ar 423 stacionārajiem un
18 portatīvajiem datoriem, 7
multimediju tehnikas komplektu
iegāde, 15 lokālo datortīklu
attīstīšana
681
darba
vietu
izveide
bezdarbniekiem
Iepirkumu dokumentācijas un
škiču
projekta
uzstrāde
notekūdeņu dūņu pārstrādei
Jaunu energoefektīvu gaismekļu
uzstādīšana ielu apgaismojuma
infrastruktūrā mikrorajonā Jaunā
Forštadte (9 pilsētas ielās)
Daugavpils pilsētas pašvaldības
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšana un stiprināšana,
piesaistot kvalificētus speciālistus
- telpiskās attīstības plānotāju un
plānošanas inženieri
Daugavpils pilsētas attīstības
programmas izstrāde 2014. 2020. gadam.
Pašvaldību darbinieku apmācība.
Pieredzes apmaiņas braucieni uz
Rēzeknes
un
Valmieras
pašvaldībām

2010.- 2013.

2009.-2012.

2012.-2014.
2012.

2010.- 2014.

2009.- 2012.

2012.-2014.

2012.

2010.- 2012.

2010.- 2014.

2012.-2013.
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projektu un pasākumu īstenošanai
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais
mārketings
Sporta un attīstošo spēļu inventāra
iegāde bērnu un jauniešu ar
speciālajām vajadzībām (invalīdu)
klubam „Žēlsirdība”

5 562

1 500

Piedalīšanās
investīciju
un
nekustamā
īpašuma
izstādē
Kannās (Francija)
Atpūtas un sporta spēļu inventāra
bāzes
kluba
„Žēlsirdība”
papildivāšana un modernizācija

2012.

2012.

4.3. Pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība turpināja īstenot strukturālās izmaiņas.
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 1012.gada 9.februāra lēmumu Nr.54 „Par pašvaldības
iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” izveidošanu, pievienojot tai Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldi”, no 2012.gada 1.marta sāka darboties jauna iestāde – Vispārējās un
profesionālās izglītības pārvalde.
2012.gadā uzsāka darbu Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta Jauniešu
neformālās izglītības centrs, kurš sadarbojas ar jauniešu organizācijām, īsteno neformālās izglītības
pasākumus un programmas, nodrošina lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas.
Daugavpils pilsētas domes Iekšējā audita dienests, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājas apstiprināto revīzijas veikšanas plānu, 2012.gadā veica 14 iekšējās audita
parbaudes, t.sk. 10 audita pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, trīs audita
pārbaudes budžeta iestādēs un vienu audita pārbaudi Daugavpils pilsētas domes nodaļā.

Par

paveikto auditu tika sastādīts pārskats, kuru apstiprināja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja.
Iekšējā audita dienesta pārskatā tika uzrādīti priekšlikumi atklāto trūkumu novēršanai, kā arī
noteikts trūkumu novēršanas termiņš.
Ar 2013.gada 1.janvāri tiks izveidota jauna pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrs”.
Ar 2013.gada 1.janvāri tiks izveidota Centralizētā grāmatvedība, kura pildīs līdz šim esošās
administrācijas grāmatvedības un Finanšu nodaļas grāmatvedības funkcijas. Centralizētā
grāmatvedība tiks izveidota sakarā ar jaunas PVN apmaksas kārtības nosacījumiem. Minētais
apstāklis uzlabos grāmatvedības organizāciju un uzskaites procesus. Notiek darbs pie vienotas
resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmas ieviešanas pašvaldībā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

81

5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
5.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā ”Gada labākā būve Latvijā 2012” par gada
labāko jaunbūvi atzīta Daugavpils īslaicīgās aizturēšanas izolators Cietoksnī, bet nominācijā
”Restaurācija” pirmo vietu ieguva Marka Rotko mākslas centra ēka.
2012.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 195 būvatļaujas, t.sk. 123 būvatļaujas
tika izsniegtas fiziskām personām un 72 izsniegtas juridiskām personām.
Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura:
67 atļaujas dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu u.tml. ēku būvniecībai/
rekonstrukcijai;
40 atļaujas privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
37 atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai/rekonstrukcijai;
18 atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
17 atļaujas sabiedriskās nozīmes būvēm;
10 atļaujas rūpnieciska rakstura būvēm;
6 atļaujas darījuma rakstura būvēm.
2012.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 226 projektus, tai skaitā:
66

projekti

cita

rakstura

būvju,

saimniecisko

ēku,

pirts,

garāžas

u.tml.

