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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
AS - Akciju sabiedrība
ASV - Amerikas Savienotās Valstis
BJC - Bērnu un jauniešu centrs
BIC - Biznesa informācijas centrs
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
DAP – Daugavpils attīstības programma
DDzKSU - Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
DMV - Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola”
DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības parvalde
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EEZ - Eiropas Ek
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES - Eiropas Savienība
ESF - Eiropas onomiskā zona
EUR - Eiropas vienotā valūta (eiro)
EURES – Eiropas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls
GMI - Garantētais minimālais ienākums
IK - Individuālais komersants
ISO – Starptautoskā standartizācijas organizācija
IVN – Ietekmes uz vidi novērtējums
LCB - Latgales Centrālā bibliotēka
LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija
LED – Gaismu izstarošā diode
LIFE+ - Latvijas vides aizsardzības fonda programma, Es finanšu instruments
LR - Latvijas Republika
LK – Llokālā katlumaja
LKC - Latviešu kultūras centrs
KF - Kohēzijas fonds
MK - Ministru kabinets
KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments
KVS – Kvalitates vadības sistema
NVA - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
NVO - Nevalstiskā organizācija
VPP - Valsts un privātā partnerība
One GRM - Elektroniskās lietvedības sistēma
PAS - Pašvaldības akciju sabiedrība
PFIF - Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SC – Siltumcentrale
SLP - Sociālo lietu pārvalde
VA - Valsts Aģentūra
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS - Valsts akciju sabiedrība
VK - Valsts kase
VSAC - Valsts sociālās aprūpes centrs
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 1.VIETNIEKA ZIŅOJUMS

Cienījamie Daugavpils pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskajā pārskatā Jūsu uzmanībai ir
apkopota informācija par paveiktajiem darbiem pilsētas saimniecībā un labiekārtošanā,
sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē, izglītībā, kultūrā un sportā.
Kas bija svarīgākais mūsu darbā?
Pašvaldības darbības pamatprincips ir efektīva budžeta līdzekļu izmantošana.
Ceļu rekonstrukcijas projektu realizācijas laikā tika ietaupīti līdzekļi, kas ļāva papildus
veikt remontdarbus vairākās pilsētas ielās, tika pilnveidota Daugavpils sabiedriskā transporta
infrastruktūra, iegādāti 12 mūsdienīgi tramvaji.
Pakalpojumu daļa, ko pašvaldības uzņēmumi sniedz pašu spēkiem, palielinājās
salīdzinājumā ar sniegto ārpakalpojumu apjomu, kas pozitīvi ietekmē nodarbinātību un
līdzekļu izmantošanas efektivitāti.
Ievērojami līdzekļi ir ieguldīti dažādos projektos, kas realizēti izmantojot Eiropas fondu
finansējumu. 2014. gadā veiksmīgi noslēgušies tādi projekti, kā tranzītielas A-13
rekonstrukcija, kārtējais ūdens un kanalizācijas sistēmu modernizācijas posms, pēc
rekonstrukcijas ekspluatācijā nodoti 8 bērnudārzi.
2014.gadā īpaša vērība tika pievērsta dokumentācijas sagatavošanai, lai jaunajā
plānošanas periodā pašvaldība varētu piesaistīt ES fondu līdzekļus vairāku pilsētai svarīgu
projektu īstenošanai - jauna ceļu pārvada būvniecībai, savienojot Daugavpils pilsētas
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Dzelzceļnieku un Jaunbūves mikrorajonus, tramvaju parka turpmākai atjaunošanai,
degradēto rūpniecisko teritoriju revitalizācijai u.c..
Nozīmīga pašvaldības darba prioritāte ir sociālā joma. Lai palīdzētu grūtībās
nonākušajiem pilsētniekiem, Daugavpils pašvaldība ik gadu atvēl nozīmīgu daļu no pilsētas
budžeta sociālo jautājumu risināšanai. Arī 2014.gads nebija izņēmums, paplašināts sociālo
pakalpojumu saņēmēju loks - skolēni no 1. līdz 8. klasei pusdieno bez maksas, ir nodrošināts
bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem un pensionāriem no 70 gadiem, pensionāri var
4 dienas bez maksas izmantot stacionāra pakalpojumus.
2014.gadā

Daugavpils

cietokšņa

restaurēto

objektu

ansamblim,

atjaunotajam

Ūdenstornim, Nikolaja vārtiem un Daugavpils tūrisma magnētam – Marka Rotko Mākslas
centram, pievienojās restaurētā cietokšņa 1.krasta lunete. Mūsu ieguldīto pūļu rezultātā,
pilsēta arvien biežāk tiek izvēlēta par starptautisko pasākumu rīkošanas vietu, kā piemēram,
2014.gadā Daugavpilī notika Baltijas studentu festivāls „Gaudeamus”.
Ļoti daudz izdarīts, lai pilsēta kļūtu zaļāka, ērtāka un sakoptāka. Pilsētvides attīstības
ieceres, kuru realizācija tika iesākta 2014.gadā, turpinās arī 2015.gadā, tai skaitā ūdenstilpņu
attīrīšana, veloceliņu izveidošana, jaunu bērnu laukumu ierīkošana.
2014.gadā paveiktais ir labs pamats 2015.gadā atzīmēt pilsētas 740. gadu jubileju. Mēs
visi saprotam, ka ikviens pilsētas likteni nosaka cilvēki, kuri tajā dzīvo. Mums ir kopīgas rūpes
un kopīgi svētki. Paldies visiem, kas strādāja un turpina strādāt Daugavpils pilsētas labā!

Jānis Dukšinskis
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
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1.

PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes
Daugavpils pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējums saskaņā ar Daugavpils pilsētas

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam - „Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu
ekonomikas lokomotīve un labsajūtas galvaspilsēta”. Daugavpils pilsētas attīstības
stratēģiskais mērķis – pievilcīgākā vieta dzīvošanai un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības vidējā termiņa prioritātes saskaņā ar Daugavpils
pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam:


Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu
pilsētu.
Rīcības virzieni:
- Aktīva pilsoniskā līdzdalība (sadarbība un pašiniciatīva);
- Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem;
- Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība.



Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienotu vērtību.
Rīcības virzieni:
- Izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības kompleksa sadarbība;
- Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide;
- Atpazīstams un attīstību veicinošs pilsētas tēls.



Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide.
Rīcības virzieni:
- Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra;
-

Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā infrastruktūra;

-

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana;

-

Veselīga un ekoloģiski tīra dzīves vide.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, 2014.gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes (uzsākti un
pabeigti vairāki projekti), kā piemēram:


ēku renovācijas un energoefektivitāti paaugstinoši darbi 18 vispārējās izglītības un 8
pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā;



esošo tranzītielu rekonstrukcija (18. novembra, Daugavas, Lielā iela, Vienības tilts) pilsētas
teritorijā;
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videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība, iegādājoties 12 jaunus tramvaju vagonus
un modernizējot tramvaju līniju 18. Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas
ielai;



pilsētas ielu infrastruktūras rekonstrukcijas darbi (Komunālā, Liepājas, Varšavas iela), ielu
apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija;



maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18.novembra un Kauņas ielā;



projektu realizācija par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Daugavpils cietoksnī,
atjaunojot Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūvi; I krasta lunetes un sargu
ēkas restaurācijas darbi.
1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības padotībā esošās iestādes
Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības

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

Amats

Partija

Domes priekšsēdētājs

Vladimirs Borisjonoks

Politiskā partija „Latgales
partija”
Domes
priekšsēdētāja Politiskā
organizācija
1.vietnieks
„Attīstības partija”
Domes priekšsēdētāja vietnieks Politiskā
partija
„Sociālā
taisnīguma partija”
„Tautas kontrole”
Domes priekšsēdētāja vietnieks Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Domes deputāts
Politiskā partija „Latgales
partija”
Domes deputāts
Politiskā partija „Alternative”

Aivars Broks

Domes deputāts

Jevgeņijs Carevs

Domes deputāts

Anatolijs Gržibovskis

Domes deputāts

Jānis Dukšinskis
Pēteris Dzalbe
Dmitrijs Rodionovs
Vladislavs Bojarūns
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Reinis Joksts

Domes deputāts no 24.10.2013.

Aleksejs Nikolajevs

Domes deputāts

Natālija Petrova

Domes deputāte

Aleksandrs Samarins

Domes deputāts

Rita Strode

Domes deputāte

Jurijs Zaicevs

Domes deputāts

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

Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātu vidus ievēl Domes priekšsēdētāju, Domes
priekšsēdētāja 1.vietnieku, divus Domes priekšsēdētāja vietniekus, kā arī piecu pastāvīgo
komiteju locekļus.
Daugavpils pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas
amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, Dome
no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteja;
2) Sociālo jautājumu komiteja;
3) Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
4) Mājokļu komiteja;
5) Īpašuma komiteja.
Daugavpils pilsētas Domes padotībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam, ir šādas
budžeta iestādes:
1) Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
2) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde;
3) Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4) Komunālās saimniecības pārvalde;
5) Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
6) Latviešu kultūras centrs;
7) Poļu kultūras centrs;
8) Baltkrievu kultūras centrs;
9) Krievu kultūras centrs;
10)Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;
11)Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;
12)Latgales zoodārzs;
13)Latgales centrālā bibliotēka;
14)Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
15)Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
16)Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
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17)Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;
18)Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
19)Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
20)Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs;
21)Daugavpils Krievu vidusskola- licejs;
22)Daugavpils 3. vidusskola;
23)J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
24)Daugavpils 9. vidusskola;
25)Daugavpils 10. vidusskola;
26)Daugavpils 12.vidusskola;
27)Daugavpils 13.vidusskola;
28)Daugavpils 15.vidusskola;
29)Daugavpils 16. vidusskola;
30)Daugavpils 17. vidusskola;
31)Daugavpils Centra vidusskola;
32)J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
33)Daugavpils Valsts ģimnāzija;
34)Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
35)Daugavpils 11. pamatskola;
36)Daugavpils Saskaņas pamatskola;
37)Daugavpils Vienības pamatskola;
38)Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
39)Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmskolas izglītības iestāde;
40)Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
41)Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
42)Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
43)Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde;
44)Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
45)Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
46)Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
47)Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
48)Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
49)Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
50)Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
51)Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
52)Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
53)Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
54)Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
55)Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
56)Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
57)Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
58)Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
59)Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
60)Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
61)Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
62)Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
63)Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde;
64)Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
65)Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
66)Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestāde;
67)Bērnunams – patversme “Priedīte”.
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Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;
2) AS ”Daugavpils satiksme”;
3) PAS ”Daugavpils siltumtīkli”;
4) SIA ”Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”;
5) SIA ”Daugavpils ūdens”;
6) PSIA ”Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
7) SIA ”Labiekārtošana – D”;
8) PSIA ”Parkings D”;
9) SIA ”Daugavpils lidosta”;
10) SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
11) SIA ”Daugavpils bērnu veselības centrs”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”;
2) AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
3) SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”;
4) SIA “Latgales laiks”;
5) SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) biedrība “Latvijas lielo pilsētu asociācija”;
3) biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”;
4) biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5) biedrība ”Speedway Grand Prix of Latvija”;
6) biedrība “Slimnīcas atbalsta biedrība”;
7) biedrība “Daugavpils hokejs ”;
8) biedrība Eiroreģions ”Ezeru zeme”;
9) biedrība “Latvijai – 100”.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas pastāvīgās komisijas, kurās
darbojas deputāti un pilsētas iedzīvotāji:
1) Vēlēšanu komisija;
2) Administratīvā komisija;
3) Pilsētbūvniecības un vides komisija;
4) Transporta komisija;
5) Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija;
6) Zemes komisija;
7) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisija;
8) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija;
9) Civilās aizsardzības komisija;
10)Veselības aprūpes plānošanas komisija.
Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. Izveidotās komisijas un darba
grupas darbojas uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināta nolikuma pamata, vai to
kompetence var tikt noteikta Daugavpils pilsētas domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.
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2014.gadā notika 28 domes sēdes, 4 no tām bija ārkārtas sēdes. Gada laikā tika
pieņemti 628 lēmumi, 38 saistošie noteikumi, 8 nolikumi un 7 noteikumi.
1.3. Daugavpils pilsētas domes personāls
Pašvaldības administrācija – Domes departamenti un nodaļas, kā arī to darbinieki, veic
savus pienākumus saskaņā ar Domes nolikumu un Domes apstiprinātajiem departamentu un
nodaļu nolikumiem.
Administrācijā ietilpst šādi departamenti:
1) Attīstības departaments;
2) Īpašuma departaments;
3) Jaunatnes departaments;
4) Juridiskais departaments;
5) Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.
Administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
1) Bāriņtiesa;
2) Domes Centralizētā grāmatvedība;
3) Dzimtsarakstu nodaļa;
4) Dzīvokļu nodaļa;
5) Finanšu nodaļa;
6) Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa;
7) Revīziju un audita nodaļa;
8) Sabiedrisko attiecību nodaļa;
9) Vispārējā nodaļa.
Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 2014.gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)

Vecums

Personāla skaits

20 – 24 gadi

4

25 – 39 gadi

66

40 – 59 gadi

94

No 60 gadiem

27

Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis 2014. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)

Izglītības

Darbinieku skaits

% no kopskaita

148

77

līmenis
Augstākā
izglītība:
t.sk.
maģistra grāds

39
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13

doktora grāds
2 un vairāk
izglītības
Mācās
doktorantūrā
Vispārējā vidējā
izglītība

1
18

12

1
43
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2014.gada beigās pašvaldības administrācijā strādāja 191 darbinieks, t.sk. 49 vīrieši
( 26% no personāla kopskaita) un 142 sievietes ( 74 % no personāla kopskaita).
Daugavpils pilsētas dome nodrošina personāla kvalitatīvu personisko izaugsmi, kas
uzlabo darba rezultātus, veicina jaunu ideju īstenošanu un atvieglo svarīgu jautājumu
risināšanu. Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī
2014.gadā Daugavpils pilsētas domes personāls piedalījās dažādos profesionālās kvalitātes
paaugstināšanas semināros un kursos. Pārskata gadā 29 Daugavpils pilsētas domes
darbinieki piedalījās maksas kursos un semināros, 63 darbinieki piedalījās semināros, kas
tika organizēti projektu ietvaros.

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1. Iedzīvotāji
Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija
Latvijā. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 bija 1 344 iedzīvotāji (2013.gadā – 1 239).
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2014.gada beigās Daugavpilī dzīvoja
96 792 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 297 cilvēkiem jeb par 1,3%
(2013.gadā – 1,9%). Pārskata gadā Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits bija 4,5% no Latvijas
iedzīvotāju kopskaita un 8,7% no iedzīvotāju skaita lielākajās republikas pilsētās. Iedzīvotāju
skaita samazināšanās tiek skaidrota ar darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju uz citām ES valstīm,
jauniešu emigrāciju uz galvaspilsētu, kā arī vispārējo negatīvo demogrāfisko situāciju gan
valstī, gan pilsētā.
Saskaņā ar Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2014.gadā Daugavpilī piedzima
804 bērni (2013.gadā - 846 bērni), mirušas 1140 personas (2013.gadā – 1 198 mirušie),
iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija negatīvs – 336 (2013.gadā - 352 ). Pārskata gadā
Daugavpilī tika reģistrētas 517 laulības, kas par 35 laulībām vairāk kā iepriekšēja gadā, bet
tika šķirtas 335 laulības (2013.gadā – 374 laulības).
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Iedzīvotāju skaits Daugavpilī, cilv.
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

Pēc PMLP datiem 2014.gadā Daugavpilī dzīvoja 62 118 iedzīvotāji darbspējas vecumā
jeb 64,2% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars
turpina samazināties - gada laikā tas samazinājās par 1 636 cilvēkiem, t.i. no 65,0% no kopējā
iedzīvotāju skaita 2013.gadā līdz 64,2% pārskata gadā. Līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju
skaits ir 13 217 jeb 13,6% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita, pilsētas iedzīvotāju skaits
virs darbspējas vecuma ir 21 457 jeb 22,2% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Pārskata
gadā nedaudz pieauga iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbaspējas vecumam - par 148
cilvēkiem un iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs darbspējas vecuma - par 191 cilvēkiem.
Demogrāfiskā slodze uz 1 000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem ir 558, iepriekšējā pārskata
gadā tā bija 539.
Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilv.
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
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Daugavpils ir daudzkulturāla pilsēta. Daugavpils iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo
gadu laikā būtiski nav mainījies. Saskaņā ar PMLP datiem, gada laikā krievu tautības īpatsvars
samazinājās par 0,2% jeb par 847 cilvēkiem un poļu tautības īpatsvars samazinājās par 0,1%
jeb par 243 cilvēkiem.
Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2014.gadā, %
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

2.2. Nodarbinātība, bezdarbs
Pēc PMLP datiem 2014.gadā Daugavpilī dzīvoja 62 118 iedzīvotāji darbspējas vecumā
jeb 64,2% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras
datiem, pārskata gadā Daugavpilī ekonomiski aktīvi bija 44,6 tūkst. iedzīvotāju. Pārskata gadā
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinājās par 1,1 tūkst. cilvēkiem jeb par 2,4%. Kopš
2010.gada ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinājās par 19% jeb par 10,5 tūkst.
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju nodarbinātību nodrošina veiksmīga mazo un vidējo uzņēmumu
darbība.
Pēc Daugavpils pilsētas domes pieejamajiem datiem pārskata gadā strādājošo skaits
Daugavpils lielākajos rūpniecības uzņēmumos bija 5 868 cilvēki, kas ir par 382 strādājošiem
jeb par 6.1% mazāk kā iepriekšējā gadā. Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās
pārskata gadā tika nodarbināti 1368 cilvēki, iepriekšējā gadā šajā nozarē strādāja 1 406
celtnieki.
Cilvēkresursu ietilpīgākās nozares Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana,
kur tiek nodarbināti 1 695 strādājošie, dzelzceļa lokomotīvju, ritošā sastāva ražošana/
remonts – 1 190 strādājošie un pārtikas un dzērienu ražošana, kur darbojas 885 strādājošo.
Visvairāk darba vietas nodrošina gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares AS ”Daugavpils
lokomotīvju remonta rūpnīca” - 959 darba vietas, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva
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ražošanas/remonta nozarē lielākie uzņēmumi SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” – Lokomotīvju
remonta centrs - 638 darba vietas un Vagonu remonta centrs – 369 darba vietas, optisko
šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmums SIA „Axon Cable” – 443 darba vietas.
Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs 2014.gadā, cilv.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, 2014.gada beigās bezdarba līmenis
Daugavpilī bija 9,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Gada laikā bezdarba līmenis
samazinājās par 0,7 procenta punktiem. Bezdarba līmenis Daugavpilī bija par 1,0 procenta
punktiem lielāks par vidējo Latvijas līmeni, 1,9 reizes mazāks kā Latgales reģionā un 1,6 reizes
mazāks kā Rēzeknē, kas liecina, ka Daugavpils ir pilsēta ar zemāko bezdarba līmeni reģionā.
Bezdarbnieku skaits Daugavpilī 2014.gada beigās bija 4 210 personas, gada laikā
bezdarbnieku skaits samazinājās par 433 personām jeb par 9,3%.
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2013.gada beigās Daugavpilī
reģistrēto bezdarbnieku skaits bija 4 210 personas, tai skaitā:
 1 394 personas jeb 33,1% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija ilgstoši
bezdarbnieki
 590 personas jeb 14,0% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija pirmspensijas
vecuma bezdarbnieki;
 491 persona jeb 11,7% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija personas ar
īpašām vajadzībām;
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 338 personas jeb 8% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija jaunieši vecumā no
15 līdz 24 gadiem;
 191 persona jeb 4,5% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija personas pēc
bērnu kopšanas atvaļinājuma.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājās
par 3,4% jeb par 48 personām, par 24,8% jeb par 38 personām palielinājās bezdarbnieku
skaits mērķa grupā - personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, savukārt par 21.7% jeb par
94 personām samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā - jaunieši vecumā no 15 līdz 24
gadiem un par 3,6% jeb par 22 personām samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki.
Sadalījumā pēc izglītības līmeņa, 2014.gada beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku
skaitu veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 1 935 bezdarbnieki jeb 46,0% no
kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. 927 bezdarbniekiem (22,0%) tika norādīta vispārējā
vidējā izglītība. 540 bezdarbniekiem jeb 12,8% bija pamatizglītība, bet 156 bezdarbniekiem
(3,7%) izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. Savukārt 652 bezdarbnieki (15,5% )
bija ar augstāko izglītību un no tiem 65,6% jeb 428 personas bija sievietes.
Bezdarbnieku sadalījumā pēc vecuma grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu
sastāda bezdarbnieki vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1 299 bezdarbnieki jeb 30,9%,
reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 40 līdz 49 gadiem – 1 020 cilvēki jeb 24,2% no kopējā
bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem – 790 personas jeb 18,8%,
bezdarbnieki vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 868 personas jeb 20,6%, bezdarbnieki virs 60
gadu vecuma bija 233 jeb 5,5% no kopējā bezdarbnieku skaita.
Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma:


Bezdarba ilgums līdz 6 mēnešiem – 1 932 bezdarbnieki jeb 45,9% no kopējā
bezdarbnieku skaita;



Bezdarba ilgums no 6 līdz 12 mēnešiem – 884 bezdarbnieki jeb 21,0% no kopējā
bezdarbnieku skaita;



Bezdarba ilgums no 1 līdz 3 gadiem – 938 bezdarbnieki jeb 22,3% no kopējā
bezdarbnieku skaita;



bezdarba ilgums 3 gadi un vairāk – 456 bezdarbnieki jeb 10,8% no kopējā bezdarbnieku
skaita.
Pārskata gadā sekmīgi turpinājās ESF projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

pašvaldībās” ar kopējām izmaksām 1 341,9 tūkst. euro apmērā. Aktīvais nodarbinātības
pasākums bezdarbniekiem veicina bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dod
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bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja
747 bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs un pārvaldēs.
2014.gada 7. - 8. novembrī Daugavpilī notika ikgadējā izstāde – gadatirgu „Uzņēmēju
dienas 2014”. Izstādes laikā Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar EURES tīklu
informēja darba devējus, bezdarbniekus, darba meklētājus, kā arī citus interesentus par
saviem pakalpojumiem un iespējām iesaistīties kādā no nodarbinātības pasākumiem. Īpaša
uzmanība tika veltīta tieši NVA pakalpojumiem un nodarbinātības pasākumiem, kas domāti
darba devējiem - brīvo darba vietu reģistrēšana un darbinieku atlase, bezdarbnieku apmācība
pēc darba devēja pieprasījuma, pasākums noteiktām personu grupām, Jauniešu garantijas
atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim” u.c. Izstādes laikā apmeklētāji varēja
saņemt informāciju arī par EURES tīkla pakalpojumiem, uzzinot ko vairāk par darbaspēka
mobilitāti un darba iespējām ES un EEZ valstīs.
2014.gada 29.aprīlī Daugavpilī NVA organizēja reģionālo vakanču gadatirgus, kurā ar
darba devēju starpniecību darba meklētājiem tika piedāvātas aktuālās vakances. Vienlaikus, tā
bija iespēja darba meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, iegūt plašu
informāciju par darba un apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast atbildes uz daudziem ar
darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem, NVA pakalpojumiem. Savukārt darba
devējiem, dalība vakanču gadatirgos bija lieliska iespēja prezentēt savu uzņēmumu, informēt
darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām
uzņēmumā, tika veiktas pirmās darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem, klātienē
u.tml.
2.3. Darba samaksa
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī 2014.gadā bija 570 euro,
kas ir par 5% lielāka nekā iepriekšējā gadā (543 euro). Vidējā darba samaksa Daugavpilī ir
augstāka par Latgales reģiona vidējo rādītāju (522 euro) par 9%, bet tā ir par 1,5 reizes
zemāka kā vidējā darba samaksa Latvijā (834 euro) un par 26% jeb par 151 euro zemāka nekā
vidējā darba samaksa starp lielākajām republikas pilsētām (721 euro).
Pēdējo gadu laikā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Laika
posmā no 2010. līdz 2014.gadam pilsētas iedzīvotāju darba samaksa ir pieaugusi par 18% jeb
par 86 euro. Neskatoties uz to, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī ir
viszemākā visu republikas nozīmes pilsētu vidū.
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Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
Latvijas republikas pilsētās 2014.gadā, euro
(Datu avots: CSP)

2.4. Daugavpils pilsētas ekonomiskais raksturojums
Pēc Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem 2014.gadā Daugavpils lielākie
uzņēmumi saražoja rūpniecības produkciju 204,9 milj. euro apmērā, realizēja produkciju
215,7 milj. euro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas izlaides
apjoms samazinājās par 10,9 milj. euro jeb par 5,1%, rūpniecības produkcijas realizācijas
apjoms samazinājās par 9,3 milj. euro jeb par 4,2%. Rūpniecības saražotās produkcijas
apjoma samazināšanās Daugavpils lielākajos uzņēmumos izskaidrojama gan ar finanšu krīzes
ietekmes sekām, gan ar šķēršļiem, kas radās ar pasūtījumiem iekšējā tirgū.
Vēsturiski Daugavpils ir attīstījusies kā industriāla pilsēta ar sabalansētu daudznozaru
ekonomiku. Nozīmīgākās rūpniecības nozares: gatavo metālizstrādājumu ražošana, dzelzceļa
lokomotīvju, ritošā sastāva ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana.
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Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī, milj.euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2014.gadā, %

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Pārskata gadā stabilu produkcijas ražošanu nodrošināja plastmasas iepakojuma
ražošanas nozare (pieaugums 5,1% no iepriekšējā gada saražotās produkcijas apjoma),
būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu nozare (pieaugums 3.4%), elektrisko šķiedru
kabeļu ražošanas nozare (pieaugums 1,4%), pārtikas produkcijas un dzērienu ražošanas
nozare (97,5% no iepriekšējā gada saražotās produkcijas apjoma). Ievērojami palielināja
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produktivitāti lauksaimniecības mašīnu ražošanas nozare (pieaugums 74,3% no iepriekšējā
gada saražotās produkcijas apjoma).
Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences 2013.-2014.g.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nosaukums

Produkcijas apjoms
(tūkst. EUR)
2014.g. 2013.g.
%
PAS ”Daugavpils siltumtīkli”
24 606,0 27 614,7 89
SIA ”LDZ ritošā sastāva 21 371,9 22 873,4 93
serviss”
–
Lokomotīvju
remonta centrs
AS ”Daugavpils lokomotīvju 20 638,0 26 150,0 79
remonta rūpnīca”
SIA ”Axon Cable”
18 498,0 18 241,0 101
AS ”Latvijas maiznieks”
17 100,0 15 860,0
SIA ”LDZ ritošā sastāva
serviss”
Vagonu remonta centrs
16 162,6 17 728,2
SIA ”Zieglera mašīnbūve”
10 479,0 6 010,9
SIA ”Maģistr”
8 172,0
7 566,8
AS ”Latgales piens”
7 934,4
7 844,4
SIA „Belmast”
7 140,1
6 192,9

Strādājošo skaits (cilv.)
2014.g.
253
638

2013.g.
257
678

%
98
94

959

1 085

88

443

415

107

108

245

245

100

91
174
108
101
115

369
258
234
201
232

377
312
232
190
219

98
83
101
106

Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk kā 23
valstīm, tai skaitā uz ASV, Dienvidameriku, Indiju, Norvēģiju, Ķīnu, Meksiku:
 AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca – dīzeļlokomotīvju un elektrovilcienu
remonts, riteņpāru un citu rezerves daļu ražošana;
 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” – speciālo ķēžu un mašīnbūves vajadzībām
nepieciešamo ķēžu ražošana;
 SIA „Apeks serviss” – noliktavu pakalpojumi;
 SIA „Axon Cable” – augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās un aerokosmiskās industrijas vajadzībām;
 SIA „Belmast” –metālizstrādājumu ražošana (sakaru torņu un mastu ražošana);
 SIA „Intergaz” – saspiestās un sašķidrinātās gāzes tirdzniecība, kondicionēšanas
iekārtu uzstādīšana;
 SIA „Nexis fibers” – poliamīda tehniskās šķiedras ražošana;
 SIA

„Regula

Baltija”–optisko

elektronisko

iekārtu

ražošana,

programmas

nodrošinājumu izstrāde;
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 SIA „Mamas D” – pārtikas produktu vairumtirdzniecība;
 SIA „Zieglera mašīnbūve” – tehnikas konstrukcijas, automātiskās tehnoloģijas
(lauksaimniecības tehnikas komplektējošo daļu ražošana, rapša dalītāju ražošana).
Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Komercsabiedrības
nosaukums

Nozare

SIA „Axon Cable”

