DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2010.GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS

Daugavpils pilsētas dome
K. Valdemāra ielā 1,
Daugavpils, LV-5401, Latvija
Tālrunis (371)5404338
Fakss (371) 5421941
e-pasts: info@daugavpils.lv
www.daugavpils.lv

DAUGAVPILS
2011

2010.gada publiskais pārskats

SATURS
Ievads

3

Pamatinformācija

4

Daugavpils pilsētas apraksts

8

Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti

18

Daugavpils pilsētas pašvaldības darbības rezultāti 2010.gadā

25

Daugavpils pilsētas pašvaldības informācija par 2010.gada budžetu

42

Pamatbudžeta ieņēmumi

44

Pamatbudžeta izdevumi

49

Speciālais budžets

54

Ilgtermiņa saistības

56

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā

60

2010.gada bilance (saīsinātā)

62

Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

63

Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskie pakalpojumi

65

Daugavpils pilsētas domes personāls

65

Komunikācija ar sabiedrību

66

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai

66

Sadarbība ar nevalstisko sektoru

67

Nozīmīgākās publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā

67

Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības
programmās un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā
Daugavpils pilsētas pašvaldības veiktie pasākumi vadības pilnveidošanā

70

Daugavpils pilsētas pašvaldības plāni nākamajam gadam

72

Daugavpils pilsētas pašvaldības starptautiskā sadarbība

73

71

Pielikumi
Lēmums par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2010.gada pārskata apstiprināšanu

74

Neatkarīgu revidentu ziņojums par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010.gada finanšu 75
pārskatu

2
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats

IEVADS
Cienījamie Daugavpils pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
Ar šo pārskatu nododam Jūsu vērtējumam 2010.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldībā paveikto
dažādās pašvaldības darbības jomās – infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, sociālās palīdzības,
iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā,
sportā.
2010.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība strādāja īstenojot pilsētas attīstības programmā
“Mana pils Daugavpils 2007.-2014. gadam” izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Neskatoties uz sociāli ekonomisko krīzi, ir izdevies paveikt nozīmīgus darbus, kā arī iesākt
jaunus. Daugavpils pašvaldība aktīvi strādāja sagatavojot, aizstāvot un īstenojot dažādus ES
finansētos projektus, kas ļāva pilsētai neapstāties savā attīstībā. Esam turpinājuši rekonstruēt
pilsētas ielas, siltināt skolas un bērnudārzus, būvējas autotransporta mezgls, norit Dinaburgas
cietokšņa infrastruktūras rekonstrukcijas darbi.
2010. gadā nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti bija Vienības nams, kuram pilnībā tika
atjaunota fasāde un labiekārtota teritorija, Kultūras pils, kur atjaunota koncertzāle, pabeigta četru
pirmskolas izglītības iestāžu renovācija.
2010. gads pilsētai bija jubilejas gads - Daugavpilij nosvinējām 735. dzimšanas dienu.
Daugavpils pašvaldības galvenais uzdevums ir pilsētas tālākā attīstība, atbalsts iedzīvotājiem.
Pašvaldība turpina strādāt pie ES finansējuma piesaistīšanas, veido arvien ciešākus kontaktus ar
uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, valsts iestādēm.
2011. gadam esam izvirzījuši jaunus mērķus. Noteiktas prioritātes pašvaldības darbā - tas ir
atbalsts uzņēmējdarbībai un tūrisma attīstība. Šīs divas jomas pilsētas tālākā attīstībā ir ļoti
nozīmīgas.
Lai sasniegtu nospraustos mērķus ir nepieciešams saliedēts darbs, sapratne un pašaizliedzīgs
darbs pilsētas labā.
Tikai kopīgiem spēkiem varam panākt, lai daugavpiliešiem būtu ērti pilsētā dzīvot, strādāt un
atpūsties.
Daugavpils pilsētas dome
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PAMATINFORMĀCIJA
Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – Daugavpils pilsētas dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo
struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, un par kārtību, kādā
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un
izpilda pašvaldības budžetu. Daugavpils pilsētas dome ir atbildīga par tās institūciju tiesisku
darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes 2010.gadā:
•
•
•
•
•
•
•

Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšana pilsētas vides attīstībai;
uzņēmējdarbības vides veicināšana, atbalsts mazajam un vidējam biznesam;
iekšējo un ārējo investoru piesaiste;
visu iepriekšējo atvieglojumu un sociālo pabalstu saglabāšana;
izglītības iestāžu sistēmas pilnveidošana;
pašvaldības jaunatnes politikas pilnveidošana;
publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.

Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
Daugavpils attīstības stratēģija 25 gadiem (2004.g.)
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006. – 2018.
Daugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils Daugavpils 2008. – 2014.”
Daugavpils pilsētas domes juridiskais statuss
Daugavpils pilsētas domē darbojas 15 deputāti.
Jānis Lāčplēsis

Domes priekšsēdētājs

Vitālijs Azarevičs

Domes priekšsēdētāja 1.
vietnieks no 11.11.2010.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Vjačeslavs Širjakovs
Žanna Kulakova
Anžela Aļohno
Viktors Butāns

Domes priekšsēdētāja vietniece
no 22.06.2010.
Domes deputāte
Domes deputāts

Pēteris Dzalbe
Līvija Jankovska

Domes deputāts no 22.04.2010.
Domes deputāte

Sergejs Mihailovs

Domes deputāts no 05.11.2010.

Oļegs Hublarovs

Domes deputāts

Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs”
Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs”
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Partija “Latgales tauta”
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Partija “Latgales tauta”
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
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Vladimirs Nadeždins Domes deputāts
Ināra Ostrovska

Domes deputāte no 05.11.2010.

Ludmila Smikova

Domes deputāte

Ivars Šķiņčs

Domes deputāts

Mečislavs
Truskovskis

Domes deputāts

Grigorijs Ņemcovs

Domes priekšsēdētāja vietnieks
līdz 16.04.2010.
Domes priekšsēdētāja
1.vietniece līdz 01.11.2010.,
deputāte līdz 01.11.2010.
Domes deputāts līdz 01.11.2010.

Rita Strode
Rihards Eigims

Strādnieku partija”
Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs”
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Partija “Latgales tauta”
Partija
“Latvijas
partija/Latvijas ceļš”

Pirmā

Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, no
pašvaldības deputātiem tiek ievēlētas šādas pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteja;
2) Sociālo jautājumu komiteja;
3) Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Administrācija ir pašvaldības izpildinstitūcija, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas vadītājs ir izpilddirektors,
kuram ir vietnieks.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, ar Daugavpils pilsētas domes deputātu un pilsētas
iedzīvotāju līdzdalību darbojās šādas pastāvīgās komisijas:
1) Vēlēšanu komisija;
2) Revīzijas komisija;
3) Privatizācijas komisija;
4) Administratīvā komisija;
5) Dzīvokļu komisija;
6) Pilsētbūvniecības komisija;
7) Transporta komisija;
8) Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu
piešķiršanas komisija;
9) Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija;
10) Zemes komisija;
11) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;
12) Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
13) Civilās aizsardzības komisija;
14) Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisija.
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Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei Daugavpils pilsētas domē
ir izveidots Iekšējā audita dienests, kas darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu.
2010.gadā notika 27 domes sēdes, 3 no tām bija ārkārtas sēdes. Gada laikā tika pieņemti 830
lēmumi, 51 saistošais noteikums, 18 nolikumi un 9 noteikumi.
Daugavpils pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas
amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
Daugavpils pilsētas domes padotībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam, ir šādas
budžeta iestādes:
1) Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
2) Izglītības pārvalde;
3) Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4) Daugavpils Mākslas vidusskola “Saules skola”;
5) Latviešu kultūras centrs;
6) Poļu kultūras centrs;
7) Baltkrievu kultūras centrs;
8) Krievu kultūras centrs;
9) Latgales zoodārzs;
10) Latgales centrālā bibliotēka;
11) Novadpētniecības un mākslas muzejs;
12) Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
13) Jaunatnes lietu nodaļa;
14) Sporta centrs Daugavpils ledus
15) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
16) Glābšanas dienests;
17) Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
18) Daugavpils bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
19) Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs;
20) Daugavpils Krievu vidusskola- licejs;
21) Daugavpils 3.vidusskola;
22) Daugavpils 10.vidusskola;
23) Daugavpils 16.vidusskola;
24) Daugavpils 17.vidusskola;
25) Daugavpils Valsts ģimnāzija;
26) Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
27) Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;
28) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
29) Daugavpils pilsētas bērnu invalīdu pirmsskolas izglītības iestāde;
30) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
31) Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
32) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
33) Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde;
34) Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
35) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
36) Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
37) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
38) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
39) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
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40) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
41) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
42) Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
43) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
44) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
45) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
46) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
47) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
48) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
49) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
50) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
51) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
52) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
53) Daugavpils pilsētas 29. pirmsskolas izglītības iestāde;
54) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
55) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
56) Daugavpils pilsētas Rugeļu pirmsskolas izglītības iestāde;
57) Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
58) Daugavpils 4. speciālā pamatskola;
59) Daugavpils 11. pamatskola;
60) Daugavpils Saskaņas pamatskola;
61) Daugavpils Vienības pamatskola;
62) J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
63) Daugavpils 9. vidusskola;
64) Daugavpils 12. vidusskola;
65) Daugavpils 13. vidusskola;
66) Daugavpils 15. vidusskola;
67) Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija;
68) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks”;
2) Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”;
3) Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”;
5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”;
6) Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Parkings D”;
7) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta”;
8) Akciju sabiedrība “Tramvaju uzņēmums”;
9) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
10) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs”;
11) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums”.
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”;
2) Akciju sabiedrība “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
3) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils olimpiskais centrs”;
4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales laiks”;
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5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) “Latvijas lielo pilsētu asociācija”;
3) “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”;
4) “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5) “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA”;
6) “Slimnīcas atbalsta biedrība”;
7) “Daugavpils pilsētas hokeja klubs”.

DAUGAVPILS PILSĒTAS APRAKSTS
Daugavpils iedzīvotāji
Pēc CSP pārvaldes datiem 2010.gada beigās Daugavpilī dzīvoja 102 870 iedzīvotāji, kas ir par
1 052 (1,01%) iedzīvotājiem mazāk nekā gada sākumā. Samazināšanās temps ir pieaudzis,
salīdzinot ar 2009.gadu, kad iedzīvotāju skaits saruka par 0,89%, t.i. no 104 857 uz 103 922
iedzīvotājiem.

Saskaņā ar PMLP datiem par pilsētas iedzīvotāju struktūru pēc vecuma, 2010.gadā darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 1 411 cilvēkiem. Šajā
laika posmā iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam samazinājās par 110 cilvēkiem, bet
iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma par 95 cilvēkiem palielinājās.
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Daugavpils vēsturiski attīstījusies kā daudznacionāla pilsēta, jo ģeogrāfiskais izvietojums un
vēsturiskie notikumi veicināja dažādu tautību cilvēku ieceļošanu pilsētā, kas atradās Daugavas
krastos. Līdz ar to arī mūsdienās pilsētas iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir daudzveidīgs.

Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs pēdējā gada laikā nav būtiski mainījies. Latviešu,
tāpat arī poļu un ukraiņu tautības īpatsvars ar nelielām svārstībām pēdējo piecu gadu laikā ir
saglabājies vienā līmenī. Vēsturiski daudznacionālajā Daugavpilī krievu tautība ir skaitliski
vislielākā, bet pēdējo 10 gadu laikā tai ir tendence samazināties. No citām tautībām lielākais
īpatsvars Daugavpils iedzīvotāju vidū ir poļiem – 14,4%, baltkrieviem – 7,6% un ukraiņiem – 2,1%.
Pārējās tautības un personas, kuras nav uzrādījušas tautību, sastāda 6,2% no pilsētas iedzīvotāju
kopskaita.

9
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats

Pēc CSP datiem 2010.gadā reģistrēti 742 jaundzimušie, kas ir par 132 bērniem mazāk nekā
iepriekšējā gadā. Mirušo skaits ir divas reizes lielāks nekā dzimušo skaits – 1427 cilvēki, kas ir par
53 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rezultātā arī 2010.gadā dabiskais pieaugums ir negatīvs
– 685 cilvēki. Šāda tendence ir kopš 90-to gadu sākuma, līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Bezdarba līmenis
Ekonomiskās un finanšu krīzes rezultātā Daugavpilī, kopš 2008.gada nogales, tāpat kā valstī
kopumā, bezdarba līmenis katru mēnesi ir kāpis. 2010.gada martā pirmo reizi bezdarba līmenis
samazinājās par 0,4 procenta punktiem - no 14,2% līdz 13,8%. 2010.gada septembrī, oktobrī un
novembrī bezdarba līmenis Daugavpilī saglabājās nemainīgs - 11,9% no ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita. Savukārt decembrī bezdarba līmenis Daugavpilī, tāpat kā Latvijā kopumā,
nedaudz pieauga (par 0,3 procenta punktiem), kas skaidrojams ar ziemas iestāšanos un sezonas
darbu beigām.

2010.gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem visaugstākais bezdarba līmenis
joprojām bija Latgalē. Taču situācija katrā pilsētā ir atšķirīga. Pēc statistikas datiem Daugavpilī šis
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rādītājs ir bijis viens no zemākajiem – pat mazāks nekā citās lielākajās Latvijas pilsētās. 2010. gada
nogalē bezdarba līmenis Daugavpilī bija 12,2% , kas ir par 2,2 procenta punktiem mazāks nekā
vidēji Latvijā un gandrīz 2 reizes mazāks par vidējo Latgalē.

Pēdējo gadu laikā reģistrēto bezdarbnieku vidū strauji palielinājies to bezdarbnieku īpatsvars,
kuru bezdarba ilgums pārsniedz vienu gadu. 2010.gada sākumā ilgstošie bezdarbnieki bija 11,9%
no kopējā bezdarbnieku skaita (860 cilvēki), bet 2010.gada beigās jau 31,8% (2 134 cilvēki) no
reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Tātad, katrs trešais reģistrētais bezdarbnieks nebija spējis
iekārtoties darbā ilgāk par gadu. Turklāt saglabājas liels darba meklētāju skaits ar darba pieredzi.
Nozarēs, kas piedzīvojušas vislielāko kritumu un nav spējušas atpakaļ uzņemt tik daudz strādājošo,
jo darba tirgus nespēj piedāvāt darba vietas tik lielos apjomos, tas notika likvidējot darba vietas
ekonomiskās lejupslīdes straujākajā posmā.
Veicinot darbspējīgo personu līdzdarbību savas finansiālās situācijas uzlabošanā, Daugavpils
pilsētas pašvaldība iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā “Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kura ietvaros bezdarbniekiem
bija dota iespēja nopelnīt simts latu stipendiju, veicot sabiedrībai noderīgus mazkvalificētus darbus.
Viena no satraucošākajām tendencēm nodarbinātības jomā Daugavpilī ir darbaspēka
ievērojama aizplūšana no Daugavpils, turklāt aizvien vairāk augsti kvalificētu speciālistu dodas
darba meklējumos uz ārvalstīm. Darba meklējumos aizbrauc ne tikai darba vietas zaudējuma vai
zema atalgojuma dēļ, bet arī gadījumos, kad ir slikti darba un dzīves apstākļi.
Būtiskākās nodarbinātības problēmas Daugavpilī:
darba apjoma samazināšanās komercsabiedrībās, tā rezultātā samazinās arī darba vietas;
lielāko piedāvājumu darba tirgū sastāda vienkāršo profesiju pārstāvji;
ievērojams darbavietu skaita samazinājums valsts sektorā;
negatīvi sociālie apstākļi (gadījumi, kad ģimenēs ir divi un pat vairāk bezdarbnieku –
palielinās sociālais sasprindzinājums, kad cilvēkiem darbaspējas vecumā nav iespējas
iekārtoties darbā, un ir vērojami gadījumi, kad ir jāsniedz psiholoģiskā palīdzība);
• ekonomiskās krīzes apstākļos uzņēmēji cenšas taupīt un samazināt izmaksas, veicot darba
pārtraukšanu ziemas laikā, atjaunojot to vasaras laikā, darbā pieņemot tos pašus darbiniekus.
•
•
•
•

Iepriekšējos gados pastāvēja darbaspēka trūkums, kā arī darbaspēka neatbilstība darba devēja
un darba tirgus prasībām. Šobrīd darba tirgū konkurence būtiski palielinās, līdz ar to darba devējam
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ir iespēja izvēlēties un atlasīt piemērotākos un produktīvākos darbiniekus par atlīdzību, kas ir
pieejama un kas ir salīdzināma ar darbinieka produktivitāti.
Daugavpils ekonomiskais raksturojums
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Daugavpils rūpniecības komercsabiedrības 2010.gadā
palielināja saražotās produkcijas apjomu un strādājošo skaitu, neskatoties uz pastāvošo ekonomisko
krīzi.
2010.gadā Daugavpils lielākajos rūpniecības nozares uzņēmumos tika saražota rūpniecības
produkcija 127,9 milj.latu apmērā, jeb par 9,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā (2009.gadā - 116,7
milj.latu).

Pasaules ekonomikas lejupslīde būtiski ietekmēja rūpniecības nozares attīstību. Daugavpilī,
pēc pakāpeniskas ražošanas apjomu palielināšanās līdz 2007.gadam un augstākā punkta
sasniegšanas 2008.gadā, 2009.gadā bija vērojams straujš kritums. 2010.gadā nozarē vērojamas
atveseļošanās pazīmes - ražošanas apjomi, salīdzinot ar 2009.gadu, ir pieauguši. Tomēr sasniegtie
ražošanas apjomi jāvērtē piesardzīgi, jo ekonomiskā krīze pilnībā nav pārvarēta.
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Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2010.gadā pilsētas dzelzceļa un ritošā sastāva
ražošanas/remonta nozare ar 34% no kopējā ražošanas apjoma ir lielākā nozare Daugavpils
rūpniecības struktūrā, kas gada laikā ražošanas apjomus palielināja par 0,6 procenta punktiem. Pie
lielākajām rūpniecības nozarēm tiek pieskaitītas pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozare ar
16,8% rūpniecības nozaru struktūrā un siltumenerģijas un ūdens apgādes nozare ar 15,2%, lai gan
salīdzinot ar 2009.gadu katras nozares apjoms ir samazinājies par 2 procenta punktiem. Aptuveni
vienādā līmenī savu vietu rūpniecības nozaru struktūrā ir saglabājušas gatavo metālizstrādājumu
ražošana (10,3%) un lauksaimniecības mašīnu ražošana (2,9%).
Rūpniecības nozaru produkcijas apjoms Daugavpilī 2010.gadā
(saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošiem datiem)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nozare

2010.g.
(tūkst.Ls)

2009.g.
(tūkst.Ls)

%

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/remonts
Pārtikas produktu un dzērienu ražošana
Siltumenerģija un ūdens apgāde
Gatavo metālizstrādājumu ražošana
Optisko šķiedru kabeļu ražošana
Apģērbu ražošana
Ķīmisko vielu un produktu ražošana
Lauksaimniecības mašīnu ražošana
Pārējā ražošana

43 460,7
21 460,0
19 498,9
13 236,2
10 600,0
7 423,3
4 802,9
3 675,2
3 738,4

39 007,3
2 1760,5
20 037,0
11 791,2
7 286,0
6 455,1
2 535,7
3 447,4
4 413,6

111
98
97
112
145
115
189
106
85

Gandrīz visās rūpniecības nozarēs, kas pārstāvētas Daugavpils pilsētā, bija vērojama
produkcijas apjoma izaugsme. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, nopietns ražošanas apjoma
pieaugums bija ķīmisko vielu un produktu ražošanas nozarē, kas palielinājās par 89%, optisko
šķiedru kabeļu ražošanā par 45%, apģērbu šūšanas nozarē par 15%, gatavo metālizstrādājumu
ražošanas nozarē par 12% un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanā/remontā par 11%.
Nedaudz samazinājies ražošanas apjoms pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, kā arī
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siltumenerģijas un ūdens apgādē – attiecīgi par 2% un 3%. Pārējās rūpniecības ražošanas nozarēs
apjoms kopsummā samazinājās par 15%, kas norāda uz pastāvošo ekonomisko krīzi.
Daugavpils komercsabiedrības ar lielāko rūpnieciskās produkcijas apjomu 2010.gadā

Nr.p.k.

Uzņēmuma nosaukums

1.
2.
3.

PAS „Daugavpils siltumtīkli”
A/s „Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca”
SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” –
Lokomotīvju remonta centrs
SIA „Axon Cable”
A/s „Maiznīca Dinella”
SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”- Vagonu
remonta centrs
SIA „Belmast”
A/s „Dittton Pievadķēžu rūpnīca”
A/s „Latgales piens”
SIA “Dinaburga Teks”
SIA „ Nexis Fibers”

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

Produkcijas apjoms
(tūkst. Ls)

Nodarbināto
skaits (cilv.)

17 683,5
16 166,3

267
1 018

16 010,3

657

10 600,0
8 523,1

318
361

7 407,0

305

6 587,0
5 613,2
5 207,9
4 978,0
4 802,9

272
360
177
202
107

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos 2010.gadā bija nodarbināts 5921 strādājošais, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, to skaits ir palielinājies par 6%, jeb par 336 cilvēkiem.