ēku

būvniecībai/rekonstrukcijai;
48 projekti privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
42 projekti inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai;
22 projekti sabiedriskās nozīmes būvēm;
15 projekti privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
13 projekti dārza māju būvniecībai;
12 projekti darījuma rakstura būvniecībai;
7 projekti rūpnieciska rakstura būvēm;
1 projekts daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.
2012.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 99 būvniecības objekti, kuru kopējās
būvniecības izmaksas sastādīja 25,0 milj. Ls, t. sk. pilsētas inženierbūvju izbūvei un
inženierkomunikāciju rekonstrukcijā ieguldīti

– 9,2 milj.Ls, sabiedriskās nozīmes ēku

rekonstrukcijā – 9,2 mil. Ls, infrastruktūras attīstībā – pilsētas ielu rekonstrukcijā - 2,8 milj. Ls,
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ražošanas objektu rekonstrukcijā – 1,9 milj.Ls, privāti dzīvojamo māju būvniecībā un rekonstrukcijā
– 1,3 milj. Ls un pilsētas vidusskolu energoefektivitātes paaugstināšanā – 0,4 milj. Ls.
2012.gadā Daugavpils apguvusi 15,3 milj. Ls valsts un pašvaldības līdzekļu investīcijās un
9,7 milj. Ls ir privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā.
Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības
līdzekļiem:
Marka Rotko mākslas centra rekonstrukcija, A, B, C daļas, Mihaila ielā 3, kopējās izmaksas
4 021,1 tūkst. Ls;
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas ēkas rekonstrukcija,
kopējās izmaksas 2 406,8 tūkst. Ls;
Jātnieku ielas, posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai, rekonstrukcija, kopējās izmaksas
1 188,8 tūkst. Ls;
Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ēkas un garāžu renovācija Muzeja ielā 6, kopējās
izmaksas 988,2 tūkst. Ls;
Daugavpils reģionālajā slimnīcā liftu nomaiņa, 10 kV un 0,4 kV kabeļu līniju, TP-317 un
TP-318 rekonstrukcija, Vasarnīcu ielā 20, kopējās izmaksas 756,4 tūkst. Ls;
LR Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietumā šķeldas katlu mājas jaunbūve,
teritorijas labiekārtošana, siltumtrases projektēšanas un būvniecības darbi Lielā ielā 1,
kopējās izmaksas 696,9 tūkst. Ls;
Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos,
kopējās izmaksas 696,2 tūkst. Ls;
Administratīvās ēkas rekonstrukcija pašvaldības dienestu vajadzībām un pagalma
labiekārtošana Saules ielā 5A, kopējās izmaksas 569,1 tūkst. Ls;
Imantas ielas, posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai, rekonstrukcija, kopējās izmaksas
538,2 tūkst. Ls;
Kauņas ielas, posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai, rekonstrukcija, kopējās izmaksas
512,4 tūkst. Ls;
AS ”Sadales tīkls” 110/10 kV apakšstacijas Nr. 36 Daugavpils B rekonstrukcijas 2. kārta
Višķu ielā 21, kopējās izmaksas 477,0 tūkst. Ls;
A.Pumpura ielas, posmā no Puškina ielas līdz Arodu ielai, rekonstrukcija, kopējās izmaksas
373,6 tūkst. Ls;
Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā parka teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija
pacientiem ar garīgā rakstura traucējumiem un psihiskās saslimšanas ilgstošas uzturēšanās
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stacionāra apstākļos, sociālās adoptācijas līmeņa paaugstināšanai, Lielā Dārza ielā 60/62,
kopējās izmaksas 367,2 tūkst. Ls;
VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcijas” klientu transportlīdzekļu autostāvvietas un
vadītāju eksāmenu pieņemšanas laukuma rekonstrukcija Kraujas ielā 4, kopējās izmaksas
273,4 tūkst. Ls;
Muzeja ielas, posmā no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai, rekonstrukcija kopējās izmaksas
242,1 tūkst. Ls;
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana,
kopējās izmaksas 234,5 tūkst. Ls;
Siltumcentrāles Nr. 1 rekonstrukcija ar ūdenssildāmā katla 15 MW jaudu uzstādīšanu,
18.novembra ielā 2, kopējās izmaksas 223,0 tūkst. Ls;
10.vidusskolas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un
teritorijas labiekārtošana, 1. kārta, Tautas ielā 11, kopējās izmaksas 225,1 tūkst. Ls.
2012.gadā Daugavpils uzņēmēji investēja Daugavpils administratīvajā teritorijā 9,7 milj. Ls.
Starp lielākajiem objektiem ir divas koģenerācijas stacijas ar jaudu 3,96 MW un rūpniecības
ražošanas korpusa rekonstrukcija Višķu ielā 21C.
Nozīmīgākās privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā:
SIA „Cefus” koģenerācijas stacijas ar jaudu 3,96 MW izbūve SC-1 teritorijā 18.novembra
ielā 2 b, kopējās izmaksas 3 000,7 tūkst. Ls;
SIA „Latneftegaz” koģenerācijas stacijas ar jaudu 3,96 MW izbūve SC-2 teritorijā Silikātu
ielā 8, kopējās izmaksas 2 963,5 tūkst. Ls;
SIA „Axon Cable” ražošanas korpusa rekonstrukcija Višķu ielā 21 C, 1. un 2. posms,
kopējās izmaksas 1 604,3 tūkst. Ls;
SIA „Karsten-Sanitex Latvija” tirdzniecības centra rekonstrukcijas 1.kārta Stadiona ielā 3G,
kopējās izmaksas 390,3 tūkst. Ls;
AS „Latvijas maiznieks” ražošanas korpusa izejvielu noliktavas un gatavās produkcijas
noliktavas rekonstrukcijas 1.kārta, Mazā Viļņas ielā 9, kopējās izmaksas 253,0 tūkst. Ls.
5.2. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā
Pārskats par detālplānojumu izstrādi 2012. gadā
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2012. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 300 „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu ielu izveidei Ziemeļu
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industriālajā zonā, Daugavpilī un līdzekļu piešķiršanu detālplānojuma dokumentācijas izstrādei”
tika uzsākta detālplānojuma izstrāde ielu izveidei Ziemeļu industriālās zonas teritorijā.
22.tabula. Organizētās detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas un sapulces ar zemes
īpašniekiem, inženierkomunikāciju turētajiem, izstrādātājiem (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)