Augstas
kvalitātes
kabeļu
ražošana medicīnas, militārās un
aero-kosmiskās
industrijas
vajadzībām
SIA „Belwood”
Koka palešu ražošana
AS „Daugavpils Lokomotīvju Dīzeļlokomotīvju
un
remonta rūpnīca”
elektrovilcienu
remonts,
riteņpāru un citu rezerves daļu
ražošana
AS „Latvijas maiznieks”
Maizes izstrādājumu ražošana
SIA „Centennial industries”
Kancelejas preču ražošana
SIA „East metal”
Tērauda izstrādājumu ražošana
SIA „Nexis Fibers”
Poliamīda tehniskās šķiedras
ražošana
SIA „Regula Baltija” –
Optisko – elektronisko iekārtu
ražošana,
programmas
nodrošinājumu izstrāde
SIA „Mamas D”
Pārtikas
produktu
vairumtirdzniecība
SIA „Ziegliera mašīnbūve”
Vadu un kabeļu ražošana
automobiļu
rūpniecībai,
lauksaimniecības
tehnikas
komplektējošo daļu ražošana,
rapša dalītāju ražošana

Komercsabiedrības
kapitāldaļu turētāja
valsts
Francija

Beļģija
Igaunija

Igaunija
Norvēģija
Dānija
Šveice
Baltkrievija
Baltkrievija
Vācija

Daugavpils rūpniecības uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānoti attīstās, paplašinot un
rekonstruējot ražošanas platības, ievieš jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas, paplašina saražotās
produkcijas realizācijas tirgu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Ar Eiropas Savienības fondu
līdzfinansējumu trīs Daugavpils uzņēmumi īstenoja ražošanas procesu pilnveidi, ne tikai
palielinot pievienoto vērtību uzņēmuma ražotajai produkcijai, bet arī izstrādājot jaunu
produktu. Viens no lielākajiem investīcijas projektiem ar ES fondu līdzfinansējumu tika
realizēts AS „Latvijas maiznieks”, iegādājoties mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas ar mērķi
ražot jaunu produkciju – saldētu maizi, kā arī palielināt ražošanas tehnoloģiskās iespējas un
jaudas. Kopējās investīcijas bija 2 820,4 tūkst. euro apmērā. Lai optimizētu ražošanu un
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samazinātu pamatprodukcijas pašizmaksu, veicinātu jaunu komersantu paplašināšanās vai
jaunu komersantu veidošanās priekšnosacījumus, AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” īstenoja
vērienīgu projektu un izveidoja ražošanas telpas brīvajās uzņēmuma ražošanas platībās, kas
atbilst apstrādes rūpniecības nozares komersantu prasībām. Pēc rekonstrukcijas darbu
veikšanas, telpas ir piemērotas jaunu uzņēmumu ražošanas vajadzībām. Kopējās investīcijas
ar ES fondu līdzfinansējumu bija 2 796,4 tūkst.euro apmērā. SIA „Regula Baltija” īstenoja
projektu, kas saistīts ar tehnoloģijas pilnveidi - jaunu automātiskās dokumentu nolasīšanas un
pārbaudes iekārtu uzstādīšanu. Projekta rezultātā uzņēmumam ir nodrošināta augsta
kvalitātes kontroles kapacitāte un ieviesta jauna automātiskās dokumentu pārbaudes iekārta.
Kopējās investīcijas ar ES fondu līdzfinansējumu bija 104, 6 tūkst.euro apmērā.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem Daugavpils lielākajās
būvniecības komercsabiedrībās pārskata gadā būvmontāžas kopējais darbu apjoms bija 61,4
milj.euro. salīdzinājumā ar 2013.gadu tas pieauga 1,2 reizes jeb par 9,2 milj. euro.
Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem par 2013.gadu,
Daugavpilī darbojās 4 522 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, kas ir 2,9% no ekonomiski
aktīvo statistikas vienību skaita Latvijā kopumā un 24,9% no ekonomiski aktīvo statistikas
vienību skaita Latgalē.
Daugavpils ekonomiski aktīvo statistikas vienību struktūra:
 2 095 komercsabiedrības;
 1 889 pašnodarbinātās personas;
 528 individuālie komersanti;
 10 zemnieku saimniecības.
Gada laikā ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits pieauga par 98 vienībām, t. sk.
par 90 vienībām pieauga komercsabiedrību skaits, individuālo komersantu skaits pieauga
par 47, savukārt pašnodarbināto personu skaits samazinājās par 35 personām. Pēc Lursoft
pieejamajiem datiem, 2014.gadā Daugavpilī tika reģistrēts 281 jauns uzņēmums, tai skaitā
230 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 48 individuālie komersanti. Pārskata gadā
reģistrēto uzņēmumu skaits ir par 15,6% jeb par 52 uzņēmumiem mazāks kā iepriekšējā
gadā. Likvidēti 227 uzņēmumi, kas ir divas reizes vairāk kā iepriekšējā gadā.
Daugavpilī pārsvarā darbojas mikro uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 10 cilvēkiem
un gada apgrozījumu līdz 2,0 milj.euro, kuru skaits bija 4 143 jeb 91,6% no kopējā ekonomiski
aktīvo vienību skaita. Pārskata gadā to skaits pieauga par 92 uzņēmumiem. Pēdējo piecu gadu
laikā ir vērojama tendence mikro uzņēmumu skaita pieaugumam – vidēji par 5.5% gadā.
Mazo uzņēmumu (ar nodarbināto skaitu līdz 50 cilvēkiem un gada apgrozījumu virs 10,0
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milj.euro ) skaits bija 301 jeb 6,7% no kopējā uzņēmumu skaita un vidējo uzņēmumu skaits
(ar nodarbināto skaitu līdz 250 cilvēkiem un gada apgrozījumu līdz 43,0 milj.euro) bija 63
(1,4% no kopējā uzņēmumu skaita). Lielo uzņēmumu (ar nodarbināto skaitu virs 250
cilvēkiem un gada apgrozījumu virs 43,0 milj.euro) bija 15 jeb 0,3% no kopējā uzņēmumu
skaita.
Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem, ekonomiski aktīvo
statistikas vienību skaits Daugavpilī pa galvenajiem darbības veidiem (saskaņā ar NACE):
 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts (G)

1 354 vienības;
 Citi pakalpojumi (S) – 539 vienības;
 Operācijas ar nekustamo īpašumu (H) – 390 vienības;
 Apstrādes rūpniecība (C) – 365 vienības;
 Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) – 355 vienības;
 Transports un uzglabāšana (H) – 220 vienības;
 Būvniecība (F) – 210 vienības;

 Veselība un sociālā aprūpe (Q) – 184 vienības;
 Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) – 139 vienības;
 Izglītība (P) – 130 vienības.
Daugavpilī 2013.gadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 51 ekonomiski aktīvs uzņēmums, kas
ir zemākais rādītājs valstī kopumā (78 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem), kā arī zemākais starp
republikas lielākajām pilsētām, kur vidējais vienību skaits bija 65.
Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2014.gadā Daugavpilī tika reģistrēts 281 jauns
uzņēmums, tai skaitā 230 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 48 individuālie komersanti.
Pārskata gadā reģistrēto uzņēmumu skaits ir par 15,6% jeb par 52 uzņēmumiem mazāks kā
iepriekšējā gadā. Likvidēti 227 uzņēmumi, kas ir divas reizes vairāk kā iepriekšējā gadā.
2.5. Investīcijām piemērotas ražošanas teritorijas Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir pārstrādājusi Daugavpils uzņēmumu un investīciju
iespēju katalogu, kas ir noderīgs uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Daugavpilī.
Katalogā apkopotas pašlaik brīvās ražošanas ēkas un teritorijas, kurās iespējams attīstīt
uzņēmējdarbību, kā arī esošās lielāko uzņēmumu teritorijas, to adreses un kadastra numuri.
Katalogā arī pieejama informācija par pašvaldībai, privātpersonām un uzņēmumiem
piederošiem īpašumiem, kurus iespējams pirkt vai nomāt. Katalogs veidots, strukturējot visas
ražošanas ēkas un teritorijas pēc to atrašanās vietas industriālajās zonās un to īpašniekiem.
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Daugavpils 6 industriālās zonas, kuras ir piemērotas ražošanas uzņēmumiem:
1. Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu – Mendeļejeva ielu rajonā Ķīmijas mikrorajonā - platībā
113 ha, papildus 27 ha neapbūvētā teritorija, no tās 45,9% ir neizmantota apbūves
teritorija. Ziemeļu rūpnieciskajā zonā ir attīstīta infrastruktūra – ūdensvads, kanalizācijas
un gāzes tīkli, ir autopievadceļi no trim pusēm, teritoriju šķērso divas dzelzceļa līnijas.
Ziemeļu rūpnieciskajā zonā ir iespēja izveidot rūpniecības uzņēmumus ar lielu enerģijas
patēriņu, jo ir gāzesvads un elektriskie vadi ar pietiekamu jaudu, kā arī blakus atrodas
pilsētas siltumcentrāle Nr. 3.
2. Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu – Spaļu – Slāvu ielu rajons – teritoriju šķērso dzelzceļa
līnija un, pateicoties jaunajam pārvadam, teritorijai ir nodrošināts savienojums ar tranzīt
un maģistrālajiem autoceļiem. Šajā rajonā ir pieejama ūdens un gāzesapgāde. Neizmantotās
zemes platība ir 6 ha, kas pieder komercsabiedrībai, bet pašvaldībai piederoša teritorija ir
3 ha platībā.
3. Cietokšņa noliktavu zona – platība 53 ha, no kuriem 48,6% ir neizmantota teritorija ar
vairāk kā 70 ēkām. Teritorija ir piemērota uzņēmējdarbības attīstībai nozarēm, kurām ir
nepieciešamas lielas teritorijas, bet ar nelielu strādājošo skaitu;
4. Valkas ielas rūpnieciskā zona - platība 14 ha,

no tās 32% ir neizmantota teritorija.

Atšķirībā no citām rūpnieciskajām zonām, Valkas ielas rūpnieciskā zona atrodas tuvu
pilsētas centram. Lielāka daļa ēku pieder komercsabiedrībai. Telpas ir pilnīgi gatavas
nomai vai pārdošanai, jo bija plānots šajā teritorijā izveidot biznesa parku. Ir attīstīta
infrastruktūra, izņemot dzelzceļu. Jaunas dzelzceļa pārbrauktuves izbūve Valkas – Dunduru
ielā savieno rūpniecības zonu ar pilsētas maģistrālajiem ceļiem. Teritorijā atrodas viesnīca,
sporta un atpūtas komplekss „Olimpija”.
5. Čerepovas rūpnieciskā zona Stiklu – Dunduru ielu rajonā - platība 88 ha, no kuras 27,4% ir
neizmantota teritorija. Brīvie zemes gabali un neizmantotās teritorijas atrodas pārsvarā
Dunduru un Fabrikas ielu rajonā, kur infrastruktūra nav attīstīta.
6. Gajoka rūpnieciskā zona - platība 6,2 ha, no tiem 80% teritorijas tiek izmantoti, kur
darbojas 14 uzņēmumi ar 833 nodarbinātajiem. Rūpnieciskā zona ir nodrošināta ar
ūdensvadu, kanalizāciju, elektroenerģiju, tomēr lielākoties publiskās infrastruktūras
trūkumi apgrūtina uzņēmumu darbību un tālāku attīstību. Nepieciešama infrastruktūras
sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija. Gajoka rūpnieciskajā zonā
nepieciešami vairāki renovācijas pasākumi, tai skaitā upes labā krasta infrastruktūras
attīstīšanas pasākumi, lai nodrošinātu uzlabotus savienojumus ar upes krastiem un
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apkārtnē esošajām zaļajām zonām, sabalansējot rūpnieciskās apbūves teritorijas ar
dzīvojamo ēku apbūves zonām.
7. Križu rūpnieciskā teritorija – aptuveni 19 ha, kur ir saglabājusies pārtikas produktu
ražotne. Teritorija ir norobežota ar dzelzceļu, to šķērso transporta automaģistrāle A6.
Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija, kā arī
inženierkomunikāciju, pievadceļu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana.
Lai veicināu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimniecisko darbību
Daugavpils pilsētas teritorijā, Daugavpils pilsētas pašvaldība īsteno ERAF projektu
„Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība”. Projekta kopējais
finansējums paredzēts 4,3 milj.euro apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējums - 3,4 milj.euro
(79,4%). Projekta ietvaros tiks veikti rūpniecības zonas ielu rekonstrukcijas darbi –
ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ielu ārējā apgaismojuma
un ārējās elektroapgādes rekonstrukcija, kas nodrošinās Daugavpils lielākās rūpnieciskās
zonas infrastruktūras pieejamību, kur tiek koncentrēti nozīmīgi pilsētas rūpniecības
uzņēmumi.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas attīstības programmu „Mana pils - Daugavpils” 2014.2020.gadam, Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno izstrādāt tehnisko projektu un sakārtot
Križu rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai.
2.6. Tūrisms

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem tūristu skaits Daugavpilī 2014.gadā
bija 39,1 tūkst.cilvēku, tai skaitā 13,9 tūkst. tūristu bija ārvalstu viesi. Pārskata gadā tūristu
skaits pieauga par 0,3 tūkst. cilvēku jeb par 0,8% vairāk kā iepriekšēja gadā. Kopš 2005.gada
ir pieaudzis tūristu skaits, kas apmeklē Daugavpils nozīmīgākos tūrisma objektus. Tas liecina
ne tikai par tūristu aktivitātes pieaugumu, bet arī par tūrisma nozares uzplaukumu un
attīstību kopumā. Saskaņā ar Daugavpils novada Tūristu informācijas centra datiem, ārvalstu
tūristi ir no Krievijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas, Zviedrijas,
Holandes, Somijas, ASV un citām valstīm.
Nozīmīgākie Daugavpils tūrisma objekti: Daugavpils cietoksnis ar Marko Rotko mākslas
centru, Daugavpils Teātris,

Māla mākslas centrs, Latgales Zoodārzs, Daudzfunkcionālais

sporta komplekss, Ledus halle, Spīdveja centrs – stadions „Lokomotīve”, Baznīcu kalns,
pilsētas vēsturiskais centrs ar pirmo gājēju ielu Latvijā – Rīgas ielu, kā arī citi objekti.
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Tūristu un nakšņotāju skaits naktsmītnēs Daugavpilī, cilvēku skaits
(Datu avots: CSP)

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Par svarīgu tūrisma objektu ir kļuvis Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Tā ir
vienīgā vieta Austrumeiropā, kur apskatāmi pasaules slavenā mākslinieka oriģināldarbi.
Mākslas centrā izvietotas ekspozīciju zāles, kamerzāle, konferenču telpas un atsevišķa telpa
bērnu aktivitātēm, kā arī mākslinieku rezidences – telpas dzīvošanai un radošām aktivitātēm.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ieguva divas Gada balvas kultūrā – Latvijas
televīzijas Kultūras redakcijas kultūras gada balvu „Kilograms kultūras” un laikraksta „Diena”
izdevuma „Kultūras diena” Gada balvu kultūrā.
2014.gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas centru apmeklēja 116 tūkst. tūristu, kas ir
1,6 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā (2014.gadā – 74,3 tūkst. apmeklētāju). No kopējā
apmeklētāju skaita 12,8 tūkst. personām tika sniegti centra pakalpojumi – rezidenču,
konferenču sektora un citi pakalpojumi (meistarklases, darbnīcas, vasaras jauniešu skola). No
kopējā apmeklētāju skaita 25% apmeklētāju bija no Krievijas, 25% - no Vācijas, 20% - no
Lietuvas, 10% - no Nīderlandes , 3% - no Itālijas, 2% - no ASV.
Mākslas centrā 2014.gadā tika noorganizētas 36 izstādes un 16 mākslinieku rezidenču
programmas, no tām – 3 starptautiskās, 11 kamermūzikas koncerti. Pārskata gadā tika
organizēts projekts „Marka Rotko starptautiskā konference „No Rīgas uz Daugavpili Rotko
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vilcienā” un projekta ietvaros tika iegādāta digitāla ekspozīcija „Digitālais un drukātais Rotko
fenomens”.
Rīgas iela
Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros Daugavpilī notika bezmaksas ekskursijas
„Rīgas iela Daugavpilī”. Rīgas iela ar vēsturiskajām klasicisma un jūgendstila ēkām atrodas
pilsētas vēsturiskajā centrā, kas izveidojās 19.gadsimtā un ir pilsētbūvniecības ansamblis ar
80 kultūrvēsturiskiem objektiem. Ekskursiju mērķis bija iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus un
viesus ar Daugavpils vēsturisko centru un tā plānojumu 19.gs. – 20.gs. sākum, un paplašināt
zināšanas par arhitektūras stilu daudzveidību 19.gs. Rīgas ielas apbūvē. Ekskursijas laikā
pilsētniekiem un pilsētas viesiem bija iespēja sajust galvenās ielas dzīves ritmu, ieskatīties
pilsētnieku iemīļotās promenādes tālā pagātnē un mūsdienās, kā arī novērtēt 21.gadsimta
atjaunoto ielu visā tās krāšņumā.
Daugavpils cietokšņa attīstība
Ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis – Daugavpils cietoksnis pakāpeniski
iegūst atjaunotu veidolu un kļūst par pieprasītu tūrisma objektu. Daugavpils cietoksnis ir
valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības piemineklis. Tā teritorijā atrodas vēl 35
atsevišķi kultūras pieminekļi. Šodien Daugavpils cietoksnis dinamiski attīstās kā lielākais
reģionālais kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības centrs. Daugavpils cietokšņa kultūras un
informācijas centrā var saņemt informāciju par cietokšņa vēsturi, aktuālajiem notikumiem un
attīstības plāniem. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma popularizēšanu,
Daugavpils cietoksnī tika veikta 1.krasta lunetes, sargu ēkas restaurācija, kā arī Nikolaja ielas
un tās apbūves atjaunošana. Pēc restaurācijas 1.krasta lunetes komplekss ir ērti apskatāms un
pieejams tūristiem, bet sarga mājiņa tiek izmantota tūrisma organizācijas mērķiem. Projekta
ietvaros ir restaurēti Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārti (valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis), atjaunots gājēju koka tilts pāri aizsarggrāvim, Daugavas ielas malā ierīkots
autotransporta stāvlaukums ar ielas apgaismojumu, kā arī atjaunots Nikolaja ielas posms,
rekonstruētas un jaunām funkcijām pielāgotas ēkas Nikolaja ielā 7 (sabiedriskās tualetes) un
Nikolaja ielā 13 (noliktava).
Cietoksnī darbojas Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, kur var apskatīt ekspozīciju
ar vēsturiskiem rasējumiem, fotogrāfijām, karavīru formas tērpiem un artefaktiem, kas atrasti
cietoksnī pēdējo gadu laikā. Saskaņā ar Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra
datiem Daugavpils cietoksni 2014.gadā apmeklēja 25, 8 tūkst. tūristu, kas ir 1,5 reizes vairāk
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kā iepriekšējā gadā. Kopš 2011.gada, kad sāka darboties Daugavpils cietokšņa kultūras un
informācijas centrs, Daugavpils cietoksni apmeklēja 51,6 tūkst. tūristu, tostarp arī tūristi no
Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Polijas, Igaunijas un citām
pasaules valstīm.
Latgales Zoodārzs
Katru gadu pieaug Latgales Zoodārza apmeklētāju skaits. Pārskata gadā to apmeklēja
44,6 tūkstoši, kas ir par 23,8% vairāk kā iepriekšējā gadā.
2014.gadā Latgales Zoodārzs realizēja ES līdzfinansēto projektu „ LIFE-HerpetoLatvia
„Conservation of rare reptiles and amphibiarts in Latvia”, kas ļāva piesaistīt Eiropas
Savienības fondu un Vides ministrijas līdzfinansējumu, uzlabot zoodārza kapacitāti, aizsargāt
Latvijā reti sastopamus abiniekus un rāpuļus, kā arī atbrīvot zoodārza laboratorijas jauniem
dzīvniekiem.
Latgales zoodārzā atrodas vienīgā zinātniskā laboratorija Eiropā, kur tiek pavairota
purva bruņurupuču suga Omus orbicularis. 2014.gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē Latgales
Zoodārzs izlaida dabā Daugavpils novadā 42 izaudzētus purva bruņurupučus. Latgales
Zoodārzs no 2004.gada pēta, aizsargā un popularizē sarkanvēdera ugunskrupjus Latvijā.
Pārskata gadā tika izlaisti dabā Daugavpils novadā vairāk kā 30 000 pieauguši ugunskrupji.
Latgales Zoodārzs pēc renovācijas atklāja 4 jaunus terārijus un saņēma dāvanā no citiem
Latvijas zoodārziem 7 sugu 16 jaunus dzīvniekus. Tas bagātināja zoodārza ekspozīciju,
padarīja to interesantāku, līdz ar to palielinājās zoodārza apmeklētāju skaits.
Latgales Zoodārzā strādā trīs zinātnieki ar 5 doktora grādiem, trīs Bioloģijas doktori,
Pedagoģijas doktors un Psiholoģijas doktors. Divi darbinieki paaugstināja zinātnisko
kvalifikāciju, mācoties Daugavpils universitātē Bioloģijas doktorantūrā. Pārskata gadā
zoodārza darbinieki publicēja 10 zinātniskus rakstus un konferenču materiālus, prezentēja 10
referātus četrās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 4 valstīs, pētot Latvijas dabu,
novadīja 56 lauku ekspedīcijas Latvijas teritorijā.

3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Daugavpils pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
Daugavpils pilsētas pašvaldības Nolikumu, kas ar izveidoto iestāžu starpniecību nodrošina
likumā noteikto funkciju, un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Galvenais finanšu dokuments, kurš
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nosaka pašvaldības rīcībā esošo finanšu resursu apjomu pamatfunkciju izpildei, izvirzīto
mērķu un prioritāšu realizācijai, ir Daugavpils pilsētas budžets. 2013.gada 9.septembrī tika
izveidota komisija, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un atbildīgie speciālisti,
kas izvērtēja prognozējamos ieņēmumus, izdevumus, sagatavoja budžeta projektu, iesniedza
izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē. Daugavpils pilsētas pašvaldības
2014.gada budžets tika apstiprināts 2014.gada 23.janvārī.
Sākot ar 2014. gadu Latvija pievienojās eirozonai. Līdz ar to šis bija pirmais gads, kad
pašvaldības budžets un konsolidētais gada pārskats tika sagatavots euro. Gatavojoties euro
ieviešanai, savlaicīgi tika veikta pašvaldības normatīvo aktu un citu lēmumu pielāgošana euro,
ievērojot euro ieviešanas kārtības likumā noteiktās prasības.
2014. gada valsts budžeta likumprojektu Ministru kabinets bija sagatavojis, nosakot par
prioritāti sabiedrības ienākumu nevienlīdzības mazināšanos, tādējādi Latvijas iedzīvotājiem
tika palielināta minimālā darba alga, neapliekamais minimums, kā arī būtiski paaugstināts
atvieglojums par apgādībā esošām personām. 2014. gadā darbaspēka nodokļu izmaiņas
noteica iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes saglabāšanu 2013. gada līmenī, savukārt, gan
darba ņēmēja, gan darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes tika samazinātas par
1 procentu, vienlaicīgi palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa mēneša neapliekamais
minimums no 64 euro līdz 75 euro un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par
apgādībā esošu personu no 114 euro līdz 165 euro.
Pēdējos gados, valsts budžeta sagatavošanas laikā, tiek plaši diskutēts par pašvaldību
ieņēmumu stabilitāti, nodokļu prognozēm un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
darbību. Pašvaldības neapstrīd nepieciešamību samazināt darbaspēka nodokļu slogu, taču
vērš uzmanību uz būtisku iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanas ietekmi uz
pašvaldību budžetu ieņēmumiem. Joprojām aktuāli ir finanšu izlīdzināšanas likuma grozījumi,
lai novērstu situāciju, kuru rezultātā četras no deviņām lielajām pilsētām jau ilgstoši ir
pašvaldības ar zemākajiem ieņēmumiem uz 1 iedzīvotāju.
3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības darbību un attīstības iespējas būtiski ietekmē Daugavpils pilsētas
pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi. Lai gan Daugavpils pilsētas vērtētie ieņēmumi uz
vienu iedzīvotāju ir zemākie valstī, pašvaldība sekmīgi realizē izvirzītos mērķus un nodrošina
obligāto funkciju izpildi, tai skaitā nodrošina pašvaldības iedzīvotājus ar publisko
infrastruktūru un ar virkni nepieciešamo pakalpojumu, tādu kā pirmsskolas, vispārējā un
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interešu izglītība, sociālā aprūpe un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī risina citus savas
teritorijas iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta izpilde, euro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2014.gada pārskats)
pamatbudžets

speciālais
budžets

100 361 752

2 341 398

30 844

102 733 994

Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā

9 529 863

174 066

9 402

9 713 331

Ieņēmumi

77 568 288

2 167 332

21 442

79 757 062

Saņemti aizņēmumi

13 263 601

0

13 263 601

Izdevumi, aizņēmumi,
ieguldījumi (kopā)

89 356 218

2 242 958

7 648

91 606 824

Izdevumi

82 634 120

2 242 958

7 648

84 884 726

Resursi izdevumu
segšanai (kopā)

Līdzdalība komersantu
pašu kapitālā
Aizņēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu
atlikums gada beigās

ziedojumi un
kopbudžets
dāvinājumi

0

597 607
6 124 491
11 005 534

0

0

597 607

0

0

6 124 491

98 440

23 196

11 127 170

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada kopbudžeta ieņēmumi sastādīja 79,8
milj.euro, t.sk.:
- pamatbudžeta ieņēmumi 77,6 milj.euro,
- speciālā budžeta ieņēmumi 2,2 milj.euro.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kopbudžeta ieņēmumu apjoms ir
samazinājies, , jo tuvojas nobeigumam iepriekšējā struktūrfondu plānošanas periodā uzsākto
projektu realizācija, ir samazinājies no valsts budžeta saņemto transfertu apjoms Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem

projektiem. Aizvadītais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods (2007.g. - 2013.g.)
Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir devis iespēju īstenot virkni nozīmīgu projektu, kuri nebūtu
iespējami bez līdzfinansējuma piesaistes.
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Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2012.-2015.g., euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais pārskats par 2012., 2013., 2014.g.
un saistošie noteikumi „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”)

Ieņēmumi

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

izpilde

izpilde

izpilde

plāns

73 519 835

82 283 998

79 757 062

68 343 459

71 817 038

80 375 409

77 568 288

66 092 235

39 600 735

42 806 677

43 319 033

40 914 117

35 211 558

38 176 745

38 746 088

37 111 372

382 600

383 141

216 037

386 481

2 935 779

3 206 223

3 067 273

2 851 764

270 222

280 563

321 426

290 000

252 577

147 454

75 913

86 614

106 949

90 000

157 542

199 048

190 324

60 000

58 140

39 820

62 369

39 000

256 404

287 069

405 607

3 426 233

3 815 223

3 701 408

3 912 821

117 000

440 207

61 704

0

Transferti kopā, t.sk.:

28 673 070

33 313 302

30 486 143

21 265 297

-Valsts budžeta transferti

21 032 769

25 558 212

21 156 134

11 104 487

6 861 488

6 959 281

8 548 341

9 460 810

778 813

795 809

781 668

700 000

1 688 251

1 899 433

2 167 332

2 251 224

139 858

219 038

239 547

240 000

1 011 689

1 161 509

1 502 292

1 577 829

Kopbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta
ieņēmumi kopā, t.sk.
Nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi kopā, t.sk.:
-Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
-Iepriekšējā
gada
nesadalītais iedzīv.ienāk.
nodokļa atlikums
-Īpašuma nodokļi
-Azartspēļu nodoklis
-Ieņēmumi
no
uzņēmējdarbības
un
īpašuma
-Valsts
(pašvaldību)
nodevas un maksājumi
-Sodi un sankcijas
-Pārējie
nenodokļu
ieņēmumi
-Ieņēmumi
no
pašv.
nekust.
īpašuma
pārdošanas
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

-Maksājumi no PFIF un
papildu dotācijas
-Pašvaldību
budžetu
transferti
Speciālā
budžeta
ieņēmumi kopā, t.sk.
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas
pašvaldības
(ielu) fondam

autoceļu

202 960
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Mērķdotācijas pasažieru
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi
dāvinājumi

un

525 098

487 829

398 315

422 884

11 606

31 057

27 178

10 511

14 546

9 156

21 442

0

Daugavpils pilsētas 2014.gada pamatbudžetā tika iekasēti ieņēmumi 77,6 milj.euro
apmērā, kas ir gandrīz par 2,8 milj.euro jeb 3,5% mazāk kā iepriekšējā pārskata gadā.
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi sastādīja 43,3 milj.euro jeb 55,8% no pamatbudžeta
ieņēmumiem, un to apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir pieaudzis par 0,5 milj.euro.
Viskrasāk nodokļu un nenodokļu ieņēmumu lielumu pašvaldības budžetā ietekmē iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms. Tas ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā
īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā sastāda 50%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
prognozes Daugavpils pilsētas pašvaldībai bija noteiktas 36,7 milj.euro apmērā, savukārt
izpilde sasniedza 38,7 milj.euro. Nodokļu prognozes pārpildes rezultātā bija iespēja palielināt
budžeta finansēto institūciju izdevumus gada laikā, piešķirt papildu finansējumu pašvaldības
obligāto funkciju un prioritāro mērķu izpildei, kā arī tika saglabāts naudas līdzekļu atlikums
pārskata gada beigās. Lai gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pamazām pieaug,
tomēr tie vēl nav sasnieguši līmeni, kāds bija pirmskrīzes periodā 2008.gadā - 40,7 milj.euro.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, 2014.gada 12 mēnešos no
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākumiem tika
faktiski ieturētas nodokļa summas (pēc pārskatiem) 46 056 034,50 euro apmērā (2013.gadā 45 485 580,82 euro), un budžetā faktiski iemaksātas nodokļa summas 44 857 050,79 euro
apmērā (2013.gadā – 45 044 987,44 euro).
Izmaiņas likumdošanā ietekmēs iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu lielumu
2015.gadā, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanu no 320 euro mēnesī līdz 360 euro
mēnesī un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu no 24 uz 23 procentiem.
Saglabājot nemainīgu nodokļa prognozes sadalījumu pašvaldību budžetiem un valsts
budžetam - 80% un 20% apmērā, nodokļa likmes samazināšana rada negatīvu fiskālo ietekmi
uz pašvaldības ieņēmumiem. Minimālās darba algas pieaugums ietekmēs

pašvaldības

budžeta izdevumu daļu. Līdzekļi nepieciešami ne tikai minimālās darba algas pieaugumam,
bet arī pārējo zemāk atalgoto darbinieku atlīdzības pieaugumam, lai kvalificētu speciālistu
mēnešalgas nebūtu ļoti tuvā apmērā mazkvalificētu darbinieku mēnešalgām.
Otrs lielākais nodokļu ieņēmumu avots, kas tiek iekasēts pašvaldības budžetā, ir
nekustamā

īpašuma

nodoklis.