2010.gadā pašvaldības teritorijā darbību turpināja un spēja palielināt ražošanas apjomus un
darbinieku skaitu šādi uzņēmumi:
Pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē:
SIA „Antaris” ražošanas apjomi palielinājās par 31%, strādājošo skaits pieauga no 229
cilvēkiem uz 241 cilvēku;
SIA ”Oniors” ražošanas apjomi palielinājās par 51%, strādājošo skaits pieauga no 34
cilvēkiem uz 35 cilvēkiem;
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SIA „Bona Dea” ražošanas apjomi palielinājās par 38%, strādājošo skaits pieauga no 56
cilvēkiem uz 66 cilvēkiem;
Apģērbu ražošanas nozarē:
SIA „LNS Dane” ražošanas apjomi palielinājās par 14%, strādājošo skaits pieauga no 70
cilvēkiem uz 76 cilvēkiem ;
SIA „Dinaburga Teks” ražošanas apjomi palielinājās par 26%, strādājošo skaits pieauga no
170 cilvēkiem uz 202 cilvēkiem;
Gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē:
A/s „Ditton Pievadķēžu rūpnīca” ražošanas apjomi palielinājās par 30%, strādājošo skaits
pieauga no 343 cilvēkiem uz 360 cilvēkiem;
SIA „Belmast” ražošanas apjomi palielinājās par 7%, strādājošo skaits pieauga no 170
cilvēkiem uz 272 cilvēkiem;
Ķīmisko vielu un produktu ražošanas nozarē:
SIA „Nexis Fibers” ražošanas apjomi palielinājās par 89%, strādājošo skaits pieauga no 88
cilvēkiem uz 107 cilvēkiem;
Optisko šķiedru kabeļu ražošanas nozarē:
SIA „Axon Cable” ražošanas apjomi palielinājās par 46%, strādājošo skaits pieauga no 240
cilvēkiem uz 318 cilvēkiem;
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas/remonta nozarē:
A/s „Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” ražošanas apjomi palielinājās par 59%,
strādājošo skaits pieauga no 860 cilvēkiem uz 1 018 cilvēkiem.

Daugavpils lielāko būvuzņēmumu būvmontāžas kopējais darbu apjoms 2010.gadā sasniedza
18,4 milj.latu. Būvmontāžas darbi 69% apjomā tika veikti pašu spēkiem un no tiem 78% Daugavpilī. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, būvmontāžas darbu apjoms ir samazinājies gandrīz
divas reizes (2009.gadā – 34,2 milj.latu) un kopš 2007.gada būvniecības nozarē ir vērojama
lejupslīde.
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Būvniecības komercsabiedrības ar lielāko būvmontāžas darbu apjomu 2010.gadā

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Uzņēmuma nosaukums
SIA „Ditton Būve”
SIA „Gādība”
SIA „DDzKSU” remonta iecirknis
SIA „Belmast Būve”
SIA „Svente Holding”

Būvmontāžas darbu
apjoms (tūkst. Ls)

Nodarbināto skaits
(cilv.)

5 822,1
2 161,8
2 514,2
1 293,9
1 312,2

193
232
182
85
131

Neskatoties uz būvmontāžas darbu apjoma samazināšanos, atsevišķi būvuzņēmumi spēja
palielināt būvmontāžas darbu apjomu un strādājošo skaitu. Strādājošo skaits būvniecības nozarē
gada laikā palielinājās par 18%, jeb par 191 cilvēku. Uz pārskata gada beigām būvniecības nozares
uzņēmumos tika nodarbināti 1269 cilvēki (2009.g. – 1078 cilv.).
Darba samaksa
2010.gadā Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa saruka, kam par iemeslu bija
pasaules un Latvijas ekonomikas lejupslīde.
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī 2010.gadā bija 340 Ls, kas ir par 9%
vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Salīdzinot darba samaksas apmērus valsts lielākajās pilsētās, redzam, ka Daugavpilī tā ir
viszemākā. Darba samaksa Daugavpilī bija 1,4 reizes zemāka nekā Latvijā kopumā, bet par 12,6%
vairāk nekā Daugavpils novadā (302 Ls) un par 10,0% vairāk nekā Latgales reģionā (309 Ls).

16
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats
Strādājošo
Latvija Rīga
mēneša
vidējā
darba
samaksa

2009.g.
2010.g.

489
483

566
554

Daugavpils Jelgava

337
340

377
383

Jūrmala

389
389

Liepāja

419
428

Rēzekne Ventspils Ventspils

354
358

422
410

519
522

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Daugavpilī
Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā Daugavpils pilsētā reģistrētas 3941
ekonomiski aktīvās statistikas vienības, no kurām lielākā daļa 99,8% jeb 3 935 ir mikrouzņēmumi
ar vidējo nodarbināto skaitu līdz 9 cilvēkiem, bet vismazākā daļa 0,2% (6 vienības) ir zemnieku
saimniecības. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits,
salīdzinot ar 2008.gadu, 2009.gadā kopumā palielinājās par 229 vienībām.
Savukārt ekonomiski aktīvo vienību īpatsvars, sadalījumā pēc reģistrētajiem uzņēmējdarbības
veidiem, 2009.gadā veidoja šādu situāciju – 43,3% sastādīja pašnodarbinātās personas, 43% komercsabiedrības, 13,5% individuālie komersanti un 0,2% zemnieku saimniecības.

Daugavpilī 2009.gadā uz 1000 iedzīvotājiem bija 38 ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kas ir
zemākais rādītājs gan Latvijā kopumā, kur ir 57 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem, gan arī Latgales
reģionā ( 48 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem).
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTI
Daugavpils pilsētas pašvaldības realizētie projekti 2010.gadā
Pašvaldībai ir izdevies ne tikai saglabāt, bet pat kāpināt pilsētas infrastruktūras sakārtošanas
tempus, pateicoties iepriekšējos gados ieguldītajam darbam projektu sagatavošanā un pieteikšanā
Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Līdztekus esošajiem projektiem, tiks uzsākta jaunu projektu
realizācija - tranzītielas rekonstrukcija pilsētas teritorijā, Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas
rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana, Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules
skola” infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija, Daugavpils pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcijas otrā kārta, tramvaju infrastruktūras attīstība.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2010.gadā turpināja aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu
iespējas pilsētas attīstībai: pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai, komunālo pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai, izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai, veselības pasākumu
kvalitātes paaugstināšanai, Dinaburgas cietokšņa infrastruktūras renovācijai, kultūrvides, tūrisma
attīstībai un sociālajai aizsardzībai. Kopš 2008.gada realizēto projektu kopējās izmaksas sastādīja
vairāk nekā 67 milj.Ls .
2010. gadā realizētie projekti:
kopš 2009.gada turpinās divi lieli pilsētas satiksmes infrastruktūras attīstības projekti par
kopējo summu 26, 6 milj. Ls, kā arī 2010.gadā tika apstiprināti jauni projekti transporta
infrastruktūras jomā par kopējo summu 11, 0 milj. Ls;
• izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai 2010.gadā realizēti 3 projekti par kopējo
summu 1, 4 milj. Ls un līdz 2012.gada vidum plānots pabeigt projekta „Pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas
labiekārtošana pilsētvides attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai” realizāciju
par summu 10,0 milj. Ls, kas paredz 18 izglītības iestāžu ēku infrastruktūras uzlabošanu;
• līdz 2011.gadam tika pagarināts projekts „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca””, kura izmaksas sastāda 6,5 milj. Ls;
• Dinaburga cietokšņa infrastruktūras renovācijai no 2009.gada līdz 2011.gadam paredzēts
ieguldīt vairāk kā 4 milj.Ls;
• kultūrvides un tūrisma attīstības projektu īstenošana 2009. - 2010.gadā izmaksāja 2,3 milj.
Ls;
• sociālās aizsardzības projektu izmaksas 2010.gadā sastādīja 1,6 milj. Ls.
•

18
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats

Nr.
p.k.

Projekta
nosaukums

1.

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

2.

Daugavpils
pilsētas
satiksmes
infrastruktūras
rekonstrukcija

3.

Projekta
Līdzfinansējums LVL
Plākopējās
notie
izmaksas
Citi
realiLVL,
Pašval(uzņēmu
zācijas
t.sk.ES
Valsts
dības
ma
termiņi
finanlīdzekļi)
sējums
Transporta infrastruktūras attīstība
2009.– 24 582310 1 082 585 3 050 897
2011.
t.sk. KF
20 448828

2009.2011.

2 610 931

117 468

274 614

-

t.sk.ERAF
2 218 849

Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
Normatīvo aktu
2009.1 678 768
253 618
prasībām
2011.
neatbilstošās
t.sk. KF
Daugavpils
1 425 150
rajona Demenes
pagasta
izgāztuves
„Demene"
rekultivācija

Projekta
īstenošanas
rezultāti

Tuneļa zem
dzelzceļa sliežu
ceļiem, gaisa
pārvada un 2
transporta
kustības apļu
izbūve, ielu
atjaunošana un
jaunu ielu
izbūve
Pilsētas ielu
seguma un
inženiertīklu
rekonstrukcija
un
labiekārtošana
Atkritumu
formēšanas
darbi, bīstamo
atkritumu
pārvietošana,
iekapsulēšana

Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
4.

Pašvaldības
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība –
energoefektivitātes
pasākumi un
teritorijas
labiekārtošana
pilsētvides
attīstībai un
pakalpojumu
kvalitātes

2009.2012.

9 982 667

449 220

1 048 180

t.sk.ERAF
8 485 267

-

Daugavpils 18
izglītības
iestāžu ēku
energoefektivitātes
pasākumu
īstenošana
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paaugstināšanai
5.

6.

7.

8.

Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei
atbilstošas
materiālās bāzes
nodrošināšana
Daugavpils
vidusskolās

2009.2010.

Energoefektivitātes
paaugstināšana
Daugavpils
pirmsskolas
izglītības
iestāžu ēkās

2009.2010.

Daugavpils 12.
vidusskolas
infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamajiem
ar
funkcionāliem
traucējumiem

2009.2010.

Stacionārās
veselības
aprūpes
infrastruktūras
uzlabošana SIA
„Daugavpils
reģionālā
slimnīca”,
uzlabojot
veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitāti un
paaugstinot
izmaksu
efektivitāti

688 744

30 993

72 319

-

-

90 000

-

4 427

10 332

-

t.sk.ERAF
585 432

600 000
t.sk. KPFI
510 000

98 392
t.sk.ERAF
83 633

Veselības pasākumu kvalitātes paaugstināšana
2009.6 485 653
855 281
127 052
2011.
t.sk.ERAF
5 503 320

Daugavpils
Valsts
Ģimnāzijas, 10.,
12., 13., 15.,
16.,17.vidusskolu
28
kabinetu
renovācija;
mūsdienīga
aprīkojuma un
mēbeļu iegāde
Daugavpils 9.,
14., 17.,
18.pirmsskolas
iestāžu ēku
energoefektivitātes
pasākumu
īstenošana
Daugavpils
12.vidusskolas
infrastruktūras
pielāgošana
personām ar
kustību
traucējumiem,
ieejas mezgla
un
sanitārtehniskās
telpas
renovācija
Jaunas
dzemdību
nodaļas ēkas
būvniecība,
operāciju bloka
rekonstrukcija;
radioterapijas
simulācijas
kompleksa
uzstādīšana;
Duplex
sonogrāfa
iegāde;
2 mobilo
operācijas galdu
un 2 digitālo
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rentgena
aparātu iegāde
9.

10.

11.

12.

Dinaburgas cietokšņa infrastruktūras renovācija
Daugavpils
2009.–
3 873 439
174 305
406 711
cietokšņa
2011.
infrastruktūras –
t.sk.ERAF
ielu
3 292 423
kompleksais
labiekārtojums
un inženiertīklu
renovācija
Ūdenstorņa
2009. –
452 873
67 931
ēkas paraug2011.
t.sk. EEZ/
Norvēģijas
restaurācija un
finanšu
apsaimniekoinstrumenti
šana Daugavpils
384 942
Cietoksnī
VPP attīstība
Daugavpils
Cietoksnī
(Daugavpils
cietokšņa
Hospitāļa ēkas
rekonstrukcija,
izglītības un
uzņēmējdabības
atbalsta centra
tehniskā
projekta
izstrāde)
Dinaburgas
(Daugavpils)
Cietokšņa
Aleksandra
vārtu
arhitektoniski
mākslinieciskā
inventarizācija
un
kultūrvēsturiskā
izpēte

2008. 2011.

356 716

-

53 507

-

-

-

-

t.sk.
Norvēģijas
valdības
divpusējais
finanšu
instruments

303 209

2009.2010.

2 500
t.sk.
VKKF
2 500

Cietokšņa
mikrorajona
ielu seguma un
inženiertīklu
renovācija

Ūdenstorņa
paraugrestaurācija; Cietokšņa
renovācijas un
apsaimniekošanas vadlīniju
izstrādāšana
Finanšu un
ekonomiskā
pamatojuma
(FEP) izstrāde,
arhitektoniskā
izpēte; ēkas
tehniskā
projekta
izstrāde

Daugavpils
cietokšņa
Aleksandra
vārtu
arhitektoniski
mākslinieciskā
inventarizācija
un
kultūrvēsturiskā
izpēte

Kultūrvides un tūrisma attīstība
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13.

14.

15.

Pārrobežu
teritorijas
atraktivitātes
veicināšana,
paaugstinot
kultūras iestāžu
vadības
efektivitāti
Daugavpils
pilsētas
vēsturiskā
centra
dominantes –
Vienības nama
atjaunošana
Kreatīvā
tūrisma
attīstība,
izveidojot Māla
mākslas centru
Daugavpilī un
Utenā

2009.2010.

1 110 703
t.sk.

55 535

111 070

-

Kultūras pils
renovācija,
teātra un cirka
festivāla
organizēšana

37 501

95 955

-

Vienības nama
fasādes
atjaunošana,
teritorijas
labiekārtošana

17 698

35 397

-

Keramikas
darbnīcas
renovācija un
iekārtu
modernizācija;
apmācību
programmas un
metodisko
materiālu
izstrāde; 480
stundu
apmācība
bērniem un
pieaugušajiem;
izstādes,
festivāli,
semināri,
konferences

Latvijas Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma

944 098
2009.2010.

833 456
t.sk.ERAF
700 000

2008.2010.

353 966
t.sk.
LatvijasLietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma

300 871

16.

17.

Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās,
darba iemaņu
iegūšanai un
uzturēšanai
Daugavpils
sociālās
dzīvojamās
mājas
Šaurā ielā 28
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi

2009.2011.

Sociālā aizsardzība
1 375 183
-

-

-

Bezdabnieku
prakšu vietu
nodrošināšana
pašvaldības
teritorijā.

32 667

-

Būvdarbu/
renovācijas
darbu veikšana
ēkas
energoresursu
patēriņa
samazināšanai

t.sk.
ESF (LM,
NVA)
1 375 183

2009.2010.

186 667

14 000

t.sk.ERAF
140 000

22
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats
Daugavpils pilsētas pašvaldības uzsāktie projekti 2010.gadā
Projekta
Līdzfinansējums
kopējās
Plānotie
izmaksas
Nr.
Projekta
Citi
reali(LVL)
p.k.
nosaukums
Pašval(uzņēzācijas
t.sk. ES
Valsts
dības
muma
termiņi
finanlīdzekļi)
sējums
Transporta infrastruktūras attīstība
Tranzītielas
6 536 730
A13
rekonstrukcija
2010.–
1.
t.sk.
196 102
784 408
Daugavpils
2012.
ERAF
pilsētas
5 556 220
teritorijā
Daugavpils
4 548 878
pilsētas
satiksmes
2010.2.
t.sk.
136 466
545 866
infrastruktūras
2011.
ERAF
rekonstrukcija
3 866 546
II. kārta
Kultūrvides infrastruktūras attīstība
3.
Pašvaldības ēku
2010.1 913 360
57 401
229 603
un pieguļošās
2012.
infrastruktūras
t.sk.
rekonstrukcija
ERAF
Daugavpils
1 626 356
vēsturiskajā
centrā
Vides aizsardzība
4.
Reto rāpuļu un
2010. –
542 846
189 995
81 428
abinieku
2014.
aizsardzība
t.sk.
Latvijā
LIFE +
271 423

5.

Daugavpils
mākslas
vidusskolas

Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
2010.422 475
11 829
47 318
2011.
t.sk.

-

Projekta
īstenošanas
rezultāti

Tranzītielas
A13
rekonstrukcija

Pilsētas ielu
rekonstrukcija

Administratīvo
ēku Saules ielā
5A un Muzeja
ielā 6
rekonstrukcija

"Latgales
zoodārzs" āra
ekspozīcijas
paplašināšana
un kapacitātes
celšana;
teritorijas
labiekārtošana;
dabas
aizsardzības
pasākumu
veikšana,
popularizēšana
un sabiedrības
viedokļa
veidošana
Daugavpils
mākslas
vidusskolas
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"Saules skola"
infrastruktūras
un mācību
aprīkojuma
modernizācija
6.

7.

ERAF
363 328

Daugavpils
pilsētas skolu
informatizācija

2010.2011.

Daugavpils
pilsētas speciālo
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
un aprīkojuma
uzlabošana

2010.2011.

8.

Speciālistu
piesaiste
Daugavpils
pilsētas domes
administratīvās
kapacitātes
stiprināšanai

9.

Daugavpils
pilsētas
pašvaldības
attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšana

391 450

58 718

-

-

-

44 277

-

t.sk.
ERAF
332 732

295 176
t.sk.
ERAF
250 899

Pašvaldības attīstības plānošana
2010.28 000
2012.
t.sk. ESF
28 000

2010.2014.

