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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
AS - Akciju sabiedrība
ASV - Amerikas Savienotās Valstis
BIC - Biznesa informācijas centrs
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
DAP – Daugavpils attīstības programma
DDzKSU - Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
EEZ - Eiropas Ekonomiskā zona
ES ERAF – Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES - Eiropas Savienība
ESF - Eiropas Sociālais fonds
EUR - Eiropas vienotā valūta (euro)
GMI - garantētais minimālais ienākums
IBSF – internacionālā bobsleja un skeletona federācija
IK - Individuālais komersants
ISO – Starptautiskā standartizācijas federācija
ES KF – Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments
LATLIT - Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
LATLITBY - Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE+ - Latvijas vides aizsardzības fonda programma, Es finanšu instruments
LLPA – Latvijas lielo pilsētu asociācija
LKC - Latviešu kultūras centrs
LPS – Latvijas pašvaldību savienība
LR - Latvijas Republika
LSVS – Latvijas sporta veterānu-senioru sabiedrība
LVL - Latvijas valsts lats
Ls – Latvijas valsts lats
MK - Ministru kabinets
NVA - Nodarbinātības Valsts Aģentūra
NVO - Nevalstiskā organizācija
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
SLP - Sociālo lietu pārvalde
TIC – Tūrisma informācijas centrs
UNESCO - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
VA - Valsts Aģentūra
VAS - Valsts akciju sabiedrība
VISC - Valsts izglītības satura centrs
VK - Valsts kase
VPP - Valsts un privātā partnerība
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
Cienījamie pilsētnieki!
Nododam sabiedrības vērtējumam
pārskatu par 2013.gadā Daugavpils pilsētā
paveikto dažādās pašvaldības darbības
jomās – infrastruktūras sakārtošanā un
attīstībā, sociālās palīdzības, iedzīvotāju
drošības
un
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā,
veselības
aizsardzībā,
izglītībā, kultūrā, sportā.
2013.gadā
noslēdzās
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
plānošanas
periods, tas nozīmēja, ka bija nepieciešams
pabeigt visus uzsāktos projektus un sagatavot jaunus, lai arī nākamajā plānošanas periodā varētu
realizēt nozīmīgus projektus, kas turpinātu mūsu pilsētas tālāku izaugsmi. Tas prasīja visu
pašvaldības dienestu atbildīgu, intensīvu un augsti profesionālu darbu.
Visa gada garumā pilsētā norisinājās vērienīgi būvdarbi, tika remontētas ielas un tramvaju
sliedes, atjaunotas siltumtrases, modernizētas un veidotas jaunas ūdensvada, kanalizācijas,
siltumapgādes sistēmas, rekonstruētas skolu un bērnudārzu ēkas, restaurēti kultūrvēsturiskie objekti.
Plašos remontdarbus pašvaldība centās organizēt tā, lai pilsētnieki un tās viesi izjustu pēc iespējas
mazāk neērtību, bet jāatzīst, ka ne vienmēr tas izdevās.
Viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir sniegt palīdzību tiem, kuriem tā visvairāk
nepieciešama. Aizvadītajā gadā tika paplašinātas vairākas sociālās palīdzības programmas.
Bezmaksas pusdienas skolēniem no 1. līdz 6.klasei – tas ir ievērojams atbalsts daudzām ģimenēm.
Jaunajā mācību gadā bezmaksas pusdienas varēs saņemt vēl plašāks skolēnu loks. Bezmaksas
braukšanas biļetes sabiedriskajā transportā pensionāriem, kas vecāki par 75 gadiem, četras dienas
bezmaksas ārstēšanās stacionārā pilsētas senioriem – arī tie ir kārtējie soļi, lai uzlabotu pilsētnieku
dzīves līmeni. Palielinoties pašvaldības budžetam, vērtēsim iespēju paplašināt sociālo palīdzību
maznodrošinātajiem.
Aizvadītais gads aizritēja Marka Rotko zīmē. Mūsu pasaules slavenā novadnieka vārds un
vērienīgā mākslas centra projekta realizācija Daugavpils pilsētai pavēra ceļu uz starptautisku
atpazīstamību un ierakstīja pilsētas vārdu pasaules kultūras kartē. Pēc infrastruktūras atjaunošanas
projekta noslēguma Daugavpils cietoksnis un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs kļuva par
pieprasītu tūristu galamērķi.
Bet galvenais pašvaldības darbības mērķis joprojām ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un
jaunu darba vietu radīšanu. Industriālo zonu izveidošanas projekti, biznesa forums, Latgales
attīstības programmas virzīšana – šis un daudz kas cits ir vērsts uz Daugavpils rūpnieciskā
potenciāla izaugsmi.
Pilsētas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam paredz, ka pilsētai ir jākļūst par mūsdienīgu,
modernu ekonomiskās izaugsmes, izglītības, zinātnes, kultūras, pakalpojumu centru
Austrumbaltijas reģionā, kur ērti jūtas gan iedzīvotāji, gan viesi. Tas viss ir sasniedzams tikai ar
mūsu kopīgu un pašaizliedzīgu darbu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes
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.

Daugavpils pilsētas pašvaldība noteiktās attīstības prioritātes īsteno pamatojoties uz
Pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem:


Daugavpils pilsētas attīstības programma „Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020. gadam;



Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam;



Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija;



Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas;



Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbības stratēģija 2013. - 2017.gadam;
un citiem dokumentiem.
Daugavpils pilsētas domes funkcijās ietilpst pilsētas attīstības stratēģiskā plānošana -

Daugavpils pilsētas Attīstības programmas „Mana pils - Daugavpils” 2008.-2014.gadam ieviešanas
procesa uzraudzība un koordinēšana. 2013.gadā tika izstrādāts Attīstības programmas noslēguma
uzraudzības ziņojums, kas tika ņemts vērā jaunās attīstības programmas izstrādē. 2013.gadā
Daugavpils pilsētas Attīstības programmas „Mana pils - Daugavpils” 2008. - 2014.gadam Vides
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats
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pārskatam un Teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Vides pārskatam tika izstrādāts vienotais
monitoringa ziņojums un tika nosūtīts uz Vides pārraudzības valsts biroju.
Sadarbībā ar SIA „Baltijas Konsultācijas” ekspertu grupu tika izstrādāta Daugavpils pilsētas
Attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020. gadam 1.redakcija. Attīstības
programmas Vides pārskats tika izstrādāts sadarbībā ar piesaistīto SIA „Reģionālie projekti”
ekspertu. Pārskata gadā publiskajai apspriešanai tika nodota DAP un vides pārskata projekts.
Publiskās apspriešanas laikā no 2013.gada 03.jūnija līdz 15.jūlijam tika organizētas 6 sabiedriskās
apspriedes dažādos pilsētas mikrorajonos, kur tika uzklausīti iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi
par DAP un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskats) projektu. Pavisam kopā
sabiedriskajās apspriedēs piedalījās 125 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 374 priekšlikumi, kuri
tika izskatīti kopā ar Daugavpils pilsētas domes vadību, kā arī pašvaldības pārvalžu un nodaļu
nozaru speciālistiem. No tiem lielākā daļa - 66% jeb 248 komentāri tika ņemti vērā, 67 komentāri
jeb 18% - tika ņemti vērā daļēji, bet 59 komentāri jeb 16% no visiem iesniegtajiem komentāriem
netika iekļauti DAP, jo tie neattiecās tieši uz attīstības plānošanas dokumentu, bet gan uz
pašvaldības ikdienas darbu, tāpēc tika nodoti vadībai pašvaldības darba uzlabošanai.
Regulāri tika organizētas DAP Vadības grupas sēdes, lai savlaicīgi izvērtētu tās izstrādes
procesu. Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam
gala redakcija tika nodota Latgales plānošanas reģionam un Vides pārskats tika nodots Vides
pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai. No Latgales plānošanas reģiona un Vides
pārraudzības valsts biroja par DAP tika saņemti pozitīvi atzinumi. Daugavpils pilsētas Attīstības
programmu plānots apstiprināt Domes sēdē 2014.gada 1.pusgadā.
Pārskata gadā tika uzsākta Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2030.gadam izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laikā sadarbībā ar SIA „Reģionālie
projekti” ekspertu grupu tika organizēta pirmā darba grupas sanāksme.
1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības
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 savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats
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Dome, atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam,
sastāv no 15 deputātiem. Pēc 2013.gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, darbu uzsāka jaunais
Daugavpils pilsētas domes deputātu sasaukums.
Daugavpils pilsētas domes deputāti:
Vārds, uzvārds
Jānis Lāčplēsis