Nekustamā

īpašuma

nodokļa
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pamatbudžetā sastādīja gandrīz 4 procentus. 2013.gada 1.oktobrī Ministru kabinets pieņēma
noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam. Valsts zemes dienests bija sagatavojis
pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma
tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta
informāciju, kadastrālo vērtību kopsummas Daugavpils pilsētā gan zemei, gan ēkām
2014.gadā bija pieaugušas par vienu procentu.
Pārskata gadā sekmīgi iekasēti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. Pamatojoties uz
izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā, bija plānoti nodokļa ieņēmumi 2,5 milj.euro apmērā,
savukārt izpilde par 5,6% pārsniedza sākotnējo plānu. Nodokļu administrācijas darbinieki
aktīvi strādāja pie iepriekšējo gadu nodokļu parādu iekasēšanas. Īpaši sekmīgi iepriekšējo
periodu nodokļu parādi tika iekasēti 2013.gadā – 465 012 euro. 2014.gadā tika iekasēti
iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādi 397 730 euro apmērā.
Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” 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.

2014.gadā Finanšu

nodaļā ir saņemti 1 707 nodokļa maksātāju iesniegumi, t.sk. no fiziskām personām 876, no
juridiskām personām 831 (2013.gadā saņemti 894, 2012.gadā saņemti 883 iesniegumi).
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
datu bāzē pēc stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri reģistrēti 104 042 nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju konti.
Pārskata gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

44 172,84 euro

apmērā šādām personu grupām:
 nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi politiski represētām personām –
1 787,84 euro;


nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi trūcīgām personām – 7 697,97 euro;



nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm -2 366,49 euro;



nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, pamatojoties uz Domes Saistošajiem
noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Daugavpilī” - 32 320,54 euro apmērā.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas datiem, nekustamā īpašuma
nodokļa parādi uz 2014.gada 31.decembri sastādīja 1 605 661 euro.
Lai sekmētu nodokļu iekasējamību un mazinātu nodokļu parādus, tika pieņemti 16
lēmumi par nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu un parāda sadalīšanu termiņos līdz
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vienam gadam par summu 117 641,40 euro, pieņemts 181 lēmums par parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā par 525 463,72 euro, no tiem labprātīgi un tiesu izpildītāju piedziņas
rezultātā nomaksāti 75 568,30 euro. Sākot no 2014.gada oktobra pieņemti 5 lēmumi par
labprātīgu nodokļa maksājumu parādu samaksu un parāda sadalīšanu termiņos par summu
202 160,63 euro. Gada laikā tika izsūtītas 9 kreditora prasības maksātnespējīgo uzņēmumu
administratoriem par summu 25 288,82 euro, izteikts 1 023 brīdinājums par nodokļa parāda
summu 570 208,20 euro apmērā, kā rezultātā nomaksāta 86 495,09 euro liela parāda summa.
Pieņemti 14 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 31 967,30 euro
apmērā juridiskām personām, kad ar tiesas nolēmumu tika pabeigts juridiskās personas
maksātnespējas process.
Trešais nodoklis, kura ieņēmumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā ir azartspēļu
nodoklis un pašvaldības budžetā ieņēmumi no šī nodokļu veida sastādīja 321 426 euro.
Sagatavojot izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumu plānu 2014. gadam, tika ņemti vērā
iepriekšējā gada ieņēmumu izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumu izpildes rādītāji. Ar
2014. gada 1. janvāri par 10% tika paaugstināta azartspēļu nodokļa likme ruletei, kāršu un
kauliņu spēlēm, videospēlēm un mehāniskajiem automātiem. Azartspēļu nodokli maksā
kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā kārtībā
saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no azartspēļu
nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi tās
pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. 2013.gada nogalē Dome
apstiprināja vadlīnijas azartspēļu organizēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā.
Vadlīnijās tika definēti būtiskākie iedzīvotāju interešu aizskāruma kritēriji un noteikts, ka
šobrīd esošais azartspēļu zāļu skaits nav palielināms. 2014.gadā azartspēļu nodokļa
maksātāju skaits nav palielinājies un tās bija 8 juridiskas personas.
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, tiek iekasētas valsts (pašvaldību)
nodevas, kuru apjoms sastādīja 106 949 euro jeb par 20 335 euro vairāk kā iepriekšējā
pārskata gadā. Valsts nodevas par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personas
apliecinošos dokumentos un civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, un
pārējās nodevas sastādīja 31 324 euro. Savukārt pašvaldības nodevu ieņēmumi 2014.gadā bija
75 625 euro, kurus veidoja:
 ieņēmumi no nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
sastādīja 25 263 euro,
 ieņēmumi no nodevas par būvatļaujas saņemšanu sastādīja 22 280 euro,
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 nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās iekasētas 6
191 euro apmērā,
 pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās iekasēta 12 094 euro,
 pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu 1 440 euro,
 pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu 2 670 euro,
 pārējās pašvaldības nodevas iekasētas 5 687 euro apmērā.
2014.gadā 190 324 euro apmērā pašvaldības budžetā iekasēti sodi un sankcijas. Tai
skaitā, naudas sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 64 102 euro un par
vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 126 222 euro. Salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu, naudas sodi par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem ir
samazinājušies.
Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma 202 960 euro apmērā veido dividendes,
kas saņemtas 202 723 euro apmērā un ieņēmumi par norēķinu kontu atlikumiem 237 euro
apmērā.
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir saņemti par
3% mazāk nekā gadu iepriekš un tie sastādīja 3 701 408 euro. Maksas ieņēmumu
samazinājumu izraisīja vispārizglītojošo skolu ēdnīcās sniegto maksas pakalpojumu
ieņēmumu kritums, jo paplašinot brīvpusdienu nodrošināšanas programmu, kas tiek
finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ir samazinājies pieprasījums pēc šāda maksas
pakalpojuma. Lielākie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku
maksa par bērnudārzu audzēkņu ēdināšanu 1 129 596 euro apmērā, ieņēmumi par nomu un
īri 807 959 euro, ieņēmumi par biļešu realizāciju 233 851 euro, maksa par personu
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) 792 722 euro un citi ieņēmumi.
Pārskata gadā palielinājušies ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, un tie
sastādīja 405 607 euro, kas bija par 41% vairāk nekā gadu iepriekš. Ievērojama summa tika
saņemta zemes gabala Kraujas ielā 2, Daugavpilī atsavināšanas rezultātā.
Ārvalstu finanšu palīdzība 61 704 euro apmērā tika saņemta Latviešu kultūras centra
projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” finansēšanai un Latgales
centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra darbībai.
Transfertu apjoms pašvaldības budžetā 2014.gadā sastādīja 30 486 143 euro un tie bija
39,3 % no pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. Valsts budžeta transferti – tās ir mērķdotācijas
pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, finansējums
projektiem, finanšu izlīdzināšanas rezultātā saņemtās dotācijas un cits mērķa finansējums.
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Transfertu lielumu kopējos pamatbudžeta ieņēmumos ir ietekmējis Eiropas Savienības fondu
finansējuma samazinājums, kas 2014.gadā sastādīja 6 581 525 euro (2013.gadā – 11 926 802
euro).
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir to pašvaldību vidū, kura saņem dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda. Tekošā gada izlīdzināšanas fonda dotācija sastādīja 3 717 930
euro, kā arī tika saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par iepriekšējo
gadu 61 600 euro apmērā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”
2014.gadā pašvaldība par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas tajos ievietoti līdz
1998.gada 1.janvārim saņēma dotāciju 46 970 euro apmērā. Papildu dotācija 4 721 841 euro
apmērā tika piešķirta Daugavpils pašvaldībai, jo esam to pašvaldību grupā, kurām ir zemākie
vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.
Pašvaldību budžetu transfertus veidoja saņemtie ieņēmumi no tām pašvaldībām, kuru
audzēkņi izglītojās Daugavpils skolās vai apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, lai
kompensētu izmaksas par šo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Viena audzēkņa
uzturēšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs 2014.gadā bija no 114,3 līdz 242,71 euro
mēnesī, savukārt pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs no 23,06 līdz 187,45 euro
mēnesī.
3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā sastādīja 82 634 120 euro, kas bija par 9,5% mazāk
nekā gadu iepriekš. No tiem 43% tika novirzīti mācību procesa nodrošināšanai, izglītības
iestāžu uzturēšanai un renovācijai, 34% pilsētas infrastruktūras objektu rekonstrukcijai,
teritorijas labiekārtošanai, zaudējumu kompensācijai pārvadātājiem, 10% sociālajai jomai,
7% kultūras un sporta objektu uzturēšanai un pasākumu finansēšanai un 6% pārējiem
izdevumiem.
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
(pēc valdības funkcijām) 2012. – 2015.g., euro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais pārskats par 2012., 2013., 2014.g.
un saistošie noteikumi „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”)

Izdevumu kategorija

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Vispārējie valdības dienesti

izpilde
5 063 248

izpilde
5 100 957

izpilde
4 346 409

plāns
5 311 739

897 691

1 003 483

1 254 866

1 311 425

Sabiedriskā
drošība

kārtība

un
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Ekonomiskā darbība

14 245 253

21 874 501

20 174 999

10 098 219

Vides aizsardzība

3 252 872

3 492 641

2 688 564

2 847 835

5 189 000

5 989 227

5 282 284

7 268 441

87 699

88 468

84 315

209 083

Atpūta, kultūra un reliģija

8 933 410

6 040 003

5 556 074

7 390 248

Izglītība

31 767 622

39 557 824

35 211 419

32 626 855

Sociālā aizsardzība

8 229 856

8 171 365

8 035 190

8 592 932

77 666 651

91 318 469

82 634 120

75 656 777

Pašvaldības teritorijas un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība

Izdevumi kopā

Izdevumu kategorijā „vispārējie valdības dienesti” bija paredzēts finansējums 4 346
409 euro apmērā pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pašvaldības parādu
procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem un citiem mērķiem. Izdevumu
samazinājumu šajā kategorijā ir izdevies panākt, veicot pašvaldībai izsniegto valsts
aizdevumu nosacījumu maiņu, pārejot no fiksētās uz mainīgo procentu likmi. Izmaiņu
rezultātā tika ietaupīti ievērojami finanšu resursi pārskata gadā, un pozitīvā ietekme būs
vērojama gan 2015.gadā, gan turpmākajos periodos.
Gada sākumā pašvaldības budžetā bija paredzēti finanšu resursi 560 000 euro apmērā
neparedzētiem gadījumiem, no kuriem gada laikā 222 936 euro tika piešķirti konkrētiem
mērķiem, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem, un pārklasificēti uz attiecīgās
nozares izdevumiem.
Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai,
ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem un citām aktivitātēm izlietoti līdzekļi 3 014 157
euro apmērā. 2015.gadā paredzēts veikt strukturālas izmaiņas Domes administrācijā. Tiks
izveidota jauna Domes struktūrvienību, kas centralizēti veiks iepirkumus pašvaldības iestāžu
vajadzībām, ar mērķi pastiprināt izdevumu kontroli un optimizēt izmaksas. Nākamajā gadā
tiks turpināti remontdarbi pašvaldības administrācijas ēkā, kā arī plānots iegādāties jaunus
transportlīdzekļus pašvaldības iestāžu vajadzībām. Automašīnu iegādes izdevumus paredzēts
finansēt no aizņemtajiem līdzekļiem, kas tiks plānoti budžetā pēc Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un Aizņēmuma līguma
noslēgšanas.
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Daugavpils pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs, tai skaitā,
pašvaldības intereses tiek pārstāvētas Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā un citās organizācijās. Dalības maksai
biedrībās 2014.gadā tika izlietoti 94 823 euro.
Procentu maksājumi par saņemtajiem aizņēmumiem ir ievērojami samazinājušies.
2014.gadā procentu maksājumi un izdevumi par kontu apkalpošanu kredītiestādēs sastādīja
952 312 euro.
Lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību
vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, savstarpējiem norēķiniem par
pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem novirzīti 285 117 euro.
Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi
sastādīja 1 254 866 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieauguši par 251 383
euro. Sabiedriskās kārtības uzturēšanu, pārkāpēju aizturēšanu, saukšanu pie atbildības,
sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzību pilsētas teritorijā ik diennakti veic Pašvaldības
policija. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes darbības nodrošināšanai
2014.gadā tika piešķirti asignējumi 1 028 952 euro apmērā. Gadu iepriekš tika palielināts
pašvaldības policijas darbinieku skaits, izveidojot papildus jaunu patruļgrupu, tāpēc pārskata
gadā iestādes uzturēšanas izdevumi ir ievērojami pieauguši. Pašvaldības policijas funkciju
izpildei tika veikta jaunu automašīnu iegāde, piesaistot aizņēmumu.
Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, tiks piešķirti 152 434 euro
Glābšanas dienesta darbībai, kurš nepieciešamības gadījumā spēj operatīvi reaģēt uz
negadījumiem gan vasaras un ziemas periodā, kā arī veic izglītojošo funkciju par drošības
pasākumiem uz ūdens pilsētas skolu audzēkņiem un pārējiem iedzīvotājiem. Pārskata gadā
tika veikta Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta likvidācija, pievienojot to pašvaldības
iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, bez tam, Daugavpils dome ir pilnvarojusi
Glābšanas dienesta darbiniekus kopā ar Pašvaldības policijas darbiniekiem piedalīties zivju
resursu aizsardzības pasākumos un veikt uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto
pakalpojumu finansēšanu, paredzot tam līdzekļus pašvaldības budžetā. Izdevumu apmaksa
tiek veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu un 2014.gadā
izdevumi sastādīja 73 480 euro. Pēc ilggadīgām sarunām par šo izdevumu finansēšanu no
valsts budžeta līdzekļiem, ir panākts, ka 2015.gadā no valsts budžeta līdzekļiem tiks saņemta
daļēja kompensācija - līdz 15 euro par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu.
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Izdevumu kategorijā „ekonomiskā darbība” pēdējos gados ievērojami pieauga
finansējuma apmērs, jo summas vairāku miljonu euro apmērā tika investētas pašvaldības
infrastuktūras objektos struktūrfondu finansēto projektu ietvaros. 2014.gadā šo izdevumu
apjoms samazinājās, jo tuvojas nobeigumam iepriekšējos gados uzsākto projektu realizācija.
2014.gadā izdevumi šajā kategorijā sastādīja 20 174 999 euro. Tika turpināta projektu
realizācija un ieguldīti līdzekļi šādos infrastruktūras objektos:


Daugavas ielas rekonstrukcijai 2 458 204 euro apmērā,



Tranzītielas A13 rekonstrukcijai 4 391 773 euro apmērā,



Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstībai 748 538 euro apmērā,



Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamībai 1 982 075 euro apmērā,



Autotransporta mezgla būvniecības turpinājumam 2 500 190 euro apmērā,



Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras attīstībai 2 556 289 euro apmērā.
Līdzās projektu finansējumam, arī pašvaldības budžeta līdzekļi 2 111 480 euro apmērā

tika novirzīti ceļu infrastruktūras uzturēšanai – greiderēšanas darbiem, asfaltbetona seguma
ceļu bedrīšu remontam, luksoforu objektu un ceļa zīmju uzturēšanai, sabiedriskā transporta
pieturu būvniecībai, Vienības tilta pār Daugavas upi gājēju celiņu, margu un konstrukciju
remontdarbiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un citiem darbiem. Bez tam, ceļu
infrastruktūras uzturēšanas darbos tika ieguldīti autoceļu fonda līdzekļi, kas saņemti
pašvaldības speciālajā budžetā.
Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un kopšanai
iztērēti 54 850 euro.
Zaudējumu kompensācijai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par
pārvadājumiem autobusos un tramvajos tika novirzīti 3 345 988 euro. Kompensāciju apjoms
ir pieaudzis, jo papildināts braukšanas atvieglojumu klāsts – bezmaksas braukšana
sabiedriskajā transportā tika noteikta pensionāriem vecumā no 70 gadiem (iepriekš šāda
atlaide bija noteikta pensionāriem no 80 gadu vecuma). 2015.gadā pašvaldība ir nolēmusi
piešķirt skolēniem tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus abos sabiedriskā
transporta veidos (2014.gadā skolēni varēja izvēlēties bezmaksas braukšanu tikai vienā no
sabiedriskā transporta veidiem).
Biedrības „Tūrisma informācijas centrs” funkciju veikšanai finansējums sastādīja 25 612
euro.
Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods sniegs mūsu pilsētai iespēju arī
nākamo gadu laikā saņemt ievērojamus finanšu resursus transporta infrastruktūras attīstībai.
Lai nākotnē izmantotu Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas, 2015.gadā pašvaldība
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uzsāks autotransporta infrastruktūras attīstības tehnisko projektu sagatavošanu, paredzot
līdzekļus 301 787 euro apmērā, tai skaitā, tehniskā projekta izstrādei Smiltenes ielas
divlīmeņa pārvada būvniecībai ar pievadiem līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam.
Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un
sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā bija paredzēts finansējums
2688564 euro apmērā. Tas tika novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai –
atkritumu apsaimniekošanai 2 010 148 euro apmērā, notekūdeņu savākšanai, novadīšanai,
lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem 670 175 euro apmērā un zivju resursu
aizsardzības pasākumiem 8 241 euro apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir izlietoti līdzekļi 5 282 284
euro apmērā. Budžeta ietvaros 1 194 237 euro tika novirzīti ielu apgaismošanai un ielu
apgaismojuma tīklu apkalpošanai, 1 547 790 euro novirzīti teritorijas apsaimniekošanas
darbiem - pilsētas apzaļumošanai, kapsētu uzturēšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai,
pilsētas noformējumam svētku laikā, tehniskās

dokumentācijas izstrādei teritorijas

labiekārtošanas projektiem un citām aktivitātēm, kā arī 382 253 euro izlietoti Komunālās
saimniecības pārvaldes administrācijas funkciju izpildei.
Turpinājās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā. Nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā,
tehniskās dokumentācijas izstrādei, vidi degradējošu būvju nojaukšanai finansējums sastādīja
352 688 euro. Pārskata gadā tika veikta nekustamā īpašuma (48 712 m2) iegāde kartodroma
izveidei 53 000 euro vērtībā.
Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome dzīvojamā fonda
uzturēšanai, tekošajiem un kapitālajiem remontdarbiem izlietojusi 258 947 euro. Bez tam,
pašvaldība realizējusi savu līdzdalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumos
275 521 euro apmērā, ieguldot līdzekļus daudzdzīvokļu māju siltināšanai, fasāžu
rekonstrukcijai, kāpņu telpu logu un durvju nomaiņai.
Pārskata gadā turpinājās vairāku projektu realizācija. Daugavpils cietokšņa Nikolaja
ielas un tās apbūves atjaunošanai ieguldīti 371 613 euro, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanai un popularizēšanai Daugavpilī un Grodņā izlietoti 552 316 euro, tūrisma un
aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstībai izdevumi sastādīja 286 491 euro un pārējiem
projektiem 7 428 euro.
2015.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir izdevumu pieaugums,
jo budžetā ir paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai jauniem Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem un finanšu korekcijas
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

42

segšanai. Nākotnes projektu īstenošanai, paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas
sagatavošanai šādiem mērķiem:
 Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras objektu attīstībai 196 160 euro apmērā,
 Sporta un kultūras infrastruktūras attīstībai 141 275 euro apmērā,
 Teritorijas un mājokļu infrastruktūras labiekārtošanai 86 483 euro apmērā,
 Pārējām aktivitātēm 41 522 euro apmērā.
Īstenojot pilsētas attīstības projektus, pastāv riski - neparedzētas situācijas vai notikumi,
kuri var negatīvi ietekmēt projekta kopējo mērķu sasniegšanu. Projektu ieviešanas procesā
pastāv neattiecināmo izmaksu rašanās risks, kas var radīt papildu slogu pašvaldības
budžetam. Būtisks risks, kas var apdraudēt pašvaldību, ir finanšu korekcijas piemērošana
struktūrfondu līdzfinansētajos projektos, saistībā ar to, ka pašreiz ir aizdomas, ka būvdarbu
veicējs ir viltojis Valsts ieņēmumu dienesta izziņas par nodokļu parādu neesamību un
uzvarējis vairākos publiskajos iepirkumos ES fondu projektu ietvaros. 2015.gada laikā
pašvaldība turpinās strādāt ar projektus uzraugošām institūcijām, lai minimizētu
neattiecināmo izdevumu rašanos.
Veselības nozares finansēšana netiek veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot
Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Sporta medicīnas centra darbību, kam finanšu resursi
pārskata gadā sastādīja 84 315 euro.
Šobrīd ārkārtīgi nelabvēlīga situācija izveidojusies ar speciālistu pieejamību SIA
“Daugavpils reģionālā slimnīca”. Tāpēc 2015.gadā pašvaldība ir paredzējusi finansējumu
atbalsta pasākumiem veselības aprūpes pieejamībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem
100 000 euro apmērā.
Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastādīja 5 556 074 euro.
Pēdējos gados ievērojami finanšu resursi tika ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi
īstenojot Eiropas fondu apguves programmas.
Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījusies Latgales centrālā bibliotēka, kas veic
kultūras, izglītības, informācijas un sabiedrības komunikācijas funkcijas. Galvenais darbības
mērķis ir apmierināt esošo lietotāju vajadzības un piesaistīt jaunus lietotājus. Kopumā
bibliotēku darbībai izlietoti 591 624 euro, tai skaitā, saņemts finansējums sadarbības
programmas ietvaros ar ASV vēstniecību, finansējums publisko bibliotēku darbinieku
konferencei un citām aktivitātēm. Pārskata gadā uzsākta vecās un pilnībā nolietojušās
datortehnikas pakāpeniska nomaiņa bibliotēkas filiālēs. Datortehnika bezmaksas lietošanā
publiskajām bibliotēkām saņemta 2004.-2005.gados projekta „Valsts vienotā informācijas
sistēma” ietvaros. Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu
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infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Lai iekārtotu mūsdienīgu, prasībām atbilstošu
periodikas un interneta zāli, 2015.gadā tiks uzsākti remontdarbi Latgales centrālās
bibliotēkas telpās, būs izstrādāts tehniskais projekts, telpu funkcionālais plāns Jaunbūves
bibliotēkai, un veikta logu nomaiņa. Investīciju plānā iekļautās aktivitātes tiks īstenotas arī
turpmākajos gados, lai uzlabotu publisko bibliotēku informācijas tehnoloģiju bāzi un
nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju
skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja rīkotie
pasākumi. Muzeja darbībai izdevumi sastādīja 303 698 euro. Muzeja krājumus papildināja
izstāde „Latvijas nauda”, kas bija veltīta Latvijas naudas vēsturei no 1922.gada līdz
1940.gadam un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas līdz 2014.gadam, kad tika ieviests euro.
Latvijas – Balkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Museum Gateway”
ietvaros, savai attīstībai un modernizācijai muzejs saņēma nepieciešamo aprīkojumu.
2015.gadā pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti programnodrošinājumam, lai iegādāto
aprīkojumu varētu izmantot ekspozīcijās. Pie ieejas muzeja ekspozīcijā tiks iekārtots
informatīvais kiosks, kurā ar multimediju starpniecību tiks veidots stāstījums par muzeja
piedāvājumu – ekspozīcijām, izstādēm, muzejpedagoģiskām programmām un citiem
pakalpojumiem.
Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un
Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Plašs kultūras pasākumu klāsts notika 2014.gadā, kuru
organizēšanai Kultūras pārvalde izlietoja 478 069 euro. Par svarīgāko 2014.gada notikumu
kļuva "Gaudeamus" - lielākie Baltijas studentu Dziesmu un deju svētki. Bez tam, pārskata gadā
Kultūras pārvalde saņēma valsts budžeta mērķdotāciju 8 644 euro apmērā pašdarbības
kolektīvu vadītāju atlīdzībai, un projektu ietvaros saņēma finansējumu mākslinieku izstāžu
organizēšanai un Senjoru Dziesmu un deju svētkiem 16 052 euro apmērā.
Lai sekmētu kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, pašvaldības
teritorijā darbojas vairāki kultūras centri, kuri tiek finansēti no budžeta līdzekļiem – Latviešu
kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, Poļu kultūras centrs un
Kultūras pils. Šo centru mākslinieciskie kolektīvi aktīvi piedalās pašvaldības rīkotajos
pasākumos. Kultūras centru darbībai, ēku uzturēšanai un projektu aktivitātēm izdevumi
sastādīja 1 529 968 euro. Pārskata gadā tika veikta tehniskā projekta izstrāde iestādes
„Kultūras pils” ēkas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai.
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Pakāpeniski sāk atdzimt Daugavpils teātris, kuram pašvaldība sniegusi atbalstu grūtajos
brīžos un turpina to darīt arī tagad. Teātra telpu uzturēšanai un citiem mērķiem budžeta
finansējums sastādīja 118 373 euro.
Ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis - Daugavpils cietoksnis pakāpeniski
iegūst atjaunotu veidolu, un ir pieprasīts tūrisma objekts. Tajā darbojas Cietokšņa kultūras un
informācijas centrs, un finansējums tam sastādīja 46 168 euro. Par svarīgu tūrisma objektu ir
kļuvis Marka Rotko mākslas centrs. Izveidotā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
uzturēšanai, pasākumu īstenošanai izlietoti 819 843 euro, tai skaitā 150 724 euro liels
izdevumu apjoms tika finansēts no maksas pakalpojumu ieņēmumiem, 133971 euro – no
valsts budžeta un 101887 euro – no projektu ietvaros saņemtā finansējuma. Starp lielākajiem
projektiem var minēt projektu „No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā”. Minētais projekts
balsojumā par Eiropas kultūras gada notikumiem Rīga 2014 ir atstājis visspilgtākos iespaidus.
Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko
audzināšanu un izglītošanu, izmantojot dzīvnieku kolekcijas ekspozīciju. Latgales zoodārza
izdevumi 124 138 euro apmērā tika segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un 116 317 euro
tika novirzīti projektam „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā”. Eiropas Savienības
līdzfinansētā projekta ietvaros, Latgales zoodārzs paplašināja ekspozīciju un palielināja
apmeklētāju skaitu. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā stāvoklī, tāpēc
daļējai remontdarbu veikšanai 2015.gadā tiks piešķirti līdzekļi ēkas apdares rekonstrukcijai
un ekspozīcijas „Krokodilu zāle” izveidošanai.
Lai veicinātu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un
iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas jau vairākus gadus tiek organizētas bērnu
vasaras nometnes, radot iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai vasarā, apgūstot jaunas
iemaņas un prasmes, kā arī liela interese bērniem un jauniešiem ir par vasaras nodarbinātību.
Finanšu resursu apjoms šiem mērķiem sastādīja 283 171 euro. Bez tam, pilsētas jaunieši aktīvi
piedalās dažādos Jaunatnes departamenta un sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos,
darbojas Jauniešu neformālajā izglītības centrā. Finanšu resursu apjoms šīm aktivitātēm
sastādīja 69 801 euro. Projektam „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes
politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās” tika izlietoti 1 050 euro.
Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniedza pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai organizācijas pasākumu īstenošanai, tika piešķirts finansiāls atbalsts no
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda 42 130 euro apmērā.
Sporta aktivitātēm novirzīti izdevumi 965 130 euro apmērā, radot apstākļus atpūtai,
garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai. Pirmo reizi
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pašvaldībā tika veikta mākslīgā ledus laukuma uzstādīšana, lai dažādotu iedzīvotāju brīvā
laika pavadīšanas iespējas. Šim mērķim tika nomātas iekārtās 41 898 euro vērtībā.
Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedza 43
% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastādīja 35 211 419 euro. No 2014.gada
aprīļa tika veikta izglītības iestāžu grāmatvedības centralizācija.
Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvi un dažādu interešu
izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi 29 257 176 euro apmērā tika novirzīti Izglītības pārvaldei
izglītības iestāžu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību
procesa nodrošināšanai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Tai skaitā, finansējums
pirmsskolas izglītībai sastādīja 11 327 155 euro, pamatizglītībai, vispārējai un profesionālajai
izglītībai 14 807 216 euro, interešu izglītībai 1 002 270 euro, skolēnu ēdināšanai un asistentu
pakalpojumiem 1 134 761 euro un izglītības vadībai un metodiskajam darbam 985 774 euro.
Ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina skolas vecuma bērnus, Daugavpils pilsētas domes
pašvaldība no 2014.gada palielināja to skolēnu loku, kuriem ir tiesības saņemt bezmaksas
pusdienas. Pašreiz bezmaksas pusdienas tiek nodrošinātas 1 -8.klašu skolēniem.
Daudzās izglītības iestādēs ir nepieciešams veikt energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumus, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu renovāciju, ugunsgrēka signalizācijas
ierīkošanu un pastaigu nojumju atjaunošanu. Gatavojoties jaunajam Eiropas Savienības fondu
plānošanas periodam, tiks izstrādāti tehniskie projekti vairāku pirmsskolas iestāžu ēku un
vispārizglītojošo skolu sporta zāļu renovācijai. Ļoti svarīgi ir veikt mācību un darba vides
uzlabošanu 6.pirmssolas izglītības iestādē. 2015.gadā ieplānots pārcelt 6.pirmsskolas
izglītības iestādi uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidussolas telpām, pielāgojot skolas telpas
bērnudārza vajadzībām.
Pašvaldības īstenotā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas
pašvaldības ēkās” ietvaros, 2014.gadā tika turpināti vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu
ēku rekonstrukcijas darbi, lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumu
kvalitāti, energoefektivitātes palielināšanu un uzlabotu ēku ārējo izskatu un pilsētvides
pievilcību. Šogad noslēdzās skolu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanas termiņš.
Budžeta izdevumi infrastruktūras attīstības projektiem kopumā sastādīja 2 730 390 euro.
Kā Dienvidlatgales reģiona kultūrizglītības reģionālo centru ir iecerēts attīstīt
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu „Saules skolu”. Profesionālās skolas finansēšanai
izlietoti 673 976 euro. Viena no vidusskolas iecerēm ir piesaistīt Eiropas Savienības
finansējumu ēkas korpusa modernizēšanai – ēkas Saules ielā 6/8 rekonstrukcijas pabeigšanai,
izbūvējot un labiekārtojot telpas ēkas 3.stāvā atbilstoši profesionālās dizaina (mākslas)
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izglītības standartiem, un renovējot telpas ēkā Muzeja ielā 3, Daugavpilī profesionālās ievirzes
izglītības programmu un vispārizglītojošo priekšmetu mācību telpu izveidei.
Treneru atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādei sporta nodarbībām,
kā arī sporta bāzu uzturēšanai, labiekārtošanai un citām aktivitātēm, Daugavpils pilsētas
Sporta pārvalde un Bērnu jaunatnes sporta skola izlietojusi finanšu līdzekļus 2 544 657 euro
apmērā.
Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši Domē
noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu
studentiem. No 2014.gada pašvaldība ir paredzējusi piešķirt stipendijas topošajiem ārstiem,
lai ieinteresētu jaunus ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Pārskata gadā
izmaksāto stipendiju apmērs sastādīja 5 220 euro.
Sociālās aizsardzības jomas izdevumi ir pašvaldības prioritāte un pašvaldības
pamatbudžetā tiem izlietoti 8 035 190 euro jeb 10% no pamatbudžeta izdevumiem. Sociālo
lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus
pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms sastādīja 5 031 940 euro (izdevumi bērnunamampatversmei „Priedīte” uzskaitīti atsevišķi). Daugavpils pilsētas pašvaldība tāpat kā
iepriekšējos gados, nodrošināja pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības noteikumiem, un
sociālo pabalstu izmaksai tika novirzīti 3 392 108 euro.
Gada nogalē Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība bērnunams – patversme „Priedīte”
tika izveidota par patstāvīgu iestādi, kura nodrošina bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo
rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes
iegūšanu. Bērnunama „Priedīte” funkciju izpildei izdevumi sastādīja 590 932 euro.
Ņemot vērā, ka likums „Par Valsts budžetu 2015.gadam” dod tiesības ņemt aizņēmumus
sociālo programmu investīciju projektiem, 2015.gadā pašvaldība plāno veikt infrastruktūras
uzlabošanu Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23, piesaistot aizņēmumu. Provizoriski darbu
izmaksas tiek prognozētas 205 030 euro apmērā.
2014.gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar
invaliditāti pašvaldībā varēja saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta
pakalpojuma mērķis bija palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt
vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.).
Asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīja 618 425 euro. Līdzekļi tika saņemti no valsts
budžeta.
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Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts līdzfinansē grupu māju (dzīvokļu) izdevumu
segšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas projekta “Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”
ietvaros. 2014.gadā šim mērķim izlietots valsts finansējums 7 803 euro apmērā.
Latvijas Bērnu fonda finansējums psihologu pakalpojumu apmaksai sastādīja 8 680 euro.
Sekmīgi turpinājās Eiropas Savienības finansētā projekta īstenošana „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi”, kas deva iespēju saņemt atbalstu bezdarba gadījumā. 2014.gadā ir apgūti
līdzekļi 310 061 euro apmērā. Pārējiem projektiem izlietoti 35 417 euro, tai skaitā lielāko
projektu vidū ir sociālā taksometra pakalpojumi, veicinot pārrobežu mobilitātes aktivitātes
starp Daugavpili, Zarasiem (Lietuva) un Visaginas (Lietuva) un projekts „Dabas terapija
vienlīdzīgas dzīves pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”.
Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums 20 711
euro tika piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Līdzekļus no šī fonda bija
tiesīgas saņemt organizācijas, kuras sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši
pašvaldībā noteiktajai kārtībai un saņēmušas Sociālo jautājumu komitejas atbalstu.
Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību
aizstāvēšanu nodrošina Bāriņtiesa, kas izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā
iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžu ģimenes rīcību, piedalās
lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas
piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. Šī dienesta darbībai un tā funkciju
nodrošināšanai izdevumi sastādīja 145 706 euro.
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs nodrošina mājokli,
pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ
nespēj sevi aprūpēt. Personu skaits, kuras atrodas šī centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki.
Pensionāru sociālā apkalpošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīja
1 265 515 euro. 2014. gadā tika veikta lifta ierīkošana otrajā korpusā. Līdzekļus šim mērķim
finansējuma trūkuma dēļ jau vairākus gadus nebija iespējams paredzēt iepriekšējo gadu
budžetos. 2015.gadā tiks veikts veļas žāvēšanas telpas remonts un turpināsies sanitāro telpu
renovācija, paredzot šiem mērķiem līdzekļus pašvaldības budžetā.
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2012. - 2015.g.
(pēc ekonomiskās klasifikācijas), euro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais pārskats par 2012., 2013., 2014.g.
un saistošie noteikumi „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”)