25 000

-

-

t.sk. ESF
25 000

-

-

"Saules skola"
ēkas Saules ielā
6/8 renovācija,
materiāli
tehniskās bāzes
uzlabošana
Daugavpils 19
skolu apgāde ar
477
stacionārajiem
un 23
portatīvajiem
datoriem, 11
multimediju
tehnikas
komplektu
iegāde, 18
lokālo
datortīklu
attīstīšana
Daugavpils 1.,
4. speciālās
pamatskolas un
logopēdiskās
internātpamatskolas attīstības centra
renovācija
Daugavpils
pilsētas
pašvaldības
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšana
un stiprināšana,
piesaistot
kvalificētus
speciālistus telpiskās
attīstības
plānotāju un
plānošanas
inženieri
Daugavpils
pilsētas
attīstības
programmas
izstrāde 2015. 2021. gadam
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI
2010.GADĀ
Izglītība
2010./2011.mācību gadu pilsētā uzsāka 19 vispārizglītojošas iestādes un ārpusskolas interešu
izglītības iestādes – Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” un Daugavpils mākslas vidusskola “Saules
skola”.
2010./2011.mācību gadā Daugavpils vispārizglītojošajās skolās mācījās 9 549 skolēni,
pirmskolas izglītības iestādes apmeklēja 4 551 bērns. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu,
skolēnu skaits samazinājās par 580 skolēniem, bet pirmskolas izglītības iestādēs bērnu skaits
pieauga par 101 bērnu.
Daugavpils skolēni 2010.gadā piedalījās 19 mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, divās
starptautiskajās olimpiādēs un 34.skolēnu zinātnisko darbu konkursā. 13 valsts olimpiādēs skolēni
ieguva godalgotas vietas. Vislabākie rezultāti bija matemātikas olimpiādē - 6 godalgotas vietas,
bioloģijas olimpiādē – 4 godalgotas vietas, informātikas olimpiādē – 3 godalgotas vietas un franču
valodas olimpiādē – 3 godalgotas vietas. Starptautiskajās olimpiādēs pilsētas skolēni ieguva 4
godalgotas vietas: krievu valodas un literatūras olimpiādē – divas godalgotas vietas un poļu valodas
olimpiādē – divas godalgotas vietas. 2010.mācību gadā Daugavpilī notika 1.Latgales reģiona
skolēnu zinātnisko darbu konference, kurā tika iesniegti 150 Latgales skolu audzēkņu darbi, no tiem
100 darbus iesniedza Daugavpils skolu skolēni. Valsts 34.skolēnu zinātnisko darbu konkursā
Daugavpils skolēni ieguva 12 godalgotas vietas.
Daugavpils Saskaņas pamatskola saņēma Starptautiski atzīto Zaļo karogu, kuru 2010.gada
5.novembrī pie skolas svinīgi pacēla Vides un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis.
Daugavpils Saskaņas pamatskola jau trīs gadus ir iesaistījusies starptautiskajā Vides Izglītības fonda
Ekoskolu programmā. Saskaņas pamatskolas skolēni piedalījās apkārtējās vides izzināšanā, ar vidi
saistītos konkursos un pasākumos, pētīja ūdens un meža tēmu, kā arī piedalījās valsts konkursā
“Iepazīsti vidi”. Konkursā skolēni ieguva 1.vietu un kā balvu saņēma braucienu uz Stokholmu un
iespēju piedalīties X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī iepazīstināt visus interesentus
ar savu vides spēli.
Daugavpils Krievu vidusskola–licejs 2010.gadā saņēma izglītības jomā prestižāko balvu
“Draudzīgā aicinājuma balva” par labākajiem valsts konkursu un olimpiāžu rezultātiem. Šī balva
tiek piešķirta reizi gadā un Krievu vidusskola–licejs to saņēma jau desmito reizi. Par izglītības
kvalitātes un mācību rezultātiem Krievu vidusskola – licejs uz pastāvīgu glabāšanu ieguva Pūces
balvu par izcīnīto otro vietu starp Latvijas vidusskolām.
2010.gadā Izglītības pārvaldē tika realizēti, turpināti un arī uzsākti dažādi ESF sociālo atbalsta
programmu projekti:
Realizēti:
• 2008.g.-2010.g. „Skolvadības attīstība Baltijas reģionā” par kopējo summu 17 570 Ls, tika
izstrādātas izglītības vadības profesionālās kompetences pilnveides programmas vispārējai,
pirmskolas un interešu izglītībai latviešu un angļu valodās;
• 2009.g.-2010.g. kopā ar NVA īstenots projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju
neformālās izglītības ieguves organizēšana” par kopējo summu 90 105 Ls, 20 bezdarbnieki
apguva latviešu valodu, 23 bezdarbnieki – angļu valodu un 22 - datorzinības.
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Tika turpināti:
• 2008.g.-2011.g. IZM Studiju fonda projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” par kopējo summu 55 156 Ls, 2010.gadā
tika piešķirtas mērķstipendijas 298 pilsētas vispārizglītojošo un arodskolu prioritāro mācību
priekšmetu pedagogiem;
• 2009.g.-2011.g. projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” par kopējo summu 814 495 Ls, tris aktivitātēs 1 067 pedagogi
ieguva kvalifikācijas pakāpes (no 1.līdz 4.);
• 2009.g.-2011.g. projekts „Comenius partnerības „Mūžizglītības programma” ietvaros
(Ruģeļu pirmskolas izglītības iestāde)” par kopējo summu 14 759 Ls, Ruģeļu pirmskolas
izglītības iestāde pārņēma Ungārijas un Turcijas pozitīvo pieredzi bērnu audzināšanā, notika
pieredzes apmaiņa ar citām Daugavpils pirmskolas izglītības iestādēm un Rīgas pirmskolas
izglītības iestādi „Pūcīte”.
Uzsākti:
• 2010.g.-2012.g. ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas
projekts „Sadarbības uzlabošana starp profesionālajām izglītības iestādēm un pieaugušo
izglītības centriem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, lai īstenotu darba tirgus
vajadzības” par kopējo summu 11 939 Ls;
• 2010.g.-2012.g. ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projekts
"Eiropas kultūras un valodu dažādība" par kopējo summu 14 748 Ls;
• 2010.g.-2012.g., projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības ieguves
(modulārās apmācības) organizēšana (Centra ģimnāzijā)” par kopējo summu 59 615 Ls.
2010.gadā tika turpinātas iesāktās sociālās atbalsta programmas:
• 1.klašu skolēnu bezmaksas pārvadāšana vienā no sabiedriskā transporta veidiem;
• ēdināšanas dotēšana maznodrošināto un sociālā riska ģimeņu un speciālo izglītības iestāžu
bērniem;
• daļēja sociālo pedagogu likmju finansēšana;
• drošas vides nodrošināšana skolēniem, videonovērošanas ierīkošana;
• nodrošināta Valsts apmaksātā ēdināšanas programma 1.klašu skolēniem;
• nodrošināta bezmaksas peldapmācība 1.-4.klašu skolēniem.
Piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus tiek risināta galvenā izglītības iestāžu
problēma – fiziski novecojušo skolu un bērnudārzu ēku renovācija un mācību materiālās bāzes
modernizācija. Iespēja saņemt ERAF līdzekļus ir nozīmīgs atbalsts Daugavpils vidusskolām, lai
izveidotu mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai, pilnvērtīgai un interesantai dabaszinātņu
apguvei. Septiņās pilsētas vidusskolās ir modernizēti 28 dabaszinātņu un matemātikas kabineti, kas
tika izremontēti, aprīkoti ar atbilstošām mēbelēm un iegādātas jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas.
2010.gadā tika turpināts ERAF līdzfinansētais projekts “Daugavpils pašvaldības izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana
pilsētvides attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros notiek
energoefektivitātes darbi un teritorijas labiekārtošana Valsts ģimnāzijā, Krievu vidusskolā – licejā,
3.vidusskolā, Centra ģimnāzijā, J.Raiņa 6.vidusskolā, 9.vidusskolā, 10.vidusskolā, 12.vidusskolā,
13.vidusskolā, 15.vidusskolā, 16.vidusskolā, 17.vidusskolā, 5.pamatskolā, 11.pamatskolā,
logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā, 1.speciālajā pamatskolā, 4.speciālajā
pamatskolā. Projekts turpināsies līdz 2012.gadam, kopējā darbu izmaksa 9 982,7 tūkst. Ls, t.sk
ERAF līdzfinansējums 8 485,3 tūkst. Ls.
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2010.gada nogalē pabeigts KPFI projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās”, kura ietvaros tika veikti ēku ārsienu, jumta un bēniņu
siltināšanas darbi, logu un ārdurvju nomaiņa, kā arī uzlabots ēku vizuālais izskats. Daugavpils 9.,
14., 17., 18.pirmskolas izglītības iestādēs. Projekta kopējās izmaksas 600, 0 tūkst. Ls, t.sk. KPFI –
510,0 tūkst. Ls.
2010.gadā uzsākts ERAF projekts “Daugavpils speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana”, kas paredz Daugavpils 1. un 4. speciālās pamatskolas un logopēdiskas
internātpamatskolas – attīstības centra renovāciju. Projekta kopējās izmaksas 295,2 tūkst. Ls, t.sk.
ERAF līdzfinansējums 250,9 tūkst. Ls.
2010.gadā no pašvaldības budžeta tika piešķirti līdzekļi remontdarbu veikšanai vairākās
izglītības iestādēs:
• 5.pamatskola – izstrādāts tehniskais projekts ēdināšanas bloka rekonstrukcijai un veikti
sporta zāles blakustelpas remontdarbi, kopējās izmaksas 13,7 tūkst. Ls;
• Centra ģimnāzija – veikta sanitārā mezgla rekonstrukcija un ierīkota iekšējās
videonovērošanas sistēma, kopējās izmaksas 10,8 tūkst. Ls;
• 3.pirmskolas izglītības iestāde – veikta gaismekļu nomaiņa grupās, veikti jumta seguma
avārijas remontdarbi un centrālapkures sistēmas remontdarbi 8,2 tūkst. Ls apmērā;
• 5.pirmskolas izglītības iestāde - veikta gaismekļu nomaiņa grupās, veikti jumta seguma
avārijas remontdarbi un ārsienu paneļu šuvju hermetizācija, kopējās izmaksas 6,8 tūkst. Ls
apmērā;
• 17.pirmskolas izglītības iestāde – grupu telpās veikts griestu remonts un gaismekļu nomaiņa,
kopējās izmaksas 5,6 tūkst. Ls;
• Vienības pamatskola – veikts jumta un iekštelpu kosmētiskais remonts, kopējās izmaksas
5,2 tūkst. Ls;
• 8.pirmskolas izglītības iestāde – veikta apkures katla nomaiņa un kombinētā boilera
uzstādīšana, kopējās izmaksas 5,1 tūkst. Ls.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļa rīko pilsētas mēroga jauniešu pasākumus
un atbalsta citu organizāciju rīkotos pasākumus. 2010.gadā tika organizēti 18 pasākumi, kuri
apvienoja jauniešus un piedāvāja iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Jaunatnes lietu nodaļa
2010.gadā piedalījās čempionātā “Ziemas trīscīņa”, Breikdances čempionātā “Peace, unity, love” un
jauno dzejnieku forumā “Dzejas slems”.
Jaunatnes lietu nodaļa 2010.gadā organizēja šādus pasākumus pilsētas jauniešiem:
“Ziemas tusiņš” Stropu estrādē;
drošības dienas četrās pilsētas skolās sadarbībā ar Valsts policiju;
skeitparka sezonas atklāšanas pasākums aprīlī;
parakstu vākšanas kampaņa skolās un augstskolās pret Pasaules Bankas ieteikumiem
izglītības finansēšanā;
• pasākums Urbanstile, kurš tika rīkots pilsētas svētku un Jaunatnes dienu ietvaros;
• skeitparka sezonas noslēguma pasākums septembrī;
• maratons pret AIDS;
• labdarības akcija ar Daugavpils Universitātes Studentu padomi veco ļaužu pansionātā;
• jauniešu seminārs “zini savas tiesības” sadarbībā ar Valsts darba inspekciju;
• jauniešu NVO atklāta diskusija par jaunumiem valsts jaunatnes politikā.
•
•
•
•

27
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats
Organizācijas, kuras Jaunatnes lietu nodaļai iesniedz projektus līdzfinansējuma un
atbalsta saņemšanai:
• “Debašu klubs”, kas katru mēnesi rīko debašu turnīrus, kuros piedalās pilsētas, rajona un
kaimiņu pilsētu komandas. Katrā spēlē piedalās ap 100 jauniešu;
• sertificēts jauniešu klubs “Par to!”, kas nodarbojas ar vienaudžu izglītošanu, regulāri
pilsētas skolās rīko lekcijas un diskusijas par veselīgu dzīvesveidu un reproduktīvo veselību,
HIV/AIDS profilaksi;
• Daugavpils pilsētas Skolu parlaments, kas darbojas jau 12 gadus un katru gadu rīko gan
jauniešu forumus, gan konferences par aktuālām tēmām, gan šovu – konkursu “Dīva” u.c.;
• “Ezerzemes novada Skauti un Gaidas”, kas apvieno aptuveni 200 jauniešu, rīko gan
labdarības pasākumus, gan dažādas citas aktivitātes visa gada garumā;
• biedrība “Daugavpils dīdžeja grupa”, kas rīko bērnu diskotēkas jauniešiem līdz 18 gadiem,
diskotēkas vasaras nometnēs un piedalās visos Jaunatnes lietu nodaļas pasākumos;
• biedrība “Latgales tūrisma un airēšanas centrs”, kura nodarbojas ar akadēmisko airēšanu.
Vienīgā biedrība Latvijā, kura rīko starptautisko Ziemas airēšanas čempionātu, gatavo
paraolimpiskajām sporta spēlēm adaptīvās airēšanas komandas (jaunieši ar smagiem redzes
traucējumiem) un vada treniņnodarbības bērniem un jauniešiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem;
• “Stoptime Dance Studio” apvieno aptuveni 100 hip-hopa dejotājus un regulāri rīko
sacensības.
Daugavpils ir vienīgā pašvaldība valstī, kur tik liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu brīvā
laika pavadīšanai vasaras brīvlaikā un tiek organizēts vislielākais vasaras nometņu skaits Latvijā,
par ko ir saņemta Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas pateicība. Arī 2010.gadā Jaunatnes lietu
nodaļa deva iespēju Daugavpils skolēniem gan atpūsties nometnēs, gan strādāt un nopelnīt naudu.
Tika organizētas 46 vasaras nometnes: 27 atpūtas un 19 sporta nometnes, kurās atpūtās 1 413 bērni.
Jaunatnes lietu nodaļa organizēja visu veidu dienas un diennakts nometnes – atpūtas, kristīgās,
bērnu - invalīdu, tūrisma, militāri – patriotiskās, ekstremālās, skautu un gaidu, zirgu jāšanas sporta
cienītāju, daivinga nometnes u.c.
Jaunatnes lietu nodaļa vasaras brīvlaikā organizē un koordinē skolēnu grupas vecumā no 13
līdz 19 gadiem, piedāvājot iespēju strādāt pašvaldības uzņēmumos. Tā ir laba dzīves skola
skolniekiem, jo ir iespēja ne tikai nopelnīt naudu, bet arī iegūt pirmās iemaņas saskarsmē ar darba
devējiem, darba kolektīvu un pieredzi dokumentu kārtošanā. 2010.gadā šāda iespēja tika dota 757
bērniem un 19 pieaugušajiem - kā nodarbinātiem darba kuratoriem. Par šādu darbu no jauniešu un
viņu vecāku puses ir ļoti liela interese un iesaistīto skolēnu skaits ar katru gadu pieaug.
Daugavpils mākslas vidusskola “Saules skola” (DMV “Saules skola”) akreditēja divas
profesionālās vidējās izglītības 2-gadīgās programmas Interjera dizains un Reklāmas dizains, kuras
jauniešu vidū izraisīja aktīvu interesi un vēlmi apgūt šīs izglītības programmas.
DMV “Saules skola”, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti 2010.gadā rīkoja Arhitektūras un dizaina dienas
Daugavpilī, kuru ietvaros skola veidoja ekspozīciju un popularizēja skolas un pilsētas vārdu
starptautiskajā arēnā. Skolā tika organizētas radošas darbnīcas un atvērto durvju diena ar izstādēm
un ekspozīcijām. Pasākumā piedalījās radošas un mākslas jomā vadošas personības no Francijas,
Rīgas un Latgales reģiona.
DMV “Saules skolas” audzēkņi, piedaloties dažāda veida konkursos, ieguva 1. un 2.vietu
valsts gleznošanas konkursā, 1. un 3.vietu Starptautiskajā Masku festivālā.
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Sadarbībā ar Kultūras ministriju DMV “Saules skola” iesaistījās ES Sociālā fonda
līdzfinansētajā projektā “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība”, sniedzot atbalstu
Latgales reģiona mākslas un mūzikas skolu pedagogiem.
Sociālā nodrošināšana
Daugavpils Sociālo lietu pārvalde (SLP) saņēma no Labklājības ministrijas visaugstāko
novērtējumu par sociālo darbu. Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes sociālie darbinieki izstrādāja
sociālā darba metodiku un Daugavpils pieredze tika sniegta kā piemērs citām Latvijas pašvaldībām.
Sociālo lietu pārvaldes pārziņā ir šādas struktūrvienības:
• Sociālā māja Šaurā ielā 28;
• Sociālā un nakts patversme Šaurā ielā 23;
• Aprūpes mājas birojs Liepājas ielā 4;
• Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs Liepājas ielā 4;
• Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21;
• Ģimenes atbalsta centrs – patversme un Grupu dzīvokļi Šaurā ielā 26;
• Bērnunams – patversme “Auseklītis” Komandanta ielā 2.
No Daugavpils pilsētas kopbudžeta 2010.gadā sociālās nodrošināšanas pasākumu finansēšanai
tika atvēlēti 3 276 tūkst. Ls, no kuriem 2 251,2 tūkst. Ls tika izmaksāti sociālās palīdzības
sniegšanai Daugavpils pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem, 662,7 tūkst. Ls sociālo pakalpojumu
sniegšanai. Tas ļāva nodrošināt visu likumos noteikto sociālo pabalstu izmaksu un saglabāt
atlaides. Saskaņā ar izmaiņām likumdošanā vairāk trūcīgo iedzīvotāju varēja saņemt materiālo
atbalstu, t.sk. palielinājās dzīvokļa pabalsts, pabalsts veselības aprūpei, pabalsts ēdināšanai
bērnudārzos, kancelejas preču iegādei pirmklasniekiem u.c.
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SLP struktūrvienību, kas sniedz sociālos pakalpojumus, finansējums 2009.- 2010.gadā
(tūkst. Ls)
Struktūrvienības

2009.gads 2010.gads

Sociālā māja Šaurā ielā 28
Sociālā un nakts patversme Šaurā ielā 23
Aprūpes mājas birojs Liepājas ielā 4
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs Liepājas ielā 4
Dienas aprūpes centrs ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21
Ģimenes atbalsta centrs – patversme un Grupu dzīvokļi Šaurā ielā 26;

69,4
128,5
134,8
45,9
83,6
56,4

Bērnunams – patversme “Auseklītis” Komandanta ielā 2
Kopā:

69,4
588,0

79,1
180,9
122,9
40,5
104,0
54,0
81,3
662,7

Sociālais darbs ir viena no tām sfērām, kura ļoti jūtīgi un strauji reaģē uz visām sociāli
ekonomiskajām un politiskajām izmaiņām. 2010.gadā – Eiropas gadā cīņai ar nabadzību un sociālo
atstumtību, Sociālo lietu pārvaldes darbinieki veica sociālās situācijas izpēti un sava darba analīzi.
Rezultātā tika izstrādāts konkrēts rīcības plāns un jauna darba metodika, kas deva iespēju SLP darba
efektivitātes paaugstināšanai.
Pārskata gadā, pamatojoties uz 28.01.2010. Daugavpils pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti“, tika palielināts dzīvokļa
pabalsta apmērs no 5,00 līdz 10,00 latiem katrai kategorijai un tika ieviesta jauna kategorija –
atsevišķi dzīvojošas personas ar ienākumu, kas nepārsniedz Ls 120,00 uz vienu cilvēku un kurām
nav trūcīgas personas statusa.
Visi pakalpojumi, ko piedāvā minētās struktūrvienības, ir ļoti pieprasīti, pieaug to cilvēku
skaits, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība. 2010.gadā 2 188 ģimenēm tika piešķirts trūcīgās
ģimenes statuss, kas gandrīz 1,5 reizes vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
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2010.gadā Sociālo lietu pārvaldē sociālo palīdzību saņēma 23 774 ģimenes, 2009.gadā – 25 031
ģimene, 2008.gadā – 22 443 ģimenes.
SLP izsniegtie sociālie pabalsti:
pabalsts
GMI pabalsts
Ēdināšanas pabalsts
Dzīvokļa pabalsts
Medicīnas pakalpojumi
Pabalsti audžu ģimenēm
Pabalsti bērna izglītībai, audzināšanai
Pabalsti bāreņiem pastāvīgas
dzīvesvietas uzsākšanai

2008.g.
Personu skaits/
tūkst. Ls
855 / 35,4
2 292 / 238,7
9 366 / 471,7
6 828 / 242,9
91 / 97,4
694 / 50,7

2009.g.
Personu skaits/
tūkst. Ls
1 961 / 175,8
2 749 / 308,4
10 204 / 686,1
6 858 / 268,2
112 / 120,9
950 / 64,9

2010.g.
Personu skaits/
tūkst. Ls
2 770 / 303,4
3 250 / 356,8
12 998 / 946,0
8 086 / 311,7
98 / 96,9
1 255 / 90,1