Amats
Domes priekšsēdētājs

Partija
Politiskā

partija

„Latgales

partija”
Jānis Dukšinskis

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Pēteris Dzalbe

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Dmitrijs Rodionovs

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Vladislavs Bojarūns

Domes deputāts

Politiskā
organizācija
„Attīstības partija”
Politiskā
partija
„Sociālā
taisnīguma partija”
„Tautas kontrole”
Politisko
partiju
apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā
partija
„Latgales
partija”

Vladimirs Borisjonoks

Domes deputāts

Politiskā partija „Alternative”

Aivars Broks

Domes deputāts

Politiskā

partija

„Latgales

partija”
Jevgeņijs Carevs

Domes deputāts

Politiskā partija „Alternative”

Anatolijs Gržibovskis

Domes deputāts

Reinis Joksts

Domes deputāts no 24.10.2013.

Politisko
partiju
„Saskaņas centrs”
Politiskā
partija

apvienība
„Latgales

partija”
Boriss Ivanovs

Domes deputāts no 01.07.2013. Politiskā
līdz 10.10.2013.
partija”

Aleksejs Nikolajevs

Domes deputāts

Natālija Petrova

Domes deputāte

partija

„Latgales

Politisko
partiju
apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā partija „Daugavpils –
mana pilsēta”

Aleksandrs Samarins

Domes deputāts

Rita Strode

Domes deputāte

Jurijs Zaicevs

Domes deputāts

Politisko
partiju
apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā
organizācija
„Attīstības partija”
Politiskā partija „Daugavpils
atdzimšana”

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdē, Dome no
pašvaldības deputātu vidus ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteja;
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats
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2)
3)
4)
5)

Sociālo jautājumu komiteja;
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
Mājokļu komiteja;
Īpašuma komiteja.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē no deputātiem un pilsētas iedzīvotājiem ir
izveidotas šādas pastāvīgās komisijas:
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) Civilās aizsardzības komisija;
9) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija.
Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. Izveidotās komisijas un darba grupas
darbojas uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināta nolikuma pamata, vai to kompetence var tikt
noteikta Daugavpils pilsētas domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.
Daugavpils pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas
amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
2013.gadā notika 32 domes sēdes, 8 no tām bija ārkārtas sēdes. Gada laikā tika pieņemti
653 lēmumi, 63 saistošie noteikumi, 17 nolikumi un 3 noteikumi.
Atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātajam nolikumam, tās padotībā ir šādas
budžeta iestādes:
1) Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
2) Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde;
3) Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4) Komunālās saimniecības pārvalde;
5) Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
6) Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”;
7) Latviešu kultūras centrs;
8) Poļu kultūras centrs;
9) Baltkrievu kultūras centrs;
10) Krievu kultūras centrs;
11) Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (izveidota ar 01.01.2013.);
12) Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils”;
13) Latgales zoodārzs;
14) Latgales centrālā bibliotēka;
15) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
16) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
17) Glābšanas dienests;
18) Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
19) Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
20) Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”;
21) Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs;
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22) Daugavpils Krievu vidusskola - licejs;
23) Daugavpils 3. vidusskola;
24) J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
25) Daugavpils 9. vidusskola;
26) Daugavpils 10. vidusskola;
27) Daugavpils 12.vidusskola;
28) Daugavpils 13.vidusskola;
29) Daugavpils 15.vidusskola;
30) Daugavpils 16. vidusskola;
31) Daugavpils 17. vidusskola;
32) Daugavpils Centra vidusskola;
33) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
34) Daugavpils Valsts ģimnāzija;
35) Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
36) Daugavpils 11. pamatskola;
37) Daugavpils Saskaņas pamatskola;
38) Daugavpils Vienības pamatskola;
39) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
40) Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmskolas izglītības iestāde;
41) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
42) Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
43) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
44) Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde;
45) Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
46) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
47) Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
48) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
49) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
50) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
51) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
52) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
53) Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
54) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
55) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
56) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
57) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
58) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
59) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
60) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
61) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
62) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
63) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
64) Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde;
65) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
66) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
67) Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestāde.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) SIA „Daugavpils autobusu parks”;
2) PAS „Daugavpils siltumtīkli”;
3) PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
4) SIA „Labiekārtošana – D”;
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5) SIA „Daugavpils ūdens”;
6) PSIA „Parkings D”;
7) SIA „Daugavpils lidosta”;
8) AS „Tramvaju uzņēmums”;
9) SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
10) SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”;
11) SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ;
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 „Eiroreģions ”Ezeru zeme””
8) biedrība „Daugavpils hokejs”;
9) biedrība „Latvijai – 100”.
1.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācija
Daugavpils pilsētas 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bāriņtiesa;
Domes centralizētā grāmatvedība;
Dzimtsarakstu nodaļa;
Dzīvokļu nodaļa;
Iekšējā audita dienests;
Finanšu nodaļa;
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa (izveidota ar 01.03.2013.);
Sabiedrisko attiecību nodaļa;
Vispārējā nodaļa.
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Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra uz 31.12.2013.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Personāla vecums
Personāla skaits
20 – 24 gadi

2

25 - 39 gadi

66

40 – 59 gadi

98

No 60 gadiem

21

Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis uz 31.12.2013.
( Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Personāla izglītības

Darbinieku skaits

% no kopskaita

līmenis
Augstākā izglītība:

150

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

Vispārējā vidējā izglītība

80,2
26
44
2

37

13,9
23,5
1,1
19,8

2013.gada beigās pašvaldības administrācijā strādājošo darbinieku skaits bija 187 personas,
t.sk. 139 sievietes (74,3%) un 48 vīrieši (25,7%). 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 2013.gadā Daugavpils pilsētas domes personāls piedalījās dažādos profesionāli
izglītojošajos semināros un kursos. Pārskata gadā 34 Daugavpils pilsētas domes darbinieki no 10
nodaļām piedalījās 43 maksas un bezmaksas kursos un semināros.
Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina prakses vietas augstskolu
studentiem - dod iespēju apgūt praktiskās iemaņas, iegūt nepieciešamās iemaņas saskarsmē ar
darba devējiem, darba kolektīvu, kā arī iepazīt darba kārtību. Šāda iespēja pārskata gadā tika dota
7 studentiem.