Izdevumu
kategorija

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Atlīdzība

izpilde
28 128 000

izpilde
30 415 813

izpilde
32 300 144

plāns
32 068 136

Preces un pakalpojumi

19 054 395

19 051 575

18 679 737

21 812 921

Subsīdijas un dotācijas

2 715 530

4 220 175

4 259 545

4 156 197

Procentu izdevumi

1 452 553

1 328 412

945 464

389 101

Sociālie pabalsti

4 837 514

4 257 713

3 814 371

4 018 644

Uzturēšanas izdevumu
transferti
Pamatkapitāla
veidošana
Dažādi izdevumi, kas
veidojas
pēc
uzkrāšanas principa
Kapitālo
izdevumu
transferti
Pavisam

1 165 521

448 862

322 352

604 364

18 030 735

31 595 919

22 312 507

12 592 216

353

x

x

x

2 282 050

x

x

15 198

77 666 651

91 318 469

82 634 120

75 656 777

3.3 Speciālais budžets

Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2014.gadā sastādīja 2 167 332 euro, kas ir par 267 899 euro jeb 14,10 % vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Speciālā budžeta ieņēmumus veido:


autoceļu fonds, kas paredzēts pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai, ielu seguma bedru
remontam,



dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kas tiek novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo
stihisko izgāztuvju likvidācijai, ezeru un ūdenskrātuvju labiekārtošanai, atkritumu
apglabāšanai,



mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, kas tiek piešķirtas zaudējumu
kompensācijai par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un
zaudējumu kompensācijai par invalīdu pārvadāšanu,
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pārējie ieņēmumi.
Gada laikā saņemtie ieņēmumi netika izlietoti pilnā apmērā, tika saglabāts naudas

līdzekļu atlikums perioda beigās. Speciālā budžeta izdevumu apjoms sastādīja 2 242 958 euro.
Izdevumi, kas tika segti no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2014.gadā sastādīja 344
551 euro (2013.gadā – 109 766 euro), kuri tika novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo
stihisko izgāztuvju likvidācijai – 38 013 euro, pilsētas ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu
ūdens kvalitātes kontrolei – 2 935 euro, Porohovkas ezera ekoloģiskā un ainaviskā stāvokļa
uzlabošanas pasākumiem un rekreācijas zonas ierīkošanai – 68 184 euro, biotualešu nomai,
uzstādīšanai un apkalpošanai un konteineru uzstādīšanai - 48 320 euro, Šūņupes (posmā no
Cietokšņa ielas līdz Stacijas ielai) krastu gultnes un caurtekas tīrīšanas darbu veikšanai
ūdensteces ainavisko hidroloģisko vērtību paaugstināšanai –57 027 euro, Meļņičkas upes
ainaviskā un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai – 42 510 euro, rekultivētās sadzīves atkritumu
izgāztuves „Demene” vides monitoringa darbiem un infiltrāta attīrīšanai – 64 422 euro,
degradēto teritoriju labiekārtošanai – 18 172 euro, pārējiem darbiem – 4 968 euro.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētā valsts budžeta Valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācija 2014.gadā 1 502 292 euro apmērā (2013.gadā – 1 161 509 euro)
tika izlietota pilsētas ielu seguma renovācijas darbiem – 1 074 323 euro, greiderēšanas
darbiem – 84 040 euro, asfalta seguma bedrīšu remontam – 55 952 euro, asfaltbetona seguma
plaisu aizliešanas darbiem – 44 467 euro, ceļu satiksmes regulēšanas un drošības līdzekļu
uzturēšanai – 57 429 euro, Vienības tilta pār Daugavu konstrukciju remontam un citiem
darbiem – 186 081 euro apmērā.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta AS “Daugavpils
satiksme” zaudējumu kompensēšanai 396 115 euro apmērā (2013.gadā – 544 867 euro).
Zaudējumu kompensācija par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas
vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma sastādīja 22 608 euro. Zaudējuma kompensācija
par 1. un 2.grupas invalīdu pārvadāšanu AS “Daugavpils satiksme” tika novirzīta 373 507
euro.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2014.gadā saņēma ziedojumus 21 442 euro apmērā
(2013.gadā saņēma ziedojumus 9 156 euro), tai skaitā:


sociālo struktūru un pasākumu atbalstam fiziskas personas ziedoja – 2 193 euro
un juridiskas personas – 175 euro, t.sk., SIA „Alfa Drošība Groups” 75 euro un
„Nordea Bank Finland Plc” Latvijas filiāle 100 euro;



sportistu atbalstam ziedoja biedrība „Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru
padome” - 4 024 euro;
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pilsētas svētku pasākumiem ziedoja „Nordea Bank Finland Plc” Latvijas filiāle 500
euro, AS „Trasta Komercbanka” 300 euro, AS „SEB” banka 2 000 euro;



līdzdalībai grantu programmā „Impulss” ziedoja AS „Swedbanka” – 10 000 euro;



kultūras, izglītības struktūru un pasākumu atbalstam ziedoja firma „GVT Canada”
1 300 euro, AS „SEB” banka 450 euro, nodibinājums „Kultūras un attīstības fonds”
500 euro.

3.4. Pašvaldības ilgtermiņa saistības

Pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka
gadskārtējā valsts budžeta likums. Parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš
kārtējā saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies
atmaksāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā
gada budžeta kopapjoma (pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). 2014.gadā
saglabājas likumā par Valsts budžetu noteiktie ierobežojumi pašvaldībām uzņemties
ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot
saistības pakalpojumiem līdz trim gadiem, kas nepieciešami saimnieciskās darbības
nodrošināšanai, kā arī likumā noteikto infrastruktūras objektu un Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Aizņēmumu saņemšana
iespējama tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes
atļaujas, kura pārrauga pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar ņemtajiem
aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem un galvojumiem.
Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšana notika piesaistot
aizņemtos līdzekļus Valsts kasē. Daugavpils pilsētas dome pārskata gadā saņēma aizņēmumus
13,3 milj. euro apmērā un veica aizņēmumu atmaksu 6,1 milj. euro apmērā. Saistību apmērs
2014.gadā sastādīja 8,90% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez
mērķdotācijām. Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu, Dome savlaicīgi pildīja savas
saistības un veica maksājumus, kuriem iestājās maksāšanas termiņš.
Daugavpils pilsētas dašvaldības 2014.gada laikā saņemtie aizņēmumi
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2014.gada pārskats)

Mērķis

Aizņemtā
summa (euro)

Atmaksas
termiņs

43 426

20.05.2033.

Projekta "Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās
apbūves atjaunošana" īstenošanai
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Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta (automašīnu) iegādei

90 199

21.03.2021.

3 605 642

20.10.2032.

zonu

1 210 157

20.03.2034.

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

2 257 543

20.03.2034.

Projekta "Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils
pilsētā" īstenošanai
Projekta "Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona
infrastruktūras attīstība" īstenošanai
Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldības ēkās" īstenošanai

2 288 061

20.03.2034.

528 014

20.03.2034.

1 111 386

20.03.2034.

Projekta "Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras
attīstība Daugavpils pilsētā" īstenošanai

211 902

20.09.2034.

Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās" īstenošanai
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā"
īstenošanai
Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldības ēkās" īstenošanai

242 896

20.09.2034.

294 743

20.09.2034.

195 555

20.09.2034.

Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs" īstenošanai

22 000

20.11.2034.

Projekta "Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas
infrastruktūras attīstība" īstenošanai

1 162 077

20.11.2034.

ERAF projekta "Tranzītielas A13 rekonstrukcija
Daugavpils pilsētas teritorijā" īstenošanai
Projekta "Daugavpils pilsētas industriālo
pieejamības veicināšana" īstenošanai

Pārskata gada beigās aizņēmumu apjoms (pamatsummas) sastādīja 50 985 730 euro.
Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2014. sastādīja 7 891 581 euro, tai
skaitā ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” – 3 013 618
euro,

studējošo kredītiem – 5 963 euro,

projekta „Daugavpils tramvaju transporta

infrastruktūras renovācija” īstenošanai 4 872 000 euro.
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Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības ( ar procentiem), euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais pārskats par 2012., 2013., 2014. un
saistošie noteikumi „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam”)

Rādītājs

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Pavisam*

Aizņēmumi

3 886 392

4 043 567

4 204 850

3 880 047

56 175 191

Galvojumi

1 014 102

1 753 828

392 207

727 201

10 143 891

Citas
ilgtermiņa
944 070
871 863
352 693
19 665
39 330
saistības
Ilgtermiņa saistības 5 844 564
6 669 258
4 949 750
4 626 913
66 358 412
kopā
Saistību apmērs
11,95
12,65
8,90
8,41
x
(%)
*dati no saistošajiem noteikumiem par 2015.gada pašvaldības budžetu (“pavisam”
atspoguļo visas saistības, kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2015.gada)
3.5. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā tiek uzskaitīta
pēc pašu kapitāla metodes (iepriekš tika uzskaitīta pēc izmaksu metodes). Līdzdalība
radniecīgo uzņēmumu kapitālā uz 2014.gada beigām sastādīja – 36 859 152 euro. Gada laikā
pašvaldība ir ieguldījusi naudas līdzekļus SIA „Daugavpils lidosta” un SIA „Daugavpils dzīvokļu
un komunālās saimniecības uzņēmums” kapitālā – kopā 597 607 euro apmērā.

Finanšu līdzekļu ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2014.gadā, euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2014.gada pārskats)
Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījumi uz
31.12.2014.

AS “Daugavpils satiksme”

1 780 605

SIA “Daugavpils lidosta”

824 756

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”

499 500

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”

675 641

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
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SIA “Daugavpils ūdens”

6 092 080

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”

1 017 054

PSIA “Parkings D”

41 310

SIA “Labiekārtošana D”

514 709

SIA “Daugavpils autobusu parks”

1 902 561

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca"

5 129 844

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

13 765 123

SIA“Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
KOPĀ

431 623
36 859 152

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek
uzskaitīta pēc pašu kapitāla metodes un gada laikā izmaiņas nav notikušas. Līdzdalība
asociēto kapitālsabiedrību kapitālā - SIA “Latgales laiks”, AS “Daugavpils specializētais
autotransporta uzņēmums”, SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” uz gada beigām sastādīja
10 455 579 euro.
3.6 Saīsinātā bilance

Gada pārskats sagatavots kā vienas vienības konsolidētais pārskats, izslēdzot
savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Pārskatu
valūta ir euro.
2014.gada konsolidētais gada pārskats, euro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2014.gada pārskats)

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi

263 790 782

255 850 236

113 776

134 458

2. Pamatlīdzekļi

216 312 985

200 831 640

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

47 314 731

54 662 705

1. Nemateriālie ieguldījumi
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4.Ilgtermiņa

prasības

un

uzkrājumi

nedrošām ilgtermiņa prasībām

49 290

221 433

Apgrozāmie līdzekļi

14 861 803

13 396 776

4. Krājumi

1 064 536

985 057

5. Debitori

2 377 129

2 226 467

292 968

471 922

11 127 170

9 713 330

278 652 585

269 247 012

214 020 381

205 770 740

1 197 378

1 311 712

2. Budžeta izpildes rezultāti

212 823 003

204 459 028

Kreditori

64 632 204

63 476 272

3. Ilgtermiņa saistības

47 965 106

41 537 295

4. Īstermiņa saistības

16 667 098

21 938 977

278 652 585

269 247 012

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem un projektiem
7. Naudas līdzekļi
BILANCE
PASĪVS
Pašu kapitāls
1. Rezerves

BILANCE

3.7. Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums
Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo zemi
zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas budžeta
iestāžu ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju
neatņemama sastāvdaļa.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 2013.-2014.gadā, euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2014.gada pārskats)

Atlikusī
vērtība
pārskata
perioda
beigās
216 312 985

AKTĪVS

Pamatlīdzekļi

Atlikusī vērtība
pārskata
perioda sākumā

Izmaiņas
2014.gadā,
salīdzinot ar
2013.gadu

200 831 640

+ 15 481 345

Zeme, ēkas un būves

182 830 687

168 183 107

+ 14 647 580

t.sk. - dzīvojamās ēkas

7 536 611

6 916 681

+ 619 930



nedzīvojamās ēkas

61 403 360

57 236 837

+ 4 166 523



transporta būves

72 844 479

66 155 332

+ 6 689 147



zeme zem ēkām un būvēm

15 996 411

12 355 658

+ 3 640 753



990 607

967 103

+ 23 504



atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
pārējā zeme

6 242 743

9 698 659

-3 455 916



inženierbūves

14 064 655

11 357 010

+2 707 645

pārējais nekustamais
īpašums
Tehnoloģiskās
iekārtas
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

3 751 821

3 495 827

+255 994

1 433 584

1 707 600

- 274 016

7 930 324

7 888 968

+ 41 356

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

22 251 441

21 280 479

+ 970 962

326 239

303 235

+ 23 004

1 528 993

1 443 505

+ 85 488

Avansa
maksājumi
par
pamatlīdzekļiem
Uzkrājumi nedrošiem avansiem
par pamatlīdzekļiem

11 717



un

109 733

24 747

- 13 030

109 733

0

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība palielinājās
par 7,7% jeb par 15 481 345 euro, t.sk postenis „zeme, ēkas un būves” palielinājās par 8,7%
jeb par 14 647 580 euro,
No tiem


dzīvojamo ēku vērtība pieauga par 8,9% jeb par 619 930 euro;



nedzīvojamo būvju vērtība pieauga par 7,3% jeb par 4 166 523 euro;



transporta būvju vērtība pieauga par 10,1% jeb par 6 689 147 euro;
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inženierbūvju vērtība palielinājās par 23,8% jeb par 2 707 645 euro;



zemes vērtība zem ēkām un būvēm palielinājās par 29,5% jeb par 3 640 753 euro,
savukārt, pārējās zemes vērtība samazinājās par 35,6% jeb par 3 455 916 euro.

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību darbības rezultāti 2014.gadā
4.1.1. Izglītība

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā ir 49 iestādes, tai skaitā Daugavpils
pilsētas pašvaldības 29 pirmsskolas un 18 vispārējās izglītības iestādes, viena profesionālās
un viena interešu izglītības iestāde. 2014.gadā Daugavpilī darbojās 13 vidējās izglītības
iestādes un 5 pamatskolas, kuras apmeklēja

8 931 skolēns,

2014.gada septembrī

pirmklasnieku skaits bija 923, kas nedaudz palielinājās, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
(2013.gadā - 892). Daugavpils 29 pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4 521 bērns.
Daugavpilī gandrīz visi obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguves vecumu (5 gadi)
sasniegušie bērni ir nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pat brīvas vietas,
bet vecāki gaida vietu konkrētā iestādē. Uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2014.gada
31.decembri reģistrēti 189 bērni, lielākā daļa no kuriem vēl nav sasnieguši pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklēšanai nepieciešamo vecumu vai gaida vietu noteiktā iestādē.
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.639 „Par
grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.februāra lēmumā Nr.54”, no 2014.gada
1.aprīļa DPIP uzsāka centralizētu visu tās padotībā esošo izglītības iestāžu grāmatvedības
uzskaiti, izņemot Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”.
Pilsētas izglītības iestādēs darbu uzsāka

jaunie skolotāji – augstskolās pedagoga

specialitātes ieguva un darbu uzsāka vai turpināja 14 jaunie speciālisti. Pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās darbu uzsāka 8 jauni vadītāji.
Pilsētas izglītības iestādes turpināja realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas
pamatskolā un vidusskolā. 2014.gadā tika īstenotas izglītības programmas ar padziļinātu
priekšmetu apmācību: 3.vidusskolā – programma ar padziļinātu dabaszinību apguvi, Centra
vidusskolā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, 9.vidusskolā – ar padziļinātu angļu valodas
apguvi, Vienības pamatskolā – ar padziļinātu latviešu valodas apguvi, Krievu vidusskolā-licejā
– ar padziļinātu matemātikas apguvi, 13.vidusskolā – ar padziļinātu mūzikas apguvi.
15.vidusskolā jau no 1.klases ir paredzēta datorzinību apguve. 16.vidusskola ir licencējusi
pamatizglītības programmu ar latviešu mācību valodu, savukārt Ruģeļu pirmsskolas izglītības
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iestāde licencējusi programmu „Sports”. 2014.gadā izglītības iestādes aktīvi strādāja pie
1.klases skolēnu adaptācijas problēmu risināšanas, kā arī veidoja skolēniem labvēlīgu
iekļaujošo vidi.
Izglītības iestādes īstenoja arī izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām,

kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā: J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,

11.pamatskolā, 16.vidusskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Vienības
pamatskolā un 12.vidusskolā. 2014.gadā darbu turpināja arī pedagoģiskās korekcijas
programmas J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā un 17.vidusskolā.
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem augstus rezultātus absolventi sasniedza
(īpatsvars virs 60%): Krievu vidusskolā -licejā – 85,4%, Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 70,6%,
Daugavpils 3.vidusskolā – 64,7%, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā – 56,1%,
Daugavpils 9.vidusskolā – 50,0%. Ata Kronvalda fonda talantīgo skolēnu sasniegumu reitingā
par 2013./2014.mācību gadu (skolēnu sekmes, panākumi olimpiādēs, zinātniskais darbs)
lielo skolu grupā balvu „Mazā pūce” ieguva Krievu vidusskola-licejs, mazo skolu grupā balvu
„Mazā Pūce” ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola.
Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalījās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus. Ar DPIP Goda rakstiem
par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajās konferencēs tika apbalvoti
98 skolēni, bet LR Ministru prezidenta Atzinības rakstus saņēma 55 divpadsmito klašu
absolventi. 2014.gadā 9 Daugavpils skolēni ir kļuvuši par starptautisko olimpiāžu
uzvarētājiem, valsts olimpiādēs ir iegūtas 34, valsts un novada konkursos – 5 godalgotas
vietas, mūzikas konkursos – 18 pirmās vietas. Krievu vidusskolas-liceja skolnieks fizikas
olimpiādē ieguva bronzas medaļu, 10.vidusskolas skolnieks ieguva sudraba medaļu
starptautiskajā matemātikas olimpiādē. Latvijas 38.skolēnu zinātniskajā konferencē ir iegūtas
10 godalgotas vietas. Daugavpils skolēni gūst atzinību arī Latvijas mēroga konkursos:
erudīcijas konkursā „Eiropas pēdas Latvijā” pirmo vietu ieguva Krievu vidusskolas-liceja
komanda, otro vietu – Valsts ģimnāzijas komanda. Par skolēnu sagatavošanu dažāda līmeņa
olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām Goda rakstus saņēma 112 pedagogi.
Izglītības iestādēs tiek īstenotas arī interešu izglītības programmas atbilstoši 5 interešu
izglītības veidiem: pulciņos darbojās 4486 izglītojamie, no tiem lielākā daļa – 3065 –
kultūrizglītības programmās, 491 izglītojošais – citās izglītojošās programmās, 460 – sporta
izglītības programmās, 253 – jaunatnes darba programmās, 173 – tehniskās jaunrades
programmās un 23 – vides izglītības programmās. Visvairāk skolēnu ir izvēlējušies
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kultūrizglītības programmas, kuru īstenošana sekmē Dziesmu un deju svētku programmas
apguvi.
Liela vērība 2014.gadā tika pievērsta bilinguvālās izglītības un valsts valodas apguves
pilnveidošanas kvalitātei pirmsskolā un vispārizglītojošajās skolās. Pārskata gadā tika
īstenota jauna pašvaldības programma diferencētai pieejai lasītprasmes un rakstītprasmes
apguvei 1.klasē, skolām saņemot papildu finansējumu mācību gada I semestrī, kas rada
labvēlīgus apstākļus bērnu attīstībai un bērnu individuālo vajadzību ievērošanai.
DPIP aktīvi veic darbu karjeras izglītības jomā, rīkojot dažādas programmas, izglītības
izstādes un pasākumus skolēniem, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus pedagogiem,
akcentējot kompetenču apguvi un karjeras izvēli mācību saturā un procesā. Attīstot skolēnos
interesi par uzņēmējdarbību, tika organizēta interešu izglītības programma „Skolēnu mācību
uzņēmums (SMU)”. Skolēniem bija iespēja piedalīties uzņēmējdarbības forumā „TU ESI LV”
Rēzeknē, kā arī ASV vēstniecības un biedrības Young Media Sharks organizētajā jauniešu
karjeras attīstības 2 dienu programmā „Start strong” un papildināt savas zināšanas
uzņēmējdarbībā.
Izglītības iespēju un darba pasaules izzināšanai tiek uzturēta un attīstīta sadarbība ar
Daugavpilī esošajām izglītības un kultūras iestādēm: Daugavpils Universitāti, profesionālās
izglītības iestādēm, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, Daugavpils medicīnas
koledžu, augstskolu filiālēm, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Daugavpils
Marka Rotko mākslas centru, Latgales Centrālo bibliotēku, dažādu nozaru valsts, pašvaldības,
privātajiem uzņēmumiem un organizācijām, Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām.
Daugavpils izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē
un īstenošanā: 12 skolās darbojas projekts CLIL (Content and Language Integrated Learning –
Satura un valodas integrēta apguve), pilsētā tiek realizēts partnerības projekts ar
nevalstiskajām organizācijām „Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam”,
partnerības projekts ar nevalstiskajām organizācijām „Psihosociālā atbalsta un palīdzības
sniegšana Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un
ģimenēm ar bērniem”. 2014.gadā tika atklāta jaunā ES projektu programma izglītībā
Erasmus+ 2014-2020, kas paredz apgūt svešvalodas ārvalstīs, apgūt CLIL metodoloģiju, veikt
pētniecību un citas pedagoģiskās inovācijas. Izglītības iestādes izmanto ES Mūžizglītības un
Comenius programmu, Eiropas izglītības projektu „Internetplatforma eTwinning” iespējas,
projekts Euroscola realizēts 2 skolās, projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību
priekšmetos” (Global dimension in Social Sciences subjekts in Formal Education) iesaistījusies
viena skola, apstiprināts partnerības projekts „Atpakaļ nākotnē: liecības par mūsu eiropeisko
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vēsturi” (Back to the future: on the trail of our European history) ES programmā „Eiropa
pilsoņiem” (Europe for Citizens). Visas pilsētas skolas piedalījās programmās „Skolas piens”
un „Skolas auglis”, kā rezultātā visi 1.-9.klašu skolēni katru dienu bez maksas saņēma glāzi
piena un trīs reizes nedēļā svaigus augļus vai dārzeņus.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14
„Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem”” no 2014.gada 1.septembra vispārējās
izglītības iestāžu 1.-8.klašu skolēni tika ēdināti bez maksas (no 2013.gada 1.septembra bez
maksas tika ēdināti 3.-6.klašu skolēni). Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētie skolēni bez maksas izmanto vienu no pilsētas sabiedriskā transporta
veidiem, bet profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta
tiek apmaksāti 50% apmērā.
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu DPIP organizēja
jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot 13 – 14 gadus veciem
izglītojamajiem 340 darba vietas skolās, bet jauniešiem, kas vecāki par 15 gadiem, 254 vietu
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pārskata gadā tika pabeigti pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas būvdarbi
ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”
ietvaros šādās iestādēs:
• Daugavpils 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku ielā 1;
• Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku ielā 56;
• Daugavpils 15.logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils ielā 2A;
• Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma ielā 47;
• Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas ielā 45;
• Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku ielā 66;
• Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu ielā 100;
• Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas ielā 104A.
Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizēšanas rezultātā samazinājušās
ēku energoizmaksas, nodrošināts nepieciešamais mikroklimats iekštelpās. Uzlabojies ēku
ārējais izskats, kā rezultātā ēkas kļuvušas pievilcīgākas skolēniem un skolu personālam, kā arī
uzlabojies Daugavpils pilsētas arhitektoniskais veidols kopumā.
2014.gada augustā tika uzsākti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi
20.pirmsskolas izglītības iestādē, Inženieru ielā 16, un 22.pirmsskolas izglītības iestādē,
Poligona ielā 50. Darbu apjomos ietilpst ēku fasāžu, jumtu un 1.stāva grīdu siltināšana,
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ūdensapgādes, apkures un kanalizācijas inženierkomunikāciju nomaiņa apakšgrīdas daļā,
jaunu, energoefektīvu LED gaismas elementu uzstādīšana telpās.
Budžeta finansējuma mērķprogrammu ietvaros DPIP veica izglītības iestāžu kārtējos
remontus, nomainot mēbeles un aprīkojumu. 2014.gada nogalē tika izstrādāta Daugavpils
pilsētas vispārizglītojošo skolu datorklašu atjaunošanas programma 2014. – 2018.gadam,
kuras ietvaros 2014.gada decembrī 12 skolām tika iegādāti jauni datori un monitori mācību
procesa nodrosināšanai.
2014.gada 26.jūnijā LR VARAM ar lēmumu Nr.15.3/22 apstiprināja DPIP iesniegumu
projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldes izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros Valsts ģimnāzijā un 16.vidusskolā tika veikta
esošo gaismekļu nomaiņa uz efektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem. Projekta īstenošanas
rezultātā samazināsies kopējās izmaksas par piegādāto elektroenerģiju, tiks sasniegta lielāka
izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte un samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija.
2014.gadā DPIP padotībā esošajās iestādēs un auditējamās sistēmās tika veikti iekšējie
auditi: personāla vadības un materiālo resursu izlietošanas kontroles, iekšējās un ārējās
komunikācijas, darba laika uzskaites, pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas audits. Ir
auditēta iekšējā un ārējā komunikācija un veikta materiālo resursu izlietošanas kontrole.
DPIP pārskata gadā veica pētījumus, kuriem ir pedagoģiskā ievirze, tie monitorē
situāciju izglītības iestādēs, salīdzinot to dinamiku gada griezumā. Pamatojoties uz
pētījumiem,

tiek

veikti

secinājumi

turpmākai

darbības

plānošanai.