66 / 16,1

65 / 15,2

59 / 15,4

2010.gada jūnijā ekspluatācijā tika nodota sociālā dzīvojamā māja Šaurā ielā 28, kas tika
renovēta ERAF finansētā projekta “Daugavpils sociālās dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Veiktie siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
ļāva saņemt maksimālu energoresursu ekonomiju, kā rezultātā tika samazināti siltumenerģijas
zudumi sociālajā mājā, kā arī tika samazināta patērētāju maksa par apkuri, tika sekmēta dzīves vides
kvalifikācijas paaugstināšana sociālajam riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Laika posmā no 2009.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 31.maijam tika īstenots projekts
“HIV/AIDS sekundārās profilakses programmas izveidošana un mobilās brigādes darbības
uzsākšana Daugavpilī”, kura mērķis ir mazināt HIV/AIDS izplatību riska uzvedības narkotiku
lietotāju vidū, veicot HIV sekundāro profilaksi, izveidojot jaunu pakalpojumu pieejamību ar
mobilās brigādes darbības izveidošanu, veicināt HIV inficēto cilvēku uzvedības maiņu, motivējot
uzņemties atbildību par savu veselību un citu inficēšanu. 2010.gadā projektā tika iesaistīti 299
dalībnieki – injicējamo narkotiku lietotāji (214 vīrieši un 85 sievietes). Projekta ietvaros dalībnieki
tika intervēti, apmācīti, kā arī tika novērtētas to zināšanas HIV / AIDS profilaksē.
Gada nogalē SLP rīkoja atvērto durvju dienu ar pasākumu “Starpkomandu darbs SLP nodaļās,
sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā”, kurā piedalījās pensionāru un invalīdu sabiedriskās
organizācijas. SLP sociālie darbinieki piedāvāja sociālā darba modeli “Sociālais darbinieks –
klients”, kur varēja iepazīties ar SLP sociālo darbu sākot ar konsultāciju sniegšanu klientiem līdz
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai.
2010.gadā SLP rīkoja daudzas labdarības akcijas un pasākumus ar mērķi piesaistīt sabiedrības
uzmanību pilsētas sociālajām problēmām un sociālās sfēras klientu sociālās integrācijas
veicināšanai. Tie bija Lieldienu un Ziemassvētku tirdziņi, kuru laikā tika vākti ziedojumi bērniem
no maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ar kustības traucējumiem,
apgādājamiem bērniem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Saziedoti līdzekļi piecreiz vairāk nekā
iepriekšējā gadā.
Kultūra
2010.gadā Kultūras pārvalde organizēja dažādus pasākumus, gan Starptautiskā līmenī, gan
pilsētas mērogā.
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2010.gads Daugavpilī tradicionāli sākās ar Starptautisko masku festivālu. 2010.gada februāra
nogalē jau astoto reizi notika masku tradīciju festivāls, kurā maskošanas tradīcijas demonstrēja
kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Pilsētas skatītājus priecēja ne
tikai atraktīvie pasākumi Latviešu kultūras centrā, bet arī Svētku gājiens pa Rīgas ielu un
noslēguma rituāls Vienības laukumā, kur festivāla dalībnieki rādīja savas tautas kultūras tradīcijas
un visiem bija iespēja nogaršot Meteņu putru.
No 6. līdz 28.februārim Daugavpilī notika Starptautiskais Poļu jaunatnes garīgās dziesmas
festivāls. Festivālā piedalījās pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, kā arī no Latvijas pilsētām Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas un protams no Daugavpils. Viens no galvenajiem festivāla
organizatoriem bija Poļu kultūras centrs.
Svinīgā gaisotnē pilsētā noritēja LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas svētki 4.maijā,
LR proklamēšanas 92. gadadienas svinības un Lāčplēša dienas svinības. Tika turpināta vēl viena
skaista tradīcija Lāčplēša dienā - akcija "Iededzies Latvija", kad Pumpura skvērā Latvijas kontūrā
tika iededzinātas sveces.
No 1.aprīļa līdz 20.maijam Daugavpilī norisinājās tradicionālās „Mākslas dienas 2010”.
Turpinot tradīciju, jau otro gadu pēc kārtas mākslas dienas Daugavpilī tika atklātas kinoteātrī
“Renesanse” ar Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola" organizēto modes šovu. Pasākumā
piedalījās arī Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas un arodskolu audzēkņi ar savām tērpu
kolekcijām.
No 4. 1īdz 6.jūnijam tika rīkoti pilsētas svētki "Mana pils - Daugavpils", kuru laikā
Daugavpils svinēja savu 735.dzimšanas dienu. Šo svētku galvenais notikums bija Latgales dziesmu
svētku pasākumi, kuriem 2010.gadā apritēja 70 gadi. Lai piedalītos svētku pasākumos, Daugavpilī
ieradās kori no visas Latvijas. Svētkos piedalījās arī Latvijas valsts augstākās amatpersonas. Latgales
dziesmu svētki bija tikai daļa no plašās svētku programmas. Liels akcents šajos svētkos tika likts tieši
uz pašmāju māksliniekiem, sportistiem, dejotājiem un dziedātājiem.
No 8. līdz 9.septembrim Daugavpilī norisinājās ikgadējās Dzejas dienas. Pasākuma laikā tika
svinēti Daugavpils pilsētā un rajonā dzīvojošo dzejnieku dzejas divdesmitā jubilejas krājuma
"Dzejas dienas-2010" atvēršanas svētki. Šo svētku laikā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem bija
iespēja tikties ar dzejniekiem, kas raksta dažādās valodās: latviešu, latgaliešu, krievu, baltkrievu un
arī poļu valodā.
Kopš 2005.gada Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde organizē Starptautisko plenēru
“Marko Rotko”, kurš tradicionāli katru gadu notiek no 14.līdz 25.septembrim. Plenērs ir kļuvis par
vienu no atpazīstamākajiem notikumiem kultūras un mākslas dzīvē. Tas ir divu nedēļu intensīvs,
radošs darbs, pieredzes apmaiņa, diskusijas, kad mākslinieki atrauti no ikdienas dzīves, var nodoties
radošam procesam. Ar katru gadu palielinās plenēra potenciāls un līdz ar to paplašinās tā
ģeogrāfiskās robežas, ļaujot pieaicināt un uzņemt māksliniekus ne tikai no Latvijas, bet arī no visas
Eiropas. Tas palīdz iezīmēt Daugavpili Eiropas kultūras kartē. Nākotnē labākie mākslas plenēru
darbi veidos Daugavpils Rotko mākslas centra ekspozīcijas daļu. Šie darbi tiek izstādīti daudzās
kultūras un izglītības iestādēs Daugavpilī.
2010.gadā Kultūras pārvalde realizēja projektu "Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla
mākslas centrus Daugavpilī un Utenā", kurš tika uzsākts 2008.gada decembrī Daugavpils pilsētas
domes Kultūras pārvaldei sadarbojoties ar Utenas (Lietuva) pašvaldību. Rezultātā Daugavpils
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ieguva atjaunotu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (DNMM) keramikas darbnīcas
ēku un modernizētas iekārtas, bet bērni - iespēju apgūt tradicionālā amata prasmes un iemaņas,
tādējādi papildinot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Atjaunotā infrastruktūra veicina kultūras
mantojuma - Latgales podnieku amata tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs (DNMM) 2010.gadā organizēja 27 izstādes.
Muzejā ir izveidotas divas pastāvīgas ekspozīcijas – Kultūrvēstures un Dabas ekspozīcija, un divas
pastāvīgas mākslas zāles – Marka Rotko un Leonīda Baulina mākslas zāle.
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja nozīmīgākas izstādes:
• Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde “Baltā baznīca”;
• “Plakāts Latvijā 1960. – 2006.” no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma;
• “Solomonam Mihoelsam – 120”;
• “Izvēles laiks” veltīta LR Neatkarīgas deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai;
• “Stikla fantāzija”;
• “Latvijas monētas pasaules zvaigznājā”;
• “Kara pasts”;
• “Pinumi” – tautas lietišķās mākslas izstāde;
• Ievas Prānes tekstila izstāde “Ir laiks”;
• “Mans varonis”;
• jauno mākslinieku biedrības, Saules skolas audzēkņu plenēra noslēguma izstāde “Kad es
guļu”.
Pārskata gadā Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieki rīkoja piecas
jaunas muzejpedagoģiskās programmas skolēniem – “Pavasara valstība”, “Sveču gaismā”,
“Atklātnes pasaule”, “Plastilīna animācijas veidošana”, “Sausā filcēšana”, Starptautiskā Eiropas
mēroga akciju „Muzeju nakts – 2010”, kā arī pasākumus, kas veltīti Lāčplēša dienas svinēšanai.
Ārpus muzeja tika eksponētas 14 izstādes, t.sk. ceļojošās izstādes –
• “Dinaburgas (Daugavpils) cietokšņa celtniecības vēsture (1810.- 1878.)”;
• “Marka Rotko dzīve un daiļrade”;
• “Par Latviju”, kas veltīta Latvijas armijas 90 gadu jubilejai;
• “Keramika” (Podnieku dienu ietvaros);
• “Latvija Brīvības cīņu laikā 1918.-1921.”no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja;
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja nozīmīgākie starptautiskie sadarbības
pasākumi:
• Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Daugavpils keramiķu
darbnīcā tika izveidots Māla mākslas centrs;
• Starptautiskā plēnera ietvaros Daugavpilī tika organizēta noslēguma izstāde “M.Rotko
2010”;
• Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tika veikta
muzeja pagalma rekonstrukcija;
• TLMS “Klūga” ņēma dalība pīšanas konkursā Portugālē.
Par galveno budžeta iestādes “Kultūras pils” 2010.gada notikumu kļuva ERAF līdzfinansētā
projekta “Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu vadības
efektivitāti” pabeigšana. Projekta ietvaros tika veikti Kultūras pils koncertzāles, foajē un gaiteņu
renovācijas darbi. Kultūras pilī veiktie uzlabojumi sniegs jaunas iespējas dažādu pasākumu rīkošanā
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un veicinās iestādes attīstību nākotnē. Pēc skatītāju vietu skaita zālē, Daugavpils kultūras pils ir otrā
lielākā koncertzāle Latvijā.
“Kultūras pils” telpās nodarbojas bērnu un pieaugošo studijas: republikas mēroga un
starptautisko festivālu un konkursu laureāti - bērnu horeogrāfiskais deju ansamblis “Avotiņš”, deju
studija, cirka studija “Jaunība”, tautas teātris “Iskateļ”. Darbojas muzikālā studija, biedrība
“Women”, vokālā studija “Vijolīte”, kolekcionāru biedrība, tautas fotostudija “Ezerzeme”, Krievu
kultūras centrs, Baltkrievijas kultūras centrs, Baltkrievu biedrība “Uzdim” un pensionāru apvienība.
Sports
Lai veicinātu sporta aktivitātes, radot piemērotus apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku
atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai, Daugavpils pilsētas pašvaldība mērķtiecīgi
īsteno Daugavpils sporta attīstības programmā izvirzītos uzdevumus.
2010.gadā finansējums kultūras un sporta aktivitātēm, objektu uzturēšanai un renovācijas
projektu īstenošanai sastādīja 4,08 milj.latus.
Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pakļautībā ir sporta bāze Kandavas ielā 17a, sporta bāze
“Mežciems”, boksa zāle, šautuve, Kultūras pils sporta zāle, vieglatlētikas manēža, šaha un
dambretes klubs, sporta medicīnas centrs, sporta komplekss “Celtnieks” un stadions “Lokomotīve”.
Daugavpils pilsētas sporta skolās 2010.gadā nodarbojas 1 533 sportisti, turklāt sporta klubos
dažādos sporta veidos nodarbojas 1 602 sportisti.
Sporta dzīvē 2010.gads bija notikumiem un panākumiem bagāts. Daugavpils pilsētas sportisti
arī 2010.gadā piedalījās Eiropas un pasaules mēroga čempionātos visdažādākajos sporta veidos, kā
arī guva panākumus Latvijas čempionātos visdažādākajos sporta veidos.
Visaugstvērtīgāko panākumu sasniedza cīkstone Anastasija Grigorjeva, kura Eiropas junioru
čempionātā ieguva bronzas medaļu un pieaugušo čempionātā ieguva zelta medaļu.
Daugavpils spīdvejists Maksims Bogdanovs pasaules junioru čempionātā ieguva godalgoto
trešo vietu un viņš ir pirmais Latvijas pārstāvis, kas izcīnīja medaļu pasaules junioru čempionātā.
Artjoms Žerebkovs 2010.gadā veiksmīgi startēja Eiropas U-17 čempionātā svarcelšanā un
ieguva otro vietu. Sportists godam pārstāvēja Latviju arī pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs, kur
ieguva ceturto vietu.
Daugavpils sporta veterāni biatlonists Staņislavs Monskis izcīnīja divas zelta un vienu sudraba
medaļu biatlonā pirmajās veterānu ziemas spēlēs un Anatolijs Levša šajās sacensībās ieguva zelta
un sudraba medaļas.
Daugavpils svarcēlājs Valērijs Petrovs ieguva zelta medaļu čempionātā pauerliftingā un
bronzas medaļu pasaules mēroga sacensībās.
Viktors Ļeščovs kļuva par pasaules čempionu orientēšanas sportā.
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Daugavpilietis Artjoms Rudņevs saņēma Latvijas gada balvu sporta nominācijā “Uzlecošā
zvaigzne”. 2010.gadā viņš pārstāvēja Ungārijas futbola klubu “ZTE” un Polijas klubu “Lech”, kuru
rindās demonstrēja lielisku sniegumu.
Daugavpils Universitātes volejbolisti Latvijas čempionātā un hokeja kluba “Latgales”
hokejisti Latvijas atklātā hokeja čempionāta pamatturnīrā komandu sporta veidos ieguva bronzas
medaļas.
Pēc divu gadu pārtraukuma tika atjaunota tradīcija gada beigās rīkot pasākumu “Sporta
laureāts” un sveikt labākos pilsētas sportistus – pasaules un Eiropas mēroga turnīru laureātus. Par
labāko 2010.gada sportisti tika atzīta cīkstone Anastasija Grigorjeva, par labāko sportistu –
spīdvējists Maksims Bogdanovs. Par labāko jauno sportistu tika atzīta džudiste Veronika
Krūmgolde un svarcēlājs Artjoms Žerebkovs. Balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma
ilggadējais Daugavpils Universitātes rektors Oļegs Roždestvenskis, kurš visa mūža garumā ir
atbalstījis Daugavpils sportistus.
Nozīmīgākie sporta pasākumi Daugavpilī 2010.gadā:
• Starptautiskais A. un L. Purvinska piemiņas turnīrs boksā;
• Starptautiskais H.Silova kauss augstlēkšanā;
• ģimenes jautrie starti;
• kārtējais Nordea Daugavpils maratons;
• Jaungada skrējiens;
• sacensības distanču slēpošanā, orientēšanās sportā, basketbolā, futzālā, futbolā, volejbolā,
florbolā;
• Latvijas čempionā ts auto spīdvejā.
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola (DBJSS) nodrošina vietējiem jauniešiem
augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas, sagatavojot tos startiem Latvijas, Eiropas un
Pasaules čempionātos. Skolā darbojas šādas licencētas profesionālās izglītības programmas: futbols,
biatlons, svarcelšana, paukošana, ložu šaušana, volejbols, teniss, airēšana, basketbols, bokss, brīvā
cīņa, grieķu – romiešu cīņa, peldēšana un vieglatlētika. 2010.gadā DBJSS augstākās sporta
meistarības iespējas tika nodrošinātas 1 252 audzēkņiem, no kuriem 1 146 piedalījās dažādu veidu
sacensībās un ieguva 461 godalgotu vietu, t.sk. 238 - pilsētas sacensībās, 203 - valsts sacensības, 18
- novada sacensībās un 2 – starptautiskajās sacensībās.
Sporta centrs „Daugavpils ledus” īsteno hokeja, daiļslidošanas un sporta deju attīstīšanu
Latgales reģionā, nodrošinot bērniem iespējas iegūt profesionālās ievirzes izglītību, profesionāli
organizēt mācību – treniņu procesus. Tādejādi pilsētas bērni tiek ieinteresēti nodarboties ar ziemas
sporta veidiem un lietderīgi organizēt savu brīvo laiku. Pārskata gadā Sporta centrā “Daugavpils
ledus” mācījās 273 skolēni no Daugavpils un Latgales reģiona.
Sporta centra „Daugavpils ledus” rīkotās sacensības:
• 2010.gada Latvijas Bērnu un jauniešu meistarsacīkstes hokejā U-10,U-12, U-14, U-18;
• priekšsacīkstes “II ziemas olimpiāde” hokejā;
• sieviešu draudzības spēle hokejā “Veltījums Sieviešu dienai”;
• daiļslidotāju sacensības “Burvīgās slidas 2010.”;
• hokeja turnīrs “Daugavpils Kauss 2010.”;
• 2010.gada Latvijas Atklātās meistarsacīkstes hokejā;
• atklātais Daugavpils pilsētas hokeja čempionāts.
35
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats

Sporta centra „Daugavpils ledus” rīkotie pasākumi:
• “Red bull Crashed Ice” Latgales atlases posms;
• daiļslidotāju Ziemassvētku labdarības koncerts;
• “Vecais – Jaunais gads” jauniešu stafetes un diskotēka uz ledus;
• ģimenes jautrās stafetes uz ledus;
• Rīgas ledus teātra izrāde;
• šovs uz ledus “Zvaigžņu lietus” ar pasaules mēroga
priekšnesumiem.

daiļslidošanas

zvaigžņu

Sporta centra „Daugavpils ledus” mācību un treniņu darbs:
mācību – treniņu nodarbības saskaņā ar licencētām programmām;
hokeja nodaļas mācību – treniņu nometne;
daiļslidošanas nodaļas mācību – treniņu nometne;
Sankt–Pēterburgas kluba “Sunrise”, Minskas sporta skolas daiļslidotāju un Kaļiņingradas
hokeja komandas mācību – treniņu nometnes;
• starptautiskais seminārs “Meistarklase ar Krievijas horeogrāfu un daiļslidošanas treneri
Nikolaju Morozovu”.
•
•
•
•

Saskaņā ar 2006.gada 31.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 838 valsts līmenī tika
apstiprināta Nacionālā sporta attīstības programma 2006.-2012.gadam. Uz valsts programmas bāzes
Daugavpils pilsētas dome 2009.gada 22.oktobrī apstiprināja Daugavpils pilsētas sporta attīstības
programmu, saskaņā ar kuru Sporta pārvalde tika noteikta kā vadošā pašvaldības institūcija sporta
jomā, kas nodrošina valsts un pašvaldības budžeta sadali sporta organizācijām, un kontrolē tā
izlietojumu ar mērķi saglabāt, attīstīt un padarīt sportu pieejamu visiem.
Šo mērķu sasniegšanai, apvienojot Daugavpils pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un
Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolu, no 2010.gada 1.janvāra
reorganizācijas ceļā tika izveidota jauna iestāde - Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola. Šo
aktivitāšu ietvaros no četrām sporta skolām Daugavpilī tika saglabātas divas skolas, kas īsteno
programmas ar profesionālo ievirzi sportā. Papildus tam Sporta pārvaldes bilancē tika nodotas
sporta bāzes: šautuve, boksa zāle, vieglatlētikas manēža un Kultūras pils sporta zāle.
2010.gada 3.jūnijā ar Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr. 284 “Par Daugavpils pilsētas
sporta struktūras optimizāciju 2.kārtā” tika nozīmēta darba grupa. Darba grupa 2011.gadā veiks
Daugavpils sporta struktūras tālāku reorganizāciju.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”)
turpināja 2006.gadā uzsākto liftu maiņu un 2010.gadā tika nomainīti lifti divās daudzstāvu
dzīvojamajās mājās. Programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana mājās 2007.-2010.gadā”
ietvaros pilsētā 182 daudzdzīvokļu mājām tika veikts energoaudits, 25 mājām izstrādāti tehniskie
projekti un divās dzīvojamajās mājās tika veikti renovācijas darbi. Kopš 2005.gada SIA “DDzKSU”
pilsētas dzīvojamajās mājās uzstādīja 688 jaunus automatizētos siltummezglus, kas dod iespēju
taupīt gan siltumenerģijas patēriņu, gan naudas līdzekļus. 2010.gadā SIA “DDzKSU” savu pilnvaru
ietvaros apsaimniekošanā esošajās dzīvojamajās mājās veica labiekārtošanas darbus 745,8 tūkst. Ls
apmērā.
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Pilsētas pludmalēs pie Lielā Stropu ezera un pludmalē “Stropu vilnis” 2010.gada 3.jūnijā
Vides ministrs Raimonds Vējonis pacēla Zilo karogu. Pludmalē plīvojošs karogs norāda, ka
peldvieta atbilst ļoti stingrām starptautiskām prasībām, ir droša un komfortabla atpūtas vieta.
Daugavpils pilsētas pludmale Zilo karogu saņēma piekto reizi pēc kārtas, bet pludmale “Stropu
vilnis” – ceturto reizi. Abas pludmales atrodas Lielā Stropu ezera krastā.
2010.gadā pilsētas labiekārtošanas darbos un infrastruktūras attīstīšanā tika ieguldīti 15 934,5
tūkst. Ls, no tiem 11 368,9 tūkst. Ls ir ES struktūrfondu līdzekļi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
kopējais līdzekļu ieguldījums pilsētas labiekārtošanā un infrastruktūras attīstīšanā ir palielinājies 1,8
reizes.
Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa realizē pilsētas infrastruktūras
attīstībai svarīgus projektus, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Viens no lielākajiem projektiem
ir Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes,
Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)”, kas savienos pilsētas mikrorajonus –Forštadtes mikrorajonu ar
Jaunbūves un Ķīmiķu mikrorajoniem. Projekta ietvaros tiek veikti šādi pilsētai nozīmīgi
būvniecības darbi:
• tuneļa izbūve zem dzelzceļa Daugavpils – Rīga sliežu ceļiem;
• gaisa pārvada izbūve pāri jaunajai ielai;
• divu transporta kustības apļu izbūve, jaunas ielas izbūve.
Projekta kopējās izmaksas ir 24,6 milj. Ls, kura ietvaros veiktie būvdarbi 2010.gadā tika izpildīti
72,4 % apmērā.
Projekts “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II kārta” paredz
A.Pumpura, Kauņas un Jātnieku ielas posmu, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. No ERAF
projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 4,5 milj. Ls, atskaites gadā būvdarbi tika veikti 4,6%
apmērā.
ERAF projekts “Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un
inženiertīklu renovācija”, kura kopējās izmaksas ir 3,9 milj. Ls, paredz veikt inženiertehnisko
sistēmu maģistrālo tīklu komplekso rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes,
kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt ceļus un
labiekārtot ielām pieguļošo teritoriju. Projekta mērķis ir nodrošināt Daugavpils cietokšņa, kas ir
valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras piemineklis un ir iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma Latvijas pagaidu sarakstā, kā unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
racionālu izmantošanu, veidojot to par administratīvo, kultūras, darījumu un tūrisma centru.
Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti par 31,2%.
ERAF īstenotajā projektā “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija”
paredzēti pilsētas astoņu ielu rekonstrukcijas darbi, kā arī apgaismojuma tīklu rekonstrukcija
pilsētas centrā, Ķīmiķu un Jaunbūves mikrorajonos. 2010.gadā tika paveikti darbi 53,1% apmērā no
projekta kopējām izmaksām 2,6 milj. Ls apmērā.
Kohēzijas fonda projektā “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes
pagasta izgāztuves “Demene” rekultivācija” paredzētie atkritumu formēšanas darbi 2010.gadā
izpildīti par 26,1% no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda 1,7 milj. Ls.
No pilsētas pašvaldības budžeta tiek finansēti arī pilsētas labiekārtošanas darbi. 2010.gada
laikā turpinājās pašvaldības budžeta izdevumu ierobežošanas politika. Īpaša uzmanība tika pievērsta
darba efektivitātes palielināšanai un izmaksu samazināšanai, kā arī ES līdzfinansēto projektu
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īstenošanai. Neskatoties uz budžeta līdzekļu ierobežošanas politiku, 2010.gadā pilsētas
labiekārtošanas darbiem tika iztērēti finansu līdzekļi tikai par 10,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā.
2010.gadā nozīmīgākie budžeta līdzekļu ieguldījumi pilsētas labiekārtošanā:
• pilsētas teritorijas sanitārā uzkopšana, kopējās izmaksas 1 187, 2 tūkst. Ls;
• satiksmes drošības līdzekļu tehniskā apkalpošana un remonts – 445,1 tūkst. Ls;
• pilsētas ielu asfaltbetona seguma atjaunošana – 285,9 tūkst. Ls
• pilsētas pašvaldībai pieguļošās teritorijas apzaļumošanas darbi – 177,4 tūkst. Ls;
• caurbraucamo pagalmu un pagalmu bedru remontdarbi – 138,4 tūkst. Ls;
• pilsētas pašvaldības kapsētu uzturēšana – 104,0 tūkst. Ls;
• pilsētas ietvju seguma remonts – 103,2 tūkst. Ls.
Pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli” 2010.gadā tika piešķirta balva “Labākais darba
devējs Latgales reģionā” par labas pārvaldības un sociālās atbildības principu iedzīvināšanu
uzņēmuma darbā, un par ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā. Savukārt Latvijas Darba devēju
konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzņēmumam piešķīra balvu “Ilgtspējas
indekss”. Minēto balvu saņemšana un ISO kvalitātes vadības sertifikāta atjaunošana dod iespēju
paaugstināt uzņēmuma reitingu un sekmēt tā dalību ES fondu finansētajos projektos.
2010.gadā pašvaldības a/s ”Daugavpils siltumtīkli” turpināja modernizācijas un optimizācijas
pasākumus, tika uzstādītas energoefektīvas iekārtas, pielietojot jaunas tehnoloģijas. Līdz ar to
2010.gadā par 8% tika samazināts siltumenerģijas tarifs, tādējādi mazinot apkures cenu pieaugumu,
kuru izraisīja dabasgāzes sadārdzināšanās. Patērētājiem tika nodrošināts viens no zemākajiem
apkures tarifiem starp lielākajām Latvijas pilsētām.
Pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli” ieguldīja
pamatlīdzekļu modernizācijā, pavisam kopā 560,0 tūkst.Ls.