N.p.k.

Detālplānojuma nosaukums

Publiskās apspriešanas periods

1.

„Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā, Daugavpilī”

12.01.2012.-06.02.2012.

2.

„Krimuldas ielā 43, Daugavpilī”

12.07.2012.-02.08.2012.

3.

„Vasarnīcu ielas rajonā”

11.10.2012.-02.11.2012.

4.

„Ielu izveide Ziemeļu industriālā zonā”

21.11.2012.-12.12.2012.

Paziņojumi par publiskajām apspriešanām un sapulcēm tika publicēti laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, „Latgales laiks” un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
Detālplānojumu publiskās apspriešanas izstādes materiāli tika izvietoti divās sabiedrībai
pieejamās vietās Domes telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī un Domes Pilsētplānošanas un
būvniecības departamenta telpās, Raiņa ielā 28, Daugavpilī.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 9. punkta
prasībām tika pabeigta detālplānojumu (kuru izstrāde uzsākta pirms likuma stāšanās spēkā) izstrāde:
tika apstiprināti 3 detālplānojumi;
tika pārtraukta 4 detālplānojumu izstrāde.
23.tabula. Apstiprinātie detālplanojumi (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un
būvniecības departaments)

Nr.
p.k.

Detālplānojuma nosaukums

2.

„Zemesgabaliem
Ormaņu
ielas
Daugavpilī”
„Krimuldas ielā 43 , Daugavpilī”

3.

„Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī”

1.