Tika

veikts

starpdisciplinārs pētījums „Veselīga uztura paradumi bērnu un pusaudžu dzīvesdarbībā”,
pētījumi „Skolēnu ēdināšana” un „Skolas soma”, kā arī pētījums par 4.klases skolēnu stāju un
fizisko īpašību rādītājiem. 2014.gada aprīlī – maijā tika veikta skolēnu vecāku un pedagogu
aptauja 1., 5., 8., 10.klasēs, lai izanalizētu Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstības
koncepcijas 2013.-2017.gadam konceptuālo uzstādījumu realizāciju un plānotu turpmāko
darbību.
BJC „Jaunība” pulciņos darbojās 3 230 audzēkņi, no tiem kultūrizglītības programmās – 1
534 , sporta izglītības programmās – 326, tehniskās jaunrades programmās – 352, jaunatnes
darba programmās – 912 un citās izglītojošās programmās – 106. BJC „Jaunība” audzēkņi un
skolotāji piedalījušies 71 pasākumā (konkursos, sacensībās, izstādēs u.tml.), savukārt BJC
„Jaunība” organizētos pasākumus apmeklējuši 23 514 interesenti.
Piedaloties pasākumos novadā, valstī un starptautiskā līmenī, BJC „Jaunība” audzēkņi un
pedagogi ir ieguvuši 243 godalgotas vietas. Augsti sasniegumi ir mopēdu pulciņa
dalībniekiem, kuri ieguvuši 22 medaļas un kausus, kā arī sezonas labākā braucēja titulu
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

61

Latvijā. Raķešu-kosmiskā modelisma pulciņš kopā ieguva četras 1.vietas, sešas 2.vietas un trīs
3.vietas. Daugavpils triatlonisti izcili nostartēja Latvijas čempionātā triatlonā, ieņemot pirmās
četras vietas. Orientēšanās pulciņa visaktīvākie 16 audzēkņi un paši skolotāji nopelnīja 12
pirmās vietas, 11 otrās vietas un 11 trešās vietas.
2014.gada 1.jūnijā BJC „Jaunība” rīkoja svētkus „Dziesma tev un man”, BJC „Jaunība”
kolektīvi aktīvi piedalījās pilsētas svētkos, tika sarīkotas 4 vasaras nometnes 164 bērniem.
Vasarā dažādas lietderīgas laika pavadīšanas iespējas nodrošināja klubi „Sudraba avoti”,
„Ruģeļi”, „Križi”, „Grīva”.
Latgales Centrālās bibliotēkas darbība organizēta tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un
kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu, kā arī pildītu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un
uzdevumus Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. LCB vienotajā struktūrā darbojas sešas
filiāles dažādos pilsētas mikrorajonos.
2014.gadā LCB un tās 6 filiālēs tika reģistrēti 17, 5 tūkst. lietotāji, no tiem 6, 6 tūkst.
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Salīdzinot ar 2013.gadu lietotāju skaits pieaudzis par 4,2%
jeb par 0,7 tūkst. lietotājiem. Gada laikā Daugavpils pilsētas bibliotēkas tika apmeklētas 218, 1
tūkst. reizes (t.sk. bērnu un jauniešu apmeklējums – 87,2 tūkst.). Attālināti, jeb virtuāli
bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 80, 4 tūkst. reizes. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu
apmeklētāju skaits pieaudzis par 3,5% jeb par 10,0 tūkst. apmeklētājiem un tas liecina par
publisko bibliotēku pakalpojumu nepieciešamību un popularitāti vietējā sabiedrībā. Pārskata
periodā lietotājiem tika izsniegti 475,4 tūkst. izdevumi (grāmatas, seriālizdevumi, nošu
izdevumi, elektroniskie, audiovizuālie dokumenti u.c.). No kopējā izsniegumu skaita 135,7
tūkst. izdevumi izsniegti bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. Pārskata gadā LCB un filiālēs
tika rīkotas 558 izstādes, tai skaitā 540 literatūras izstādes un 18 mākslas, fotogrāfiju un citu
radošo darbu kolekciju izstādes. Gada laikā organizēti 663 tematiskie pasākumi, t. sk. vairāk
kā 400 bibliotekāro stundu skolēniem.
Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka attīstīja sadarbību ar kaimiņvalstu
bibliotēkām, meklējot saskarsmes punktus pārrobežu projektu izstrādei. 2014.gada maijā tika
parakstīts sadarbības līgums starp Latgales Centrālo bibliotēku un Vitebskas Centrālo pilsētas
bibliotēku (Baltkrievija), izstrādāts un sagatavots parakstīšanai sadarbības līgums ar Zarasu
municipālo bibliotēku (Lietuva).
2014.gadā LCB noslēdza 11 sadarbības līgumus ar Daugavpils vispārizglītojošām un
profesionālajām mācību iestādēm par šo iestāžu bibliotēku krājumu iekļaušanu LCB
kopkatalogā, izmantojot BIS ALISE moduli SKOLU ALISE. LCB, kā reģiona galvenā bibliotēka,
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veic ļoti lielu administratīvo un tehnisko darbu kopkataloga veidošanā un uzturēšanā, kā arī
organizē apmācības un praktiskas nodarbības skolu bibliotekāriem.
Pašvaldības attīstības iespējas ir būtiski atkarīgas no cilvēkresursu kvalitātes. Izglītoti
iedzīvotāji un prasmīgs darbaspēks ir galvenie ekonomiskās attīstības priekšnoteikumi.
Cilvēkresursu attīstību un darbaspēka izglītošanu ietekmē vairāku izglītības sektoru –
profesionālās, augstākās un tālākizglītības programma piedāvājums.
Pārskata gadā tika uzsākta mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā ERAF aktivitātes ietvaros, ar kopējām
izmaksām virs 11 miljoniem euro. Tiek veikta Daugavpils profesionālās vidusskolas 6 ēku
renovācija, mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde. Pēc projekta īstenošanas
audzēkņiem pavērsīsies modernizētas profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības
programmu apguves iespējas, izmantojot mūsdienu nozaru prasībām atbilstošu mācību
aprīkojumu.
Vērienīgas investīcijas tiek ieguldītas Daugavpils Universitātes studiju programmu
kvalitātes uzlabošanā un vides pieejamības nodrošināšanā. Pārskata gadā tika pabeigta
Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusa būvniecība, dabaszinātņu un
matemātikas fakultātes korpusa pielāgošana un renovācija Parādes ielā 1, administratīvā
korpusa un koncertzāles pielāgošana un renovācija Vienības ielā 13. Būvniecības darbi tika
realizēti ERAF projekta ietvaros, ar kopējām izmaksām virs 11 miljoni euro. Universitātes
laboratorijas tika aprīkotas ar mūsdienīgām iekārtām un aprīkojumu, kas dos iespēju
studentiem strādāt ar iekārtām, kādas izmanto vadošās laboratorijas pasaulē.
4.1.2. Darbs ar jaunatni

2014.gada nogalē Daugavpils pilsētas pašvaldība saņēma Izglītības un zinātnes
ministrijas balvu „Darbs ar jaunatni 2014”, par to, ka

pašvaldība darbā ar jaunatni ir

tradīcijām bagāta un ka pašvaldības teritorijā tika izveidoti pietiekoši efektīvi un labvēlīgi
apstākļi jauniešu attīstībai.
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta nodarbinātības programma dod
iespēju saņemt atalgotu darbu vasaras laikā visiem pilsētas skolēniem vecumā no 13 līdz 19
gadiem, nestrādājošiem arodskolas studentiem līdz 19 gadiem (ieskaitot) un pusaudžiem no
13 līdz 19 gadiem, kas dotajā laikā nemācās un nestrādā, un kam dzīvesvieta ir deklarēta
Daugavpilī. Pārskata gada vasaras laikā tika nodarbināti 1 080 pilsētas jaunieši, tai skaitā 340
jaunieši no 13 līdz 14 gadiem tika nodarbināti pilsētas skolās un strādāja 4 stundas dienā un
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740 jaunieši no 15 līdz 19 gadiem tika nodarbināti pašvaldības iestādēs un strādāja 7-8
stundas dienā. Bērnu vasaras nometņu darbības laikā vairāk kā 100 pedagogiem tika
organizētas īstermiņa darba vietas
Lai veicinātu jauniešu, kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un
iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas vairākus gadus tiek organizētas bērnu
vasaras nometnes, radot iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai vasarā, apgūstot jaunas
iemaņas un prasmes. 2014. gada vasaras periodā tika organizētas 18 nometnes 796
dalībniekiem. Bez tam, Jauniešu organizāciju aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursa ietvaros
Daugavpils pilsētas dome atbalstīja arī 17 NVO nometnes, kurās piedalījās 428 bērni un
jaunieši.
Daugavpils pilsētas pašvaldība atbalsta brīvprātīgo darbu pašvaldībā. Pašvaldības
aktivitātēs tika iesaistīti 664 brīvprātīgie jaunieši, kas saņēma jaunas iemaņas un
daudzveidīgu darba pieredzi. Daugavpils jaunieši atbalsta gan pilsētas mēroga pasākumus,
gan piedalās Jaunatnes departamenta aktivitātes, gan arī iesaista citus jauniešus brīvprātīgo
kustībā, veidojot pozitīvu un jaunu pilsētas tēlu.
Pārskata gadā rīkotie lielākie pasākumi jauniešiem:
 Jauniešu problēmu forums;
 Pilsētas rokgrupu konkurss „Chemical Reaction 2014 – SPRING”;
 Jauniešu festivāls „ARTIŠOKS 2014”;
 Jauniešu neformālās izglītības pasākums „Arodskolu izaicinājums”;
 Starptautiskais ielu kultūras festivāls „URBANSTYLE 2014”;
 Piedzīvojumu spēle „Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”;
 Drošības dienas ar valsts policiju;
 Roka mūzikas maratons „STOP AIDS 2014”;
 Neformālās izglītības pasākums „Drošības dienas”;
 Ziemassvētku radošā LABORATORIJA ;
 Fotoizstāde JNIC;
 Ziemassvētku labdarības pasākums pilsētas mikrorajona klubos.
4.1.3. Sociālā aizsardzība, sabiedriskā kārtība
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde sniedz 47 sociālās palīdzības pabalstu
veidus. Pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes datu bāzes datiem, laika posmā no 2014.gada
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2.janvāra līdz 30.decembrim tika pieņemti izskatīšanai 65 573 iesniegumi, kas ir par 12 800
vairāk nekā 2013.gadā (52 773).
Finansējuma apjoms Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem,
tūkst. euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)

2010.
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo
pabalstu finansējuma apjoms

2 767,9

2011.

2012.

2013.

3 525,4 3 439,9 3 509,1

2014.
3 392,1

2014.gadā tika palielināts pašvaldības sociālo pabalstu klāsts un tika veikti grozījumi
Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas
domes sociālie pabalsti”, kā rezultātā atsevišķām klientu kategorijām palielināja ienākumu
līmeni, lai varētu saņemt sociālos pabalstus.
Pārskata gadā jaunie sociālie pabalsti un atvieglojuma veidi, kuri tiek noteikti saskaņā ar
grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos:
 personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgās
personas statusam, ir tiesības saņemt pabalstu atkritumu apsaimniekošanas izdevumu
segšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
 vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, ko Daugavpils iedzīvotāji var saņemt gadījumā,
ja ārkārtas situācijas pamatā ir finanšu līdzekļu trūkums plānveida ķirurģiskās operācijas
izmaksu segšanai;
 Daugavpils pensionāriem vecumā no 70 gadiem ir tiesības braukt pilsētas
sabiedriskajā transportā (tramvajā vai autobusā) bez maksas (iepriekš noteikumi paredzēja
bezmaksas braukšanu no 75 gadiem);
 tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksas apmaksai līdz 4 dienām ārstēšanās
stacionārā ir visām Daugavpils pilsētā deklarētajām pensijas vecuma personām un personām
ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksu sedz no valsts budžeta vai
apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem (agrāk bija noteikta kompensācija par 3 dienām
ārstēšanās stacionārā);
 atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuriem noteiktas medicīniskās
indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas
nepārsniedz 320 euro mēnesī.
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2014.gadā klientu ērtībai, dažādu veidu pabalstus varēja noformēt arī pilsētas
mikrorajonos. Šāda darba organizācija pozitīvi ietekmēja pabalstu saņemšanas procesu un
klientu apmierinātību, kā arī krietni samazinājās rindas Sociālo lietu pārvaldes telpās.
2014.gada decembrī tika veikti valsts un pašvaldību informācijas sistēmu pielāgojumi,
lai

nodrošinātu

2014.gada

24.septembrī

Saeimā

pieņemtajā

likumā

„Grozījumi

„Elektroenerģijas tirgus likumā”” noteikto pašvaldības pienākumu, izmantojot valsts
informācijas sistēmu savietotāju, sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma
sniedzējam aizsargāto lietotāju datus.
2014.gada decembrī tika veikti valsts un pašvaldību informācijas sistēmu pielāgojumi,
lai

nodrošinātu

2014.gada

24.septembrī

Saeimā

pieņemtajā

likumā

„Grozījumi

„Elektroenerģijas tirgus likumā”” noteikto pašvaldības pienākumu, izmantojot valsts
informācijas sistēmu savietotāju, sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma
sniedzējam aizsargāto lietotāju datus.
2014. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti, tūkst. euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde)

Lai uzlabotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas procesu,
2014.gadā tika uzlabota SLP informācijas sistēma LIETIS, kā arī tika uzsākts valsts iestāžu
informācijas sistēmu sasaistes process ar SLP informācijas sistēmu LIETIS, lai varētu
nodrošināt kvalitatīvu savstarpējo datu apmaiņu iestāžu pamatdarbības procesu efektīvai
nodrošināšanai. Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu sniedzēju vides atbilstību klientu
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vajadzībām, pārskata gadā Sociālo lietu pārvalde veica iekštelpu remontdarbus vairākās
nodaļās un struktūrvienībās.
2014.gadā Sociālo lietu pārvalde aktīvi iesaistījās pilsētas iedzīvotāju nodarbinātības
jautājumu risināšanā, īstenojot dažādas aktivitātes:
 darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas vai apgūšanas pasākumos
(pašvaldības sabiedriskie darbi) tika iesaistīti 599 bezdarbnieki;
 programmā

„Algotajos

pagaidu

sabiedriskajos

darbos”

tika

nodarbināti

90

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles norīkotie bezdarbnieki;
 programmas „Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošana Daugavpils
pilsētas pašvaldībā” ietvaros tika iesaistīti 48 jaunieši (2013.gadā – 47 jaunieši);
 programmā „prakses vietu nodrošināšana” tika nodrošinātas 35 mācību prakses vietas.
ES fondi un citi finanšu instrumenti ir labs veids, kā uzlabot sociālo pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti. Sociālo lietu pārvalde piesaista ārpus pašvaldības finanšu
instrumentus īstenojot sekojošus projektus:
1. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Sociālais taksometrs, veicinot
pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas”, kas veicina
pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas. Projekta ietvaros tika
iegādāta speciāli aprīkota automašīna un tika izveidoti un nodrošināti sociālā taksometra
pakalpojumi Daugavpilī, lai mazinātu mobilitātes traucējumus Daugavpils iedzīvotājiem ar
ratiņkrēsliem.
2. Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas ietvaros īstenotais projekts “Dabas terapija
vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”, kas
veicinās ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un pilnveidos vienlīdzīgu dzīves vidi, izmantojot
dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju. Projekta ietvaros tika iegādāts daudzveidīgs
sociālās rehabilitācijas aprīkojums, kā, piemēram, ratiņkrēslu pacēlājs, mobila iekārta kāpņu
laidu pārvarēšanai, ergonomiski virtuves priekšmeti un rakstīšanas komplekti, ortopēdiskie
matrači, datori, u.c. Projekta ietvaros Bērnunamā-patversmē „Priedīte” tika ierīkots
mūsdienīgs panduss, kuru projektēja, ievērojot visas starptautiskās drošības un kvalitātes
prasības. Kvalitatīva materiāla izmantošana ļaus būtiski paildzināt tā ekspluatācijas laiku. No
Sociālo lietu pārvaldes 5 sociālie darbinieki gan teorētiski, gan praktiski apguva plašāk un
mazāk zināmo dabas terapijas veidu, kā, piemēram, reitterapija, kanisterapija, smilšu, krāsu,
mākslas terapija, fitoterapija un aromterapija u.c., metodoloģijas un to praktisku pielietojumu
sociālās vides veidošanā, ieguva zināšanas par Dabas terapeitu profesionālajām iemaņām un
darba iespējām.
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Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs ir Daugavpils pilsētas
pašvaldības pieaugušo ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde, kas
nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām, kurām
noteikta invaliditāte un citām personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi
aprūpēt. Pārskata gadā teritoriālajā centrā dzīvoja 266 personas, t.sk. 139 personas ar kustību
traucējumiem, faktiskais vietu aizpildījums (gultas dienu skaits) bija 97 037. 2014.gada
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra otrajā korpusā tika ierīkots
lifts.
Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garantē pilsētas administratīvajā teritorijā
sabiedrisko kārtību un drošību. Pārskata gadā Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija
izveidoja papildus patruļu Daugavpils pilsētā komunālo jautājumu risināšanai atkritumu
apsaimniekošanas jomā. Lai sekotu pilsētnieku drošībai, tika pabeigta videonovērošanas
sistēmas paplašināšana un modernizācija, palielinot videokameru skaitu. Tika iegādāti četri
jauni transportlīdzekļi patruļgrupu darbības nodrošināšanai, jo ir būtiski palielinājusies
Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas darba slodze. Pārskata gadā
tika veltīts vairāk darba pilsētas iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanai un vairāk darba stundas
tika nostrādātas pilsētas masu pasākumu laikā, nodrošinot tajos kārtību un pilsētnieku
drošību. Turpinājās finanšu politikas pilnveidošana uzskaites un kontroles jomā, materiāli
tehnisko līdzekļu izdevumos ieviešot jaunu grāmatvedības uzskaites programmas
nodrošinājumu.
4.1.4. Kultūras un sporta joma
2014.gadā Daugavpilī tika organizēti kultūras pasākumi, kuros piedalījās pilsētas
iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības,
pašvaldības un valsts organizācijas. No 2014.gada darbību uzsāka vizuāli un funkcionāli
uzlabota Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes interneta mājas lapa un facebook.com
lapa, kur regulāri tiek ievietotas ziņas par pasākumiem un kultūras dzīves jaunumiem
Daugavpilī. Tas nodrošina plašākas iespējas informācijas apritei par kultūras dzīves
aktualitātēm pilsētā.
Lielākie starptautiskie kultūras pasākumi 2014. gadā Daugavpilī:
 X Daugavpils Starptautiskais folkloras festivāls, kura laikā 18 kolektīvi no Latvijas,
Baltkrievijas, Krievijas un Gruzijas koncertos un danču vakaros iepazīstināja pilsētas
iedzīvotājus un viesus ar savu tautu tradicionālajām dziesmām un dejām. Folkloras festivāla
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lielkoncertā norisinājās skate latviešu kolektīviem ceļā uz starptautisko folkloras festivālu
„Baltica 2015”. Festivāla ietvaros notika arī vairākas meistarklases festivāla apmeklētājiem un
dalībniekiem, kuru laikā varēja apgūt mūsu senču ikdienā izmantotās prasmes - mūzikas
instrumentu izgatavošanu no niedrēm, vissenāko sveču liešanas paņēmienu, kā arī apgūt
latviešu tradicionālās dziedāšanas iemaņas;
 Starptautiskais estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss. Sadarbībā ar “Slāvu
bazāra” direkciju martā notika jauno estrādes dziesmu izpildītāju konkurss, kura uzvarētāji
pārstāvēja Latviju Starptautiskajā festivālā „Slāvu bazārs Vitebskā – 2014” dažādās vecuma
grupās. Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija;
 17.Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētki „Gaudeamus”. Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas augstskolu studentu kolektīvi (kopā ap 5 000 dalībnieku) uzstājās Daugavpilī
2014.gada 27.-29.jūnijā. Svētki iesākās ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslas augstskolu
rektoru darbu izstādes atklāšanu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, labāko tautas deju
ansambļu koncertu, simfoniskās mūzikas koncertu, kur kā solisti uzstājās Baltijas valstu
mūzikas akadēmiju rektori, lāpu gājienu un atklāšanas pasākumu pie Marka Rotko Mākslas
centra. Turpinājumā, koncertos pie Daugavpils Universitātes un tautas deju lielkoncertā
Daugavpils Olimpiskajā centrā katra valsts rādīja savu sagatavoto nacionālo programmu.
Svētku noslēguma koncerts ar apvienoto kori un kopīgu dejošanu norisinājās Stropu estrādē;
 Latgales novada XIII Senioru dziesmu un deju festivāls. Gandrīz 900 dejojoši un
dziedoši seniori no visiem Latgales novadiem 26.jūlijā pulcējās Daugavpilī XIII novada Senioru
dziesmu un deju festivālā. Festivālā tika pārstāvēti latviešu, krievu, baltkrievu, poļu un
ukraiņu kolektīvi. Lielkoncertā Daugavpils Olimpiskajā centrā kopā ar labākajiem radošajiem
kolektīviem piedalījās solisti Dainis Skutelis un Andris Baltacis;
 III Starptautiskais Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2014. Festivāla
laikā Rīgas ielā tika izgaismoti vēsturiskie nami, skanēja mūzika, notika gājēju ekskursijas,
tika izvietoti jauni mākslas objekti, darbojās dzīvās skulptūras utt. Veselu mēnesi festivāla
ietvaros norisinājās dažādi mūzikas un mākslas pasākumi, kas noslēdzās ar Latgales koru
sadziedāšanos Vienības nama koncertzālē;
 VIII Starptautiskais bērnu un jauniešu cirka festivāls „Parad Alle”, kurā piedalījās 15
kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un Zviedrijas. Šis festivāls tika
iekļauts starptautiskā cirku festivālu sarakstā un guva atzinību Eiropā.
Nozīmīgākie valsts un pilsētas mēroga pasākumi 2014.gadā Daugavpilī:
 Solomona Mihoelsa diena 2014 Daugavpilī, kas tika veltītas izcilā aktiera, režisora,
pedagoga un sabiedriskā darbinieka S.Mihoelsa daiļradei;
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 Mākslas dienas Daugavpilī;
 Dzejas dienas;
 Lieldienu pasākums;
 Līgo svētki Daugavpilī;
 Slāvu kultūras dienas Daugavpilī;
 Daugavpilī pilsētas svētki „Pilsēta ar māju sajūtu”. Pilsētniekiem tika piedāvāts
Latvijas Radio bigbenda un Maestro Raimonda Paula koncerts kopā ar solistiem Kristīni
Prauliņu un Intaru Busuli. Vienības laukumā norisinājās leģendārās latviešu grupas
„Jumprava” koncerts. Pilsētas centrā uz piecām skatuvēm notika koncerti, dažādas sporta
sacensības, darbojās tirdziņi, atrakcijas bērniem, svētku gājiens u.c. pasākumi, bet vakarā
Vienības laukumā ar koncertu uzstājās populārā Krievijas grupa "BI-2" un Daugavmalā notika
svētku salūts, Olimpiskajā centrā notika nakts diskotēka "Daugavpils Takeover 2014". Pilsētas
svētku pasākumi turpinājās Daugavpils cietoksnī, kur tika piedāvāti dažādi koncerti, uzstājās
Baltkrievijas valsts iestādes „Kultūras centrs „Vitebska” vēsturisko rekonstrukciju klubs
„Vargentorn”, notika spēkavīru šovs cietokšņa laukumā, kā arī virkne citu pasākumu.
Daugavpils pilsētas svētku noslēgumā Vienības laukumā notika strūklaku šovs un uguns
teātris;


Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 24.gadadienas svinības Daugavpilī;



Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības ar lāpu gājienu;



Pilsētas svētku egles iedegšana, Otro Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas svētku
pasākumi.
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde Latviešu kultūras centrs un tā

struktūrvienības (kinoteātris „Renesanse” un Forštadtes kultūras nams) 2014.gadā organizēja
365 pasākumus, kurus apmeklēja 47,6 tūkst. skatītāju. Latviešu kultūras centrs organizēja
valsts, kultūrvēsturiskus, tradicionālus koncertus un pasākumus, kā arī izglītojošus un
izklaides pasākumus. Savā darbībā Latviešu kultūras centrs veicina kultūras vērtību
saglabāšanu, izplatību un pieejamību, kā arī kultūrprogrammu apmaiņu. Atbalsta
māksliniecisko kolektīvu pasākumus valsts un pilsētas mērogā, sekmē to dalību gan valsts,
gan starptautiskajās skatēs un festivālos. Pārskata gadā mākslinieciskie kolektīvi piedalījās
starptautiskajos festivālos Kanādā, Maķedonijā, Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā. Latviešu kultūras
centrā darbojas 16 mākslinieciskie un 2 profesionālie kolektīvi, tādi kā: profesionālais pūšamo
instrumentu orķestris „Daugava”, akordeonistu orķestris, folkloras kopa „Svātra”, folkloras
ansamblis „Dzīsma”, bērnu folkloras ansamblis „Dzīsmeite”, jauktais koris „Daugava”, vīru
koris „Forte”, sieviešu koris „Rūta”, jauniešu deju kolektīvs „Laismeņa”, senioru deju kolektīvs
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„Atbalss”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”, tautas mūzikas ansamblis „Rakari”, bērnu
deju kolektīvs „Pienupīte”, džeza ansamblis, balles deju kolektīvs „Sikspārnis”. 2014.gadā tika
sašūti jauni tērpu komplekti deju kolektīviem „Laismeņa” un „Saime”.
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde Kultūras pils 2014.gadā organizēja 168
pasākumus, kurus apmeklēja 99,0 tūkst. skatītāju. Pārskata gadā Kultūras pils iegādājās
koncerta gaismas aparatūru, kas ļaus organizēt starptautiska līmeņa pasākumus ar ārzemju
mākslinieku piedalīšanos, kā arī tika veikts grimmētavu, biļešu kases kosmētiskais remonts
un jaunu mēbeļu uzstādīšana.
2014.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs organizēja un
rīkoja Daugavpilī vairāk kā 80 kultūras masu pasākumus, kas tika veltīti Krievu kultūras
centra dibināšanas 20.gadadienai. Gada galvenais notikums Centrā bija pasākums Slāvu
kultūras dienas Daugavpilī, kura laikā notika Starptautiskā zinātniskā konference „XIX Slāvu
lasījumi”. Krievu kultūras centrā darbojas 8 radošie kolektīvi: folkloras ansambļi „Rusiči” un
„Slavjanka”,

bērnu

folkloras

ansamblis

„”Russkije

karagodi”,

vīriešu

ansamblis

„Vdohnovenije”, jauktais koris „Maļinovij zvon”, bērnu vokālais trio „Lapuški”, deju kolektīvi
„Uzori” un „Kružiliha”. Krievu kultūras centra rīkotajos pasākumos 2014.gadā piedalījās
vairāk kā 12,0 tūkst. pilsētas iedzīvotāju, ap 1,2 tūkst. personu apmeklēja 11 pastāvīgās
ekspozīcijas, kuras darbojas Krievu kultūras centrā, tostarp tūristi un ārzemju delegācijas no
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas un Turcijas.
2014.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Baltkrievu kultūras centrs organizēja
un rīkoja Daugavpilī 12 kultūras masu pasākumus, kurus apmeklēja ap 6,0 tūkst. skatītāju.
Baltkrievu kultūras centrā darbojas 7 radošie kolektīvi: baltkrievu tautas dziesmas ansamblis
„Kupalinka”, deju ansamblis „Ļanok”, teātra studija „Paulinka”, populāro dziesmu vokālais
ansamblis „Praleski”, akordeonistu ansamblis „Kvitnejuči maj”, senioru ansamblis „Spadčina”
un baltkrievu svētdienas skola „Vjasjolka”.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Poļu kultūras centrs organizēja un
rīkoja VII Starptautisko poļu jauniešu reliģisko dziesmu festivālu, kārtējo reģionālo poļu un
latviešu dziesmu konkursu, kuros piedalījās vokālisti gan no Latvijas pilsētām, gan no Lietuvas
un Polijas pilsētām. Poļu kultūras centrā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi: jauktais koris
„Promeņ”, deju kolektīvs „Kukaļečka”, vokālais ansamblis „Daugavas krāsas”, teātris
„Smaidošā varavīksne”, studentu klubs „Semper Polonia”, senioru klubs, kā arī bērnu klubiņš
„Polska Chatka”. Pārskata gadā Poļu kultūras centra pasākumus apmeklēja ap 5 tūkstoši
skatītāju, tai skaitā arī ciemiņi no Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas.
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2014.gadā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā struktūrvienībā
Daugavpils Māla mākslas centrā tika novadīti 88 pasākumi. Apmeklētāju skaits - 23,8 tūkst.,
salīdzinot ar 2013.gadu apmeklētāju skaits ir nedaudz pieaudzis, t.i. par 0,6 tūkst.
apmeklētājiem. Pašlaik muzeja krājumā ir 96 920 muzejiskie priekšmeti. 2014.gadā krājums
papildināts par 531 priekšmetu. 2014.gadā muzejs bija vienīgais muzejs Latgalē, kas
apmeklētājiem

bija

pieejams

bez

brīvdienām.