investīcijas

pamatlīdzekļos

un

Daugavpils siltumcentrālē Nr.3 tika uzstādīti jauni tīkla ūdens sūkņi ar frekvences
pārveidotājiem, kā arī turpinājās siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācija un telemetrija.
Pašlaik no dispečerdienesta punkta ir iespēja kontrolēt un vadīt siltumcentrāles Nr. 1, Nr. 3, lokālo
katlu māju “Vecstropi”, “Cietoksnis”, “Ruģeļi” un “Čerepova” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas iekārtas, kā arī izbūvētās katlumājas “Stropi” siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Tas ļauj
operatīvi reaģēt uz jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī
kurināmā un siltumnesēja parametros, samazinot izdevumus to remontam, nomaiņai un
verificēšanai. 2010.gada janvārī katlumājā “Cietoksnis” tika uzstādītas koģenerācijas iekārtas,
kuras ļāva daļu siltumenerģijas iegūt no elektroenerģijas ražošanas procesa un deva iespēju
elektroenerģijas pārpalikumu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros. Gada nogalē koģenerācijas režīmā
sāka darboties arī lokālās katlumājas “Ruģeļi” un “Čerepova”.
SIA “Daugavpils ūdens” sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina kapitālsabiedrībā spēkā
esošā kvalitātes vadības sistēma – 2010.gada oktobrī starptautisko auditoru firmas LRQA speciālisti
konstatēja tās atbilstību ISO 9001:2008 standarta prasībām.
SIA “Daugavpils ūdens” sekmīgi pabeidza jau otro lielo attīstības projektu
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta”, kura ietvaros rekonstruēti un uzbūvēti vairāk
nekā 50 svarīgu objektu, atjaunotas iekārtas, ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas un vadības
sistēmas, kā arī nomainīti un izbūvēti 36,7 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kas deva iespēju
vairāk kā 1 500 pilsētas iedzīvotājiem pieslēgties centralizētiem tīkliem, galvenokārt dzīvojošiem
Grīvas mikrorajonā. Paveiktā modernizācija nodrošināja ūdenssaimniecības pilnveidošanu un ļāva
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izpildīt galvenās ES Direktīvu prasības ūdenssaimniecības notekūdeņu attīrīšanas nozarē. Pēc
ekspertu secinājumiem, Daugavpilī ir pilnveidota un apkārtējo vidi nepiesārņojoša ūdensvada un
kanalizācijas sistēma, kas maksimāli pietuvināta Eiropas līmenim un šobrīd tehnoloģiski viena no
labākajām Latvijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2010.gada 16.decembrī saņēma LR Vides ministrijas balvu
“Ābols 2010” (1. vieta republikas pilsētu pašvaldību grupā) par ieguldījumu vides infrastruktūras
attīstībā un dabas aizsardzībā, realizējot vides infrastruktūras attīstības projektus.
Sabiedriskais transports
2010.gadā SIA “Daugavpils autobusu parks”, pateicoties taupības režīma ievērošanai un
efektīvai darba procesu organizācijai, izdevās nepalielināt autobusu biļešu cenas, kā arī būtiski
nesamazināt pilsētas autobusu maršrutu skaitu.
2010.gada septembrī kapitālsabiedrībā tika veikts ārējais audits, kurš apliecināja
kapitālsabiedrības atbilstību ISO 9001:2008 standarta prasībām, kas nozīmīgi paaugstina uzņēmuma
konkurētspēju pārvadātāju tirgū. 2010.gadā kapitālsabiedrība iegādājās deviņus lietotus autobusus
“Mersedes Benz”, “Setra”, “Volvo”, “Scania” un modernizēja apgaismojuma un apkures sistēmas.
2010.gadā a/s “Tramvaju uzņēmums” no saviem finansu līdzekļiem veica kapitālieguldījumus
95,9 tūkst. Ls apmērā tramvaju tīkla modernizācijā, renovējot tramvaja sliežu ceļus trijos posmos
345,4 metru garumā. 2010.gadā kapitālsabiedrība atjaunoja divus Čehijā ražotos vagonus “Tatra”
T3D, kuri rezerves daļu trūkuma dēļ četrus gadus netika ekspluatēti. Bez tam 10 vagoniem “KTM”
tika modernizētas apsildes sistēmas, līdz ar to tika panākts, ka vagonos palika siltāks, bet
elektroenerģijas patēriņš samazinājās.
A/s “Tramvaju uzņēmums” 2010.gadā sagatavoja ERAF projektu, kas paredz pilsētas
transporta infrastruktūras modernizāciju. ERAF projekta ietvaros tiek plānots rekonstruēt tramvaja
sliežu posmu 6,2 km garumā, rekonstruēt trīs elektroapakšstacijas, atjaunot 13 pieturas un desmit
pārbrauktuves, kā arī iegādāties 12 jaunus tramvaja vagonus.
Veselības aizsardzība
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2010.gadā turpināja īstenot ERAF projektu
“Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”,
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti” ar kopējām
izmaksām 6,5 milj. Ls. Projekta ietvaros 2010.gadā tika uzbūvēta jauna ēka dzemdību palīdzības
nodrošināšanai ar 50 gultām ar kopējām izmaksām 1,5 milj. Ls un esošā operācijas bloka 9
operāciju zālēs tika veikta rekonstrukcija ar kopējām izmaksām 1,6 milj. Ls. Rezultātā ir uzlabota
infrastruktūra un nodrošināta atbilstoša vide ķirurģijas pacientu ārstēšanai un personāla darba
vajadzībām. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu, projekta ietvaros iegādājās kvalitatīvu mūsdienīgu medicīnisko iekārtu radioterapijas simulācijas kompleksu onkoloģisko slimnieku ārstēšanai ar kopējām izmaksām 1,2
milj. Ls un “Duplex” sonogrāfu ar kopējām izmaksām 0,1 milj.Ls, kas sniedz pārskatāmāku
saslimšanas pārskatu.
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 2010.gadā veica plānveida profilaktisko darbu
ar bērniem līdz 18 gadu vecumam par valsts piešķirtajiem līdzekļiem 432,2 tūkst. Ls apmērā.
2010.gadā iegādātas mūsdienīgas medicīniskas iekārtas – 62 zobārstniecības uzgaļi, divi autoklāvi,
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24 aparāti instrumentu un zobārstniecības uzgaļu dezinfekcijai, ortopantomogrāfs, lampas virs ārstu
darba vietām par kopējām izmaksām 47,4 tūkst. Ls, kas nodrošināja zobārstniecības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu.
Uzņēmējdarbības ieguldījums Daugavpils attīstībā, pašvaldības un uzņēmēju sadarbība
2010.gada 17. februārī Daugavpils pilsētas domē notika Uzņēmēju forums “Biznesa attīstības
iespējas Daugavpilī 2010.gadā”, kura mērķis bija apspriest esošo ekonomisko situāciju pilsētā un
iespējas, kā uzņēmējiem sadarboties ar pašvaldību. Foruma laikā savā pieredzē dalījās dažādu
uzņēmumu, arodbiedrību pārstāvji. Foruma noslēgumā dalībnieki vienojās par Daugavpils
Trīspusējās konsultatīvās padomes izveidošanu ar mērķi veicināt pašvaldības, darba devēju un
arodbiedrību sadarbību, nodrošināt saskaņotu, pilsētas interesēm atbilstošu problēmu risināšanu
sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa
paaugstināšanu pilsētā, kā arī veicināt sociālo partneru līdzdalību un līdzatbildību, veicināt
uzņēmējdarbības attīstību, radīt jaunas darba vietas pilsētā un mazināt bezdarbu.
2010.gadā notika vairākas Trīspusējās konsultatīvās padomes sēdes. Trīspusējās konsultatīvās
padomes sēdēs tika apspriesti jautājumi par pagaidu darba vietu radīšanu Daugavpils iedzīvotājiem
ārpus valsts teritorijas; darbinieku kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba
devēju prasībām; nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāna pilnveidošanu 2010.gadam un
perspektīva plāna izstrāde 2011.gadam; par Daugavpils metālapstrādes un mašīnbūves nozares
attīstību; par Daugavpils Grīvas un Judovkas mikrorajonu iedzīvotāju iespējām tikt nodrošinātiem
ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un dabas gāzi un daudzi citi jautājumi, kas skar
uzņēmējus. Trīspusējā konsultatīvā padome sagatavoja un nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam ar
priekšlikumiem nodarbinātības veicināšanā.
2010.gada 8.septembrī LR Ekonomikas ministrs sveica un apbalvoja desmit lielākos
eksportējošos uzņēmumus Latgalē, kuri spēja palielināt eksporta apjomus salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, starp tiem septiņi bija Daugavpils uzņēmumi.
Par sasniegumiem 2009.gadā Goda rakstu kā lielākie eksportētāji Latgalē saņēma šādi
Daugavpils uzņēmumi:
1) SIA “Axon Cable”;
2) SIA “Belmast”;
3) SIA “Dinaburga Teks”;
4) A/s “Ditton pievadķēžu rūpnīca”;
5) SIA “Intergaz”;
6) SIA “Nexis Fibers”;
7) SIA “Zieglera mašīnbūve”.
2010.gada 14.oktobrī Daugavpilī, kur galvenā rūpniecības nozare ir metālapstrāde un
mašīnbūve, notika Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas izbraukuma sēde.
Izbraukuma sēdē tika runāts par ekonomisko situāciju nozarē, tika apspriesti nozarei svarīgi
jautājumi, jautājumi par iespējām piesaistīt jaunus investorus, kā arī par savstarpējo sadarbību ar
pašvaldību.
2010.gada 22.-23.oktobrī Daugavpilī notika Latgalē lielākā pakalpojumu un preču izstāde –
gadatirgus “Daugavpils uzņēmēju dienas 2010”, kuru organizēja Daugavpils pilsētas dome,
Daugavpils novada dome, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Pasākuma ietvaros
uzņēmēji un interesenti iepazinās ar aktuālākajiem un jaunākajiem piedāvājumiem dažādu preču un
pakalpojumu, apdrošināšanas, finanšu un kreditēšanas jomā, jaunākajām tendencēm sakaru un IT
40
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats
pasaulē, pārtikas un dzērienu ražošanā. Uzņēmēju dienu laikā notika konference “Neizmantotās
iespējas biznesa attīstībā”.
Daugavpils pilsētas domes Pilsētas plānošanas politikas departamenta Biznesa attīstības
nodaļa aktīvi sadarbojas ar pilsētas uzņēmējiem, organizējot darba grupu sēdes, rīkojot seminārus,
konferences, pasākumus. 25.-26.februārī Vitebskā (Baltkrievija) notika starptautiskais Investīciju
forums, kura laikā delegācija no Daugavpils tikās ar Vitebskas atbildīgajām amatpersonām.
Galvenās sarunu tēmas bija investīciju piesaiste Daugavpilij, uzņēmējdarbības attīstība un uzņēmēju
sadarbība. 22.-26.maijā Daugavpils pilsētas domes vadība apmeklēja sadraudzības pilsētu Vitebsku.
Vizītes laikā tika runāts gan par sadarbību pilsētu administrāciju līmenī, gan par sadarbības
paplašināšanu uzņēmējdarbības jomā. Gada laikā Daugavpili apmeklēja vairākas ārzemju
delegācijas – no Pleskavas apgabala, no Ķīnas ar mērķi attīstīt sadarbību uzņēmējdarbības jomā.
Pilsētas plānošanas politikas departamenta Biznesa attīstības nodaļa sadarbībā ar Mašīnbūves un
metālapstrādes uzņēmumu asociāciju atbalstīja pilsētas metālapstrādes uzņēmumu dalību izstādē
“TechIndustry” Rīgā.
Uz Daugavpils pilsētas domes Pilsētas plānošanas politikas departamenta Investīciju un
ekonomiskās plānošanas nodaļas bāzes darbojas Biznesa informācijas centrs (BIC). Biznesa
informācijas centra (BIC) mājas lapā uzņēmējiem ir iespēja saņemt svarīgu informāciju par
aktuālām tēmām, par lietderīgām saitēm, par pašvaldības un uzņēmēju iespējamām sadarbības
formām, tādejādi veicinot labvēlīgāku vidi investīciju piesaistei Daugavpils pilsētā un veidojot
saikni ar uzņēmējiem. Visa gada garumā nodaļas darbinieki aktīvi sadarbojās ar LIAA, sniedzot
nepieciešamo informāciju potenciālajiem investoriem.
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA PAR 2010.GADA
BUDŽETU
Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi būtiski ietekmē pašvaldības
darbību un ilgspējīgas attīstības iespējas. Lai gan Daugavpils pilsētas pašvaldības vērtētie ieņēmumi
uz vienu iedzīvotāju ir zemākie valstī, pašvaldība šajā sarežģītajā finansiālajā situācijā sekmīgi
turpina realizēt izvirzītos mērķus un nodrošināt obligāto funkciju izpildi. Daugavpils pilsētas
pašvaldības 2010.gada budžets tika apstiprināts 2010.gada 28.janvārī.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta izpilde ( Ls)

Resursi izdevumu segšanai
(kopā)
Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā
Ieņēmumi
Saņemti aizņēmumi
Izdevumi, aizņēmumi,
ieguldījumi (kopā)
Izdevumi
Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā
Aizņēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu atlikums gada
beigās

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un
dāvinājumi

70 481 641

1 132 800

24 283

8 984 985
57 459 066
4 037 590

34 852
1 097 948
0

7 216
17 067
0

56 343 490
54 436 584

1 087 197
1 087 197
0

19 958
19 958

161 032
1 745 874

0

0

14 138 151

45 603

4 325
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Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2009.-2011.g.
2009.gads
2010.gads
2011.gads
2009/
2010/
2011/
Ieņēmumi
2008
izpilde
2009
plānots
2010
/Ls/
(%)
/Ls/
(%)
izpilde /Ls/ (%)
KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI 56326 229 98.63 58574 081 103.99 49263 655 84.10
Pamatbudžeta ieņēmumi kopā 54797674 102.39 57459066 104.86 48226002 83.93
Nodokļu
un
nenodokļu
ieņēmumi
22 282 363 70.79 23310 459 104.61 21617 543 92.74
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
19 910 161 70.61 20600 589 103.47 19213 157 93.27
Iepriekšējā gada nesadalītais
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
0
atlikums
0
304 684
232 831 76.42
Īpašuma nodokļi
1 552 205 96.41 1 695 839 109.25 1 703 755 100.47
57.95 124 700 78.29 120 000 96.23
Azartspēļu nodoklis
159 284
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
92.84 134 374 137.97
2.23
un īpašuma
97 391
3 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un
36.01
93.32
183 026 110.35 65 901
61500
maksājumi
94.76 103 777 94.41
89.90
Sodi un sankcijas
109 919
93300
39.19
30.68
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
15 919
32 594 204.75 10 000
Ieņēmumi no pašvaldības
44.46 248 001 97.46 180 000 72.58
nekustamā īpašuma pārdošanas
254 458
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
2 487 876 95.60 2 275 107 91.45 2 345 793 103.11
Ārvalstu finanšu palīdzība
125 929
20.07 115 988 92.11
74 025
63.82
Pašvaldību budžetu transferti
497 331
154.43 565 611 113.73 430 000 76.02
Valsts budžeta transferti
27 862 807 156.21 28345 346 101.73 18200 174 64.21
Maksājumi no PFIF
1 541 368 234.91 2 564 603 166.38 2 076 772 80.98
Dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda par
0.00
44 952
94 911 211.14
iepriekšējo gadu
Valsts budžeta dotācija pašvaldībai
ar zemākajiem vērtētajiem
ieņēmumiem, par sociālās aprūpes
iestādēs ievietotajiem bērniem un
iemītniekiem

Speciālā budžeta ieņēmumi
kopā
Ieņēmumi no privatizācijas
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldības
autoceļu (ielu) fondam
Mērķdotācijas pasažieru
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi

23 7000
1 510 999
47 763
36 739

3 386 784 1 429.02

42.71 1 097 948 72.66 1 034 262 94.20
15.47
0
32.22
0
53.99
107.66 42 054 114.47 40 000
95.12

988 143

39.84

712 016

72.06

712 016

100.00

429 194
9 160
17 556

60.50
177.76
34.37

328 317
15 561
17 067

76.50
1.86
97.21

273 400
8 846
3 391

83.27
315.88
19.87
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2010.gada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi sastādīja 58 574 081 Ls, no tiem 98% bija
pamatbudžeta ieņēmumi un 2% speciālā budžeta ieņēmumi. Galvenā budžeta ieņēmumu avota iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde joprojām saglabājas zema un sastādīja 73% no pirmskrīzes
perioda rādītājiem. Saprātīgi un demokrātiski risinot visas tās problēmas, kas nenoliedzami pastāv
daudzās jomās, Daugavpils dome nodrošina pašvaldības pamatfunkciju izpildi, lai nesamazinātos
iedzīvotāju ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi bija
55 543 739 Ls jeb par 5,7 milj.Ls vairāk nekā gadu iepriekš.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010.gada pamatbudžetā tika saņemti ieņēmumi
57 459 066 Ls apmērā, kas bija 4,9 % vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. 2009. un 2010.gadā
strauji samazinājās nodokļu un nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā. 2008.gadā nodokļu un
nenodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā sastādīja 58,81 %, savukārt 2009.gadā – 40,66 %
un 2010.gadā – 40,57 %. Budžeta ieņēmumu kopējais apjoms tika saglabāts pirmskrīzes līmenī,
pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam pilsētas attīstības projektu īstenošanai.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais ieņēmumu avots pašvaldības budžetā, tāpēc šī
nodokļa izmaiņas spēcīgi ietekmē kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumus. Straujš iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu kritums notika 2009.gadā, kad ieņēmumi samazinājās par 30% jeb 8,3
milj.Ls salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Zemas nodokļu prognozes saglabājās arī 2010.gadā un
sastādīja 21 484 362 Ls. Valsts budžeta likums noteica, ka izvērtējot faktisko iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto (viena divpadsmitā
daļa no gada prognozes) un gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
neizpilde vairāk kā par 8 procentiem (no gada sākuma), tiek veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu neizpildes kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šāda
situācija bija vērojama 2010.gada janvārī, kad nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā nesasniedza
92%, un tas kļuva par iemeslu ieņēmumu neizpildes kompensācijai no valsts budžeta. Ņemot vērā
likumā noteikto ierobežojumu, pašvaldības budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa tekošā gada
ieņēmumi tika plānoti 20 237 205 Ls apmērā jeb 94% no gada prognozes. 2010.gada laikā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastādīja 20 600 589 Ls jeb par 3,5% vairāk nekā gadu
iepriekš un no Valsts kases sadales konta 2010.gada sākumā tika saņemts iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 304 684 Ls apmērā.
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Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju 2010.gada 12 mēnešos no
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākuma ieturētas un
iemaksātas budžetā:
• pārskata periodā faktiski ieturētās nodokļa summas (pēc pārskatiem) 27 879 016,55 Ls
• (2009.gadā - 27 274 637,99 Ls),
• pārskata periodā budžetā faktiski iemaksātās nodokļa summas 27 107 696,28 Ls (2009.gadā
- 25 187 011,27 Ls).
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem strādājošo vidējā mēneša bruto darba
samaksa sabiedriskajā sektorā 2010. gadā Daugavpilī sastādīja 359 Ls, kas salīdzinot ar 2009. gadu
samazinājās par 6% (2009.gadā – 381 Ls).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 2011.gadā būtiski samazinās nodokļa likmes
izmaiņas no 26% uz 25%, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju mēneša neapliekamā minimuma
pieaugums līdz 45 Ls un nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošu personu pieaugums līdz 70 Ls
mēnesī. Lai kompensētu šo izmaiņu ietekmi uz pašvaldību budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
procentuālais sadalījums pašvaldību budžetos tika noteikts 82% apmērā (2010.gadā – 80%).
Likumā par Valsts budžetu 2011.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību
budžetos tiek prognozēti mazāki nekā iepriekšējā gadā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
neizpildes kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem tiks veikta, konstatējot iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu neizpildi vairāk kā par 4%. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pārskata gada ieņēmumi tiek prognozēti par 6,7% mazāki nekā 2010.gadā.
Būtisks nodokļu ieņēmumu avots pašvaldības budžetā ir īpašuma nodokļi. No 2010. gada 1.
janvāra nodokļa objektiem – zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām, kā arī
inženiertehniskajām būvēm (līdz šim netika apliktas) tika palielināta nodokļa likme no 1 % uz 1,5
%, piemērojot nodokļa maksājumu pieauguma ierobežojumu 25 % apmērā pret iepriekšējo gadu. Ar
nodokli tika apliktas arī dzīvojamās platības un noteikts minimālais nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums – 5 Ls apmērā katram nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, ja aprēķinātais nodoklis
ir mazāks par 5 Ls. Ņemot vērā nodokļa bāzes un likmes izmaiņas, 2010. gadā tika pagarināts
nodokļa maksājuma paziņojumu nosūtīšanas termiņš – līdz 15.septembrim.
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2010.gadā īpašuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā sastādīja 1 695 839 Ls, kas ir par
143 634 Ls vairāk salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, t.sk. iekasēti nekustamā īpašuma
nodokļa parādi par iepriekšējo gadu 160 689 Ls apmērā (2009.gadā - 87 174 Ls) un zemes nodokļa
parādi - 79 Ls apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju finansiālā stāvokļa pasliktināšanās
ekonomiskās krīzes apstākļos veicina nodokļa parādu pieaugumu. Pamatojoties uz Daugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļas datiem, nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2010.gada
31.decembri sastādīja 790 027,54 Ls (uz 2009.gada 31.decembri - 550 650,19 Ls, uz 2008.gada
31.decembri - 277 173,46 Ls).