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1. Iedzīvotāji
Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2014.gada sākumā Daugavpilī dzīvoja 98 089 iedzīvotāji.
Daugavpils aglomerācija – pilsētkopa ar saplūstošu apbūvi, vienotu satiksmes ceļu tīklu un
ciešiem savstarpējiem sakariem - aptuveni 140 000 iedzīvotāju.
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Latgales reģions - valsts (administratīvais iedalījums) – 188 287 iedzīvotāju (01.01.2014.,
PMLP).
Pārskata gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1 917 iedzīvotājiem jeb par 1,9%. Kopš
2008.gada iedzīvotāju skaits samazinājās par 7 869 iedzīvotājiem jeb par 7,4% (vidēji par 1,24%
gadā).
Iedzīvotāju skaits Daugavpilī ( gada sākumā)
(Datu avots: Centrālās statistikas pārvalde un *Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
Gads
Iedzīvotāju
skaits

2008.g.
105 958

2009.g.
104 857

2010.g.
103 922

2011.g.
102 870

2012.g.*
101 057

2013.g.*
100 006

2014.g.*
98 089

Pārskata gadā iedzīvotāju skaits Daugavpilī bija 4,5% no iedzīvotāju kopskaita Latvijā un
8,7% no iedzīvotāju kopskaita republikas pilsētās. Pēc valsts piederības 77,3% no visiem pilsētas
iedzīvotājiem ir Latvijas Republikas pilsoņi.
Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā.
Iedzīvotāju blīvums bija 1 362 iedzīvotāji uz 1 km2 un tam ir tendence samazināties.
Pārskata gadā iedzīvotāju dabiskā pieauguma negatīvā rādītāja tendence nedaudz izmainījās
ar pozitīvu dinamiku. Saskaņā ar Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2013.gadā Daugavpilī
reģistrēta 846 bērnu piedzimšana un 1 198 miršanas gadījumi, dabiskā pieauguma izmaiņas ir
negatīvas (-352 cilvēki). Salīdzinājumā ar 2012.gadu, pārskata gadā pilsētā pieauga dzimušo skaits
(+84) un samazinājās mirstības gadījumi (-220), tādejādi negatīvais dabiskās kustības radītājs
samazinājās no – 656 (2012.gads) līdz -352 (2013.gads). Kopš 2011.gada Daugavpilī ir vērojama
dzimušo skaita pieauguma tendence. Šķirto laulību skaits pārskata gadā bija 374, kas salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu (436 šķirtās laulības) samazinājās (-62), savukārt samazinājās arī reģistrēto
laulību skaits (2013.gads – 482, 2012.gads – 532), kas ir vērtējams pozitīvi.
Pēc PMLP datiem 2013.gadā Daugavpilī dzīvoja 63 754 iedzīvotāji darbspējas vecumā jeb
65,0% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars turpina
samazināties - gada laikā tas samazinājās par 1 650 cilvēkiem jeb par 2,5%, kā arī samazinājās
pilsētas iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma – par 1,8% jeb no 21 648 uz 21 266
iedzīvotajiem. Pārskata gadā nedaudz pieauga iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbaspējas
vecumam - par 115 cilvēkiem jeb par 0,8%. Šis grupas īpatsvars pilsētas kopējā iedzīvotāju skaitā
pieauga no 13,0 % līdz 13,3%.
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Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas ( gada sākumā)
(Datu avots: CSP un PMLP*)

Daugavpils ir daudz kulturāla pilsēta, kur 51,1% iedzīvotāju ir krievi, 18% - latvieši, 14,2% poļi, 7,5% - baltkrievi, 2% - ukraiņi un 7,2% iedzīvotāju ir citu tautību pārstāvji. Daugavpils
pilsētas etniskais sastāvs pēdējo gadu laikā būtiski nemainījās. Saskaņā ar PMLP datiem, gada
laikā latviešu tautības īpatsvars palielinājās par 0,1% jeb par 228 cilvēkiem, krievu tautības
īpatsvars samazinājās par 0,3% jeb par 1 248 cilvēkiem un ukraiņu tautības īpatsvars samazinājās
par 0,1% jeb par 48 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaita īpatsvaram grupā „citas tautības” ir vērojama
tendence palielināties. Ja 2008.gadā šajā grupā bija 4,4% pilsētas iedzīvotāju jeb 4 747 cilvēki, tad
pārskata gadā – 7 067 cilvēki jeb 7,2%.
Daugavpils pilsētas nacionālais sastāvs uz 31.12.2013., %,
(Datu avots: PMLP )
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Saskaņā ar PMLP datiem 2013.gadā Daugavpilī dzīvoja 63 754 iedzīvotāji darbspējas vecumā
jeb 65,0% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars turpina
samazināties - gada laikā tas samazinājās par 1 650 cilvēkiem, t.i. no 65,4% no kopējā iedzīvotāju
skaita 2012.gadā uz 65,0% no kopējā iedzīvotāju skaita pārskata gadā. Pārskata gadā nedaudz
pieauga iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbaspējas vecumam - par 115 cilvēkiem, pilsētas
kopējā iedzīvotāju skaitā īpatsvars sasniedza 13,3%. Iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs
darbspējas vecuma samazinājās par 382 cilvēkiem, īpatsvars pilsētas kopējā iedzīvotāju skaitā bija
21,7%.
2.2. Nodarbinātība, bezdarbs
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, pārskata gadā Daugavpilī ekonomiski
aktīvi bija 45,7 tūkst. iedzīvotāju. Pārskata gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinājās
par 0,1 tūkst. cilvēkiem jeb par 0,2%.
Cilvēkresursu ietilpīgākas nozares Daugavpilī ir gatavo metālizstrādajumu ražošanas
uzņēmumi, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas/remonta nozares uzņēmumi, pārtikas
produktu un dzērienu ražošanas uzņēmumi un siltumenerģijas, kā arī ūdensapgādes nozares
uzņēmumi.
Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs uz 31.12.2013., cilv.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
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Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarē
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments )
Gads
Strādājošo
skaits

2008.g.
6 612

2009.g.
5 629

2010.g.
5 921

2011.g.
6 159

2012.g.
6 636

2013.g.
6 257

Pārskata gadā strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības uzņēmumos bija 6 257 cilvēki, kas ir
par 379 strādājošiem mazāk kā iepriekšējā gadā. Strādājošo skaita samazināšana pārsvarā saistīta ar
jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanu, kas aizstāj roku darbu.
Bezdarba līmenis pārskata gadā turpināja samazināties. Gada laikā bezdarba līmenis
samazinājās par 0,9 procenta punktiem. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem,
2013.gada beigās bezdarba līmenis Daugavpilī bija 9,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.
Bezdarba līmenis Daugavpilī bija par 0,2 procenta punktiem lielāks par vidējo Latvijas līmeni, 1,9
reizes mazāks kā Latgales reģionā un 1,7 reizes mazāks kā Rēzeknē, kas padara Daugavpili par
pilsētu ar zemāko bezdarba līmeni reģionā, kā arī ekonomiski pievilcīgāko darba meklētājiem.
Bezdarbnieku skaits Daugavpilī 2013.gada beigās bija 4 435 personas, gada laikā
bezdarbnieku skaits samazinājās par 327 personām jeb par 6,9%.
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2013.gada beigās Daugavpilī reģistrēto
bezdarbnieku skaits bija 4 435 personas, tai skaitā:


1 348 personas jeb 30,4% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija ilgstoši bezdarbnieki



612 personas jeb 13,5% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija pirmspensijas vecuma
bezdarbnieki;



478 personas jeb 10,8% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija personas ar īpašām
vajadzībām;



432 personas jeb 9,7% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija jaunieši vecumā no 15
līdz 24 gadiem;



153 personas jeb 3,4% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija personas pēc bērnu
kopšanas atvaļinājuma.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājās par