Pārskata

gada

laikā

Daugavpils

Novadpētniecības un mākslas muzejā un Māla mākslas centrā tika organizētas un atklātas 40
izstādes, tai skaitā 9 izstādes no muzeja krājumiem, ārpus muzeja eksponētas 18 izstādes.
Gada laikā muzeja speciālisti novadīja 195 ekskursijas, novadīja 122 muzejpedagoģiskās
programmas skolēniem formālās izglītības ietvaros un 6 interaktīvas programmas
pieaugušajiem mūžizglītības ietvaros.
Lielākās izstādes Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 2014.gadā:
 ceļojošā izstāde „Sāpju un cerību ceļš”, kas veltīta Latvijas iedzīvotāju 1941. un
1949.gada deportācijām;
 izstāde “Uz uguns un nāves robežas”, kas veltīta Pirmā pasaules kara simtgadei, ar kara
laika fotogrāfijām un unikāliem priekšmetiem, kas atrasti kauju vietās Daugavpils apkaimē;
 Sanktpēterburgas vaska figūru muzeja izstāde "No Karlsona līdz Avatāram";
 I.Smirnovas (Igaunija) rokām darinātā rotaļlietu – kaķu izstāde ''Kaķu nams'';
 Paņevežas Starptautisko keramikas simpoziju modernās keramikas kolekcijas izstāde,
600 šamota keramikas darbi, kuri radīti 19 starptautisko keramikas simpoziju laikā;
 Ģ. Zeiles gleznu personālizstāde „Gleznas. Mans laiks”;
 L. Doņika Latvijas Republikas militāro un militarizēto struktūrvienību krūšu nozīmju
(1990.-2014.) privātkolekcijas izstāde“ Gods kalpot Latvijai!”;
 Valsts svētkus sagaidot, 14.novembrī tika atklāta izstāde no muzeja krājumiem „Nauda
ar Latvijas dvēseli. Lats”, kas tika veltīta Latvijas naudas vēsturei.
Tradicionālie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotie pasākumi:
 Starptautiskā akcija – Muzeju nakts "Dzintara stāsti. Sarkanais." ar daudzveidīgām
aktivitātēm;
 Ģimenes diena, kas tika rīkota katra mēneša pēdējā svētdienā. Ģimenei muzejā bija
iespējams gan apskatīt ekspozīcijas un izstādes, gan piedalīties kādā no interaktīvajām
programmām.
2014.gada maijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, vairāk kā simts
Latvijas muzeju vidū, tika atzīts par bērniem draudzīgāko, iegūstot šajā nominācijā žūrijas
simpātiju gada balvu „Zelta puteklis 2013”. 2014.gadā aktīvi darbojās arī muzeja
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struktūrvienība – Daugavpils Māla mākslas centrs, kura darbinieki rūpējas, lai popularizētu,
saglabātu un stiprinātu Latgales keramikas tradīcijas un māla mākslu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci sporta jomā īsteno Daugavpils pilsētas
pašvaldības budžeta iestāde Sporta pārvalde, kas nodrošina Daugavpils pilsētas sporta
nozares attīstību, tās plānošanu un īstenošanu, organizē sporta pasākumus, kā arī veicina
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodarbojoties ar sportu. Sporta pārvaldes padotībā ir 13
struktūrvienības un sporta bāzes, tai skaitā Daugavpils ledus halle, sporta komplekss
„Celtnieks”, spīdveja stadions „Lokomotīve”, Sporta pārvaldes medicīnas centrs, kā arī
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola, kur nodarbojas 1 670 sportisti. Daugavpils sporta
klubos dažādos sporta veidos nodarbojas 2 733 sportisti. Daugavpils Bērnu un jaunatnes
sporta skolā īsteno 32 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, darbojas 133
sporta veidu grupas, tai skaitā 9 augstākās sporta meistarības grupas, 26 sporta meistarības
pilnveides grupas, 89 mācību – treniņu grupas un 9 sākuma sagatavošanas grupas.
Daugavpils sportisti piedalījās gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sporta sacensībās:
1 218 sportisti 121 reizi piedalījās Latvijas sporta sacensībās, 8 000 sportisti 48 reizes
piedalījās sporta pasākumos, kuri tika rīkoti Daugavpilī, kā arī 283 sportisti 52 reizes
piedalījās sporta sacensībās ārzemēs.
Daugavpils sportistu un sporta komandu godalgotie sasniegumi Latvijas un
starptautiskajos čempionātos pārskata gadā:


Cīkstone Anastasija Grigorjeva ieguva 1.vietu Eiropas čempionāta brīvajā stilā
un 3.vietu Pasaules čempionātā. Sportiste trešo reizi kļuva par Eiropas čempioni
un divus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas labāko sportisti;



Basketbolistes Nellija Cicane, Līga Golovko, Laura Okuņeva un Viktorija Ivanova
ieguva 2.vietu Baltijas kausa izcīņā;



Volejbola meiteņu komanda (dzimušas 1997.gadā) Baltijas kausa izcīņā ieguva
1.vietu;



Volejbola zēnu komanda (dzimuši 1997.gadā) Baltijas kausa izcīņā ieguva
1.vietu;



Spīdvejists Andžejs Ļebedevs ieguva godalgotu vietu Eiropas junioru
čempionātā spīdvejā;



Šahiste Elizabete Limanovska ieguva 3.vietu Eiropas čempionātā ātrajā šahā;



Sportisti seniori Inga Baroņenko, Vera Grinberte, Vladimirs Golubevs, Vladimirs
Dribincevs, Ļubova Pavļukova, Valērijs Petrovs, Sergejs Teležņikovs un
Aleksandrs Vnukovs ieguva godalgotas vietas Eiropas un pasaules čempionātos.
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Daugavpils sportisti Latvijas mērogā ieņem vadošas vietas tādos sporta veidos kā boss,
brīvā cīņa, grieķu – romiešu cīņa, ložu šaušana, paukošana, biatlons, taekvando, karatē,
vieglatlētika, airēšana. Pasaules jauniešu čempionātā Evanders Servuts ieguva 5.vietu boksā,
paukotāja Jana Vilcāne ieguva 5.vietu Nordic Čempionātā. Aleksandra Koblence Eiropas Triāls
sacensībās vieglatlētikā ieguva 7.vietu. Pasaules junioru čempionātā daiļslidošanā Deniss
Vasiļjevs ieguva 8.vietu, Pasaules jauniešu olimpiādē pilsētas sportiste Jūlija Tarvide ieguva
9.vietu vieglatlētikā un 9.vietu Pasaules jaunatnes Olimpiādē pludmales volejbolā ieguva
Anastasija Kravčenoka.
2014.gadā Sporta pārvaldes rīkotās augsta līmeņa sacensības:


brāļu Purvinsku piemiņas turnīrs - starptautiskās sacensības boksā;



P.Krupeņina piemiņas kauss - grieķu-romiešu cīņas;



H.Silova kauss vieglatlētikā - augstlēkšanā;



F.Vilcāna piemiņas kauss volejbolā;



„Errea Cup” sacensības futbolā;



„Burvīgās slidas” – sacensības daiļslidošanā;



tradicionālais 8. martā sieviešu hokeja mačs, kurā varēja piedalīties daiļā
dzimuma pārstāves no visas pilsētas;



Pasaules kauss posmam 50 kilometru skrējienā;



Jaungada skrējiens Dubrovina parkā.

2014. gadā turpinājās darbs pie pilsētas sporta bāžu attīstības un pilnveidošanas:
 Sporta bāzē „Dzintariņš” tika nomainīti logi un veikts ēdnīcas jumta seguma
remonts;
 Spīdveja stadionā „Lokomotīve” uzbūvētas jaunas ģērbtuves un dušas telpa;
 Vieglatlētikas manēžā nomainīts grīdas segums, veikts zāles kosmētiskais
remonts un jumta remonts;
 Stadionā „Celtnieks” tika nomainīti logi, veikti fasādes apdares darbi un
ģērbtuvju remonts;
 Daugavpils ledus hallē veikts avārijas izejas mezgla un dežūrtelpas remonts.
4.1.5. Dzīvokļu un komunālā saimniecība
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” apkalpo 846 mājas
1 469 077,6 m2 kopplatībā un veic dzīvojamo māju uzturēšanu, ēku elementu darbderīgā
stāvoklī saglabāšanu, inženierkomunikāciju tehnisko parametru un tehnisko iekārtu darba
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režīmā uzturēšanu 2014.gadā SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
veica dzīvojamo māju konstruktīvo elementu pārbaudes (sastādīti 10 140 akti), ventilācijas
sistēmu pārbaudes (sastādīti 10 140 akti), ūdens un kanalizācijas sistēmas pārbaudes
(sastādīti 34 440 akti), kā arī sastādīti 2 421 avārijas situāciju akti. Atbilstoši sanitārās
apkopes noteikumiem SIA „DDzKSU” veica apsaimniekošanā esošo piegulošo teritoriju un
koplietošanas telpu sakopšanu 1 214 137 m2 platībā, nozāģēja dzīvojamo māju pagalmu
teritorijā 219 kokus un koku zarus, frēzēja 50 celmu.
Dzīvojamo

māju

energoefektivitātes

paaugstināšanai

tiek

apgūts

pašvaldības

līdzfinansējums, tiek nodrošināta īpašumu tehniskā stāvokļa novērtēšana, sagatavots remonta
darbu apkopojums un veikti remontdarbi atbilstoši konstatētajam un iedzīvotāju
pieņemtajiem lēmumiem. Pārskata gadā dzīvojamajai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī
energoefektivitātes paaugstināšanai tika izmantots pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamās
mājas pilnas renovācijas darbiem par kopējo summu 179 277 euro (bez PVN), dzīvojamo māju
Raiņa ielā 14a, Raiņa ielā 17, Cietokšņa ielā 57, K.Valdemāra ielā 25, Gaismas ielā 28, Gaismas
ielā 30, Vienības ielā 23 tika izmantots pašvaldības līdzfinansējums daļējas renovācijas
darbiem par summu 15 370 euro (bez PVN). Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi dzīvojamajās mājās Teātra ielā 2, Cietokšņa ielā 70, Jātnieku ielā 88, kas tiks
pabeigti 2015.gadā. Ūdens skaitītāju rādījumu tālvadības nolasīšanas sistēma ierīkota
dzīvojamajā mājā Ģimnāzijas ielā 2, Daugavpilī .
2014.gadā

kapitālsabiedrība

saimnieciskās

darbības

nodrošināšanai

iegādājās

autopacēlāju, vieglo automašīnu, par 30% atjaunoja veco nolietoto datortehniku. SIA
„Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” sniedz papildus maksas
pakalpojumus būvniecības darbos, galdniecības darbos un skārdnieka pakalpojumus.
Papildus sniegto pakalpojumu apjoms 2014.gadā palielinājās par 17%.
2014. gadā SIA „Labiekārtošana D” veica kapu teritoriju uzturēšanu, kur atbilstoši līgumā
noteiktajam tika veikta jaunu apbedījuma vietu uzmērīšana, nospraušana 2 250 m2 platībā,
jaunu apbedījuma vietu ierīkošana 9 557 m2 platībā, ceļu un celiņu uzkopšana 22 219 400 m2
platībā, kapsētas teritorijā stihiski izveidoto atkritumu savākšana un izvešana 1 451 600 m2
platībā, savākto atkritumu izvešana un utilizēšana 1 193 t, brāļu kapu teritorijas uzturēšana
17 000 m2 platībā, kapsētu teritorijas appļaušana un avārijas koku zāģēšana.
Kapitālsabiedrība pārskata gadā veica apstādījumu kopšanu 89 503 m2 platībā, puķu
dobju, un piramīdu konstrukciju ierīkošanu, kā arī avārijas koku nozāģēšanu 317 gab., krūmu
griešanu 16 600 m2 platībā un celmu frēzēšanu, vasaras periodā veica

zāles pļaušanu

4 168 057 m2 platībā.
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Pārskata gada laikā tika veikts asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 5 655 m2 platībā,
grants ceļu greiderēšana darbi 1 178 km garumā, pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanai
nomainīts 4 883 m kabeļu un 130 gaismas ķermeņu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde” 2014.gads
iezīmējās ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem, kas pozitīvi ietekmēja Daugavpils pilsētas
attīstību. No iestādes pamatbudžeta un speciālā budžeta asignējumiem 2014.gadā Daugavpils
pilsētā tika renovēti un rekonstruēti ielu inženierkomunikāciju tīkli, veikta pilsētas
apgaismojuma tīkla izbūve.
Pilsētas lielākie labiekārtošanas darbi 2014.gadā:
 Dzīvojamo māju pagalmu ceļa seguma atjaunošana 422 m garumā;
 Pilsētas ielu seguma atjaunošana 6 252 m garumā;
 Pilsētas ietvju asfalta seguma atjaunošana 2 985 m garumā;
 viena jauna bērnu rotaļu laukuma uzbūve
 un 12 bērnu rotaļu laukumu rekonstrukcija un modernizācija;
 lietus ūdens kanalizācijas renovācija un izbūve Oškalna ielā, Višķu ielā 11, Ventspils
ielas posmā no Miera ielas līdz Tautas ielai, Jaunā ielā, Mēness ielā, Liliju ielas posmā no
Ventas līdz Liliju ielai Nr.57, Plotičku ielas posmā no Ventas ielas līdz Liepziedu ielai,
Liepziedu ielas posmā no Plotičku ielas līdz mājai Liepziedu Nr. 38, Stellas ielas posmā no
Komunālās ielas līdz Oškalna ielai, Odu un Vaļņu ielu krustojumā, Ventas un Plotičku ielu
krustojumā, Silikātu un Dunduru ielu krustojumā, Komunālās un Stellas ielu krustojumā;
 gājēju celiņu apgaismojuma tīkla un jaunu gaismekļu uzstādīšana 833 m garumā
Stropu mežā, posmā no Ķīmijas mikrorajona līdz Stropu estrādei, kas nodrošina gājēju
drošību un ērtību, pārvietojoties pa mežu no Ķīmiķu ciemata līdz Stropu estrādei;
 apgaismojuma tīkla un jaunu gaismekļu uzstādīšana 865 m garumā Stiklu ielā, posmā
no Dunduru ielas līdz Kūdras ielai;
 Daugavpils pilsētas ūdenstilpnu ainavas uzlabošana un tīrīšana veikta Šūņupes upes
posmā no Cietokšņa ielas līdz Stacijas ielai, Meļņičkas upes posmā no Gaismas ielas mājas Nr.
4 līdz Nometņu ielai, Porohovkas ezera krastu gultnes un caurtekas tīrīšanas darbi, piekrastes
labiekārtošana ūdensteces ainavisko un hidro-ekoloģisko vērtību paaugstināšana;
 jaunas bezmaksas autostāvvietas ar platību 600 m2 izbūve pie Poļu krusta, kas dos
iespēju ērti novietot automobiļus, kā arī veicinās tūrisma attīstību, nodrošinot piekļuvi pie
tūrisma objekta – Piemiņas krusta poļu leģionāriem;
 gaisa pārvada gājēju kāpņu vienkāršota renovācija Jaunforštadtes mikrorajonā, posmā
no Piekrastes ielas līdz Slāvu ielai;
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 betona kāpņu būves darbi Mežciema mikrorajonā, posmā no Daugavas ielas līdz
Daugavas upes krastam, Ozolu un Daugavas ielu krustojuma rajonā, kas atvieglos pieeju ūdens
avotam;
 sabiedriskā transporta pieturu nojumju montāža;
 žogu renovācija un jaunu atkritumu konteineru uzstādīšana pilsētas kapos;
 dzīvnieku patversmes ēkas renovācija un energoefektivitātes uzlabošana;
 1 150 būrīšu uzstādīšana pilsētas mežos zīlītēm un melnajiem mušķērājiem, priežu
audžu tīkllapsenes (Acantholyda posticalis Mats) masveida savairošanās vietās, kas mazinās
tīkllapsenes kaitējumu Daugavpils pilsētas mežam;
 Zemkopības ministrijas administrētā Zivju fonda projektu līdzfinansējuma divu
programmu īstenošana: „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lielajam Stropu ezeram” un
„Materiāltehniskās bāzes aprīkojuma iegāde Daugavpils pilsētas ūdensteču un ūdenstilpju
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai”, kā rezultātā tika palielināta Lielā Stropu ezera
zivju populācijas kvantitāte un atjaunināta materiāltehniskā bāze zivju resursu aizsardzības
pasākumu veikšanai.
Centralizēto

siltumapgādi

Daugavpilī

nodrošina

viens

no

lielākajiem

Daugavpils

uzņēmumiem – PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas
brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa novērtēšanas pasākumā PAS
„Daugavpils siltumtīkli” 2014. gadā atkārtoti iekļuva Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijā.
Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide,
tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sadarbība.
2014.gadā

PAS

“Daugavpils

siltumtīkli”

nodrošināja

siltumražošanas

avotu

ekspluatēšanu ar jaudu 492,917 MW. Tika ekspluatēti siltumtīkli 121,2 km garumā,
nodrošināta siltumenerģijas piegāde 1 181 ēkai, siltuma patērētā jauda 355 220 MWh,
elektroenerģijas pārdošana no koģenerācijas stacijām sastādīja 26 298 MWh. PAS “Daugavpils
siltumtīkli” veica siltumcentrāles Nr.1 elektrobarošanas spēka kabeļu projektēšanu un
nomaiņu, siltumcentrāles Nr.2 rezerves apgaismojuma un telemetrijas un dispečerizācijas
ierīkošanu, siltumcentrāles Nr.3 tvaika katla PK-5 tvaika pārkarsētāja griestu cauruļu un
tvaika dzesētāja savienojošo cauruļu nomaiņu, kā arī telemetrijas un dispečerizācijas
ierīkošanu, SC2 demontēts katls K-5 un uzstādīts jauns katls ŪK N = 10 MW, LK1 "Cietoksnis"
siltumapgādes zonā nomainīti 472 m siltumtīklu, rekonstruēti iekškvartāla siltumtīkli Tautas
ielas posmā un 18.novembra ielā pie ēkas Nr. 171.
Pārskata gadā kapitālsabiedrība rekonstruēja siltumtīklus Motoru, Valkas un Ķieģeļu
ielās ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās,
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Daugavpilī” ietvaros un maģistrālos siltumtīklus 18.novembra un Kauņas ielās ES Kohēzijas
fonda projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18.novembra un Kauņas ielā,
Daugavpilī” ietvaros. Realizējot šos projektus, tiek turpināta siltumtīklu rekonstrukcijas
plānveida programma, kas paaugstinās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, ļaus
samazināt siltuma piegādes un sadales zudumus atbilstoši mūsdienu tehniskajām prasībām,
panākot kurināmā, elektroenerģijas, ūdens un citu izejvielu patēriņa samazināšanos.
SIA „Daugavpils ūdens” nodrošina nepārtrauktas ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Daugavpils pilsētā. Realizējot ES Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III. kārta”, 2014.gadā kapitālsabiedrība paplašināja un rekonstruēja
ūdensvada tīklu par 28,5 km un kanalizācijas tīklus 41,2 km, kā arī uzbūvēja 20 kanalizācijas
sūkņu stacijas. Tika veikti 156 jauni pieslēgumi ūdensvadam, 170 - kanalizācijai, izdoti 852
tehniskie noteikumi ūdensvada pieslēgumiem un 954 - kanalizācijai. Realizējot šo projektu,
tiks uzlabota ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāte Daugavpilī, atbilstoši Eiropas
Savienības prasībām un tas nodrošinās centralizēto ūdensapgades un kanalizācijas
pakalpojumu pieejamību lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt, privātā sektora
iedzīvotājiem.
4.1.6. Sabiedriskais transports
Pārskata gadā tika veikta arī SIA „Daugavpils autobusu parks” reorganizācija, nodalot
Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to AS „Tramvaju
uzņēmums”. Līdz ar to AS „Tramvaju uzņēmums” nosaukums tika aizstāts ar AS „Daugavpils
satiksme” un tika noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgums, piešķirot
uzņēmumam tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils pilsētas
nozīmes maršrutu tīklā. Līgums stājās spēkā sākot ar 2014.gada 9.janvāri.
2014.gadā SIA „Daugavpils autobusu parks” pārveda 1 600,6 tūkst. pasažieru, t.sk.:
 vietējās nozīmes maršrutos - 1 087,5 tūkst. pasažieru;
 starppilsētu nozīmes maršrutos – 450,4 tūkst. pasažieru;
 starptautiskās nozīmes maršrutos – 62,7 tūkst. pasažieru.
Pārskata gadā kapitālsabiedrība iegādājās 2004.gada izlaiduma autobusu MERSEDES
BENZ un 2006.gada izlaiduma autobusu SCANIA, gada beigās tika noslēgts līgums par trīs
jaunu autobusu SOR iegādi. Tika iegādāta dīzeļdzinēju izplūdes gāzu pārbaudes iekārta,
autopacēlājs (5 t), kompresors, autobusu pacēlājs (20 t), riepu balansēšanas iekārta, riepu
montāžas iekārta, kas ļauj veikt transportlīdzekļu remontu un autobusu tehnisko apkopi ar
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mūsdienīgas

iekārtas

izmantošanu.