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. 2010.gadā Finanšu nodaļā
ir saņemti 662 nodokļa maksātāju iesniegumi, t.sk. 642 no fiziskām personām, bet no juridiskām
personām - 20, kas ir par 81 vairāk nekā 2009.gadā, kad tika saņemts 581 iesniegums.
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē uz 2010.gada 31.decembri reģistrēti 97 770 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju konti, kas
ir par 72 270 vairāk nekā 2009.gadā, kad tika reģistrēti 25 500 nodokļa maksātāju konti, jo ņemot
vērā likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumus, kas stājās spēkā 01.01.2010., ar nodokli
apliekamo objektu lokā, papildus zemei un ēkām, iekļautas inženierbūves un “mājoklis”.
2010.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 1 259 personām 27 396,20 Ls
apmērā (2009.gadā - 27 616,98 Ls; 2008.gadā - 19 109,33 Ls), t.sk.: par zemi 13 518,07 Ls un par
ēkām 13878,13 Ls:
• piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par 181 objektu politiski represētajai
personām par summu 834,14 Ls;
• piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa “par mājokli” atvieglojumi 954 trūcīgām personām
par summu 1 405,78 Ls;
• pamatojoties uz domes Saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī” piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
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124 personām 25 156,28 Ls apmērā (t.sk. –119 fiziskām personām 3 048,37 Ls un 5
juridiskām personām 22 107,91 Ls apmērā).
Lai sekmētu nodokļu iekasēšanu un mazinātu nodokļu parādus, tika pieņemti:
• 20 lēmumi par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un parāda sadalīšanu termiņos
līdz 1 gadam uz kopējo summu 130 463,68 Ls (par ēkām – 91 130,59 Ls un par zemi –
• 39 333,09 Ls), no tiem ir nomaksāti 121 798,57 Ls;
• 163 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
un izsūtīti:
• 52 kreditora prasījumi zvērinātiem notāriem par mirušajām personām;
• 22 kreditora prasījumi maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem.
Pamatojoties uz izstrādāto prognozi, 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi
pašvaldības budžetā tiek plānoti 1 703 755 Ls apmērā. Valsts budžeta pavadošo likumu paketes
ietvaros tika pieņemti grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz palielināt
nodokļa likmi par mājokļiem, saglabājot likumā jau ieviesto progresivitāti, kā arī precizē nodokļa
piemērošanu.
2011.gadā tiek dubultotas nekustamā īpašuma nodokļa likmes mājokļiem:
0,2% no mājokļa kadastrālās vērtības, ja tā ir līdz 40 000 Ls,
0,4 % no mājokļa kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 Ls, bet nepārsniedz
75000Ls,
• 0,6 % no mājokļa kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 Ls.
•
•

Trešais nodoklis no 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 organizētas azartspēles. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi
pēdējos gados ir strauji samazinājušies un 2010.gadā sastādīja 124 700 Ls, kas ir par 34 584 Ls
mazāk nekā gadu iepriekš. Samazinājās azartspēļu nodokļa maksātāju skaits no 11 uz 9 juridiskām
personām (2007.gadā bija 16 nodokļa maksātāji). Salīdzinot ar 2008.gadu, azartspēļu nodokļa
ieņēmumi ir samazinājušies par 55%.
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, tiek iekasētas valsts (pašvaldību) nodevas, kuru
apjoms sastādīja 65 901 Ls jeb par 117 125 Ls mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. 2009.gadā
lielākos ieņēmumus 104 320 Ls apmērā sastādīja valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs, kura izmantojama vienīgi pašvaldības regulatora
darbības nodrošināšanai. Šāda nodeva vairs netika iekasēta 2010.gadā, jo normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā likvidēts pašvaldības regulators. Valsts nodevas - par vārda, uzvārda maiņu, par
grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistros, par atļauju (licenču) izsniegšanu, par dzīvesvietas
reģistrāciju sastādīja 19 025 Ls.
Pašvaldību nodevu ieņēmumi 2010.gadā bija 46 876 Ls, t.sk.:
par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās - 19 092 Ls, kas samazinājās,
ja salīdzina ar iepriekšējo periodu;
• par būvatļaujas saņemšanu - 9 350 Ls;
•
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•
•
•
•
•

par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās iekasēts 2 681 Ls;
par tirdzniecību publiskajās vietās - 6 968 Ls;
par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu 3 331 Ls;
par dzīvnieku turēšanu 3 229 Ls;
pārējās pašvaldības nodevas iekasētas 2 225 Ls apmērā.

Debitoru parāds uz 2010.gada 31.decembri par valsts un pašvaldību nodevām ir samazinājies
un sastādīja 3 654 Ls (uz 2009.gada 31.devembri –7 468 Ls).
2010.gadā pašvaldības budžetā sodi un sankcijas iekasēti 103 777 Ls apmērā, tai skaitā naudas
sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 68 111 Ls un par vispārējiem nodokļu
maksāšanas pārkāpumiem 35 666 Ls. Lielākie ieņēmumi iekasēti no sodiem par transporta
pārkāpumiem, kas sastādīja 60 832 Ls.
Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma veido saņemtās dividendes 131 615 Ls apmērā
(2009.gadā 87 961 Ls) un ieņēmumi no kontu atlikumiem 2 759 Ls apmērā (2009.gadā 9 430 Ls).
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu samazinājums ir ietekmējis pašvaldības budžeta līdzekļu kontu
atlikumus, līdz ar to zūd iespēja gūt papildus budžeta ieņēmumus no brīvo finanšu līdzekļu
izvietošanas.
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 275 107 Ls apmērā
saņemti par 8,6% mazāk nekā gadu iepriekš. 2010.gadā ievērojami samazinājās telpu, zemes nomas
ieņēmumi un ieņēmumi no biļešu realizācijas, kas skaidrojams ar rekonstrukcijas darbiem Kultūras
pilī. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa
bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai 737 274 Ls apmērā, ieņēmumi par nomu un īri 449 447 Ls,
ieņēmumi par biļešu realizāciju 58 201 Ls, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
(pensijas) 462 373 Ls un citi ieņēmumi.
Turpina samazināties ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas. 2010.gadā ieņēmumi no
nekustamā īpašuma pārdošanas sastādīja 248 001 Ls, kas bija par 2,5% mazāk nekā gadu iepriekš.
Salīdzinot ar pirmskrīzes periodu samazinājums pārsniedz 57%.
Valsts budžeta transferti 2010.gadā saņemti 31 191 901 Ls apmērā (t. sk. 2 609 555 Ls maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda), kas ir par 1 787 726 Ls vairāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā. Transferti pašvaldības pamatbudžetā pārsniedza 54% no ieņēmumiem.
Pieaugumu veicināja pašvaldības budžetā saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai 18 560 469 Ls apmērā (2009.gadā –14 565 916 Ls). Atbilstoši
likumam “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, 2010.gadā par bērniem bērnunamos (par vienu
bērnu 6 000 Ls) un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 3 000Ls),
kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim pašvaldība saņēma dotāciju 102 000 Ls apmērā un
Daugavpils pilsētas pašvaldība, kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas saņēma dotāciju 135 000 Ls apmērā. Šāds finansējums no valsts
budžeta agrākos gados netika paredzēts. Savukārt transfertu ieņēmumus samazinājuma virzienā
ietekmēja valsts budžeta mērķdotāciju apjoma izmaiņas. 2009.gadā valstī tika ieviests jauns
finansēšanas modelis “Nauda seko skolēnam” un samazināts atalgojums pedagoģiskajiem
darbiniekiem, kā rezultātā ievērojami saruka mērķdotācijas apjoms no valsts budžeta pedagoģisko
darbinieku atlīdzībai. Pārskata gadā valsts budžeta likums neparedzēja mērķdotāciju kultūras
pasākumiem – pašdarbības koletīvu vadītāju atlīdzībai, kā arī netika piešķirts līdzfinansējums
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksām.
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Saskaņā ar 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” saņemti finanšu līdzekļi no citām pašvaldībām 565 611 Ls apmērā. Lielākie
maksātāji ir Daugavpils rajona pašvaldības - Naujenes, Kalkūnes, Lauceses, Tabores un Demenes
pagasta padomes. Ievērojami samazinājās debitoru parāds par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
un gada nogalē sastādīja 6 553 Ls (2009.gada beigās - 14 934 Ls).
Pamatbudžeta izdevumi
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi bija 54 436 584 Ls jeb par 13% vairāk nekā gadu
iepriekš. Gada laikā strukturālo izmaiņu rezultātā izdevās ietaupīt līdekļus, koncentrējot
cilvēkresursus un samazinot izmaksas. Notika sešu vispārējo izglītības iestāžu reorganizācija un
bērnunama - patversmes “Priedīte” reoganizācija, Jaunatnes skolas likvidācija, Baltkrievu un
Krievu kultūras centru pārvietošana uz domes iestādes “Kultūras pils” telpām. Veicot šo iestāžu
pievienošanu citām struktūrām, netika pasliktināta funkciju izpilde.

Ņemot vērā to, ka pašvaldības teritorijā ir liels izglītības iestāžu skaits, dominējošie izdevumi
pašvaldības budžetā ir izglītības nozarei, tie sastādīja 43,4% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvi un dažādu interešu
izglītības apguvi. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu sekmes un iegūtās godalgotās
vietas valsts olimpiādēs apliecina pedagogu meistarību un stabilu skolēnu zināšanu līmeni. Budžeta
līdzekļi vairāk kā 23,6 milj.Ls apmērā tika novirzīti pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas
uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai; mācību procesa nodrošināšanai un ēku
remontdarbiem, kā arī sociālā atbalsta programmām - skolēnu ēdināšanai, peldētapmācībai,
braukšanai sabiedriskajā transportā.
Laikā, kad ekonomiskā situācija daudzus ir nostādījusi sevišķi grūtā situācijā, galvenā
pašvaldības prioritāte ir sociālā palīdzība. Daugavpils pilsētas pašvaldība nepārtraukti veic sociālās
situācijas izpēti, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm un apmierinātu to pamatvajadzības. 2010.gada laikā, izvērtējot budžeta
iespējas, tika paaugstināts dzīvokļa pabalsta apmērs un papildināts to personu loks, kurām ir tiesības
saņemt pašvaldības palīdzību. Sociālās aizsardzības funkciju veikšanai pašvaldības budžeta
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izdevumi sastādīja 6,3 milj.Ls, kas ir par 37% vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Daugavpils
Sociālo lietu pārvalde 2010. gadā rīkoja virkni lielu pasākumu un labdarības akciju, kas bija vērstas
uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu sabiedrībā.
Izveidot sakārtotu dzīves vidi un attīstīt infrastruktūru ir viens no pašvaldības mērķiem.
Daugavpils pilsētas dome ar Eiropas Savienības atbalstu aktīvi veic infrastruktūras sakārtošanas
pasākumus. Līdz ar to, finanšu ieguldījumi pašvaldības teritorijas labiekārtošanā un
apsaimniekošanā pēdējos gados ir ievērojami pieauguši. 2010. gadā pamatbudžeta izdevumi šajā
sfērā sasniedza 16,7 milj Ls, kas bija par 6,6 miljLs vairāk nekā gadu iepriekš.
Gādājot par īpašumā esošajiem mežiem, pašvaldība veica mežu uzkopšanu, atkritumu
savākšanu, mineralizēto joslu atjaunošanu un mežu uzraudzību ugunsnedrošajā laikposmā. Iesaistot
bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumu ietvaros, tika iestādīti 5 200 divgadīgi priežu stādi
Mežciema un Stropu mežos.
2010.gadā finansējums kultūras un sporta aktivitātēm, objektu uzturēšanai un renovācijas
projektu īstenošanai sastādīja 4,08 milj.Ls.
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
pēc valdības funkcijām 2009. – 2011.g.( Ls)
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

2009.gada 2010.gada
izpilde
izpilde

2011.gada
plāns

3 377 119
619 190
6 384 525
1 286 664
2 375 429
1116 728
3 242 151
25 104 868
4 576 081
48 082 755

4 044 590
539 991
18 548 423
2 495 114
3 019 356
73 564
2 985 015
21 903 995
6 297 178
59 907 226

3 078 957
598 254
13 373 107
1 871 639
1 446 763
66 911
4 083 137
23 634 891
6 282 925
54 436 584
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pamatbudžeta izdevumu izmaiņas nozaru griezumā ir ļoti
atšķirīgas. Funkcijām, kas saistītas ar pašvaldības administratīvās teritorijas apsaimniekošanu un
infrastruktūras sakārtošanu ir nepieciešami papildu izdevumi. Tajā pašā laikā citās jomās ir
vērojams samazinājums.
Faktori, kas ietekmē izdevumus ir sekojoši:
• izdevumu kategorijā “vispārējie valdības dienesti” ir samazinājums, jo Daugavpils pilsētas
domē tika realizēta izdevumus ierobežojoša politika un netika paredzēts finansējums
Vēlēšanu komisijai (pašvaldību vēlēšanas notika 2009.gadā, kuru finansējums tika
nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem), kā arī samazinājušies procentu maksājumi
par saņemtajiem aizņēmumiem, pateicoties procentu likmju izmaiņām;
• izdevumu kategorijā “ekonomiskā darbība un vides aizsardzība” salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu ir vērojams pieaugums, kas pamatots ar pašvaldībai nozīmīgu projektu
realizāciju satiksmes infrastruktūras jomā un Demenes izgāztuves rekultivācijas projekta
uzsākšanu;
• “pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai” ir izdevumu samazinājums, jo
noslēdzies ūdenssaimniecības attīstības projekts, kuram 2009.gadā tika nodrošināts
pašvaldības līdzfinansējums 0,9 milj.Ls apmērā;
• izdevumu kategorijā “veselība” ir samazinājums, jo pašvaldības iestāde “Neatliekamās
medicīniskās palīdzības stacija” vairs netiek finansēta no transfertu ieņēmumiem, kuri
iepriekš tika saņemti pašvaldības budžetā;
• izdevumu kategorijā “atpūta, kultūra un reliģija” ir pieaugums, jo turpinājās uzsākto
projektu realizācija – Dinaburgas cietokšņa Kara hospitāļa ēkas sakārtošana, Vienības nama
atjaunošana, ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un citi projekti;
• “izglītības” jomā ir izdevumu samazinājums, jo pedagoģiskā personāla atlīdzības
samazinājuma rezultātā ir sarucis valsts budžeta mērķdotācijas apjoms pārskata gadā;
• “sociālās aizsardzības” jomas izdevumi ir palielinājušies un tie joprojām paliek pašvaldības
prioritāte, jo pašvaldības palīdzība ir būtisks atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
2009.gada
izpilde (Ls)
1 770 995

2010.gada
izpilde (Ls)
1 720 012

2011.gada
plāns (Ls)
1 806 563

32 049

45 050

43 745

36 649
57 312
462 580

48 749
0
449 878

52 000
0
401 758

77 033
0
2 3485 551

87 946
60 430
18 599 062

77 176
61 057
15 637 233

271 239
400 002

364 204
348 210

411432
351 746

421 621

390 030

405 269

103 514

100 386

152 877

47 980
39 822
0

278 836
0
0

235 623
0
3 600

1 072 579

0

0

0
2 890 828

0
3 332 523

7 324
3 911 360

750 210
321 558
79 577

770 865
331 391
82 684

757 466
0
84 262

819 561

751 559

736 100

509 963

779 934

769 294

Daugavpils pilsētas domes komunālās
saimniecības nodaļa

4 082 296

3 827 913

4 153 062

SIA "DZKSU" - dzīvokļu saimniecības
uzturēšana

155 296

207 781

211 000

Iestādes / programmas nosaukums
Pilsētas dome
Dalības maksa biedrībām, asociācijām
Atsavināšanas procesa nodrošināšanas
izdevumi
Vēlēšanu komisija
Pašvaldības policija
Glābšanas dienests (t.sk.patrulēšana uz
ūdens)
Detoksikācijas palātas pakalpojumi
Izglītības pārvalde
Sporta pārvaldes “Bērnu jaunatnes sporta
skola”
Mākslas vidusskola "Saules skola"
Sporta centrs “Daugavpils ledus”
Atbalsts
skolēnu
ēdināšanai
(pamatizglītības
iestāžu
skolēnu
ēdināšana)
Atbalsts
skolēnu
pārvadājumiem
(transporta izdevumu kompensācija)
Daugavpils Sporta medicīnas centrs
Pašvaldības stipendijas
Daugavpils Neatliekamās medicīniskās
palīdzības stacija
SIA
"Bērnu
veselības
centrs"
logopēdiskā kabineta uzturēšana
Sociālo lietu pārvalde
Pensionāru
sociālās
apkalpošanas
teritoriālais centrs
Bērnunams-patversme "Priedīte"
Bāriņtiesa
Pašvaldības dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā
transporta
pakalpojumu
sniedzējiem
Kompensācija par braukšanas maksas
atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā
transportā
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Pašvaldības
līzdalības
programma
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes pasākumiem
Vētras seku likvidācijas izdevumi
Nekustamo īpašumu iegāde
SIA "Daugavpils ūdens" (projekta
līdzfinansējums)
Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde
Latgales centrālā bibliotēka
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzejs

35 515
0
1 600

442
131 057
8 319

200 000
0
0

876 590
577 072
334 219

79 218
995 602
348 309

0
1 206 631
351 131

139 302

151 301

146 478

Latviešu kultūras centrs
Poļu kultūras centrs
Krievu kultūras cantrs

870 966
34 365
90 351

506 414
28 332
75 618

585 424
29 504
74 296

Baltkrievu kultūras centrs
Latgales zoodārzs

27 569
75 330

25 129
97 917

19 500
267 682

Jaunatnes lietu nodaļa
Kultūras pārvalde
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde
"Kultūras pils"
SIA "Daugavpils Olimpiskais Centrs”
Biedrība "Tūrisma informācijas centrs"
SIA "Daugavpils teātris"
Pilsētas domes administrētie projekti *
Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti
Sabiedrisko pakalpojumu regulators
Pašvaldības aizdevumu procentu nomaksa
**
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par
skolēnu apmācību

197 306
325 534

208 449
339 602

209 832
180 000

151 811
150 000
0
0
4 687 750
39 000
104 320

157 304
3 040
11 297
35 000
17 393 223
0
0

343 265
50 000
11 160
35 000
23 785 094
0
0

1 327 588

1 035 001

1 256 064

124 245

184 531

180 000

Pilsētas domes reprezentācijas izdevumi

18 717

37 539

174 000

Pārējie izdevumi (t.sk.banku pakalpojumi)
Izdevumi pašvaldības realizēto projektu
īstenošanai (projektu rezerves fonds)
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

5 390

6 497

6 000

Izdevumi kopā

126 218
400 000
48 082 755

54 436 584

59 907 226

* Pašvaldības budžeta iestāžu administrēto projektu izdevumi ir iekļauti attiecīgās iestādes
izdevumos;
** Procenti par automašīnu iegādi līzingā ir atspoguļoti attiecīgo iestāžu izdevumos
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2009.-2011.g.
(pēc ekonomiskās klasifikācijas)
Izdevumu kategorija

2009.gada
izpilde
(Ls)

2010.gada
izpilde
(Ls)
19 411 008

izmaiņas
pret
iepriekšējo
gadu (%)
-19.37

Atlīdzība
Preces un
pakalpojumi
Subsīdijas un
dotācijas
Procentu maksājumi
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas
izdevumu transferti
Pamatkapitāla
veidošana
Pavisam

24 074 467

2011.gada
plāns
(Ls)
16 595 138

izmaiņas pret
iepriekšējo
gadu
(%)
-14.51

9 435 550

10 513 654

11.43

11 210 261

6.63

2 286 607
1 344 081
2 579 861

1 298 622
1 045 216
4 631 395

-43.21
-22.24
79.52

1 248 442
1 260 926
4 515 959

-3.86
20.64
-2.49

124 245

395 701

218.48

306 365

-22.58

8 237 944
48 082 755

17 140 988
54 436 584

108.07
13.21

24 770 135
59 907 226

44.51
+ 10,05.

Divus pēdējos gadus turpina samazināties pašvaldības budžeta izdevumi atlīdzībai, sakarā ar
darba samaksas pieauguma ierobežošanu.
Speciālais budžets
Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2010.gadā sastādīja 1 097 948 Ls, kas ir par 413 051 Ls mazāk nekā iepriekšējā gadā. Patreizējos
ekonomiskajos apstākļos ir būtiski samazinājušies valsts budžeta ieņēmumi. Līdz ar to nav
iespējams piešķirt finansējumu iepriekšējā apjomā un pašvaldības speciālajā budžetā notiek būtisks
ieņēmumu, īpaši mērķdotāciju samazinājums.
Speciālā budžeta ieņēmumi
Rādītāji

Speciālā budžeta
ieņēmumi kopā
Privatizācijas fonds
Dabas resursu
nodoklis
Autoceļu (ielu)
fonds
Mērķdotācijas
pasažieru

2009.gads
(%) pret
Izpilde
iepriekš
(Ls)
pārsk.
gadu
1 510 999
47 763

42.71
15.47

2010.gads
(%) pret
Izpilde
iepriekš
(Ls)
pārsk.
gadu
1 097
948
72.66
0
0.00

36 739

107.66

42 054

988 143

39.84

429 194

60.50

2011.gads
(%) pret
Plānots
iepriekš.
(Ls)
pārsk.
gadu
1 034 262
0

94.20
0.00

114.47

40 000

95.12

712 016

72.06

712 016

100.00

328 317

76.50

273 400

83.27
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regulārajiem
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi no
īpašiem mērķiem
iezīmētiem
līdzekļiem

•
•
•
•
•

9 160

177.76

15 561

169.88

8 846

56.85

Īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi 2010.gadā sastādīja Ls 21 002, kuri tika novirzīti:
dalības maksai biedrībā “Latgales reģiona attīstības aģentūra” 750 Ls;
biedru naudai “Slimnīcas atbalsta biedrība” 500 Ls;
SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” (logopēdiskā kabineta uzturēšana) 7 324 Ls;
sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam 11 928 Ls;
Latgales pētniecības biedrībai “Latgola” 500 Ls.