24.tabula.Detālplānojumu

izstrādes

rajonā,

Apstiprināšanas
datums,
Domes lēmuma Nr.
28.06.2012.
Nr. 315
27.09.2012.
Nr. 433
13.12.2012.
Nr. 574

pārtraukšana

(Datu avots:

Spēkā stāšanās
datums
spēkā no
12.07.2012.
spēkā no
10.10.2012.
spēkā no
22.12.2012.

Daugavpils

pilsētas

domes

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments)

N.p.k.
1.
1.
2.
3.

Detālplānojuma nosaukums
„Zemes gabalam Tērvetes ielā 17, Daugavpilī”
„Zemes gabalam Tērvetes ielā 52A, Daugavpilī”
„Zemes gabalam Spaļu ielas rajonā”
Detālplānojuma grozījumi ”Zemes gabaliem ar kadastra Nr. 0500 009
0720 un 0500 009 0723, 1. Pasažieru un Malu ielu rajonā”

Domes lēmuma
datums un numurs
12.01.2012. Nr. 25
26.01.2012. Nr. 46
26.01.2012. Nr. 47
13.12.2012. Nr. 573
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Līdz ar to, tika atzīti par spēku zaudējušiem lēmumi par izstrādes uzsākšanu un noslēgtas
vienošanās ar detālplānojuma ierosinātājiem par līgumu „Par detālplānojumu izstrādi” darbības
pārtraukšanu.
2012.gadā tika rīkota šādu būvniecības objektu sabiedriskā apspriešana:
1. Daugavpils Raiņa skvēra rekonstrukcija. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 23.12.2011. līdz
25.01.2012. tika saņemtas 2 pozitīvas atsauksmes un viena vēstule ar priekšlikumiem;
2. Vienības ielas rekonstrukcija posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai, 3.kārta. Sabiedriskās
apspriešanas laikā no 23.12.2011. līdz 27.01.2012. tika saņemtas 769 atsauksmes, t.sk. 187
pozitīvas atsauksmes un viena vēstule ar pozitīvu atsauksmi un ar priekšlikumiem;
3. Autotirdzniecības laukuma ierīkošana Balvu ielas rajonā. Sabiedriskās apspriešanas laikā no
27.01.2012. līdz 28.02.2012. tika saņemtas 462 atsauksmes, t.sk. 185 pozitīvas atsauksmes, 277
negatīvas un 9 anonīmas atsauksmes, kā arī 7 vēstules ar 2 pozitīvām, 3 negatīvām un 2
anonīmās atsauksmēm;
4. Komunālās ielas rekonstrukcija. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 03.02.2012. līdz 05.03.2012.
tika saņemtas 5 pozitīvas atsauksmes;
5. 18.Novembra tranzītielas A13 rekonstrukcija, posmā no pilsētas robežas līdz Daugavas ielai.
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 17.02.2012. līdz 19.03.2012. tika saņemtas 8 pozitīvas
atsauksmes;
6. Būvniecības iecere „Biodegradablo atkritumu (notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dūņu) pārstrāde
uzmantojot hidrotermālās gazifikācijas tehnoloģiju Višķu ielā 21K, Daugavpilī.
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 03.04.2012. līdz 07.05.2012. tika saņemtas 5 atsauksmes,
t.sk. 2 pozitīvas un 3 negatīvas atsauksmes, kā arī 3 atzinumi bija ar priekšlikumiem izpētīt
situāciju;
7. Daugavas ielas rekonstrukcija (posmā no Rīgas šosejas līdz Parka ielai) un Parka ielas (posmā
no Daugavas ielas līdz Rīgas šosejai). Sabiedriskās apspriešanas laikā no 10.04.2012. līdz
10.05.2012. tika saņemtas 7 pozitīvas atsauksmes;
8. Daugavas ielas rekonstrukcija, posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielas
krustojumam. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 10.04.2012. līdz 10.05.2012. tika saņemta
viena pozitīva atsauksme;
9. Romas katoļu baznīcas būvniecība Nometņu ielā 99, Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī.
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 29.06.2012. līdz 30.07.2012. tika saņemtas 72 atsauksmes (ar
54 pozitīvām un 13 negatīvām atsauksmēm) un viena vēstule ar 9 negatīvām atsauksmēm.
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
6.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai
2012.gadā pilsētas iedzīvotāji griezās Daugavpils pilsētas domē aptuveni ar 18 657
jautājumiem. Mēnesī apmeklētāju skaits sasniedza 1 555, tai skaitā bija vidēji 443 zvani mēnesī, kā
arī tika sniegtas atbildes uz 254 elektroniski iesūtītajiem jautājumiem.