SIA

„Daugavpils

autobusu

parks”

remontēja

administrācijas ēkas jumtu, aprīkoja ražošanas telpas, kā arī autoostā „Krāslava” tika uzstādīts
jauns apkures katls. SIA “Daugavpils autobusu parks” saņēma SIA “Lloyds Register” atzinumu
par kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšanas atbilstību Kvalitātes vadības sistēmas
standarta prasībām, kas nozīmīgi paaugstina kapitālsabiedrības konkurētspēju pārvadātāju
tirgū.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.615 AS
„Tramvaju uzņēmums” nomainīja savu nosaukumu uz AS „Daugavpils satiksme”. Daugavpils
pilsētas dome 2013.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.634 „Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu, nodalot Daugavpils pilsētas
sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to akciju sabiedrībai „Daugavpils
satiksme”. No 2014.gada 1.janvāra AS „Daugavpils satiksme” veic pārvadājumus arī ar
autobusiem. Tādējādi AS "Daugavpils satiksme" kļuva par vienu no lielākajiem pilsētas
pašvaldības uzņēmumiem ar darbinieku skaitu vairāk kā 500 darbinieki.
AS "Daugavpils satiksme" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 3
tramvaju (41 tramvaju vagons) un 29 autobusu maršrutos (49 autobusi). 2014.gadā AS
“Daugavpils satiksme” ar tramvajiem pārvadāja 6 581,8 tūkst. pasažieru un ar autobusiem
8 128,4 tūkst. pasažieru. Sakarā ar iedzīvotāju skaita samazinājumu Daugavpilī, pārvadāto
pasažieru skaits samazinājās: autobusos par 1,8% un tramvajos par 3,4%. AS „Daugavpils
satiksme” ar 2014.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.1-3/65 izveidoja darba grupu, kura izstrādāja
sabiedriskā transporta loģistikas shēmu, kas tika iesniegta izskatīšanai un apstiprināšanai
Daugavpils pilsētas domē.
Īstenojot ERAF līdzfinansēto projektu „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija”, tika renovēta tramvaju līnija 6,2 km garumā ar 14 pieturām,
iegādāti 12 jauni zemās grīdas tramvaju vagoni. 2014.gadā tika iegādātas 3 jaunas tehniskās
iekārtas: dīzeļdzinēju izplūdes gāzu pārbaudes iekārta, bremžu pārbaudes iekārta, lukturu
regulēšanas iekārta, kā arī tika uzlaboti darbinieku sadzīves apstākļi darba vietās - veikts
dienesta telpu remonts tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī. Pārskata gadā AS
„Daugavpils satiksme” aprīkoja vagonu RVR Nr.061 tūrisma pakalpojumu sniegšanai un tika
novadītas 23 ekskursijas pilsētas tūristiem. 2014.gada 19.jūnijā tika izveidota jauna AS
„Daugavpils satiksme” mājas lapa www.satiksme.daugavpils.lv. Tika veikta ikgadējā pilsētas
iedzīvotāju aptauju par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, kur pārliecinošs
respondentu pārsvars (74%) vērtē pakalpojumu kvalitāti kā apmierinošu.
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2014.gadā ir noslēgts līgums par Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi
novērtējumu (IVN). IVN ir nepieciešams, lai novērtētu lidostas izbūvei paredzēto darbību
iespējamo ietekmi uz vidi. Pakalpojumu sniedzējs 2014.gadā ir uzsācis darbu: ir izstrādāts
darba plāns, veikta IVN 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana un ir iesniegts ziņojums Vides
pārraudzības valsts birojam.
4.1.7. Veselības aprūpe

Daugavpils pilsētas dome veselības aprūpes jomai pievērs īpašu uzmanību, jo
Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir ārstu trūkums. Lai piesaistītu pilsētas ārstniecības iestādēm
jaunus speciālistus, Daugavpils pilsētas dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa
universitāti. Sākot ar 2014.gadu topošajiem ārstiem pašvaldība maksā stipendijas, lai
ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Rezidentam būs jāslēdz
līgums ar medicīnisko iestādi, kurā viņam būs jānostrādā pieci gadi pēc rezidentūras
beigšanas. Veiktie pasākumi palīdzēs piesaistīt jaunus medicīnas speciālistus darbam
Daugavpils ārstniecības iestādēs.
Daugavpils pilsētas dome noslēdza līgumu ar Latvijas universitāti, kas paredz sadarbību
pētnieciskajā darbībā, inovācijas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un
tehnoloģiju jomā. Sadarbība plānota ārstu izglītības programmu izstrādē ar mērķi izmantot
Daugavpils ārstniecības iestāžu potenciālu, īpaši ar praktisko apmācību saistītās aktivitātes,
kā arī konferenču, semināru rīkošanā, rezidentūras organizēšanā, mācību materiālu izstrādē.
Tiks veikti pasākumi, lai mudinātu Daugavpils skolu absolventus studēt medicīnu, sekmēt
jauno ārstu darba uzsākšanu Daugavpilī.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas, kas
sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģionā.
Veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciālajā veselības
aprūpes līmenī un

darbojās 3 struktūrvienības: Centrālā slimnīcas, Plaušu slimību un

tuberkulozes centrs, Centra poliklīnika.
Rūpējoties par mazaizsargāto personu veselības aprūpi, tika paredzēti finanšu līdzekļi
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra pacienta iemaksu un stacionāra
pacienta iemaksu kompensēšanai līdz četrām dienām. Iepriekš finansiāli mazaizsargātām
personām pacienta iemaksa tika kompensēta līdz trim dienām.
2014.gadā vidējais gultas noslogojums SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sastādīja
67,18% un vidējais gultas dienu skaits uz 1 pacientu = 6,16. Racionāli izmantojot pašu
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

80

resursus slimnīca samazinājusi slimnieku vidējo ārstēšanas ilgumu. Samazināts vidējais gultas
dienu skaits uz 1 pacientu proporcionāli ietekmēja arī vidējo gultas noslogojuma
samazināšanu.
Hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita ir 63%,
observācijas pacientu skaits uzņemšanas nodaļā ir 32,7%, no kopējā uzņemto pacientu skaita.
2014.gada laikā no maksas pakalpojumu sniegšanas iegūstamo ieņēmumu daudzums ir
samazinājies pacientu pašu līdzekļu un slimnīcas cilvēkresursu nepietiekamības dēļ
(ārstniecības speciālistu potenciāls novirzīts neatliekamas medicīnas palīdzības sniegšanai,
ierobežojot pieejamību maksas pakalpojumu saņemšanai).
SIA ,,Daugavpils bērnu veselības centrs” veic primārās un sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus
guļošiem pacientiem medicīniskās un rehabilitācijas jomās mājas apstākļos. Centrs apkalpo
Daugavpils pilsētas bērnus – 80 %, kā arī bērnus no dažādiem novadiem – 20 %. Centra
darbība orientēta, lai pildītu pašvaldībai likumā noteiktās funkcijas, nodrošinot veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Centrā tika ieviesti jauni pakalpojumi:
masāža

grūtniecēm,

jaundzimušo

bērnu

aprūpes

pakalpojumi,

dzirdes

pārbaude

jaundzimušajiem. 2014.gadā Centru apmeklēja 58 382 pacienti, konsultēto bērnu skaits pie
ārstiem speciālistiem – 28 640, ārstēto pacientu skaits dienas stacionārā – 363, rehabilitācijas
procedūras tika veiktas 35 472 pacientiem, fizikālās terapijas procedūras tika veiktas 45 028
pacientiem, rentgendiagnostika tika veikta 9 201 pacientiem, ultraskaņas diagnostika tika
veikta 5 665 pacientiem, funkcionālā diagnostika tika veikta 5 196 pacientiem, kas norāda, ka
Daugavpils pilsētas bērniem ir savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošināta veselības aprūpe.
2014.gadā SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” uzsāka medicīnas praksi četri jauni
ārsti – neonatologs, Dr.med. bērnu ķirurgs, dermatologs; audiologopeds. Centra telpās
darbojas 11 ģimenes ārstu prakses, 2 oftalmologu un 1 otolaringologa prakse, kā arī SIA
,,E.Gulbja Laboratorija’’, kas dod iespēju centra pacientiem veikt kvalitatīvus laboratoriskos
izmeklējumus.
Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa Universitāti,
Daugavpils Universitāti, Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā.
2014.gadā Centrs nodrošināja praksi 107 studentiem.
Centra veselības veicināšanas pasākumi un apbalvojumi:
 bērnu ķirurga profilaktiskā apskate Poļu ģimnāzijas skolēniem (apskatīti 48 skolēni);
 piedalīšanās Starptautiski zinātniskajā konferencē Daugavpils medicīnas koledžā ar
ārsta pneimonologa uzstāšanos;
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 saņemts Babyroom biedrības apliecinājums par ģimenēm draudzīgo vietu statusa
iegūšanu;
 saņemts Goda raksta konkursā "Eiropas Gada pašvaldība 2014.";
 saņemts Atzinības raksts no Latvijas Ārstu biedrības par piedalīšanās Starptautiskajās
neatliekamās medicīniskās palīdzības mācībās un sacensībās ,,Pretium Vitae 2014.’;
 bērnu kardioloģe un masiere saņēma Goda rakstu no Daugavpils pilsētas domes.
2014.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts jaunam automātiskam siltummezglam un
kārstā ūdens apgādes sistēmai, veikti ēkas jumtu koka konstrukciju remontdarbi, uzstādīts
velostatīvs centra klientiem, izbūvēts 3.stāva stacionārais panduss un ierīkota tualete
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošināta vides pieejamība neredzīgiem pacientiem,
izmantojot Braila rakstu, veikta ģimenes ārstu kabinetu renovācija, uzstādīta diagonāles
kāpņu pacelšanas platforma pacientiem ar kustības traucējumiem. Centrs veica klientu
aptauju par Centra darbību un 95% respondentu novērtēja SIA „Daugavpils Bērnu veselības
centrs” darbību pozitīvi.
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ar zobu ārstēšanu un protezēšanu ir viena
no lielākajam šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā Latgalē un nodrošina zobārstniecības
palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās, sniedz zobārstniecības pakalpojumus
arī sociālā riska grupām: Sociālo lietu pārvaldes klientiem, Pensionāru sociālās apkalpošanas
teritoriālā centra klientiem; VSAC “Latgales filiāle” Kalkūni”” klientiem, Ieslodzījuma vietu
pārvaldes Daugavgrīvas cietuma klientiem, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem (kopumā 715
pacientiem). SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” nodrošināja praksi Rīgas Stradiņa
Universitātes pieciem studentiem.
Lai sniegtu zobārstniecības palīdzību bērniem līdz 18 gadu vecumam, ir rīkotas lekcijas,
pārrunas, praktiskas nodarbības un apmācības skolās un bērnudārzos par zobu tīrīšanu un
pareizu uztura lietošanu, pirmskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās rīkotas
359 pārrunas un organizētas praktiskas nodarbības mutes dobuma higiēnas jautājumos utt.
2014.gadā SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” kabinetā pacientiem ar
funkcionālajiem traucējumiem uzstādīta jauna urbjmašīna un veikta rekonstrukcija, kas
uzlaboja vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4.1.8. Uzņēmējdarbības veicināšana

Daugavpils pilsētas pozitīva ekonomiskā un sociālā tēla veidošanā Daugavpils pilsētas
dome rīko tūrisma konferences un Biznesa forumus. Pārskata gadā jau trešo reizi Daugavpilī
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norisinājās Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums, kura mērķis bija starptautisku
biznesa kontaktu veidošana, kas palīdzētu pilsētas ražotājiem apgūt jaunus tirgus, veidot
partnerattiecības ar citu valstu attiecīgās nozares uzņēmumiem. Forumā piedalījās vairāk kā
400 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Moldovas, Spānijas,
Zviedrijas un Kanādas. Foruma galvenās tēmas bija pārtikas ražošana un loģistika,
metālapstrāde un tūrisms. Katrai no šīm sfērām tika organizētas kontaktbiržas, kurās
attiecīgās nozares pārstāvji tikās un personīgi pārrunāja savas potenciālās sadarbības
iespējas. Biznesa foruma viesiem tika dāvināts atjaunotais Daugavpils uzņēmumu un
investīciju iespējas katalogs.
Lai nodrošinātu aktuālas lietišķas informācijas pieejamību pilsētas un ārvalstu
uzņēmējiem, kā arī komercdarbības uzsācējiem, regulāri tika veikta aktuālas informācijas
atjaunošana pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Ekonomika | Biznesa
informācijas centrs” par semināriem, apmācībām, izstādēm, projektiem un atbalsta
programmām, to sniegtajām iespējām un priekšrocībām, un pieejamajiem līdzekļiem
uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstīšanai. Tādejādi tiek sniegts informatīvs atbalsts
uzņēmējiem, veicinot ekonomiskās vides uzlabošanu, investīciju piesaisti Daugavpilī, kā arī
veidojot saikni ar uzņēmējiem.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas dome pārstrādāja Daugavpils uzņēmumu un
investīciju iespējas katalogu, kur ir izvietota atjaunota informācija par vairāk kā 70 pilsētas
uzņēmumiem, par pilsētas investīciju objektiem. Potenciālajiem investoriem ir iespēja
izvēlēties iznomāšanai kādu no katalogā iekļautajiem pašvaldībā neizmantotajiem objektiem,
kurus ir iespēja izmantot dažādiem mērķiem, atbilstoši pilsētas teritoriālajam plānojumam.
Daugavpils pilsētas pašvaldība meklē dažādus biznesa atbalsta veidus. 2014.gadā pirmo
reizi Daugavpilī uzsākta jauno uzņēmēju atbalsta grantu programma „Impulss”, kuru
pašvaldība īsteno kopa ar AS „Swedbanka”. Programmas „Impulss” mērķis ir veicināt jaunu
uzņēmumu veidošanos un esošo uzņēmumu attīstību, veicināt ekonomisko aktivitāti
Daugavpils administratīvajā teritorijā, paredzot grantu piešķiršanu. Kopumā konkursā tika
saņemti 20 pieteikumi biznesa ideju realizācijai Daugavpilī, no kurām tika atbalstītas septiņas
biznesa idejas un tika piešķirts kopējais finansējums 36 826 euro apmērā biznesa ideju
īstenošanai un realizācijai Daugavpilī.
Pārskata gadā 7.-8.novembrī Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru organizēja izstādi „Uzņēmēju dienas 2014”, kura tika
rīkota jau sešpadsmito reizi. Izstādē piedalījās ne tikai uzņēmēji no Latvijas, bet arī no
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Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Savas preces un pakalpojumus demonstrēja 49
komercsabiedrības. Uzņēmēju dienu ietvaros notika seminārs par biznesa attīstības iespējām
pierobežas reģionos.
Jau vairākus gadus Daugavpils pilsētas pašvaldība piedalās izstādē „Teshindustry” Rīgā
un Daugavpils pašvaldība ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas organizē reģionālos uzņēmēju
stendus Starptautiskajā izstādē. Arī pārskata gadā ar stendu „Metālapstrāde Daugavpilī”
Daugavpils pilsētas pašvaldība piedalījās starptautiskajā izstādē „Techindustry”, kas notika
Rīgā 4.-6.decembrī.
Lai attīstītu ēdināšanas servisu pilsētā, Daugavpils pilsētas dome jau vairākus gadus rīko
konkursu par labāko ēdināšanas uzņēmumu pilsētā. Pārskata gadā konkursā „Labākais
Daugavpils ēdināšanas uzņēmums 2014” piedalījās 22 pilsētas ēdināšanas uzņēmumi. Trijās
nominācijās balvas ieguva 11 labākie pilsētas ēdināšanas uzņēmumi.
Gada laikā Daugavpils pilsētas dome kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru rīkoja vairākus seminārus pilsētas uzņēmējiem, lai palielinātu to vadītāju un
darbinieku profesionālo izglītību, t.sk. seminārus ar tēmām „LEAN domāšana. Taupīga
domāšana. Efektivitātes izlabošanas metodes”, „Personas datu aizsardzība”, „Elektroniskie
dokumenti un paraksti”, „Interneta marketinga rīki, to efektīva izmantošana uzņēmējdarbībā”,
„Mērķu sasniegšana biznesā”, „Biznesa un sadarbības iespējas Baltkrievijā un Lietuvā”.
2014.gadā tika organizētas Daugavpils uzņēmēju tikšanās ar dažādu valstu vēstniecību
pārstāvjiem un investoriem, t.sk. Beniluksa valstu vēstniekiem, Ķīnas tautas republikas
vēstnieku un vēstniecības darbiniekiem, Rumānijas vēstnieku, Krievijas Federācijas
investoriem. Tikšanās laikā dažādos uzņēmumos tika pārrunāti sadarbības jautājumi par
starpvalstu ekonomisko sadarbību un iespējamo konsulātu palīdzību ekonomisko sakaru
veicināšanā starp Daugavpils un ārvalstu uzņēmumiem. Pārskata gadā Daugavpils uzņēmēju
delegācijas viesojās Starptautiskajā forumā Vitebskā (Baltkrievija) „Inovācijas. Investīcijas.
Perspektīvas.” un VII Investīciju forumā Moģiļevā (Baltkrievija) „Moģiļevas apgabals – ceļš uz
panākumiem”, to rezultātā Daugavpils uzņēmēji nostiprināja ap 40 biznesa kontaktus.

4.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti
2014.gadā turpinājās iepriekš uzsākto projektu realizācija. Lielākie ieviestie un
realizējamie projekti ir saistīti ar Daugavpils transporta infrastruktūras attīstību, komunālo
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanu,
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kvalitātes tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās un Daugavpils
cietokšņa infrastruktūras renovāciju. Ir pabeigti projekti par 18 izglītības iestāžu un 8
pirmskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, pabeigta Daugavpils
tranzītielas

18.novembra

ielas

rekonstrukcija

un

pilsētas

tramvaju

transporta

infrastruktūras renovācija ar jaunu tramvaju iegādi.
2007. – 2013.gadu plānošanas periodā kopumā tika noslēgti līgumi par ES fondu apguvi
par 193.5 milj. euro, t.sk. ES fondu līdzfinansējums ir 142.5 milj. euro jeb 73,6%, pašvaldības
finansējums 32,8 milj. euro jeb 17,0%, valsts finansējums 8,0 milj. euro jeb 4,1% un citi
finansējuma avoti 10,2 milj.euro jeb 5,3%.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība uzsāka divu jaunu projektu realizāciju:
ERAF projektu „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” un
KPFI projektu „ Energoefektivitates paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības
ēkās” ( Daugavpils pilsētas 20. un 22. pirmsskolas izglītības iestādēs). Projektu īstenošana tiek
paredzēta divu gadu laikā. Daugavpils pilsētas pašvaldība uzsāka ES projektu „50000&1
SEAPs”, kura kopējās izmaksas ir 45 000 euro. Daugavpils pilsētas pašvaldība ir projekta
partneris ar līdzfinansējumu 6 775 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju
energopārvaldības integrēšanai pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā, balstoties uz
tādiem energopārvaldības standartiem, kā ISO 50001, kas pašvaldībām ļauj sasniegt
nepārtrauktu enerģijas patēriņa un izmaksu samazinājumu, palīdzēt pašvaldībām pārvarēt
šķēršļus, kas kavē Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna ieviešanu, kā arī iekšējās struktūras un
procedūras uzlabošanu attiecībā uz kvalitatīvu un ilgtermiņa enerģijas politikas plānošanu.
Projekta ietvaros tiek paredzēts enerģijas politikas un atbildīgās struktūras izveide
pašvaldībā, Daugavpils pilsētas Ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna izstrāde un apstiprināšana.
Pārskata gadā tika veikts darbs izejas datu apkopošanā par siltumenerģijas un
elektroenerģijas patēriņu apjomiem pašvaldības ēkās, elektroenerģijas un degvielas patēriņu
apjomiem sabiedriskajā transportā un elektroenerģijas patēriņu apjomiem pilsētas ielu
apgaismojumā.
Gatavojoties 2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas periodam, pašvaldība ir apzinājusi
nepieciešamo investīciju apjomu, kā arī noteikusi investīciju prioritātes jaunajam
struktūrfondu plānošanas periodam.

2014.gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie
Daugavpils pilsētas pašvaldības projekti

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

85

Projekta
nosaukums

Projekta
Projekta īss apraksts
summa
EUR
Transporta infrastruktūras attīstība
KF projekts
34 806 053
Izbūvēta jauna iela (Latgales iela)
„Daugavpils
no Vidzemes ielas līdz Višķu ielai;
autotransporta mezgls
jaunas ielas pieslēgums Vidzemes
(Vidzemes, Piekrastes,
un Višķu ielām; Piekrastu ielā no
A.Pumpura, Višķu iela)”
Vidzemes ielas līdz Arendoles
ielai, Piekrastes ielas pārvads
pāri jaunai ielai, 2 tuneļi
(dzelzceļa pārvadi) zem dzelzceļa
Daugavpils – Rēzekne sliežu
ceļiem, autotransporta mezgla
apgaismojums,
lietus
ūdens
novadīšanas tīkls, gājēju un
velosipēdistu celiņi un pārejas.
ERAF projekts
18 082 799 6,2
km
tramvaju
līniju
„Daugavpils pilsētas
renovācijas darbi 18.novembra
tramvaju transporta
ielas posmā no Vienības ielas līdz
infrastruktūras
Valkas ielai;
renovācija”
3 pārveidošanas apakšstaciju
renovācija; 12 jaunu tramvaju
vagonu iegāde, paredzot 4 asu un
6 asu vagonu iegādi un
uzstādīšanu.
ERAF projekts
14 402 578
Rekonstruēta 18.novembra iela,
„Daugavpils pilsētas
rekonstruēts 18.novembra un
tranzītielas A13
Lielās
ielas
apgaismojums,
rekonstrukcija””
rekonstruēts Vienības tilts un tā
balsts, izbūvēts rotācijas aplis
Daugavas un Imantas ielas
krustojumā, rekonstruēts tilts
pāri Lauceses upei; rekonstruēts
asfaltbetona segums Lielā ielā.
ERAF projekts
4 564 039
Daugavas ielas rekonstrukcija,
„Daugavas ielas
posmā no Vienības tilta līdz
rekonstrukcija
Daugavas
un
Vaļņu
ielas
Daugavpils pilsētā”
krustojumam, daļēji rekonstruēts
Daugavas ielas apgaismojums;
rekonstruēti ielu krustojumi
Daugavas ielā, izbūvējot rotācijas
apli Daugavas un Vaļņu ielas
krustojumā ar kanalētu T-veida
krustojumu
Daugavas un
Cietokšņa
ielas
krustojumā;
izveidots tunelis zem dzelzceļa
uzbēruma gājēju/velosipēdistu
kustībai); renovēts tilts pāri
Šūņupei; izbūvēts gājēju celiņš.
ERAF projekts
1 956 780
Komunālās ielas rekonstrukcijas
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termiņi
2009.- 2015.

2011.- 2015.

2010.- 2014.

2012.-2015.

2012.-2014.
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa
EUR

Projekta īss apraksts

darbi, posmā no Sliežu līdz Stellas
ielai. Ceļu daļas būvniecības
darbi, notekūdens, kanalizācijas
tīklu
ierīkošana
un
elektroenerģijas infrastruktūras
pārbūve.
Piegulošās
teritorijas
labiekārtošanas darbi, veicot
apzaļumošanas
darbus
un
ierīkojot bērnu rotaļu laukumu.
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
KF projekts
21 420 878 Ūdens un kanalizācijas tīklu
„Ūdenssaimniecības
rekonstrukcija un paplašināšana
attīstība Daugavpilī, III
8 Daugavpils pilsētas rajonos.
kārta”
KF projekts „Maģistrālo
1 108 069
maģistrālo
siltumtīklu
siltumtīklu
rekonstrukcija: 496,2 metrus
rekonstrukcija
garš posms 18.novembra ielā un
18.novembra
un
1239,9 metrus garš posms
Kauņas
ielās,
Kauņas ielā.
Daugavpilī”
KF projekts
403 531
Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas
”Siltumtīklu
(229 metri), Motoru (430 metri)
rekonstrukcija Valkas,
un Ķieģeļu (460 metri) ielās.
Motoru un Ķieģeļu
ielās, Daugavpilī”
Baltijas jūras reģiona
189 170
Iepirkumu dokumentācijas un
programmas projekts
skiču
projekta
izstrāde
„PRESTO (projekts par
notekūdeņu dūņu pārstrādei.
eitrofikācijas
samazināšanu Baltijas
jūrā šodien)”
Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
ERAF projekts
14 446 627
18
izglītības
iestāžu
ēku
„Pašvaldības izglītības
energoefektivitātes
pasākumu
iestāžu infrastruktūras
īstenošana; pieguļošo teritoriju
attīstība
–
labiekārtošana;
ārējās
energoefektivitātes
videonovērošanas sistēmas un
pasākumi un teritorijas
zibens aizsardzības sistēmas
labiekārtošana
ierīkošana; skolu ēku vides
ilgtspējīgai pilsētvides
pieejamības
nodrošināšana
attīstībai”
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem.
ERAF projekts
4 036 831
Energoefektivitātes
”Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi 8
paaugstināšana
pirmskolas izglītības iestādēs.
Daugavpils
pilsētas
pašvaldības ēkās”

Realizācijas
termiņi

”Daugavpils
pilsētas
Grīvas
mikrorajona
infrastruktūras
attīstība”
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa
EUR
639 860

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņi

KPFI projekts
Energoefektivitātes
2014.-2015.
”Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi 2
paaugstināšana
pirmskolas izglītības iestādēs.
Daugavpils
pilsētas
pašvaldības ēkās”
KPFI projekts
249 135
Daugavpils 2 vidusskolu ēku
2014.-2015.
„Kompleksi risinājumi
uzturēšanas
izdevumu
siltumnīcefekta
gāzu
sanazināšana
un
vides
emisiju samazināšanai
saglabāšana.
izglītības iestādēs”
Daugavpils cietokšņa infrastruktūras attīstība
ERAF projekts
1 869 288
Nikolaja vārtu restaurācija un
2011.- 2014.
„Daugavpils cietokšņa
vārtu
tilta
atjaunošana;
Nikolaja ielas un tās
autostāvvietas
ierīkošana
apbūves atjaunošana”
Daugavas ielā; Nikolaja ielas
posma atjaunošana vēsturiskajā
izskatā; ēkas
rekonstrukcija
Nikolaja ielā 7, ēkas renovācija
Nikolaja ielā 13; lietus ūdeņu
kanalizācijas
pārsūknēšanas
stacijas ierīkošana.
Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās
ERAF projekts
4 329 097
Daugavpils Ziemeļu rūpniecības
2013.-2015.
„Daugavpils
pilsētas
zonas
ielu
infrastruktūras
Ziemeļu
rūpniecības
rekonstrukcijas darbi – 2,2 km.
zonas infrastruktūras
attīstība”
ERAF projekts
3 930 227
Rekonstrukcija Liepājas ielas
2013.-2014.
„Daugavpils
pilsētas
posmā no 18.novembra ielas līdz
industriālo
zonu
Avotu ielai un Varšavas ielas
pieejamības
posmā no 18.novembra ielas līdz
veicināšana (Liepājas
Smilšu ielai.
un
Varšavas
ielu
rekonstrukcija)”
Vides aizsardzība
Life + projekts
772 400
Latgales
zoodārza
āra
2010.- 2014.
„Reto
rāpuļu
un
ekspozīcijas paplašināšana un
abinieku
aizsardzība
kapacitātes celšana; teritorijas
Latvijā”
labiekārtošana;
dabas
aizsardzības pasākumu veikšana,
popularizēšana un sabiedrības
viedokļa veidošana; Daugavpils
pilsētas, kā dabas aizsardzības
atbalstītāja tēla veidošana un
popularizēšana Eiropā.
Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība
ERAF projekts
1 143 714
Gājēju/veloceliņa un ar to 2014.-2015.
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa
EUR

„Tūrisma un aktīvās
atpūtas infrastruktūras
attīstība
Daugavpils
pilsētā”
Pašvaldības attīstības plānošana
ESF projekts
35 572
„Daugavpils pilsētas
pašvaldības attīstības
plānošanas kapacitātes
paaugstināšana”

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņi

saistītās
infrastruktūras
būvniecība Daugavpils Stropu
mežā,
mežaparka
teritorijā,
Vaiņodes, Loģistikas un Piedaines
ielā.
Daugavpils pilsētas attīstības
programmas izstrāde 2014. 2020. gadam. Daugavpils pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrāde 2014.-2030.gadam.

2010.- 2014.

4.3. Pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai
Ar 2014.gada 13.februāra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 69 tika izveidota
struktūrvienība – Revīzijas un audita nodaļa, pievienojot tai Domes Iekšējā audita dienestu. Šī
nodaļa tika izveidota ņemot vērā esošās likumdošanas prasības, kā arī, lai pārbaudītu
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības
likumību, lietderību, kā arī lai kontrolētu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši
apstiprinātajam budžetam un tāmēm.
2014.gadā pašvaldības iestādes „Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde”
nosaukums tika mainīts uz „Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un pamatojoties uz
Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.639 „Par grozījumiem
Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 9.februāra lēmumā Nr.54”, no 2014.gada 1.aprīļa DPIP
uzsāka centralizētu visu tās padotībā esošo izglītības iestāžu grāmatvedības uzskaiti, izņemot
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”.
2014.gada 10.aprīlī Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu (lēmums Nr.
193) izveidot Veselības aprūpes plānošanas komisiju, lai veicinātu pašvaldības autonomās
funkcijas izpildes efektivitāti veselības aprūpes pieejamības jomā. Komisijas uzdevums ir
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veselības iestāžu ciešu sadarbību, kā arī sniegt
priekšlikumus darba uzlabošanai veselības jomā.
Ar 2014.gada 29.maija Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 280 tika uzsākta
Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta likvidācija. 2014.gada 1.jūlijā Glābšanas dienests tika
pievienots Komunālās saimniecības pārvaldei, kurai ir lielākas iespējas attīstīt šo dienestu. Kā
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rezultātā Daugavpils pilsētas dome nodrošinās glābšanas un drošības uz ūdens funkciju izpildi
un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu.
Ar 2014.gada 13.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 525 Sociālo lietu
pārvaldes struktūrvienība bērnunams – patversme „Priedīte” tika izveidota par patstāvīgu
iestādi, kura nodrošina bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna
un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Iestāde tika izveidota, lai
piesaistot iestādē strādājošos pedagogus, lai veiktu bērnu vispusīgu attīstību, nodrošinātu
iespēju tiem iegūt izglītību jebkurā mācību iestādē, atbilstoši savām spējām un, lai
nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu.
Pārskata gadā uzsāka darboties jaunizveidotā Kultūrvides darba grupa (izveidota ar
2013.gada 12.decembra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 592), kuras mērķis ir
Daugavpils pilsētas kultūrpolitikas īstenošana un kultūrvides uzlabošanas veicināšana. Šī
darba grupa nosaka prioritātes, izstrādā kultūras attīstības plānu, kā arī sniedz priekšlikumus
pasākumu plānošanā.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināto revīzijas plānu,
Daugavpils pilsētas domes Revīziju un audita nodaļa 2014.gadā veica deviņpadsmit
pārbaudes, t.sk. septiņas audita pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās,
piecas audita pārbaudes budžeta iestādēs un piecas tematiskās pārbaudes, kā arī tika sniegtas
deviņpadsmit konsultācijas. Par paveiktajām revīzijām tika sastādīts pārskats, kuru
apstiprināja Daugavpils pilsētas priekšsēdētājs. Revīziju un audita nodaļas pārskatā tika
uzrādīti priekšlikumi atklāto trūkumu novēršanai.
Lai uzlabotu pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzību un to darbības atbilstību
normatīvo aktu prasībām, turpinājās Valsts kontroles ieteikumu ieviešana, kas tika pabeigta
2014.gada aprīlī. Pārskata gadā tika pieņemts lēmums par pilsētas pašvaldībai piederošo AS
„Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 140 712 kapitāla daļu pārdošanu.
Daugavpils pilsētas dome pilnvaroja VAS „Privatizācijas aģentūra” veikt šo daļu pārdošanu.
Turpinājās darbs pie SIA „Daugavpils autobusu parks”.
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5.PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas dome turpināja Daugavpils pilsētas attīstības
programmas 2014.-2020.gadam ieviešanas uzraudzību, kā arī tika veikta Rīcības un
Investīciju plāna aktualizācija. Ar 2014.gada 13.marta lēmumu Nr. 151 tika apstiprināta
Daugavpils pilsētas attīstības programma „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam.
2015.gada 30.janvārī ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 34 apstiprināja Daugavpils
pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu.
Pārskata gadā tika turpināts darbs pie Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes 2014.-2030.gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laikā,
sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti” ekspertu grupu, tika organizētas vairākas darba grupas
sanāksmes, lai savlaicīgi izvērtētu tās izstrādes procesu. Plānošanas dokumenta publiskās
apspriešanas laikā no 2014.gada 22.aprīļa līdz 26.maijam tika organizēta viena sabiedriskā
apspriede, kur piedalījās 36 pilsētas iedzīvotāji, izsakot savus priekšlikumus, iebildumus,
komentārus, kā arī uzdodot jautājumus, uz kuriem atbildēja eksperti un Daugavpils pilsētas
domes vadība. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti un izvērtēti 148 priekšlikumi, kuri
tika izskatīti kopā ar Daugavpils pilsētas domes vadību, kā arī pašvaldības pārvalžu un nodaļu
nozaru speciālistiem. No tiem lielākā daļa – 58,1% jeb 86 komentāri tika ņemti vērā, 41
komentārs jeb 27,7% - tika ņemti vērā daļēji, bet 21 komentārs jeb 14,2% no visiem
iesniegtajiem komentāriem netika iekļauti Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas redakcijā, jo tie neattiecās tieši uz attīstības plānošanas dokumentu, bet gan uz
pašvaldības ikdienas darbu, tāpēc tika nodoti vadībai pašvaldības darba uzlabošanai. Saņemto
priekšlikumu apkopojums par attīstības plānošanas dokumentu tika ievietots Daugavpils
pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā Pašvaldība /Daugavpils dome/
Sabiedrības līdzdalība.
Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam gala redakcija
tika nodota Latgales plānošanas reģionam atzinumu saņemšanai (2014.gada 12.jūnija
Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr. 326). Pēc Latgales plānošanas reģiona pozitīva
atzinuma saņemšanas, Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam
tika apstiprināta Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 26.jūnija sēdē, lēmums Nr. 342.
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5.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Valsts mēroga būvniecības konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2014” nominācijā
„Jaunbūve – sabiedriskā ēka” 1.vieta tika piešķirta Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un
inženierzinātņu laboratoriju korpusam. Šī konkursa nominācijā „Restaurācija” 3.vieta tika
piešķirta Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1.krasta lunetes restaurācijai.
Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2014”
nominācijā „Sabiedriskā jaunbūve” atzinību saņēma jaunizbūvētais Daugavpils Universitātes
Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpuss, bet nominācijā „Restaurācija” otro
vietu ieguva Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1.krasta lunetes restaurācija.
2014.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 214 būvatļaujas, t.sk. 112
būvatļaujas tika izsniegtas fiziskām personām (52,3% no izsniegto atļauju kopskaita) un 102
atļaujas tika izsniegtas juridiskām personām (47,7% no izsniegto atļauju kopskaita).
2013.gadā izsniegto būvatļauju skaits bija 195.
Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura:
 58 atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai/rekonstrukcijai;
 54 atļauju privāto dzīvojamo ēku būvniecībai/rekonstrukcija;
 52 atļaujas dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu u.tml. ēku būvniecībai/
rekonstrukcijai;
 21 atļauja sabiedriskās nozīmes būvēm;
 12 atļaujas darījuma rakstura būvēm;
 8 atļaujas ēku drupu nojaukšanai (demontāžas darbi);
 5 atļaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai
(remonta darbi);
 4 atļaujas rūpnieciska rakstura būvēm.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 199 būvniecības projektus, tai skaitā:
 54 projekti privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
 48 projekti inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai;
 38 projekti cita rakstura būvju, saimniecisko ēku, pirts, garāžas u.tml. ēku
būvniecībai/rekonstrukcijai;
 15 projekti darījuma rakstura būvniecībai;
 14 projekti dārza māju būvniecībai;
 12 projekti sabiedriskās nozīmes būvēm;
 11 projekti privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
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 4 projekti daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (remonta
darbi);
 3 projekti rūpnieciska rakstura būvēm.
2014.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 137 būvniecības objekti, kuru kopējās
būvniecības izmaksas sastādīja 51,1 milj. euro, kas ir par 7,8% jeb par 3,7 milj.euro vairāk kā
iepriekšējā gadā. Pārskata gadā pilsētas augstskolas un profesionālo izglītības iestāžu ēku
renovācijā ieguldīts 16 259,2 tūkst. euro, inženierbūvju izbūvei un inženierkomunikāciju
rekonstrukcijā ieguldīti 13 394,8 tūkst. euro, infrastruktūras attīstībā – pilsētas ielu
rekonstrukcijā – 11 325,8 tūkst. euro, pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes
paaugstināšanā – 3 981,8 tūkst. euro, ražošanas objektu rekonstrukcijā – 3 482,7 tūkst. euro,
privāto dzīvojamo māju būvniecībā un rekonstrukcijā – 1 236,5 tūkst. euro, sabiedrisko ēku
rekonstrukcijā 611,8 tūkst. euro, Daugavpils cietokšņa rekonstrukcijā – 508,1 tūkst. euro un
pārējo objektu rekonstrukcijā – 262,3 tūkst. euro.
2014.gadā Daugavpils administratīvajā teritorijā bija apgūti 45,3 milj. euro no valsts un
pašvaldības piešķirtajām investīcijām un 5,8 milj.euro bija no privātajām investīcijām.
Pārskata gadā valsts un pašvaldības līdzekļu investīcijas pieauga par 5,0 milj. euro jeb par
12,4%, savukārt privāto investīciju apjoms samazinājās par 1,3 milj. euro jeb par 18,3%.
Nozīmīgākie 2014.gadā ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un
pašvaldības līdzekļiem ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu:
 Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils mikrorajonos
Grīva, Nīderkūni, Stropi, Križi, Ruģeļi un Smilškalna, Spaļu, Višķu, Rīta, Klusā ielu rajonos,
kopējās izmaksas 11 604,7 tūkst. euro;
 Daugavpils