Dabas resursu nodokļa izdevumi 2010.gadā sastādīja 25 470 Ls (2009.gadā –36 626 Ls),
kuri tika novirzīti:
• augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai – 14 810 Ls;
• pilsētas 8 ezeru un Ruģeļu ūdenskrātuves peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei – 1 902 Ls;
• biotualešu nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai un konteineru uzstādīšanai - 8 758 Ls.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācija 2010.gadā 712 016 Ls apmērā (2009.gadā 988 143 Ls) tika izlietota ielu
seguma atjaunošanas un renovācijas darbiem un tranzītielu uzturēšanai.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta SIA “Daugavpils
autobusu parks” un a/s “Tramvaju uzņēmums” zaudējumu kompensēšanai 328 317 Ls apmērā
(2008.gadā – 429 194 Ls). 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 41 010 Ls. Zaudējuma kompensācija par 1. un 2.grupas
invalīdu pārvadāšanu SIA “Daugavpils autobusu parks” tika novirzīta 142 766 Ls apmērā un a/s
“Tramvaju uzņēmums” –144 541 Ls apmērā.
Pārējie izdevumi no īpašiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem sastādīja 392 Ls (2009.gadā –
1 382 Ls), kas izlietoti koku stādīšanai A.Pumpura skvērā, Raiņa ielā, K.Valdemāra ielā un
Dubrovina parkā.
Ar katru gadu samazinās saņemto ziedojumu daudzums. Daugavpils pilsētas pašvaldība
2010.gadā saņēma ziedojumus 17 067 Ls apmērā (2009.gadā saņēma ziedojumus 17 556 Ls
apmērā, 2008.gadā - 51 084 Ls; 2007.gadā - 107 919 Ls), t.sk.:
• a/s SEB banka – 1 550 Ls pilsētas svētku organizēšanai, A.Guzika grāmatas “Динабург –
750” izdošanai Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkām, “Maratons pret AIDS”
īstenošanai, Valsts iestāžu pensionāru apvienībai;
• a/s Nordea banka - 70 Ls kancelejas preču iegādei, ģimenes svētku organizēšanai;
• a/s SWEDBANK - 500 Ls pilsētas svētku organizēšanai;
• a/s Latvijas Krājbanka - 5 500 Ls pilsētas svētku organizēšanai;
• a/s DNB NORD banka - 500 Ls pilsētas svētku organizēšanai;
• a/s Trasta komercbanka - 700 Ls pilsētas svētku organizēšanai;
• valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” –500 Ls pilsētas svētku organizēšanai;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaunbūves 1.vecticībnieku draudze - 100 Ls bērnu istabai Šaura ielā 28;
a/s “Daugavpils Specializētais autotransporta uzņēmums” - 230 Ls labdarības akcijai
“Laimīgi bērni”;
SIA “Ditton Būve” - 600 Ls Ziemassvētku akcijai “Talantīgie bērni” daiļslidošanas prasmju
attīstībai un dalībai starptautiskajās sacensībās, labdarības akcijai “Laimīga ģimene”;
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”- 100 Ls labdarības akcijai “Laimīga ģimene”;
Daugavpils draudze “Jaunā dzīve”- 1 000 Ls labdarības akcijai “Laimīga ģimene”;
Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu draudze - 300 Ls labdarības akcijai “Laimīga ģimene”;
SIA “Intergranit”- 500 Ls labdarības akcijai “Bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem
bāreņiem”;
SIA “Svente Holdings” – 200 Ls bērniem ar īpašām vajadzībām ārsta rehabilitaloga
pakalpojumu saņemšanai;
fizisku personu ziedojumi - 4 717 Ls mācību līdzekļu, inventāra, biroja preču, periodiskās
preses, tipogrāfijas pakalpojumu iegādei, skolu pasākumu organizēšanai, bērniem
invalīdiem un bērniem bāreņiem.

Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Finansiāli lielu projektu realizācijai pašvaldībai ir tiesības ņemt ilgtermiņa vai īstermiņa
aizņēmumus, kā arī sniegt galvojumus. Iespējas pašvaldībām piesaistīt kredītresursus ir ierobežotas,
jo pašvaldības 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, kurām iestājies atmaksāšanas
termiņš nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma
(pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). Par pašvaldības parāda saistībām atzīstami izdevumi
kredītu, kredītu procentu nomaksai, un izdevumi sakarā ar pašvaldības sniegtajiem galvojumiem, kā
arī nokavētie maksājumi, soda naudas un citi ar šiem maksājumiem saistītie izdevumi. Saskaņā ar
likumu “Par valsts budžetu 2010.gadam” aizņēmumi ir pieejami vienīgi Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Aizņēmumu saņemšanai ir nepieciešama Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomes atļauja, kura pārrauga pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti
ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem, un
galvojumiem. Galvenokārt aizdevuma līgumi tiek noslēgti ar Valsts kasi, bet atsevišķos gadījumos
Finanšu ministrs, ņemot vērā pašvaldību iesniegumus par konkrētu projektu īstenošanu, var
apstiprināt citu aizdevēju, gadījumā ja cita aizdevēja aizdevuma nosacījumi ir izdevīgāki nekā no
valsts budžeta izsniedzamo aizdevumu nosacījumi.
Kopbudžeta ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 2009.-2011.g.( Ls)

Kopbudžeta ieņēmumi
Kopbudžeta izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai
deficīts (-)
Finansēšana

2009.gada
izpilde
56 326 229
49 847 709

2010.gada
izpilde
5 857 4081
55 543 739

2011.gada
plāns
49 263 655
60 994 807

6 478 520
-6 478 520

3 030 342
-3 030 342

-11 731 152
11 731 152
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Budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums
pārskata perioda beigās
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu
atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

1 736 906

9 027 053

14 188 079

- 9 027 053
2 231 324

- 14 188 079
4 037 590

0
1 046 394

-1 335 467

-1 745 874

-3 339 060

-84 230

-161 032

-164 261

Pašvaldības aizņēmumi ( pamatsummas ) (Ls)
Aizņēmumi (Ls)
Pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli”
pamatkapitāla palielināšanai
Īstermiņa saistību pārkreditēšanai
Atpūtas nometnes „Dzintariņš”
rekonstrukcijai
Projektam „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Dienvidlatgales
reģionā”
Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī”
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
(1 515 253 Ls)
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
(2 974 460 Ls)
Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 24,
rekonstrukcijai
Ieguldījumam SIA “DOC“ pamatkapitālā

Atmaksāts
2010.g.

Saņemts
2010.g.

Parāds uz
01.01.2011.

Atmaksas
beigu
termiņš

510 132
204 367

0
0

834 681
2 727 178

2012.g.
2017.g.

32 616

0

48 243

2012.g.

18 964

0

108 588

2016.g.

46 748

0

268 702

2016.g.

23 500

0

1 491 753

2026.g.

0

0

2 825 736

2027.g.

0

0

877 064

2023.g.

6 235 622

2032.g.

870 721

2019.g.

16 747

1 523 963

2032.g.

17 474

1 590 116

2032.g.

810 000

2018.g.

0
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,
2.kārtas līdzfinansējumam
Ieguldījumam pašvaldības a/s
”Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā
Rīgas, Nometņu, 2.preču un Vidzemes
ielu renovācijai, pilsētas ielu
rekonstrukcijai, tehnisko projektu
izstrādei
Ieguldījumam SIA “DDzKSU”
pamatkapitālā
ERAF projektam “ Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība
Daugavpilī”
Projektam “Pirmsskolas izglītības iestāžu
rekonstrukcijai”
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,

24 187

0

0

0

26 823

0

20 011
12 413

0
79 218

965 591
700 396
943 395

2019.g.
2018.g.
2029.g.
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2.k., līdzfinansējums
Transportlīzings Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldei
Transportlīzings BJC “Jaunība”
Transportlīzings bērnunamam patversmei “Priedīte”
Transportlīzings Sociālo lietu pārvaldei
Transportlīzings Daugavpils pilsētas
domei
Transportlīzings Daugavpils pilsētas
domei
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
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” Pārrobežu teritorijas
atraktivitātes veicināšana, paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti”
EUR
Projektam” Pārrobežu teritorijas
atraktivitātes veicināšana, paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti” LVL

16 393
4 423

0
0

15 885
4 329

3 185
2 872

0
0

6 696
6 011

2012.g.

6 966

0

10 026

2012.g.

5 607

0

8 196

2012.g.

2 149

0

8 159

2013.g.

2 890
6 050

0
0

8 052
16 840

2013.g.
2013.g.

8 560

2013.g.

2 676

2011.g.
2011.g.
2012.g.

2024.g.

0

79 943

94 094

238 681

503 610

450 731

2019.g.

0

122 868

226 944

2024.g.

0

0

58 291

2024.g.

0

192 492

192 492

2030.g.

0

133 960

133 960

2030.g.

0

95 147

95 147

2020.g.

0

68 779

68 779

2020.g.

0

1 522 169

1 522 169

2030.g.

0

675 288

675 288

2024.g.

0

64 116

64 116

2025.g.
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Budžeta un finanšu vadībai
Kopā
•
•
•
•
•
•

500 000
1 745 874

500 000
4 037 590

0
26 496 514

2010.g.
x

Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2010.g. sastāda 4 461 728 Ls, t.sk.:
Daugavpils ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils Ūdens” 65072 Ls;
bērnu spēļu laukuma labiekārtošanai un Dzelzceļnieku parka rekonstrukcijai 13 7026 Ls;
apgrozāmo līdzekļu palielināšanai pašvaldības pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli”
889241 Ls;
ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” 2 677 983 Ls;
projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” - 686 266 Ls;
ststudējošo kredīti 6 140 Ls.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā bez galvojumiem un aizņēmumiem ir arī citas ilgtermiņa
saistības. Tie ir līgumi par precēm jeb pakalpojumiem, kur samaksas termiņš pārsniedz
saimniecisko gadu. Piemēram, 2006.gadā pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar a/s “Latvenergo” par
ielu apgaismojuma tīklu iegādi, kur paredzēta samaksa līdz 2012.gadam.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta
ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Aprēķinot saistību apmēru, mērķdotācijas netiek ņemtas vērā, jo
aizņēmumu dzēšanai šos ieņēmumus nedrīkst novirzīt.
Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības 2009. - 2011.g.( Ls)*
Rādītājs
Aizņēmumi
Galvojumi
Citas ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa saistības kopā
Saistību apmērs (%)

2009.gads

2010.gads

2011.gads

Pavisam*

2 587 716
825 679
572 956
3 986 351
14.24

2 466 004
780 672
498 330
3 745 006
13.12

3 362 792
782 653
485 090
4 630 535
15.42

38 807 788
5 998 260
1 408 079
46 214 127
x
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*dati no saistošajiem noteikumiem par 2011.gada pašvaldības budžetu (“pavisam” atspoguļo visas
saistības, kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2011.gada).

Ņemot vērā to, ka nākotnē pašvaldība plāno aktīvi līdzdarboties Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanā, pieaugs arī ilgtermiņa saistību apjoms.
Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība radniecīgu uzņēmumu kapitālā tiek uzskaitīta pēc
izmaksu metodes. 2010.gada sākumā tā sasniedza 36 293 315 Ls, bet gada beigās - 29 046 179 Ls.
Finanšu ieguldījumi radniecīgu uzņēmumu kapitālā gada laikā samazinājās par 7 247 136 Ls.
Uzņēmuma
nosaukums

Uz
01.01.2010

A/s “Tramvaju uzņēmums”

757 216

SIA “Daugavpils lidosta”

467 572

Daugavpils Remonta celtniecības
uzņēmums (RCU)

SIA “Daugavpils
zobārstniecības
poliklīnika”

Izmaiņas
2009.gada laikā
X
+ 111 032
(naudas ieguldījums)

Uz
31.12.2010.
757 216
578 604

228 947

X

228 947
maksātnespējas
process

296 963

+ 47 450
(saskaņā ar pamatkapitāla
palielināšanas noteikumiem
pamatkapitāla palielinājums,
pamatojoties uz pozitīvo
starpību starp pašu kapitālu un
summu, ko veido

344 413
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pamatkapitāls un rezerves)

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”
SIA “Daugavpils autobusu
parks”

269 327

2 346 194

X

336 709

2 346 194

3 433 639

X

3 433 639

656 732
2 000
333 122

X
X
X

656 732
2 000
333 122

3 536 800

X

3 536 800

SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”

2 446 196

SIA “Daugavpils
olimpiskais
centrs”

7 473 000

Pašvaldības a/s
“Daugavpils siltumtīkli”
SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizācija”

+ 67 382
( saskaņā ar pamatkapitāla
palielināšanas noteikumiem
pamatkapitāla palielinājums,
pamatojoties uz pozitīvo
starpību starp pašu kapitālu un
summu, ko veido
pamatkapitāls un rezerves)

+1 613 173 (Saskaņā ar
lēmumu “Par valsts SIA
“Daugavas slimnīca”
pievienošanu SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”)
- 7 473 000
(t.sk. Ls +50 000 naudas
ieguldījums, Ls - 7 523 000
pārnese līdzdalībā asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā)

4 059 369

0

12 261 824

X

12 261 824

170 610

X

170 610

SIA “Daugavas slimnīca”

1 613 173

KOPĀ:

36 293 315

- 1 613 173
(Saskaņā ar lēmumu “Par
valsts SIA “Daugavas
slimnīca” pievienošanu SIA
“Daugavpils reģionālā
slimnīca”)
-7 247 136

0

29 046 179
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Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek uzskaitīta
pēc izmaksu metodes. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā uz gada beigām –
7 664 812 Ls.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA “Latgales
laiks”
A/S “Daugavpils
specializētais
autotransporta
uzņēmums”
SIA “Daugavpils
olimpiskais centrs”
KOPĀ

Uz
01.01.2010

Uz
31.12.2010.

Izmaiņas
2008.g.

1 100
20%

X

1 100
20%

X
140 712
37,2%

140 712
37,2%

0

+7 523 000
(pārnests no līdzdalības radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā)

7 523 000
45.29%

141 812

+7 523 000

7 664 812

2010.gada bilance (saīsinātā)
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010.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.
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).
Aktīvs
Posteņa nosaukums
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

Pārskata perioda
beigās (Ls)
142 590 928
65 507
105 675 521
36 849 900
17 612 510
836 986
1 920 884
666 561

Pārskata perioda
sākumā (Ls)
121 071 256
79 074
84 374 850
36 617 332
12 420 950
1 176 983
1 532 750
591 237
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7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
8. Naudas līdzekļi
BILANCE

0
1 4 188 079
160 203 438

92 927
9 027 053
133 492 206

Pārskata perioda
beigās (Ls)
103 807 420
14 974 080
88 833 340
0
56 396 018
34 087 264
22 308 754
160 203 438

Pārskata perioda
sākumā (Ls)
91 997 777
14 974 875
77 022 902
8 063
41 486 366
29 069 644
12 416 722
133 492 206

Pasīvs
Posteņa nosaukums
Pašu kapitāls
1. Rezerves
2. Budžeta izpildes rezultāti
Uzkrājumi
Kreditori
4. Ilgtermiņa saistības
5. Īstermiņa saistības
BILANCE

Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Posteņa nosaukums

Atlikusī
vērtība
2009.gada
beigās, Ls
70 077 420

Atlikusī
Izmaiņas
vērtība
2010.gadā
2010.gada
salīdzinot ar
beigās, Ls
2009.gadu, Ls
76 023 204
5 945 784

Zeme, ēkas un būves
t.sk.:
Dzīvojamās ēkas
3 944 909
3 695 789
-249 120
Nedzīvojamās ēkas
23 057 932
22 552 487
-505 445
Transporta būves
30 517 418
28 123 203
-2 394 215
Zeme zem ēkām un būvēm
6 867 826
10 149 538
3 281 712
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
0
424 970
424 970
Pārējā zeme
2 145 168
7 811 293
5 666 125
Inženierbūves
1 863 201
1 782 650
-80 551
Pārējais nekustamais īpašums
1 680 966
1 483 274
-197 692
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
0
186 479
186 479
nekustamie īpašumi
t.sk.:
Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme
0
123 833
123 833
Turējumā nodotās valsts un pasvaldību ēkas un
0
62 646
62 646
būves
Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita īpašumā, 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
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita zemesgrāmatā
reģistrētās un pašvaldībai piekrītošās zemes. Atbilstoši 2009.gada 15.decembra MK noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām, 2010.gadā
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Daugavpils pilsētas pašvaldība veica zemes (izņemot iegādāto zemi) pārvērtēšanu pēc kadastrālās
vērtības uz 2010.gada 1.novembri. Zemes īpašumi tika uzskaitīti atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā noteiktajām vērtībām.
Bilancē ir atspoguļota Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zeme ar kopējo
vērtību 9 984 590 Ls un kopējo platību 1 204,17 ha. Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā un
piekrītošā zeme par kopējo summu 8 525 044 un kopējo platību 1 728,63 ha.
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PUBLISKIE PAKALPOJUMI
Daugavpils pilsētas pašvaldības pasākumi publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
nodrošināšanā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izanalizēti pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes „+” un „-”;
izstrādāts Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas plāns;
apkopota un ievietota pašvaldības interneta mājas lapā informācija par domes
struktūrvienību sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un to saņemšanas noteikumiem;
tika vienkāršota kārtība, kādā iedzīvotājiem ir iespējams saņemt izziņas par tuvinieku
apbedījumiem pašvaldības teritorijā esošajos kapos. Pakalpojumu ir iespējams pat pasūtīt pa
telefonu.
sadarbībā ar VSAA Daugavpils nodaļu tika krietni samazināts izziņu skaits, kuras
iedzīvotājiem bija nepieciešams iesniegt noteiktā sociālā pakalpojuma saņemšanai;
visās iestādēs izanalizēti noteikumi, kuri ir jāievēro, lai saņemtu konkrēto pasākumu.
Rezultātā tika mazināts admonistratīvais slogs iedzīvotājiem un uzņēmējiem;
Pašvaldība piedalījās Valsts kancelejas pētījumā par administratīvā sloga samazināšanu
uzņēmējiem;
aprakstīti un ievietoti www.latvija.lv 3 pakalpojumi, ko nosaka Pakalpojumu direktīva:
Tirdzniecība publiskās vietās, Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās, Publisku
pasākumu organizēšana;
Domes darbinieki aktīvi darbojās Latgales plānošanas reģiona projektā „Publisko
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā”.

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PERSONĀLS
Daugavpils pilsētas domē pārskata gada beigās strādāja 188 darbinieki.
Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma un dzimuma struktūra:
Vecums
20 – 29 gadi
30 – 39 gadi
40 – 49 gadi
50 – 59 gadi
60 – 69 gadi

Sievietes (skaits)
18
32
38
46
14

Vīrieši (skaits)
9
7
7
12
5

Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis:
Izglītības līmenis
Augstākā izglītība:
t.sk. maģistra grāds
bakalaura grāds
Vidējā profesionālā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība
Pamatizglītība

Darbinieku skaits
144
31
28
17
22
5

% no kopskaita
76,6
16,5
14,9
9,0
11,7
2,7
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Daugavpils pilsētas pašvaldības produktīva darba nodrošināšanai nepieciešama personāla
kvalitatīva apmācība, kas pozitīvi ietekmē attiecīgās amatpersonas vai darbinieka profesionālo
izaugsmi, līdz ar to uzlabo darba rezultātus un veicina jaunu ideju īstenošanu svarīgu jautājumu
risināšanā.
Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī 2010.gadā
Daugavpils pilsētas pašvaldības personālam tika piedāvāti dažādi profesionāli izglītojošie semināri,
kursi un konferences.
Daugavpils pilsētas domes 10 nodaļu 31 darbinieks piedalījas šādos 11 maksas un 48
bezmaksas kursos un semināros un 4 konferencēs:
• personu datu drošības pasākumi;
• Vienas pieturas aģentūras darba koncepcijas izstrāde;
• darba devēju apmācība darba aizsardzības jautajumos un darba drošības uzturēšana
• grozījumi likumā „Par arhīviem”;
• grozījumi Darba likumā;
• Administratīvā procesa likuma piemērošana;
• 2010.gada pārskata sagatavošana un grāmatvedības kārtošana valsts un pašvaldību iestādēs;
• grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”;
• trešo valstu valsts piederīgo ieceļošana un uzturēšanas kārtība Latvijas Republikā;
• iepirkumu dokumentācijas sagatavošana;
• Zaļais publiskais iepirkums;
• ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošana;
• TAPIS – iespēja teritorijas plānošanas attīstībai un tā Reģionālās attīstības indikatoru
modulis - RAIM;
• noteikumi par būvinspektoriem;
• vietējie ģeodēziskie tīkli un to datubāzes u.c.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai
Lai informētu pilsētas iedzīvotājus par Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīves aktualitātēm,
sniegtu iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju un uzturētu pastāvīgu saikni ar pilsētas
iedzīvotajiem, Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina efektīvu un
operatīvu Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapas www.daugavpils.lv darbību, kurā tiek
sniegta aktuāla informācija, kas nepieciešama pilsētniekiem. 2010.gadā darbu sāka Domes internēta
mājas lapas www.daugavpils.lv jaunā uzlabotā versija. Portālā ir atrodama informācija par
Daugavpils pilsētas domē pieņemtajiem lēmumiem, dokumentu paraugi, saistošie noteikumi, gada
pārskati, informācija par Daugavpils pilsētas domes budžetu, dažādas prezentācijas, video un foto
materiāli, kontaktinformācija, kā arī plaša informācija par pilsētu un dažādām dzīves jomām.,
Regulāri tika gatavots raidījums “Ar skatu uz pilsētu” un demonstrēts vietējā televīzijas kanālā
ar mērķi informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu. 2010.gadā tika pārstrādāta šī raidījuma
koncepcija, kuras mērķis bija operatīvāka pilsētnieku informēšana. Sākot ar 2010.gadu raidījums
“Ar skatu uz pilsētu” iziet reizi nedēļā. Daugavpils pilsētas domes vadība un darbinieki regulāri
pārskata gadā piedalījās vietējās televīzijas rīkotajās tiešraidēs, lai uzturētu atgriezenisku saikni ar
iedzīvotājiem un atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Tādejādi noskaidrojot iedzīvotāju vēlmes,
intereses, ņemtas vērā sūdzības un neskaidrības.
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Reizi nedēļā, piektdienās, radio “Alise Plus” notika tiešraides, kur Daugavpils pilsētas domes
vadība, pašvaldības struktūrvienību un uzņēmumu vadītāji sniedza informāciju pilsētas
iedzīvotājiem par pašvaldības darbu, aktualitātēm un notikumiem. Arī šīs sabiedrisko attiecību
aktivitātes mērķis ir saikne ar pilsētniekiem, jo raidījuma laikā Daugavpils pilsētas domes pārstāvji
atbild uz iedzīvotāju jautājumiem.
Daugavpils pilsētas domes vadība 2 reizes mēnesī, pirmdienās rīkoja preses konferences, lai ar
žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegtu iedzīvotājiem svarīgu informāciju, atskaitītos
par paveikto un informētu par pašvaldības plāniem.
Lai efektīvāk un daudzveidīgāk varētu informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, 2010.
gadā aizsākts darbs pie jaunu sadarbības formu izstrādāšanas darbam ar dažādiem masu medijiem.
2010.gadā tika sagatavots un apstiprināts Daugavpils pilsētas domes Nolikums “Par
Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem”. Nolikums nosaka pašvaldības apbalvojumu veidus un
piešķiršanas kārtību. Heraldikas padome apstiprināja apbalvojumu vizuālo izskatu.
2010.gadā Daugavpils pilsētas svētku laikā tika apbalvoti 15 Goda daugavpilieša titula ieguvēji,
kam pirmo reizi tika piešķirti apbalvojumi “Gada balva” un balva „Mūža ieguldījums”. Kandidātus
apbalvojumiem aktīvi izvirzīja pilsētas iedzīvotāji.
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.
2010.gadā no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Izglītības un kultūras komiteja un
Sociālo jautājumu komiteja iedalīja 11 928 Ls nacionālajām kultūras biedrībām un sabiedriskajām
organizācijām.