24% jeb par 427 personām, t.sk. par 8,4% jeb par 56 personām samazinājās bezdarbnieku skaits
mērķa grupā pirmspensijas vecuma personas.
Veicinot pašvaldības līdzdalību

nodarbinātības politikas īstenošanā Daugavpils pilsētas

pašvaldības teritorijā, Daugavpils pilsētas dome jau vairākus gadus izstrādā Nodarbinātības
veicināšanas plānu, īsteno partnerības projektus nodarbinātības veicināšanas jomā, atbalsta
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību, plāno nodarbinātības pasākumus mērķgrupu
iedzīvotājiem, motivācijas un rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem.
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Pašvaldības attīstības iespējas ir būtiski atkarīgas no cilvēkresursu kvalitātes. Izglītoti
iedzīvotāji un prasmīgs darba spēks ir galvenie ekonomiskās attīstības priekšnoteikumi.
Cilvēkresursu attīstību un darbaspēka izglītošanu ietekmē vairāku izglītības sektoru – profesionālās,
augstākās un tālākizglītības programmu piedāvājums. Daugavpils Universitāte, Baltijas psiholoģijas
un menedžmenta augstskola, Valsts tehnikums un Daugavpils medicīnas koledža nodrošina prakses
vietas studentiem darba pieredzes iegūšanai savā specialitātē.
Pārskata gadā sekmīgi turpinājās ES finansētā projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”,
kas veicina bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dod bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt
darba iemaņas, kā arī saņemt atlīdzību Ls 100 apmērā. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja 1 403
bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs un pārvaldēs.
2.3. Darba samaksa
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī 2013.gadā bija Ls 382 ( 543
EUR), kas ir par 3% lielāka nekā 2012.gadā (Ls 371/527 EUR). Vidējā darba samaksa Daugavpilī ir
augstāka par Latgales reģiona vidējo rādītāju (Ls 344 / 490 EUR) par 11%, bet tā ir par 30%
zemāka nekā vidējā darba samaksa Latvijā (Ls 550 / 783 EUR) un par 20% zemāka nekā vidējā
darba samaksa starp lielākajām republikas pilsētām (Ls 480 / 683 EUR).
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas republikas pilsētās uz 31.12.2013., Ls
(Datu avots: CSP )

Pēdējo gadu laikā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Laika posmā
no 2009.līdz 2013.gadam pilsētas iedzīvotāju darba samaksa ir pieaugusi par 13% jeb par Ls 45.
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Neskatoties uz to, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī ir viszemākā visu republikas
nozīmes pilsētu vidū.
2.4. Daugavpils pilsētas pašvaldības ekonomiskais raksturojums
2.4.1. Rūpniecība, būvniecība
Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā, nozīmīgs Latgales reģionālais centrs Eiropas
Savienības austrumu pierobežā. Vēsturiski pilsēta ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī
šodien nosaka šo rūpniecības nozaru attīstību. Daugavpils ir nozīmīgs pārrobežu reģionu
rūpniecības, izglītības, kultūras, tirdzniecības centrs un transporta mezgls Austrumbaltijā.
Daugavpils ekonomiskajai attīstībai sevišķi būtiski ir sekojoši tradicionālie uzņēmējdarbības
virzieni:


gatavo metālizstrādājumu ražošana;



dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/remonts;



pārtikas produktu un dzērienu ražošana;



siltumenerģija un ūdens apgāde.

Daugavpilī tiek attīstīti daudznozaru uzņēmējdarbības virzieni: ražošana, dažādu pakalpojumu
sniegšana un to eksports, tirdzniecība, īpaši atbalstot videi draudzīgas nozares ar augstu pievienotu
vērtību, kā arī inovatīvo, radošo un jauniešu uzņēmējdarbību.
Pārskata

gadā

Daugavpils

pilsētas

rūpniecības

nozarē

joprojām

dominē

gatavo

metālizstrādājumu ražošana, kuras produkcijas apjoms sasniedza 22,8% no pilsētas rūpniecības
produkcijas kopapjoma. Otra lielākā pilsētas ekonomikas nozare ir dzelzceļa lokomotīvju un ritošā
sastāva ražošana/remonts – 20,6%. 2013.gada otrajā pusgadā Daugavpilī darbu uzsāka 3 jauni
šūšanas uzņēmumi, uzsākta trikotāžas ražošanas uzņēmuma rekonstrukcija, kā rezultātā izveidojās
jaunas darba vietas. Pārskata gadā tika uzsākts jauns investīciju projekts elektronikas nozarē, kurš
nākotnē paredz izveidot līdz 100 jaunām darba vietām.
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Daugavpils pilsētas rūpniecības struktūra uz 31.12.2013., %
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Šis ir Daugavpils tradicionālās nozares, kurām ir nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra un
kvalificēts darbaspēks. Pēdējo gadu laikā pilsētas ekonomika pārorientējās uz jaunām nozarēm ar
augstu pievienoto vērtību, kā arī daži uzņēmumi pārorientējas uz nišas produktu ražošanu. Svarīga
pilsētas vērtība, kas tiešā veidā veicina pilsētas attīstību, ir esošie uzņēmumi, to infrastruktūra, tajos
esošie cilvēkresursi, iekārtas, zināšanas. Kopumā ņemot, gandrīz katrā pilsētas ražošanas
uzņēmumā ir ieguldītas investīcijas. Gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares un optisko
šķiedru kabeļu ražošanas nozares uzņēmumi ir veikuši vislielākos ieguldījumus gan iekārtu
modernizācijā, gan ēku infrastruktūras uzlabošanā. Savukārt pārtikas produktu un dzērienu
ražošanas uzņēmumi vislielākos ieguldījumus

veica tieši iekārtu modernizācijā. Daugavpils

uzņēmumi veiksmīgi atklāja jaunus produkcijas realizācijas tirgus, kas savukārt veicināja
produkcijas realizācijas apjoma palielināšanu. Divi no lielākajiem ķīmisko vielu un produktu
ražošanas nozares uzņēmumiem ražoja produkciju, kas kļuva par Daugavpils nišas produktu un ir
konkurētspējīga eksportprece visa pasaulē. Optisko šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmums ir kļuvis
par vienu no Daugavpils konkurētspējīgākajām eksportprecēm un tiek eksportēta uz vairākām ES
valstīm, Krieviju, ASV, Ķīnu un Meksiku.
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Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī, milj. Ls
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Saskaņā ar Attīstības departamenta rīcībā esošo informāciju, 2013.gadā pilsētas rūpniecības
nozares uzņēmumu saražotās produkcijas apjoms bija 154,6 milj. Ls. Tās produkcijas apjoms bija
par 10,3 milj. Ls jeb par 6,2% mazāks kā iepriekšējā gadā. Savukārt salīdzinājumā ar 2009.gadu,
kad rūpniecības produkcijas izlaides apjomu ietekmēja ekonomiskā krīze, rūpniecības apjoms
pārskata gadā pieauga par 37,9 milj. Ls jeb par 41%. 2013.gadā lielākais ekonomiskais produkcijas
apjoma pieaugums bija plastmasas iepakojuma ražošanas nozarē – 20,4%, ķīmisko vielu un
produktu ražošanas nozarē – 5,8%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē – 3,3%.