2012.gadā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pieņēma 173 apmeklētājus un
priekšsēdētājas vietnieki pieņēma 302 apmeklētāju.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas domē no fiziskām personām tika saņemti un piereģistrēti
1392 iesniegumi un sūdzības, no juridiskām personām – 3 909 iesniegumu, kas adresētas vadībai.
Iesniegumi tiek reģistrēti elektroniskā lietvedības sistēmā OneCRM. Daugavpils pilsētas dome
sniedza 909 atbildes fiziskām personām un 3 456 atbildes juridiskām personām.
2012.gadā pēc pieprasījuma tika sagatavotas un izsniegtas 197 izziņas par mirušu personu
apbedījuma vietu Daugavpilī, kas nepieciešamas vīzas noformēšanai iebraukšanai Latvijā, kā arī 24
izziņas par garantēto minimālo ienākumu līmeni, kas nepieciešama Uztura līguma reģistrācijai
Zemesgrāmatā.
2012.gadā Domē tika pieņemti 3 487 iesniegumi no Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuri
vēlējās saņemt atļaujas par vienkāršoto robežšķērsošanu ar Baltkrieviju. Katru ceturksni Valsts
robežsardzei tika sagatavots un iesniegts saraksts par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju
iedzīvotāju sarakstā.
6.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Daugavpils pilsētas dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un
finansiāli atbalsta tās. Daugavpils pašvaldības budžetā ir izveidots Sabiedrisko organizāciju atbalsta
fonds, kura līdzekļus saņem vairāk nekā 30 nacionālās kultūras biedrības savas darbības
nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas Savienības projektu
līdzfinansēšanai. Daugavpils pašvaldība iznomā tai piederošās telpas NVO, sniedz neapdzīvojamo
telpu nomas maksas atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskos svētku
pasākumus, mācību un apmaiņu braucienus.
2012.gadā no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Izglītības un kultūras komiteja un
Sociālo jautājumu komiteja iedalīja Ls 19 990 nacionālajām kultūras biedrībām, sabiedriskajām
organizācijām.
Aktīvākās Daugavpils NVO izglītības un kultūras jomā ir: Daugavpils vācu biedrība
„ERFOLG”, biedrība Latgales Media Centrs, Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība
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„MRIJA”, Intelektuāļu spēļu klubs „Erudīts”, Biedrība „Sapiens”, Daugavpils radošās inteliģences
biedrība „DINA – ART”, Horeogrāfiskais kolektīvs „Avotiņš”, Biedrība „Starptautiskā Rērihu
Centra Latvijas nodibinājums”, Biedrība „Daugavpils amatnieku biedrība”, Daugavpils Lietuviešu
biedrība „RASA” u. c. Biedrības „Sapiens” un „DINA – ART” ir salīdzinoši jaunas NVO.
Aktīvākās Daugavpils NVO sociālajā sfērā ir: sociālā brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”, kura
strādā kopš 2002. g. neformālās izglītības jomā un organizē pulciņus, Latvijas Sarkanā Krusta
Jaunatne Daugavpils pilsētas nodaļa, „Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība”, Biedrība „Daugavpils
pilsētas pensionāru apvienība”, u. c.
Daugavpils pilsētā 2012.gadā septembrī bija izveidots Jauniešu neformālās izglītības centrs,
kurš atrodas ēkā Varšavas ielā 45. Jauniešu neformālās izglītības centrā uz doto brīdī ir vairāk par
15 organizācijām. Centra darbības pamatuzdevums – jauniešu neformālās izglītības programmu
realizācija sadarbībā ar pilsētas jauniešu NVO. Pašlaik jauniešu centrā realizētas vairāk par 10
apakšprogrammām un jau ir notikuši pirmie pasākumi – izstādes, apmācības nodarbības u.c.
6.3. Pašvaldības sadarbība starptautiskā līmenī
Daugavpils pilsētas pašvaldības starptautiskās sadarbības mērķis ir Daugavpils pilsētas
popularizēšana, konkurētspējas veicināšana un investīciju piesaiste. Starptautiskā sadarbība notiek
šādos virzienos:
pārrobežu sadarbība ar Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām;
sadarbība