NOZĪMĪGĀKAS PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
2010.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 267 būvatļaujas, t.sk. 101 būvatļauja tika
pagarināta. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita 79 tika izsniegtas un pagarinātas juridiskām
personām un 188 fiziskām personām.
•
•
•
•
•
•

Izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura:
65 atļaujas privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
54 atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
51 atļauja saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai;
41 atļauja inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un rekonstrukcijai;
30 atļaujas sabiedriskās nozīmes būvju būvniecībai un rekonstrukcijai;
11 atļaujas dārza māju būvniecībai;
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•
•

8 atļaujas darījuma rakstura būvēm;
7 atļaujas rūpnieciskā rakstura būvju būvniecībai un rekonstrukcijai.

2010.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 230 projektus, tai skaitā:
55 projekti saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai;
54 projekti inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai, t.sk. 11 ielu
rekonstrukcijai;
• 50 projekti privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
• 18 projekti sabiedriskas nozīmes būvēm;
• 16 projekti privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
• 14 projekti dārza māju būvniecībai;
• 11 projekti darījuma rakstura būvniecībai;
• 10 projekti rūpnieciska rakstura būvēm;
• 2 projekti daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.
•
•

2010.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 99 objekti, kuru kopējās būvniecības izmaksas
sastādīja 16,3 milj.Ls. Ņemot vērā sarežģīto sociāli ekonomisko situāciju valstī, tāpat arī
Daugavpilī, 2010.gadā Daugavpils administratīvajā teritorijā ir ieguldītas investīcijas 4,6 reizes
mazākas nekā iepriekšējā gadā. Lielākā daļa ekspluatācijā nodoto objektu ir privātmājas,
sabiedriskās nozīmes ēkas, inženierbūves un inženierkomunikācijas.
Nozīmīgākās publiskās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā 2010.gadā
2010.gadā Daugavpils ir apguvusi 14,0 milj. Ls pašvaldības līdzekļu un valsts investīciju, kas
ir 85,9 % no kopējām investīcijām 2009.gadā.
Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības
līdzekļiem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes aizturēto ārzemnieku patvēruma meklētāju
izmitināšanas centra rekonstrukcija A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī, kopējās izmaksas 3
069,9 tūkst.Ls;
Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes kompleksa rekonstrukcijas 3.kārta A.Pumpura
ielā 105B, Daugavpilī, kopējās izmaksas 2 440,6 tūkst.Ls;
operāciju bloka rekonstrukcijas 2.kārta un jaunas dzemdību nodaļas būvniecība SIA
“Daugavpils reģionālā slimnīca”, kopējās izmaksas 1 993,4 tūkst.Ls;
ambulatorās nodaļas jaunbūve Daugavpils psihoneiroloģiskājā slimnīcā Lielā Dārza ielā
60/62, Daugavpilī, kopējās izmaksas 1 237,7 tūkst.Ls;
operāciju bloka rekonstrukcijas 1.kārta SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, kopējās
izmaksas 1 146,4 tūkst.Ls;
Vienības nama fasāžu renovācija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 22,
Daugavpilī, kopējās izmaksas 810,2 tūkst.Ls;
21.kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (4.kārta) SIA “Daugavpils ūdens” KSS Jaunā
Forštadte, KSS Kalkūni, kopējās izmaksas 510,0 tūkst.Ls;
lokālās katlu mājas Ruģeļi rekonstrukcija PAS “Daugavpils siltumtīkli”, kopējās izmaksas
340,9 tūkst.Ls;
Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles ēkas renovācija, kopējās izmaksas 336, 3
tūkst.Ls;
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•
•
•
•
•
•
•

transformatoru apakšstacijas Nr. 36 Višķu ielā 21, Daugavpilī, rekonstrukcija, kopējās
izmaksas 267,2 tūkst.Ls;
Latvijas dzelzceļa Ritošā sastāva servisa Lokomotīvju remonta centra ekipēšanas
saimniecības ēkas rekonstrukcijas 3.kārta, kopējās izmaksas 215,5 tūkst.Ls;
lokālās katlu mājas Čerepova rekonstrukcija pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli”,
kopējās izmaksas 197,1 tūkst.Ls;
katlu mājas elektroapgāde mikrorajonā „Križi”, kopējās izmaksas 178,7 tūkst. Ls;
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Mediķis D” elektroapgāde, kopējās izmaksas 173,8
tūkst.Ls;
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī elektroapgāde, kopējās
izmaksas 170,5 tūkst.Ls;
TP-235 rekonstrukcija mikrorajonā Niderkūni, kopējās izmaksas 154,6 tūkst.Ls.

Nozīmīgākas privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā 2010.gadā
2010.gadā Daugavpils uzņēmēji un privātpersonas ieguldīja 2,3 milj.Ls investīciju Daugavpils
administratīvajā teritorijā, kas ir 14,1 % no kopējām investīcijām 2009.gadā. No kopējām
privātajām investīcijām 60,9% ir privāto māju būvniecība un rekonstrukcija.
Nozīmīgākie ekspluatācijā
administratīvajā teritorijā:
•
•
•
•
•

nodotie

objekti

par

privātajiem

līdzekļiem

Daugavpils

gaļas pārstrādes ceha rekonstrukcija Ķieģeļu ielā 8a, Daugavpilī kopējās izmaksas 193,2
tūkst.Ls;
veikala Dobeles ielā 1M, Daugavpilī, rekonstrukcija, kopējās izmaksas 70,0 tūkst. Ls;
telekomunikāciju tīklu būvniecība Jaunforštadtes rajonā, kopējās izmaksas 64,4 tūkst. Ls;
telekomunikāciju tīklu izbūve savrupmāju ciematā „Ruģeļi”, kopējās izmaksas 54, 0
tūkst.Ls;
GSM tīkla bāzes stacijas un masta izvietojums Daugavpilī, kopējās izmaksas 44,9 tūkst. Ls.
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IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀS UN TERITORIJAS
PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ
2010. gadā tika uzsākti četri detālplānojumi, no kuriem divi tika apstiprināti:
Ventas un Robežu ielas rajonā, Daugavpilī (nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0500 037
1828), kas stājās spēkā no 22.12.2010;
• Ventas ielā 7A, Daugavpilī (zemesgabala ar kadastra Nr. 0500 037 2211), kas stājās
spēkā no 07.01.2011.
•

2010.gadā uzsākti divi detālplānojumi:
Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī – nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 0500 027
1601;
• Ormaņu ielas rajonā, Daugavpilī - zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 1329;
0500 008 1331; 0500 008 1302; 0500 008 1325, 0500 008 1303.
Šos detālplanojumus iecerēts apstiprināt 2011.gadā.
•

2010.gadā notika viena būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana - “Romas katoļu baznīcas
būvniecība Višķu un Jātnieku ielu rajonā, Daugavpilī”. Publiskās apspriešanas laikā no 2010.gada
09.aprīļa līdz 10.maijam par būvniecības ieceri ir saņemtas 34 aptaujas lapas: 32 respondenti ieceri
vērtē pozitīvi, 2 respondenti ieceri neatbalsta.
Būvniecības ieceres atbalstīšanas iemesli:
• baznīca „Ķīmiķu” mikrorajonā nepieciešama, jo mikrorajona ticīgajiem cilvēkiem ir
jāizmanto sabiedriskais transports, lai nokļūtu uz tuvāko dievnamu citā pilsētas mikrorajonā;
• pilsētvides sakārtošana (baznīca atdzīvinās padomju laikā celto mikrorajonu);
• pilsētas attīstības sekmēšana;
• sociālās vides uzlabošana;
• darba vietu nodrošināšana celtniekiem.
Respondenti, kuri pozitīvi izvērtēja ieceri, pauda sekojošus priekšlikumus, nosacījumus un
novēlējumus:
• paredzēt ēkas ārējo apgaismošanu;
• pārvietot autobusa pieturu tālāk no krustojuma, lai netraucētu pagriezienam pa labi;
• mainīt sabiedriskā transporta kustības sarakstu;
• risināt gājēju drošības jautājumu nokļūšanai uz/no baznīcas, ņemot vērā, ka blakus esošā iela
ir ar intensīvu satiksmes kustību;
• ievērot vides un dabas aizsardzības prasības;
• labiekārtot apkārtējo vidi (ierīkot celiņus, iestādīt kokus, iztīrīt ūdens tilpni „Porohovka”);
• izveidot parku.
Būvniecības ieceres neatbalstīšanas iemesli: paredzētā būvniecības vieta ir vienīgā atklātā
ūdensbaseina vieta šajā rajonā, kur var sauļoties .
2010.gada 27.maijā Daugavpils pilsētas domē pieņemts lēmums Nr.348 “Par paredzētās būves
“Romas katoļu baznīcas būvniecība Višķu un Jātnieku ielu rajonā, Daugavpilī” būvniecības ieceri”.
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PASĀKUMI VADĪBAS
PILNVEIDOŠANĀ
2010.gadā skolu tīkla optimizācijas ietvaros notika 5.pamatskolas pievienošana Daugavpils
pilsētas Centra ģimnāzijai, 7. pamatskolas pievienošana Daugavpils 16.vidusskolai un Daugavpils
8.pamatskolas pievienošana Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskolai.
Interešu, neformālās un sporta izglītības jautājumā tika veikta Bērnu un jauniešu centra
“Jaunība” programmu izvērtēšana, kā rezultātā likvidēta Jaunatnes skola un veikta Sporta skolas
nodošana Sporta pārvaldes pārziņā. No gada sākuma Sporta pārvaldē savu darbību uzsāka
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola, kas tika izveidota trīs sporta skolu reorganizācijas
rezultātā.
2010.gada laikā Iekšējā audita dienests, kurš ir izveidots Daugavpils pašvaldības institūciju
darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei, pārbaudīja, izanalizēja un novērtēja piecpadsmit
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrības atbilstoši apstiprinātajam audita plānam. Par paveikto
tika sagatavots pārskats, kurā uzrādīta informācija par konstatētajiem trūkumiem un ieteikumiem ,
kā arī noteikts to novēršanas termiņš.
Lai uzlabotu sistēmas efektīvo darbības nodrošinājumu, 2010.gadā Sociālās lietu parvaldes
struktūrā tika veiktas izmaiņas – saskaņā ar 2010.gada 25.novembra Daugavpils pilsētas domes
deputātu pieņemto lēmumu Nr. 744 bērnunams “Priedīte” no 01.01.2011. tika pievienots Sociālo
lietu pārvaldei.
Vadoties pēc labās pārvaldības principiem un sniegto pakalpojumu uzlabošanu visi
Daugavpils pilsētas domes speciālisti, kuri sniedz iedzīvotāju vispieprasītākos pakalpojumus,
uzsāka pieņšanu ēkas Kr.Valdemāra ielā 1.stāvā, kur var atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar
nekustamo īpašumu, zemi, dzīvokļiem, dzīves vietas deklarēšanu un nodokļiem. Šāda sniegto
pakalpojumu uzlabošana tika paredzēta īpaši gados vecākiem cilvēkiem, jo tiem nebūs
nepieciešams kāpt pie speciālistiem trešajā stāvā.
Daugavpils pilsetas pašvaldības pasākumi e-pārvalde ieviešanā:
• ieviesta jauna dokumentu vadības sistēma pašvaldības administrācijā;
• Daugavpils pilsētas domes pašvaldības dokumentu vadības sistēmai pieslēgtas: Izglītības
pārvalde, Sociālo lietu pārvalde, Dzīvokļu komunālā saimniecība;
• izstrādātas un ievietotas pašvaldības mājas lapā jaunas iesniegumu veidlapas;
• veikta pašvaldības iestāžu un uzņemumu aptauja par e-paraksta izmantošanu;
• veiktas personāla apmācības darbam ar dokumentu vadības sistēmu;
• uzsākts darbs pie e-pakalpojumu kataloga izveidošanas;
• veiktas personāla apmācības par e-pakalpojumu aprakstu izstrādāšanu;
• organizēti 27 pasākumi pašvaldības iedzīvotējiem e-prasmju nedēļas ietvaros.
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM
Līdztekus esošajiem projektiem, tiks uzsākta jaunu projektu realizācija - tranzītielas
rekonstrukcija pilsētas teritorijā, Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un
pieguļošās teritorijas labiekārtošana, Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras
un mācību aprīkojuma modernizācija, Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas
otrā kārta, tramvaju infrastruktūras attīstība.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2011.gadā plāno turpināt piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu,
kas dos būtisku ieguldījumu pilsētas attīstības programmā:
• Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija, kas paredz rekonstruēt
tramvaja sliežu posmu 6,2 km garumā, rekonstruēt 3 apakšstacijas, kā arī iegādāties 12
jaunus tramvaja vagonus. Projekta kopējās izmaksas plānotas 10,0 milj. Ls;
• Daugavpils pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana, kas paredz
energoefektivitātes paaugstināšanu 8 pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Projekta
izmaksas plānotas 1,0 milj. Ls;
• Turpināsies Dinaburgas cietoksņa revitalizācijas projekta ieviešana, t.sk. tiks uzsākta
Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Dinaburgas cietoksnī Marka Rotko mākslas centra
izveidei. Projekta ietvaros plānots Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija un pieģuļošās
teritorijas labiekārtošana. Projekta kopējās izmaksas plānotas 4,4 milj. Ls;
• 2011.-2013.gadā Daugavpils plāno apgūt ES KF ūdenssaimniecības attīstības projekta III
kārtu, kura izmaksas paredzētas 12,3 milj.Ls apmērā. Projekts tiks realizēts ar mērķi
palielināt iedzīvotāju pieslēgumu skaitu centrālajiem ūdens piegādes pakalpojumiem un
centrālajam kanalizācijas tīklam. Tiek plānots, ka projekta īstenošana nodrošinās ap 3 000
pilsētas iedzīvotājiem iespēju pieslēgties ūdensvada sistēmai un vairāk nekā 11 000
iedzīvotājiem - kanalizācijas sistēmai, tai skaitā tiek plānots, ka arī mikrorajons “Križi” tiks
pieslēgts pilsētas centralizētai sistēmai;
• 2011.gadā plānots uzsākt KF līdzfinansēto projektu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija
Jaunbūves, Ķīmijas un Centra mikrorajonos, Daugavpilī” par kopējo summu 6,4 milj. Ls.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēti siltumtīkli kopējā garumā 1 800 m. Projekta ieviešanas
rezultātā samazināsies zudumi, kā arī paaugstināsies darbības drošums un Daugavpils
centrālās siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāte.
Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno uzsākt darbu pie Investīcijas kartes izstrādes, kur tiks
izvietota informācija par brīviem zemes gabaliem un ēkām, kurus ir iespējams izmantot
uzņēmējdarbībā. Investīciju kartes veicinās investīciju piesaisti un investīciju projektu realizāciju.
Daugavpils pilsētas pašvaldības arī 2011.gadā plāno turpināt darbu pie publisko pakalpojumu
pieejamības kvalitātes uzlabošanas un veikt pasākumus e-pārvaldes uzlabošanai pašvaldības
teritorijā.
Lai attīstītu tūrisma infrastruktūru pašvaldības teritorijā un piesaistītu tūristus pilsētai
2011.gadā ir plānots izstrādāt Daugavpils tūrisma attītības koncepciju un uzsākt darbu pie pilsētas
mārketinga programmas.
Turpinot darbu pie pilsētas jaunatnes politikas pilveidošanas 2011.gadā pašvaldība plāno
sagatavot un apstiprināt jaunatnes politikas attīstības planošanas dokumentus.

72
Daugavpils pilsētas pašvaldība

2010.gada publiskais pārskats

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Daugavpils pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistās kopīgos projektos ar kaimiņvalstīm un arī
2010.gadā Daugavpils pilsētas dome turpināja sadarbību ar 11 sadraudzības pilsētām, ar kurām
regulāri notiek delegāciju apmaiņa. 2010. gada maijā papildus sadarbības līgumam, kas noslēgts ar
Maskavas Centra apgabalu, tika parakstīts protokols par informācijas, zināšanu un pieredzes
apmaiņu ekonomikas, transporta, enerģētikas, pilsētbūvniecības, infrastruktūras attīstības jomās un
sadarbību sociālās, veselības aprūpes, kultūras, izglītības, jaunatnes lietu jomās.
Ar Sanktpēterburgu Daugavpils pilsētas dome parakstīja vienošanos par sadarbību veselības
aprūpes jomā. Vienošanās tika noslēgta uz gadu un tā paredzēja sniegt iespēju 30 Daugavpils
mediķiem stažēties labākajās Sanktpēterburgas klīnikās, savukārt, Daugavpils pilsētas dome
apņēmās nodrošināt veselības apdrošināšanas polises Ļeņingradas blokādi pārcietušajiem
cilvēkiem, kuri dzīvo Daugavpilī.
Ļoti bieži viesi Daugavpilī ir dažādu valstu vēstnieki. 2010. gadā Daugavpilī viesojās
Krievijas, Izraēlas, Šveices, Austrijas, Somijas un Norvēģijas vēstnieki, militārie un ekonomikas
atašeji. Darbam ar vēstniecībām ir ļoti svarīga loma tieši informācijas ziņā. Vēstniecības apkopo
informāciju par valsti un pilsētām, ko var saņemt gan tūristi, gan potenciālie investori.
Pēdējos gados Daugavpils pilsētas pašvaldība, strādājot starptautiskā līmenī, akcentu liek uz
sadarbību ekonomikas jomā. Pilsētas viesi tiek iepazīstināti ar investēšanas iespējām pilsētā, ar
pašvaldības projektiem, kas virzīti uz infrastruktūras attīstību un tūrisma veicināšanu. Daugavpils
pilsētas pašvaldības delegācijas piedalās dažādos ekonomikas forumos. Februārī pašvaldības
delegācija piedalījās starptautiskajā Investīciju forumā Vitebskā (Baltkrievija). Arī maijā
Daugavpils pilsētas domes vadība apmeklēja sadraudzības pilsētu Vitebsku. Vizītes laikā tika runāts
gan par sadarbību pilsētu administrāciju līmenī, gan par sadarbības paplašināšanu uzņēmējdarbības
jomā.
Viens no svarīgākajiem pilsētas projektiem ir Daugavpils lidostas izveide, tāpēc Daugavpils
pilsētas pašvaldība intensīvi meklē investorus, lai veiktu šī projekta realizāciju. Jūlijā Daugavpils
pilsētas domes delegācija, ko vadīja Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, atradās darba vizītē
Spānijā. Vizītes darba kārtībā bija paredzēta tikšanās ar kompānijas GETI pārstāvjiem, kuras laikā
spāņu investori vēlreiz apstiprināja savu vēlmi īstenot Daugavpils lidostas attīstības projektu, kā arī
gatavību realizēt aizvadītā gada rudenī Daugavpilī prezentēto programmu. Kā galveno darbības
virzienu investori redz pasažieru pārvadājumu organizēšanu un transporta aviācijas pakalpojumu
attīstīšanu Daugavpilī. Lidostas izveide Daugavpilī būtiski veicinātu ekonomisko attīstību un jaunu
investoru piesaisti.
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ABREVIATŪRAS

A/s
BIC
CSP
DBJSS
DDzKSU
DOC
EEZ
ERAF
ES
ESF
EUR
FEP
GSM
IK
IZM
KF
KPFI
KSS
LIAA
LM
LR
LVL
MK
NVA
NVO
PFIF
PMLP
SIA
SLP
TLMS
UNESCO
VKKF
VPP

Akciju sabiedrība
Biznesa informācijas centrs
Centrālā statistikas pārvalde
Daugavpils bērnu un jauniešu sporta skola
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
Daugavpils olimpiskais centrs
Eiropas ekonomiskā zona
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiropas sociālais fonds
Eiropas Savienības valūta (eiro)
Finanšu un ekonomiskais pamatojums
Mobilo sakaru globālā sistēma
Individuālais komersants
Izglītības ministrija
Kohēzijas fonds
Klimata pārmaiņas finanšu instruments
Kanalizācijas sūkņu stacija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Labklājības ministrija
Latvijas Republika
Latvijas valsts lats
Ministru kabinets
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskā organizācija
Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sociālo lietu pārvalde
Tautas lietišķās mākslas studija
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
Valsts kultūras kapitāla fonds
Valsts un privātā partnerība
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