Nr.
p.k.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Nosaukums
Produkcijas apjoms (tūkst. Ls) Strādājošo skaits (cilv.)
2012.g.
2011.g.
%
2012.g. 2011.g.
%
AS „Daugavpils lokomotīvju
remonta rūpnīca”
21 974,7 18 538,4
84
1 145
1 085
95
PAS „Daugavpils siltumtīkli”
21 102,8 19 407,7
92
258
259
100
SIA „Latvijas dzelzceļš ritošā
sastāva serviss” Lokomotīvju
remonta centrs
15 523,0 16 075,5
104
667
678
102
SIA „Latvijas dzelzceļš ritošā
sastāva
serviss”
Vagonu
remonta centrs
18 369,0 12 459,0
68
379
377
99
SIA „Axon Cable”
12 854 0 12 820,0
99
396
415
105
AS „Latvijas maiznieks”
9 109,9
11 146,5
122
237
245
103
SIA „Zieglera mašīnbūve”
5 982,4
6 010,9
100
384
312
81
AS „Latgales piens”
5 143,9
5 513,1
107
184
190
103
SIA „Maģistr”
5 320,9
5 318,0
100
227
232
102
SIA
„Daugavpils
gaļas
4 859,8
4 605,1
95
82
84
102
kombināts”
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2013.gadā būvniecības nozarē vērojams ekonomiskās izaugsmes pieaugums. Daugavpils
lielāko būvuzņēmumu būvmontāžas kopējais darbu apjoms pieauga 1,5 reizes un sasniedza 43,0
milj.Ls. Būvniecības nozarē tika nodarbināti 1 444 cilvēki, kas ir par 165 cilvēkiem vairāk, kā
iepriekšējā gadā, kad šajā nozarē strādāja 1 279 celtnieki.
Svarīga pilsētas vērtība, kas tiešā veidā veicina pilsētas attīstību, ir tajā esošie uzņēmumi, to
infrastruktūra, esošie cilvēkresursi, iekārtas un zināšanas. Būtiskas ir arī katra uzņēmuma veiktās
investīcijas. Daugavpils pilsētas pašvaldība, ar rīcībā esošajiem atbalsta instrumentiem, nodrošina
uzņēmējdarbības attīstības labvēlīgu vidi un sekmē pilsētas uzņēmēju konkurētspēju un izaugsmi
kopumā.
Saskaņā ar Lursoft pieejamajiem datiem, 2013.gadā Daugavpils pilsētā bija reģistrēti 333
jauni uzņēmumi, t.sk. 278 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 52 individuālie komersanti.
Likvidēti ir 100 uzņēmumi. Likvidēto uzņēmumu skaits pārskata gadā samazinājās par 57
uzņēmumiem, samazinājās arī reģistrēto jauno uzņēmumu skaits, ja 2012.gadā tika reģistrēti 369
jauni uzņēmumi, tad 2013.gadā tika reģistrēti tikai 333 jauni uzņēmumi.
Saskaņā ar CSP pieejamajiem datiem (dati par 2013.gadu vēl nav pieejami), 2012.gadā
Daugavpilī bija 4 427 ekonomiski aktīvās statistiskās vienības, t.sk. 2 008 komercsabiedrības
(45,4% no kopējā ekonomiski aktīvo vienību skaita), 1 924 pašnodarbinātas personas (43,4% ), 481
individuālais komersants (10,9%) un 14 zemnieku saimniecības (0,3%). Gada laikā ekonomiski
aktīvo statistisko vienību skaits pieauga par 223 vienībām, t.sk. ekonomiski aktīvo
komercsabiedrību skaits - par 152 vienībām, par 108 vienībām - pašnodarbināto personu skaits,
savukārt ekonomiski aktīvo individuālo komersantu skaits samazinājās par 36 vienībām.
Daugavpilī 2012.gadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 49 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas ir
zemākais rādītājs gan Latvijā kopumā, kur ir 74 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem, gan arī Latgales
reģionā (62 vienības uz 1 000 iedzīvotājiem), kā arī starp republikas lielākajām pilsētām, kur
vidējais vienību skaits ir 69.
2.4.2. Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība ar 80% finansējumu turpināja atbalstīt
dzīvojamo māju energoefektivitātes programmu. Daugavpils pilsētas pašvaldības daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros tika izpildīta dzīvojamo
māju Imantas ielā 35, Kandavas ielā 4 un Ģimnāzijas ielā 18, pilnīga renovācija. Izpildīto darbu
rezultātā siltumenerģijas patēriņš norādītajās mājās samazinājās par vairāk kā 50%, salīdzinot ar to
pašu periodu līdz renovācijas veikšanai. Celtniecības darbu ietvaros augstāk minētajās ēkās tika
izpildīts jumtu kapitālais remonts, fasāžu, bēniņu un pagrabu pārsegumu siltināšana. Papildus mājās
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tika veikti siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmu sadales cauruļvadu un maģistrālo elektroapgādes
tīklu nomaiņa. Katrā dzīvoklī uzstādītie termoregulātori un nolasīšanas iekārtas sniedz iespēju
iedzīvotājiem pastāvīgi veikt piegādātā siltuma daudzuma regulēšanu, kas veicina naudas līdzekļu
ekonomiju.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Vienības ielā 28 un 18.novembra ielā 197d tika veikta
daļēja renovācija: jumtu kapitālais remonts, fasāžu un lieveņu remonts, fasāžu siltināšana. Apkures
sistēmas renovācija, karstās un aukstās ūdensapgādes sistēmas un elektroapgādes tīklu maiņa netika
veikta. Veiktās renovācijas rezultātā siltumenerģijas patēriņš samazinājās par 33% līdz 50%,
salīdzinot ar to pašu periodu līdz renovācijas veikšanai.
2013. gadā tika turpināta dzīvojamo māju bēniņu siltināšanas programma – jumtu noteku
apledojuma iemeslu noteikšanai tika izpildīti termogrāfiskie mērījumi 80 dzīvojamās mājās, 22
dzīvojamās mājās tika izpildīts jumtu kapitālais remonts ar bēniņu pārseguma un apkures
cauruļvadu siltināšanu.
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2013. gadā veiktie
pasākumi:


6 dzīvojamajās mājās izpildīti bēniņu pārsegumu siltināšanas darbi;



10 dzīvojamajās mājās bēniņu telpās nomainīta apkures caurules izolācija;



7 dzīvojamajās mājās karstā ūdens apgādes sistēmai veikts kapitālais remonts;



11 dzīvojamajās mājās aukstā ūdens apgādes sistēmai veikts kapitālais remonts;



5 dzīvojamajās mājās veikts kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts;



42 dzīvojamajās mājās nomainīti koka logu bloki uz PVC logiem;



32 dzīvojamajās mājās nomainītas ieejas durvis uz metāla durvīm;



9 dzīvojamajās mājās nomainītas koka ieejas durvis.

Daugavpils pilsētas pašvaldības funkciju izpildi administratīvās teritorijas labiekārtošanā un
sanitārās tīrības jomā veic Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības
pārvalde.
Pilsētas labiekārtošanas darbi 2013.gadā:


pagalmu ceļu seguma atjaunošana un remonts 6 412,5 m2 platībā ar kopējo vērtību
Ls 118 436;



pilsētas ielu seguma atjaunošana un remonts (17 objekti) 48 683 m2 platībā ar
kopējo vērtību Ls 735 720;



ietvju asfalta seguma atjaunošana (20 objekti) 5 236 m2 platībā ar kopējo vērtību
Ls 94 768;



ietvju bruģa seguma atjaunošana (6 objekti) 1 195 m2 platībā ar kopējo vērtību Ls
24 820;
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bezmaksas autostāvvietas izbūve Akadēmiķa Graftio ielā 29 79 autostāvvietām 2 472
m2 platībā ar kopējo vērtību Ls 87 081;



11 bērnu rotaļu laukumu modernizēšana ar rotaļu iekārtu uzstādīšanu (46 gab.) un
āra trenažieru uzstādīšana (36 gab.) Daugavpils parkos un daudzdzīvokļu māju
pagalmos ar kopējo vērtību Ls 58 000;



jaunu atkritumu tvertņu uzstādīšana (125 gab.) pilsētas parkos, skvēros, pieturās ar
kopējo vērtību Ls 10 642;



velonovietņu izbūve 78 velosipēdiem 7 vietās pilsētā ar kopējo vērtību Ls 7 432;



ceļa zīmju marķēšana ar atstarojošo dzelteno līniju un pandusu marķējums ar
dzelteno plastikātu un reljefa bruģi pilsētas ielās;



priežu stādu iestādīšana pilsētas mežos (10 000 gab.);



pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanas ietvaros tika veikta 3 843 m apgaismojuma
kabeļa nomaiņa, 31 apgaismojuma balstu nomaiņa, 156 ielu apgaismojuma
gaismekļu nomaiņa;



ielu apgaismojuma rekonstrukcijas un izbūves ietvaros tika veikta 93 bruģa
gaismekļu nomaiņa, 499 m apgaismojuma kabeļa nomaiņa, 12 apgaismojuma balstu
nomaiņa, 19 ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa.