ar

ārvalstu

vēstniecībām,

pašvaldībām,

valsts

un

nevalstiskajam

organizācijām;
sadarbība pašvaldību sadraudzības ietvaros;
dalība starptautiskajos projektos un pasākumos.
2012. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldību apmeklēja:
10 vēstniecības pārstāvji no 9 valstīm (ASV, Nīderlande, Vācija, Beļģija, Igaunija, Izraēla,
Kanāda, Austrija un Baltkrievija);
29 viesu delegācijas no vairāk kā 20 ārvalstīm, to vidū pedagoģi, uzņēmēji, kultūras
darbinieki, masu mēdiju pārstāvji, kā arī ministriju un pašvaldību pārstāvji;
16 LR ministriju un Saeimas deputātu delegācijas;
12 oficiālajās vizītēs Daugavpili apmeklēja arī citu Latvijas pašvaldību un novadu, kultūras
darbinieku delegācijas, kā arī delegācijas no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un
Latgales reģionālās attīstības aģentūras.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

88

Savukārt Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvji devās 12 dažādās ārvalstu vizītēs, tostarp
uz Baltkrieviju, Poliju, Vāciju, Franciju, Beļģiju, Spāniju, Armēniju un Adžāriju. Daugavpils
pilsētas domes priekšsēdētāja piedalījās starptautiskajā mēru konferencē Izraēlā, kur viņa bija
vienīgā pārstāve no Baltijas valstīm, kā arī Briselē Eiropas Savienības komisijas sanāksmēs.
Pašvaldības pārstāvjiem bija darba tikšanās ar LR Valsts prezidentu, vēstniekiem, kā arī
vairākās ministrijās, asociācijās, kongresos Rīgā un citās Latvijas pilsētās.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2012. gadā parakstīja Nodomu protokolus par sadarbību ar:
Magdeburgu (Vācija);
Bobruisku (Baltkrievija);
Lidu (Baltkrievija);
Batumi (Adžārija, Gruzija);
Alaverdi (Armēnija).
Pārskata gadā parakstīts paziņojums par sadarbību ar Polijas pašvaldību Varmija –
Mazurijas un Malopolskas vojevodisti.
Iepriekš noslēgto sadarbības un sadraudzības līgumu ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldība
turpina sadarboties dažādās jomās ar šādām ārvalstu pašvaldībām:
Narofominsku (Krievijas Federācija);
Maskavas Centrālo administratīvo apgabalu ( Krievijas Federācija);
Sanktpēterburgu (Krievijas Federācija);
Pleskavu (Krievijas Federācija);
Mūtalu (Zviedrija);
Radomu (Polija);
Vitebsku (Baltkrievija);
Braslavu (Baltkrievija);
Ramlu (Izraēla);
Harbinu (Ķīna);
Paņevežu (Lietuva);
Harkovu (Ukraina).
Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir sadarbības partneri 11 pasaules valstīs, bet visciešākā
sadarbība dažādos jautājumos ir izveidojusies ar Latvijas kaimiņvalstu pašvaldībām – ar četrām
Krievijas un Baltkrievijas pašvaldībām. Ģeogrāfiski tālākās sadarbības pašvaldības atrodas Ķīnā un
Izraēlā. Populārākās sadarbības jomas ir kultūra, izglītība, ekonomika, vides aizsardzība, zinātne un
tehnoloģija, medicīnas un veselības veicināšanas joma. Kopumā sadarbība ar citām Latvijas un
ārvalstu organizācijām un pašvaldībām ir vērtējama kā ļoti laba. Pilsētas ārpolitiskā aktivitāte ir
augsta.
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6.4. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Daugavpils pilsētas pašvaldība aktīvi piedalās pārrobežu projektos, ko īsteno Lietuvu,
Baltkrieviju pārropbežu sadarbības programmu ietvaros.
25.tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos (Datu avots: Daugavpils
pilsētas domes Attīstības departaments)

Projekta nosaukums
Nr.
p.k.
1.