Universitātes

Dabaszinātņu

un

matemātikas

fakultātes

korpusa

rekonstrukcija ar jauna objekta - Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusa
būvniecība 5 826,2 m2 platībā Parādes ielā 1A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 11 126,2 tūkst.
euro;
 Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas)
rajonā esošo ielu rekonstrukcija, „B” daļa, Ventas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas
līdz Skostu ielai) rekonstrukcija, kopējās izmaksas 5 912,0 tūkst. euro;
 Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija 7 042,9 m2

platībā

Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī, kopējās izmaksas 2 118,7 tūkst. euro;
 Rekonstrukcija Varšavas ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai,
Daugavpilī, , kopējās izmaksas 1 920,0 tūkst. euro;
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 Komunālās ielas būvdarbi posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stellas ielai, kopējās
izmaksas 1 775,0 tūkst. euro;
 Rekonstrukcija Liepājas ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai, Daugavpilī,
kopējās izmaksas 1 718,8 tūkst. euro;
 Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija 5 837,1 m2
platībā Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, kopējās izmaksas 1 619,9 tūkst. euro;
 Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija 2 614,8 m2
platībā Varšavas ielā 23, Daugavpilī, kopējās izmaksas 846,5 tūkst. euro;
 Daugavpils 23.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Smilšu ielā 100, Daugavpilī, kopējās izmaksas 672,0 tūkst. euro;
 Daugavpils 1.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Stacijas
ielā 45, Daugavpilī, kopējās izmaksas 600,8 tūkst. euro;
 Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija 637,1 m2
platībā Varšavas ielā 21A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 547,8 tūkst. euro;
 Daugavpils 27.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Bauskas ielā 104A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 621,0 tūkst. euro;
 Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa lunetes restaurācijas 1.kārta, kopējās izmaksas
508,1 tūkst. euro;
 Daugavpils 21.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Jātnieku ielā 66, Daugavpilī, kopējās izmaksas 564,0 tūkst. euro;
 VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” maģistrālā optiskā tīkla būvniecības
darbi mikrorajonos Grīva, Nīderkūni un 18.novembra ielas rajonā, kopējās izmaksas 466,5
tūkst. euro;
 Daugavpils 10.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Strādnieku ielā 56, Daugavpilī, kopējās izmaksas 442,7 tūkst. euro;
 Daugavpils 30.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Tukuma ielā 47A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 391,0 tūkst. euro;
 Daugavpils 4.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Podnieku ielā 1, Daugavpilī, kopējās izmaksas 373,8 tūkst. euro;
 Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru, Ķieģeļu, Valkas un L.Dārza ielu rajonos, kopējās
izmaksas 311,5 tūkst. euro;
 Daugavpils 15.pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Ventspils ielā 2A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 316,6 tūkst. euro;
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 Siltumcentrāles Nr. 2 rekonstrukcija un ūdenssildāmā gāzes kurināmā katla
uzstādīšana (jauda 10 MW) Silikātu ielā 8, Daugavpilī, kopējās izmaksas 246,4 tūkst. euro.
Nozīmīgākās 2014.gadā privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā:
 SIA „Sprino” šķeldas katlu mājas jaunbūve (siltumenerģijas jauda 15 MW) Mendeļejeva
ielā 13A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 3 315,7 tūkst. euro;
 AS „Sadales tīkls” elektrotīklu būvniecība, kopējās izmaksas 409,1 tūkst. euro;
 SIA „Dautkom” telekomunikācijas tīklu būvniecība, kopējās izmaksas 222,1 tūkst. euro;
 SIA „Elpoli” bijušās transformatora apakšstacijas rekonstrukcija, piebūves (garāžas)
būvniecība Jelgavas ielā 1L, Daugavpilī, kopējās izmaksas 165,8 tūkst. euro;
 SIA „Pitstop pluss” pašapkalpošanas automazgātuve Jelgavas ielā 5A, Daugavpilī,
kopējās izmaksas 120,0 tūkst. euro;
 AS „Latvijas gāze” vidējā spiediena sadales gāzesvada būvniecība, kopējās izmaksas
77,4 tūkst. euro;
 SIA „Brukstone” pašapkalpošanas automazgātuve Balvu ielā, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 63,0 tūkst. euro.
5.2. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā
Pārskats par detālplānojumu izstrādi 2014.gadā

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

N.p.k.

Detālplānojuma nosaukums

Domes lēmuma
datums un numurs

1.

Detālplānojuma un skiču projekta izstrādes
uzsākšana, darba uzdevuma apstiprināšana
objektam Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tā
pieguļošajai teritorijai.
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana, darba
uzdevuma
apstiprināšana
nekustamajam
īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī

2014.gada 26.jūnija lēmums Nr.
354

2.

2014.gada 26.jūnija lēmums Nr.
355

Detālplānojumu publiskā apspriešana 2014.gadā

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

N.p.k.
1.

Detālplānojuma nosaukums
Detālplānojums
nekustamajam
Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī

Publiskās apspriešanas
periods
īpašumam No 2014.gada 28.novembra
līdz 2014.gada 19.decembrim

2014.gadā tika rīkota šādu būvniecības ieceru sabiedriskā apspriešana:
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1. Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz
Vidzemes ielai, Daugavpilī. Publiskās apspriešanas laiks no 2014.gada 21.februāra līdz
2014.gada 21.martam. Apspriešanas laikā tika saņemtas 7 pozitīvas atsauksmes;
2. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība Muitas ielā 3E, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laiks no 2014.gada 23.septembra līdz 2014.gada 21.oktobrim.
Apspriešanas laikā tika saņemtas 219 atsauksmes, no tām 45 atsauksmes neatbilst MK
noteikumu prasībām. Saņemtas 7 pozitīvas atsauksmes un 212 atsauksmes bija
negatīvas;
3. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība Piekrastes un Arendoles ielu rajonā,
Daugavpilī. Publiskās apspriešanas laiks no 2014.gada 23.septembra līdz 2014.gada
21.oktobrim. Apspriešanas laikā tika saņemtas 175 atsauksmes, no tām 53 atsauksmes
neatbilst MK noteikumu prasībām. Saņemtas 3 pozitīvas atsauksmes un 172
atsauksmes bija negatīvas;
4. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laiks no 2014.gada 23.septembra līdz 2014.gada 21.oktobrim.
Apspriešanas laikā tika saņemtas 5 atsauksmes, t.sk. 4 pozitīvas atsauksmes un 1
atsauksme bija negatīva;
5. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība Gaismas ielas rajonā, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laiks no 2014.gada 23.septembra līdz 2014.gada 21.oktobrim.
Apspriešanas laikā tika saņemta 801 atsauksmes, no tām 46 atsauksmes neatbilst MK
noteikumu prasībām. Saņemtas 3 pozitīvas atsauksmes un 798 atsauksmes bija
negatīvas;
6. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība Smilšu ielas rajonā, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laiks no 2014.gada 23.septembra līdz 2014.gada 21.oktobrim.
Apspriešanas laikā tika saņemtas 266 atsauksmes, no tām 39 atsauksmes neatbilst MK
noteikumu prasībām. Saņemtas 2 pozitīvas atsauksmes un 264 atsauksmes bija
negatīvas;
7. Tirdzniecības ēkas būvniecība Rīgas ielā 51, Rīgas ielā 49A, Daugavpilī. Publiskās
apspriešanas

laiks

no

2014.gada

15.decembra

līdz

2015.gada

15.janvārim.

Apspriešanas laikā tika saņemtas 4 pozitīvas atsauksmes.
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība piedalījās konkursā „Eiropas Gada
pašvaldība”, kurš tiek organizēts ar mērķi veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot to iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības,
atpūtas un iesaistīšanās iespējas. Konkursa „Eiropas Gada pašvaldība” nominācijā „Pašvaldība
izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotajam” Daugavpils pilsētas pašvaldība ieguva atzinības
rakstu. Nominācijā „Eiropas Gada cilvēks” par Eiropas Gada cilvēku tika nosaukta Daugavpils
Poļu kultūras centra vadītāja Žanna Stankeviča, SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”
vadītāja Tatjana Kokina un Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem
mūzikas terapeite Anžela Peceviča.
Sākot ar 2005.gadu, Daugavpils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem piešķir
apbalvojumu „Gada balva” un titulu „Goda Daugavpilietis” par viņu nozīmīgajiem darbiem un
ieguldījumu pilsētas attīstībā. Pārskata gadā apbalvojumi „Gada balva” tika piešķirti
nominācijās: izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā
aprūpe. Par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu tiek piešķirts īpašs apbalvojums – „Mūža
ieguldījums”.
6.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību
Lai informētu pilsētas iedzīvotājus par pilsētas dzīves aktualitātēm un sniegtu
iedzīvotajiem nepieciešamo informāciju, uzturētu pastāvīgu saikni ar pilsētas iedzīvotajiem
Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa aktualizē informāciju pašvaldības
mājas lapai www.daugavpils.lv par Domes nodaļu, departamentu un iestāžu kontaktiem,
pieņemšanas laikiem, deputātu pieņemšanas kārtību, par izmaiņām Domes komisijās un
komitejās. Domes apmeklētājus birojā nodrošina ar informatīvām lapiņām par pašvaldības
iestāžu, kapitālsabiedrību, kā arī valsts iestāžu kontakttālruņiem, adresēm, darba laiku, kur
visbiežāk griežas iedzīvotāji ar savām problēmām un šī informācija pastāvīgi tiek aktualizēta.
Birojā ir pieejami publisko un sabiedrisko apspriešanu materiāli un priekšlikumu anketas,
informācija par Domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, informācija
par deputātu pieņemšanas laiku, NVA informācija par vakancēm pilsētā un tml.
2014.gadā Domes informācijas birojā pilsētas iedzīvotāji griezās ar 42 772 jautājumiem,
tai skaitā 19 176 apmeklētāji klātienē (mēnesī - 1 598), saņemti 8 900 telefona zvani (mēnesī 742), 440 „e-jautājumi” (mēnesī - 37). Uz informācijas biroja e-pastiem saņemtas aptuveni
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14 256 elektroniskās vēstules (mēnesī – 1188), tai skaitā e-parakstītas, aktuāla informācija no
Saeimas, ministrijām, LPS, LLPA, Latgales plānošanas reģiona un citām valsts iestādēm, dažādi
semināri, kursi, piedāvājumi sadarbībai un reklāma. No fiziskām personām tika saņemti un
piereģistrēti 2 055 iesniegumi (mēnesī - 171). Iesniegumi tiek reģistrēti elektroniskā
lietvedības sistēmā OneCRM, skenēti, pārsūtīti Domes vadībai vīzēšanai, tāpat elektroniskā
lietvedības sistēmā OneCRM tika piereģistrētas nosūtīšanai no Domes 1 031 pašvaldības
speciālistu sagatavotās atbildes (mēnesī - 86), kā arī ieskenētas un pievienotas lietvedības
sistēmā OneCRM aptuveni 1 000 (mēnesī  45,45), citu pašvaldības iestāžu sagatavotās
starpatbildes un atbildes uz Domē saņemtajiem iesniegumiem.
2014.gadā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs pieņēma 212 apmeklētājus, Domes
priekšsēdētāja vietnieki pieņēma 318 apmeklētājus. Par katru apmeklētāju uz pieņemšanu
tiek sagatavota apmeklētāja reģistrācijas kartiņa, pēc pieņemšanas kartiņas ar vadības
rezolūciju tiek elektroniski pārsūtītas attiecīgajiem pašvaldības speciālistiem un iestādēm
izpildei vai atbildes sagatavošanai. Daugavpils pilsētas dome pieņēma 6 523 (mēnesī - 544)
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju iesniegumus, kuri vēlējās saņemt atļaujas par vienkāršoto
robežšķērsošanu ar Baltkrieviju, kā arī tika sagatavoti un iesniegti Valsts robežsardzei 4
saraksti par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā. Pārskata gadā Dome
sagatavoja un izsniedza pēc pieprasījuma 185 izziņas par mirušu personu apbedījuma vietām
Daugavpilī, kas ir nepieciešamas atvieglotas vīzas noformēšanai iebraukšanai Latvijā, kā arī
15 izziņas par garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmēru Daugavpils pašvaldībā, kas
nepieciešamas Uztura līguma reģistrācijai Zemesgrāmatā.
6.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Saskaņā ar Lursoft datiem Daugavpilī ir reģistrētas 459 biedrības, nodibinājumi un
sabiedriskās organizācijas. Daugavpils pilsētas dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām
organizācijām.

Daugavpils

pašvaldība

iznomā

tai

piederošās

telpas

NVO,

sniedz

neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta
publiskos svētku pasākumus, mācību un apmaiņu braucienus. Daugavpils pilsētas dome bija
viena no pirmajām pašvaldībām, kas no 2004.gada sāka finansiāli atbalstīt NVO darbību. No
2011.gada tiek sniegts atbalsts NVO sektoram, pamatojoties uz noteikto kārtību, kādā
Daugavpils pilsētas dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta programmas “Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonds”. Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas
mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un
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pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti
un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, veicināt sadarbību starp pašvaldību un
sabiedriskajām organizācijām.
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļus saņem vairākas pilsētas biedrības
savas darbības nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas
Savienības projektu līdzfinansēšanai. Līdzekļus no budžeta programmas “Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonds” ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras ir sagatavojušas un
iesniegušas pieteikumu atbilstoši noteiktajai kartībai. Daugavpils sabiedriskās organizācijas
divreiz gadā, līdz 1.aprīlim un līdz 1.septembrim, var iesniegt pieteikumus pasākumu un citu
sabiedriski nozīmīgo projektu līdzfinansēšanai.

Līdzfinansējums tiek nodrošināts no

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļiem un finansējumu piešķir Izglītības un
kultūras komiteja un Sociālo jautājumu komiteja.
Pārskata gadā Sabiedriskās organizācijas iesniedza izskatīšanai un finansējuma
saņemšanai 135 projektu pieteikumus, kopējā pieprasītā summa bija 91813,09 euro. Sociālo
jautājumu un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas izskatīja 135 sabiedrisko organizāciju
pieteikumus. Tika atbalstītas 100 sabiedriskas organizācijas.
2014.gadā no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda ar Izglītības un kultūras komiteja
un Sociālo jautājumu komitejas atbalstu no pilsētas budžeta nacionālajām kultūras biedrībām,
sabiedriskajām organizācijām tika pārskaitīts 62 841 eiro.
. Pateicoties Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumam Daugavpilī tika
organizētas vairākas senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, jauniešu, kultūras, sporta, bērnu
u.c. sabiedrisko organizāciju iniciatīvas.
6.3. Pašvaldības sadarbība starptautiskā līmenī
Gada laikā tika izstrādātas un vadītas dažāda veida prezentācijas par Daugavpili latviešu,
angļu, vācu un krievu valodā. Prezentācijas tika gatavotas pilsētas viesiem, tirdzniecības
kameru pārstāvjiem no dažādām valstīm, Karjeras izvēles nedēļai Daugavpilī, ārzemju
delegācijām, vēstniecību pārstāvjiem, projektu partneriem, potenciālajiem investoriem un
citiem.
Daugavpils pilsētas domes rīkotajā Starptautiskajā Austrumbaltijas biznesa forumā
piedalījās delegācijas no 10 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas,
Moldovas, Polijas, Zviedrijas, Kanādas un Čehijas. Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa
foruma ietvaros notika Daugavpils pilsētas mēra Jāņa Lāčplēša tikšanās ar Latvijas
vēstnieku Polijā Ilgvaru Kļavu.
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Ar mērķi veicināt sadarbību investīciju piesaistē un kontaktu veidošanā dažādās
sfērās gada laikā Daugavpili apmeklēja diplomāti no ārvalstīm:


ASV vēstniecības Ekonomikas un politikas nodaļas vadītāja Debora Millere;



Baltkrievijas Republikas vēstniece Marina Dolgopolova;



Beļģijas vēstnieks Franks Arnautss;



Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Augstā komisāre

nacionālo minoritāšu jautājumos Astrīda Tūrsa (Astrid Thors);


Kanādas vēstniecības Latvijā misijas vadītāja vietniece Žanete Stovela ( Jeanette

Stovel);


Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs;



Ķīnas tautas republikas vēstnieks Jang Guocjang (Yang Guoqiang);



Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējā un pilnvarotā

vēstniece Sāra Koulija (Sarah Cowley);


Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis;



Luksemburgas vēstnieks Polijā un Latvijā Žoržs Fabērs;



Nīderlandes vēstnieks Hendriks van den Dols;



Rumānijas vēstniecības Lietuvā un Latvijā vēstnieks Dans Balanesku;



Zviedrijas vēstnieks Latvijā Karls Henriks Jakobs Landerholms.

Pārskata gadā Daugavpilī viesojās vairākas amatpersonas un delegācijas no citām valstīm:


Lietuvas pašvaldību pārstāvju delegācija;



Lietuvas kultūras ministrs Birutis Šarunas;



Krievijas Federācijas Kostromas apgabala gubernatora vietnieks Pāvels

Aleksejevs;


Pleskavas (Krievijas Federācija) Jauniešu centra delegācija;



Jauno līderu delegācija no Krievijas Federācijas;



Latvijas, Polijas un Rumānijas jaunatnes organizāciju aktīvisti piedalījās

konferencē – diskusijā un apsprieda izglītības un ielu kultūras attīstības jautājumus;


Itālijas skolēnu un pedagogu delegācija;



Čehijas un Polijas jauniešu un pedagogu delegācija;



Vācu jaunatnes biedrības delegācija no Ļvovas (Ukraina);



Jauniešu delegācijas no Dānijas, Rumānijas un Francijas;



Jauniešu delegācijas no Gruzijas, Spānijas un Turcijas;
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Jauniešu delegācija (studenti, doktoranti un pašvaldību speciālisti) no Krievijas

Federācijas;


Jauniešu grupas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas;



Jauniešu delegācijas no Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Polijas, Rumānijas un

Latvijas;


Baltkrievijas Republikas delegācija;



Polijas pašvaldību un novadu policijas priekšnieku valsts padomes prefekta

Artūra Holubčika un Elkas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka Kžištofa Skiba vizīte;


Tatarstānas delegācija: Timurs Kamaletdinovs - jauniešu organizācijas vadītājs

un Dināra Šaripova - sporta un patriotiskās audzināšanas republikāniskā centra „Patriots”
speciāliste;


Jalovas apgabala delegācija no Turcijas;



Delegācijas no Turcijas, Polijas, Rumānijas, Itālijas un Spānijas;



Starptautiskā tūrisma foruma „Latgales un Grodņas apgabala kultūrvēsturiskais

mantojums” foruma delegācija. Forumā piedalījās vairāk kā 50 Grodņas pilsētas delegāti.
Forumu atklāja Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks un Daugavpils
pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis;


Uz Daugavpils pilsētas svētkiem ieradās 11 ārvalstu delegācijas no sadraudzības

pilsētām: Maskavas Centra apgabala, Narofominskas un Pleskavas (Krievijas Federācija),
Ramlas (Izraēla), Mutalas (Zviedrija), Bobruiskas,

Vitebskas un Lidas (Baltkrievija),

Batumi (Gruzija), Paņevežas (Lietuva) un Jalovas apgabala (Turcija);


Turcijas, Itālijas un Rumānijas ārvalstu delegācijas;



NATO Apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā koordinācijas grupa;



Starptautiskās organizācijas JCI 2014. gada prezidents Šains Baškarans (Shine

Bhaskaran);


Magdeburgas (Vācija) pašvaldības delegācija;



ASV vēstniecības delegācija;



Francijas vēstniecības Latvijā atašejs franču valodas jautājumos Francijas

institūta direktora vietniece Karola Debuī (Carole Desbois) un Francijas institūta
starpnozaru projektu koordinatore Sandra Urtāne;


Polijas vēstniecības aizsardzības atašejs, pulkvedis Edvards Ceseļskis un

Latvijas poļu savienības priekšsēdētājs Rišards Stankevičs;
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Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO /Organisation for

Economic Co-operation and Development – OECD) Izglītības komitejas eksperts Marko
Kolss un OECD piesaistītais eksperts Eimss Makginess;


Latgales pārstāvniecībā

pārstāvniecības

speciālistu

Rīgā

Briselē

notika tikšanās

Bogumilu

Gželčak,

ar Lodzas

vojevodistes

Uzņēmējdarbības

atbalsta

departamenta pārstāvi Joannu Pastuško un Starptautisko sakaru un reklāmas
departamenta pārstāvi Mihalu Petraneku. Piedalījās arī Polijas vēstniecības pārstāvis
Latvijā Davids Tomaševskis.

6.4. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Projekta nosaukums

Realizācijas
termiņš

Projekta kopējās
izmaksas, euro

Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas,
profilakses,
agrīnas
un
ārstēšanas
pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežā

2011.- 2013.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā

2013.- 2015.

Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides
pilnveidošanai Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos

2013.- 2014.

Sociālais taksometrs, veicinot pārrobežu
mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili,
Zarasai un Visaginas

2014.- 2015.

Integrācijas inkubators romu bērnu un
jauniešu atbalstam

2013.- 2015.

„Administrations go Eirope!”
Kopumā projektā iesaistīti 5 partneri no

2012.- 2014.

503 600
t.sk.
LATLITBY pārrobežu
sadarbības programma
386 923
503 567
t.sk.
LATLITBY pārrobežu
sadarbības programma
453 210
44 044
t.sk.
Igaunijas -Latvijas –
Krievijas pārrobežu
sadarbības programma
39 640
31 100
t.sk.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma
26 435
21 044
t.sk.
Islandes, Lihtenšteinas,
Norvēģijas un SIF
finansējums
19 621
11 000
t.sk.
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Realizācijas
termiņš

Projekta nosaukums

Vācijas,
Latvijas

Itālijas,

Ungārijas,

Dānijas,

Projekta kopējās
izmaksas, euro

Leonardo da Vinci
programma
10 00

7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Lai īstenotu Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izvirzīto
mērķu sasniegšanu un piesaistītu ārējo finansējumu vairāku aktivitāšu īstenošanai, nākamajā
gadā pašvaldība veiks projektu sagatavošanu, kas uzlabos industriālo zonu tehnisko
infrastruktūru, sekmēs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, uzlabos pašvaldības ēku
energoefektivitāti, attīstīs pilsētas sabiedriskā transporta un ielu tīkla infrastruktūru.
Nākamajā gadā tiek plānoti šādi vidējā termiņa rīcības virzieni un uzdevumi:
1.Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu labiekārtošana, rekonstrukcija, kā
arī materiāltehniskās bāzes pilnveidošana:
 Jaunu sporta infrastruktūras objektu būvniecība (skeitparks, veloparks);
 Tehniskā projekta izstrāde pilsētas kartodroma laukumam;
2. Nacionālo sporta bāžu renovācija, labiekārtošana un būvniecība:
 Spīdveja stadiona „Lokomotīve” infrastruktūras modernizēšana;
 Tehniskā projekta izstrāde pilsētas stadiona celtniecībai;
3. Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana;
4. Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvo tehnisko infrastruktūru – degradētas vides
sakārtošana industriālajās teritorijās;
5.Sabiedriskā

transporta

pilnveidošana

–

sabiedriskā

transporta

parka

un

infrastruktūras attīstība:
 Autobusu parka ritošā sastāva atjaunošana starppilsētu nozīmes maršrutos;
 Autobusu parka ritošā sastāva atjaunošana vietējās nozīmes maršrutos;
6. Pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana – energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī;
7. Augstas kvalitātes komunālo pakalpojumu sniegšana – centralizētās siltumapgādes
sistēmas uzturēšana un pilnveidošana:
 Siltumtīklu rekonstrukcija Parādes ielā;
 Siltumcentrāles Nr. 3 rekonstrukcija;
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 1.maģistrāles siltumtīklu nomaiņa mikrorajonā Centrs un Esplanāde;
11

Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu:

 Stropu ezera liedaga labiekārtošana, promenādes būvprojekta sagatavošana;
 Jaunu peldvietu tehniskā izpēte, peldvietu izveide pie pilsētas ūdens objektiem;
 Dambja renovācija Nometņu ielā;
 Dambja būvniecības projektēšana Ruģeļu mikrorajonā plūdu apdraudētajā teritorijā.
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PIELIKUMI
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1. PIELIKUMS
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2. PIELIKUMS
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