Centralizēto

siltumapgādi

Daugavpilī

nodrošina

viens

no

lielākajiem

Daugavpils

uzņēmumiem – PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un
Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa novērtēšanas
pasākumā PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2013. gadā atkārtoti iekļuva Ilgtspējas indeksa sudraba
kategorijā, atkārtojot abu iepriekšējo gadu panākumu. Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu
darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un
sadarbība. Ilgtspējas indekss Latvijas uzņēmumiem piedāvā iespēju izmantot stratēģijas vadības
rīku, lai izvērtētu savu darbību, kā arī saņemtu ekspertu ieteikumus turpmākai attīstībai.
2013.gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” centās rast līdzekļus, lai turpinātu realizēt pilsētas
centralizētās siltumapgādes uzlabošanas un modernizēšanas pasākumus saskaņā ar apstiprināto
Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības koncepciju.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” darba efektivitātes un rezultivitātes uzlabošanai un
siltumenerģijas lietotāju prasību apmierināšanai 2013.gadā veikti šādi pasākumi:


realizēts projekts „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18. novembra un Kauņas ielā,
Daugavpilī”. Nomainīti pagājušā gadsimta 70.gados būvētie lielu diametru siltumtīkli pret
jauniem, rūpnieciski izolētiem, bezkanāla siltumtīkliem, kas atbilst Lietotāju siltumslodzēm.
Jauno siltumtīklu garums divcauruļu mērījumā sastāda 1 736 m. Kopējās projekta izmaksas
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− 781,9 tūkst.Ls. Projekta realizācijā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda
līdzfinansējums. Atbalsta finansējums sastādīs 40% no attiecināmajām izmaksām;


siltumcentrālē Nr.1 veikts tvaika katla TC-20/39-U kārtejais remonts;



siltumcentralē Nr.2 demontēts tvaika katls Nr.5 un uzsākti ūdenssildāmā gāzes un šķidrā
kurināmā katla uzstādīšanas darbi, kura jauda ir 10 MW;



siltumcentrālē Nr.3 uzsākti barošanas sūkņa un SI-10 kV viena vakuumslēdža montāžas
darbi;



lokālajā katlumājā „Cietoksnis” uzstādīts ūdenssildāmais katls ar jaudu 5 MW;



lokālajā katlumājā „Cēsu” samontēts jauns ūdenssildāmais malkas un akmeņogļu kurināmā
katls ar jaudu 0,3 MW;



Gajoka mikrorajonā pie dzīvojamās mājas Fabrikas ielā 18A piebūvēta un pieņemta
ekspluatācijā dabasgāzes katlumāja ar jaudu 0,2 MW;



nomainīts siltumtīkla posms no siltumkameras Ik-6-3-4 līdz Rīgas ielas 50.namam, L = 7,0
m 2Dx60;



nomainīts siltumtīkla posms starp siltumkamerām Ik-8-3-1 un Ik-8-3-2, L = 12,0 m
1Dx60/125 un 1Dx60/140;



likvidēti bojājumi un tīkla ūdens sūces siltumkamerā Ik-5-7-1 un siltumtīklā no kameras
VIIk-14-9-3 līdz dzīvojamajai mājai Arhitektu ielā 25;



noslēgts līgums Nr.L-PCS-13-0097 ar "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par
projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī”
īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 390 409 (EUR 554 381) apmērā, paredzamais
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums Ls 109 834 (EUR 155 965);



veikti ražošanas iekārtu un siltumtīklu tekošie remonti saskaņā ar remontu grafiku;



veikts Remonta celtniecības iecirkņa sadzīves telpu remonts;



turpinās siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas ierīkošana.
Šobrīd no dispečerdienesta punkta ir iespēja kontrolēt un vadīt visu trīs siltumcentrāļu,
lokālo katlumāju „Cietoksnis”, „Ruģeļi”, „Čerepova” un „Vecstropi” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī iebūvētās katlumājas „Stropi” un piebūvētās
katlumājas „Fabrikas” siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Tas ļauj operatīvi reaģēt uz
jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī kurināmā un
siltumnesēja parametros, izslēdz ražošanas procesa diagrammu zīmēšanu, ļauj samazināt
mērīšanas līdzekļu daudzumu un līdz ar to arī izdevumus to remontam, nomaiņai un
verificēšanai.
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SIA „Daugavpils

ūdens”

nodrošina nepārtrauktas ūdensapgāde un kanalizācijas

pakalpojumus Daugavpils pilsētā. 2013. gada beigās SIA „Daugavpils ūdens” apstiprināja
„Darbības un attīstības stratēģiju 2014.-2016.gadam”. Stratēģijā noteikti veicamie uzdevumi
noteikto mērķu sasniegšanai, t.sk. kvalitatīva ūdens ieguves un apgādes nodrošināšana,
kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas
efektīva pārvaldīšana, kā arī atbilstošu metožu un tehnoloģiju darba procesu īstenošana un
pilnveidošanat efektīvai realizācijai un kontrolei.
Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. kārta” 2013.gadā tika
izbūvēti ap 26,6 km ūdensvada tīklu un 26,4 kanalizācijas tīklu, tika veikti 56 jauni ūdensvada
pieslēgumi un 56 jauni pieslēgumi kanalizācijas tīkliem. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
ieklāšanas un paplašināšanas darbi tika veikti astoņos pilsētas mikrorajonos. Projekta ietvaros tiek
veikta kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, galveno maģistrālo ūdensvadu un kolektoru maiņa.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem,
samazināts ar komunālajiem notekūdeņiem apkārtējā vidē novadītā piesārņojuma apjoms, tiks
veikta infiltrācijas apjoma samazināšana, tiks paplašināta iedzīvotāju apkalpošanas zona un
izveidoti apstākļi teritorijas attīstībai.
Kā katru gadu, arī 2013.gadā SIA „Daugavpils ūdens” organizēja pasākumus bērniem
starptautiskās ūdens dienas ietvaros. Uzņēmums nodrošināja arī objektu, t.sk., muzeja, ūdensgūtņu
un NAI apmeklējuma iespējas skolēniem un tūristiem.
Tāpat kā iepriekšējos gados, uzņēmumā patstāvīgi tika kontrolēta tehnoloģiskās disciplīnas,
pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas ievērošana. Pārskata gadā
uzņēmumā esošā kvalitātes sistēma, kas atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2008 un LV
NE ISO/IEC 17025, saņēma neatkarīgo auditoru apstiprinājumu.
2.4.3. Sabiedriskais transports