2.

Realizācijas
termiņš

Radošo industriju attīstība 2011.Latvijas – Lietuvas pārrobežu 2012.
reģionā

Daugavpils
un
Vitebska: 2011.-2013.
kultūras sadarbības veicināšana

3.

Sporta aktivitāšu daudzveidības 2012.-2013.
un pieejamības nodrošināšana
pārrobežu reģiona jauniešiem

4.

Bērnu lasīšanas veicināšanas 2012.-2013.
idejas
caur
mūsdienu
tehnoloģijām
un
radošu,
izzinošu pārrobežu sadarbību
starp Zarasu un Daugavpils
bibliotēkām
Administrations go Eirope!
2012.-2014.

5.

Projekta
kopējās
izmaksas (Ls)
554 372
t.sk.
LATLIT
pārrobežu
sadarbības
programma
471 261
131 350
t.sk.
LATLITBY
pārrobežu
sadarbības
programma
118 215
43 023

38 484

7 732

Projekta īstenošanas rezultāti
Apmācības un publicitāte; radošā
darba aktivizēšanas pasākumi;
radošo ideju inkubatora izveide;
Artilērijas Arsenāla Mihaila ielā 3,
Daugavpilī un Utenas muzeja ēkas
rekonstrukcijas darbi.
Vienības nama 3.un 4.stāva
remonts; Muzikālo instrumentu
iegāde
pūšamo
instrumentu
orķestrim
„Daugava”;
Līgo
festivāla organizēšana.

Sporta
nometnes
(basketbols,
futbols, tennis); sporta inventāra
iegāde;
Lietuvas
6
sporta
speciālistu
apmācība
Latvijā;
projekta noslegumā Zarasajos tiks
rīkoti vienas dienas sporta svētki
Tradicionālo
kultūras
vērtību
saglabāšanas pasākumu ieviešana
LCB un pārrobežu sadarbības
veicināšana ar Zarasu bibliotēku,
Lietuvā
Starptautiskās
sadarbības
veicināšana, komunikācijas prasmju
uzlabošana. Projekta īstenošana
nākotnē
veicinās
Daugavpils
pilsētas domes uzstādīto attīstības
mērķi – Daugavpils pilsētu veidot,
kā vietu ar augstu dzīves līmeni un
kvalitāti, augstu tolerances līmeni,
un vienlaicīgi palīdzēs attīstīt
pilsētu kā ekonomiskās attīstības
reģionālo centru ar vieglu piekļuvi
starppilsētu
un
starptautisko
pārvadājumu veikšanai, kā arī
Starpkultūru zinātnes un izglītības
centru – paraugu ideālai pilsētai
Latvijā un Eiropā
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7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno turpināt Daugavpils pilsētas transporta
infrastruktūras attīstību, izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, komunālo
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, uzlabot pilsētvides pievilcību un iedzīvotāju dzīves vidi, kā
arī sekmēt saimniecisko darbību pilsētas teritorijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības lielākie projekti, kas kas tiek plānoti realizēt 2013.gadā:
Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija;
Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta;

Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana, kas paredz Liepājas ielas,
posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai, un Varšavas ielas rekonstrukciju;
Daugavas ielas rekonstrukcija, kas paredz Daugavas ielas rekonstrukciju posmā no Vienības
tilta līdz Vaļņu ielai, t.sk. izveidojot autotransporta stāvlaukumu pie Daugavpils cietokšņa;
Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās, kas paredz 8
Daugavpils pilsētas pirmskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbus;
Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība, kar paredz Komunālās ielas
I posma (no Sliežu ielas līdz Stellas ielai) rekonstrukciju; Raiņa skvēra labiekārtošanu un
bērnu rotaļu laukuma izveidošanu Grīvas mikrorajonā;
Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18.novembra un Kauņas ielā, Daugavpilī.
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PIELIKUMI
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2. PIELIKUMS
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