Daugavpils pilsētā ir labi attīstīts transporta tīkls, kas savieno pilsētas centru ar
mikrorajoniem. Sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils administratīvajā teritorijā
nodrošina SIA „Daugavpils autobusu parks”, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus 29
maršrutos, un AS „Tramvaju uzņēmums” - 3 maršrutos.
SIA „Daugavpils autobusu parks” pasažierus apkalpo četrās autoostās – Daugavpilī, Ilūkstē,
Dagdā un Krāslavā. Biļešu tirdzniecībai autobusos tiek izmantoti elektroniskie kases aparāti, visās
autoostās biļešu tirdzniecība notiek datorizētā vienotā valsts biļešu realizācijas sistēmā „Baltic
Lines”, kas dod iespēju pasažieriem iegādāties biļetes uz visiem sistēmā iekļautajiem reisiem gan
Latvijā, gan ārzemēs. Veicinot uzņēmuma attīstību, SIA „Daugavpils autobusu parks” turpina
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nodrošināt ritošā sastāva modernizāciju, iegādājoties 8 mazlietotus autobusus no kuriem 5 ir
paredzēti vietējās nozīmes maršrutiem un 3 starppilsētu autobusu maršrutiem.
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas dome 2012.gada 9.augustā veiktajiem grozījumiem
27.08.2009. saistošajos noteikumus Nr. 20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā
transportā”, mācību gada laikā Daugavpilī deklarētie pilsētas vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi
bez maksas izmanto vienu no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem, bet profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem ir 50% atvieglojumi no braukšanas maksas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā.
2012.gadā AS “Tramvaju uzņēmums” uzsāka realizēt ES Reģionālā attīstības fonda projektu
„Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija”. Projekta mērķis ir saglabāt un
attīstīt tramvaja satiksmi Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas ietvaros. Projekta
ietvaros tiek plānots veikt tramvaju līnijas renovāciju 6,2 km garumā ar 14 pieturām 18. novembra
ielā, posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai, paredzot sliežu ceļu nomaiņu un ritošā sastāva - 12
zemās grīdas vagonu iegādi, kā arī 3 pārveidošanas apakšstaciju renovāciju.
Saskaņā ar remontdarbu plānu un iepirkumu plānu 2013. gadā AS „Tramvaju uzņēmums”
veica:


Tramvaju ceļu remontu 18.Novembra – Vasarnīcu un Kauņas - Aglonas ielu
krustojumā, gulšņu maiņu Jātnieku, Aglonas un Cietokšņa ielās, temperatūru
kompensatora uzstādīšanu Cietokšņa ielā un sliežu nomaiņu Cietokšņa ielā;



Kontakttīklu balstu remontu Smilšu, Cietokšņa, Valkas, Vienības un Parādes ielās,
kontakttīklu balstu pārcelšanu Sakņu ielā;



projekta „Videonovērošanas sistēmas depo Jātnieku ielā 90” izstrādi;



Sadzīves telpu remontu Jātnieku ielā 90 un 18.Novembra ielā 183.

2013.gada 13.decembrī uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēts jauns sabiedrības nosaukums – AS
„Daugavpils satiksme”. Pamatojoties uz 2013.gada 17.decembra Daugavpils pilsētas domes
lēmumu Nr.634 SIA ,,Daugavpils autobusu parks” un AS ,,Daugavpils satiksme” uzsāka
reorganizāciju. Pilsētas autobusu pasažieru pārvadājumi tika nodoti AS „Tramvaju uzņēmums” līdz
ar to uzņēmumam tika nomainīts nosaukums uz AS „Daugavpils satiksme”.
2.4.4. Veselības aprūpe
Veselības aprūpes sistēma Daugavpilī nodrošina preventīvo sabiedriskās veselības
uzlabošanas darbu. Daugavpils pilsētā ir pieejama gan primārā, gan sekundārā veselības aprūpe.
Veselības aprūpes pakalpojumus Daugavpilī sniedz SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA
„Daugavpils bērnu veselības centrs” un SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”.
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ir viena no lielākajām veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzējiem Latvijas Republikā. Daugavpils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur pensionāriem un
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invalīdiem ir iespēja bez pacienta iemaksas 3 dienas ārstēties stacionārā un dienas stacionārā, jo to
finansē Daugavpils pilsētas pašvaldība.
2013.gada sākumā tika pabeigti būvdarbi projektā „Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”. Projekta realizācijas rezultātā
uzlabosies veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un paaugstināsies pakalpojumu izmaksu
efektivitāte. 2013.gadā tika veiktas šādas aktivitātes:


Plaušu slimību un tuberkulozes centra ēkas, 18.novembra ielā 311, un Centra poliklīnikas
ēkas, Viestura ielā 5, ārējā renovācija;



Daugavpils reģionālās slimnīcas ēkā, Vasarnīcu ielā 20, siltummezglu un sanitārmezglu
renovācija.
2013.gadā kapitālsabiedrība iegādājās iekārtu magnētiskā rezonanse izmeklējumu veikšanai

un veica nepieciešamos kārtējos remontdarbus.
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”

nepārtraukti cenšas uzlabot piedāvājamo

ārstniecības un aprūpes pakalpojumu kvalitāti, ieviešot jaunas, ekonomiski efektīvas medicīniskās
tehnoloģijas. No 2013.gada centrā tika ieviesti jauni pakalpojumi: neirosonogrāfijas izmeklējumi
zīdaiņiem un rehabilitācija pēc Šrota metodes. Centrs sniedz ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas,
endoskopijas, sirds asinsvadu sistēmas, bronho-pulmonālos funkcionālos izmeklējumus. Centrā ir
pieejami: fizikālās terapijas, rehabilitācijas, fizioterapijas, procedūru – vakcinācijas kabineta
pakalpojumi, bronhiālās astmas kabineta un dienas stacionāra pakalpojumi. Centra telpās darbojas
11 ģimenes

ārstu prakses, 2 oftalmologu un 1 otolaringologa prakses, 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 – studentu prakšu vietu
nodrošināšanā. Centrs atjaunoja un papildināja fizioterapeitu darbības nodrošināšanai nepieciešamo
ierīču skaitu, kas savukārt dod iespēju paplašināt un palielināt veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu mājās apstākļos. Kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra
pakalpojumu paplašināšanai, tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: ginekoloģijas krēsls un kušete,
rehabilitācijas pedāļu trenažieris, dermatoskopijas lampa, skoliometrs un cits aprīkojums.
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” attīstībai tika veikti ieguldījumi pasažieru lifta
ierīkošanai - Ls 103 227 apmērā un rentgenaparatūras remontdarbiem – Ls 17 347 apmērā.
2013.gadā SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” uzsāka Eiropas Savienības
struktūrfonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apgūšanu,
realizējot projektu „Veselības aprūpes infrastruktūra” , aktivitāte „Ambulatorās veselības aprūpes
attīstība”, apakšaktivitāte „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstība SIA „Daugavpils bērnu
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veselības centrs””. Projekta realizācijas gaitā tiks uzlabota ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamība
pašvaldības teritorijā un nodrošināta primārā veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ar mērķi veicināt turpmāku Daugavpils pilsētas un reģiona bērniem sniegto veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” izstrādāja
attīstības stratēģiju 2014.- 2016.gadiem.
SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” joprojām sniedz savus pakalpojumus gan
pilsētas iedzīvotājiem, gan arī citu pilsētu un novadu iedzīvotājiem. Tāpat arī poliklīnika sniedz
plānveida zobārstniecības pakalpojumus skolēniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un
ieslodzītajiem. 2013.gadā, veicinot uzņēmuma attīstību, SIA „Daugavpils zobārstniecības
poliklīnika” iegādājās rentgenaparātu, rentgenfilmu attīstīšanas aparātu, uzgaļus operāciju
veikšanai, zobārstniecības iekārtas. Poliklīnikas 1.stāvā ir ierīkots kabinets personām ar
ierobežotām kustību spējām.
2.4.5. Uzņēmējdarbības veicināšana
2013.gadā Daugavpils pilsētas dome aktīvi sadarbojās ar Daugavpils uzņēmējiem un biznesa
atbalsta organizācijām, t.sk. ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latgales reģiona attīstības
aģentūru, kā arī tika organizētas tikšanās un dažādi pasākumi uzņēmēju atbalstam un kontaktu
dibināšanai.
Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Daugavpilī:


Uzņēmējdarbības stimulēšana - nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi (15.05.2008.
saistošie noteikumi Nr. 25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Daugavpilī”);



Tehniskās infrastruktūras attīstība;



Informācijas izplatīšana par pilsētas uzņēmumiem (Daugavpils investīciju iespēju un
uzņēmumu katalogs 2012, aktuāla informācija pašvaldības mājas lapā u.c.);



Daugavpils uzņēmumu popularizēšana, piedaloties starptautiskajās izstādēs un citos
pasākumos;



Investoru piesaistes pasākumu organizēšana (II Latvijas – Baltkrievijas sadraudzības
pilsētu forums (2012.gads), Daugavpils starptautiskā Tūrisma konference);



Daugavpils pilsētas uzņēmumu saražotās produkcijas popularizēšana (Daugavpils preču
zīme „Daugavpils prece”).

Lai veicinātu un attīstītu uzņēmējdarbību pilsētā, pašvaldība iesaistās rūpniecisko zonu
infrastruktūras jautājumu sakārtošanā, tādejādi sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Pārskata gadā uzsākts infrastruktūras sakārtošanas ERAF projekts „Ziemeļu rūpnieciskās zonas
infrastruktūras attīstība”. Projekta mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides un

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats

29

saimnieciskās darbības veidošanos Daugavpils pilsētas teritorijā, uzlabojot Daugavpils lielākās
rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību. Projekta ietvaros tiks veikta teritorijas pievadceļu,
apgaismojuma un inženierkomunikāciju kvalitātes uzlabošana.
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
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. Biznesa informācijas centra aktivitāšu ietvaros gada laikā
Daugavpils uzņēmējiem tika izsūtītas 104 informatīvo dokumentu paketes, t.sk. 12 ikmēneša BIC
info lapas. Daugavpils uzņēmumu datu bāze tika papildināta līdz 740 dalībniekiem. Savukārt
Daugavpils ražošanas uzņēmumu katalogs tika papildināts ar 10 jauniem uzņēmumiem, kā arī tika
veikta informācijas korekcija par 24 esošajiem uzņēmumiem. Gada laikā Daugavpils pilsētas dome
sniedza 86 konsultācijas uzņēmējiem un potenciālajiem uzņēmējiem par biznesa vidi Daugavpilī, kā
arī tika apkopota statistika par Daugavpils rūpniecības uzņēmumu, būvuzņēmumu un Latvijas
dzelzceļš Daugavpils nodaļas ekonomiskajiem rādītājiem visa gada laikā.
2013.gada janvārī kopā ar Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju tika organizēta
Daugavpils uzņēmumu aptauja par situāciju metālapstrādes uzņēmumos un nozares speciālistu
sagatavošanu, kurā piedalījās septiņi Daugavpils metālapstrādes uzņēmumi.
2013.gada 15. februārī tika organizēta metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumu asociācijas
vadītāja V.Rantiņa tikšanās ar pilsētas metālapstrādes uzņēmumiem SIA „Zieglera mašīnbūve”
telpās par esošo situāciju nozarē un 2012.gada rezultātiem, LIAA darbību ES fondu piesaistei
2013.gadā, par elektroenerģijas obligāto iepirkuma komponentu un to ietekmi uz produkcijas
pašizmaksu. Tikšanās piedalījās RTU Daugavpils filiāles, AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, SIA
„Dauer D”, SIA „Admira”, SIA „Bell Invest”, SIA „Zieglera mašīnbūve” pārstāvji, kā arī lielāko
elektroenerģijas patērētāju Daugavpilī SIA „Nexis Fibers” un SIA „Magistr” pārstāvji.
Sadarbībā ar Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociāciju 2013.gada 13. 15.martā tika organizēta uzņēmuma SIA „Zieglera mašīnbūve” piedalīšanās izstādē un kontaktbiržā
„Technical Fair” Sanktpēterburgā Latvijas stenda ietvaros. Izstādi apmeklēja arī uzņēmumu AS
„Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” un SIA „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārstāvniecības
St.-Pēterburgā.
Sadarbībā ar Daugavpils direktoru un uzņēmēju padomi 2013.gada 13.martā tika organizētas
vairākas Daugavpils un Baltkrievijas uzņēmumu pārstāvju tikšanās, kur no Daugavpils puses
piedalījās SIA „Dauer D” grupas uzņēmumi, SIA „EcoStep Baltic ”, SIA „Eko Iso”, SIA „Abipro”,
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SIA „Teks”, SIA „Belmast”, kā arī Daugavpils direktoru un uzņēmēju padome, bet no Baltkrievijas
puses „Belpromimpeks”, „Minskas elektrotehniska rūpnīca”, Polockas rūpnīca „Tehnolit”,
„Mogilevliftmaš”, celtniecības trests „Brestoblseļstroj” ar struktūrvienībām, „Telehanovas
galdniecības izstrādājumu rūpnīca” un „Belelektromontaž”.
Gada laikā tika organizētas Daugavpils uzņēmēju tikšanās ar dažādu valstu vēstniecību
pārstāvjiem – t.sk. Baltkrievijas ģenerālkonsula Daugavpilī V.Geisika un konsula L.Davidovska
tikšanās Baltkrievijas - Latvijas uzņēmumā SIA „Mamas D”, Somijas Republikas vēstnieces
V.E.Pirkko Mirjami Hamalainen vizīte uzņēmumā „Eko Iso”, Ukrainas vēstnieka Anatolija Olijnika
vizīte AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcā”, Gruzijas vēstnieka Teimuraza Džandžalija
vizīte Daugavpils uzņēmumā „Regula Baltija”, Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieces Latvijas
Republikā Andrea Wiktorīnas vizīte Daugavpils uzņēmumā SIA „Zieglera mašīnbūve”, u.c.
Tikšanās laikā dažādos uzņēmumos tika pārrunāti sadarbības jautājumi par starpvalstu ekonomisko
sadarbību un iespējamo konsulātu palīdzību ekonomisko sakaru veicināšanā starp Daugavpils un
ārvalstu uzņēmumiem.
Sakarā ar eiro ieviešanu Latvijā 2013.gada 25.aprīlī tika organizēta Eiropas komisijas
pārstāvniecības vadītājas Latvijā Innas Šteinbukas un Daugavpils uzņēmēju tikšanās.
Kanādas vēstniecības komercnodaļas speciālistes Irēnas Cīrules un „SNC-LAVALIN
Constructors Inc.” viceprezidenta Oleksandra Loičenko vizītes laikā 2013.gada 14.februārī
Daugavpilī tika organizēta tikšanās par pilsētas enerģētikas, pilsētas sabiedriskā transporta un
atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanu, kur piedalījās AS „Daugavpils siltumtīkli” , SIA
„SpecATU” un Domes Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti.
2013.gadā Daugavpils pilsētas svētki bija veltīti Daugavpils uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai. Svētku ietvaros tika organizēta Daugavpils uzņēmumu - AS „Latvijas maiznieks”,
AAS „Comprensa Life” Daugavpils filiāles, SIA „Vilna”, AS „Citadele” Daugavpils filiāles un SIA
„Šafrans” pārstāvju piedalīšanās dažādos pasākumos pilsētas mikrorajonos, viktorīnu organizēšana
un uzņēmumu produkcijas un pakalpojumu popularizēšana. Pilsētas svētku laikā bija skatāma
Daugavpils uzņēmumu izstāde Rīgas ielā, kas popularizēja pilsētas rūpniecību un dzelzceļa
transporta mezglu, savukārt svētku gājienā piedalījās 1200 dalībnieki no 39 pilsētas uzņēmumiem
un organizācijām.
2013.gadā Līgo svētku laikā tika organizēts Daugavpils amatnieku un Daugavpils
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tirdziņš, kur piedalījās 17 uzņēmumi, t.sk. 8 ēdināšanas
uzņēmumi.
2013.gada

27.jūnijā

Daugavpils

pilsētas

dome

sadarbībā

ar

Baltkrievijas

AS

„Belpromimpeks” organizēja piecu Daugavpils uzņēmumu - SIA „LatSpas”, SIA „Ekosvet”, SIA
„Cerkons”, SIA „EcoStep Baltic” un SIA „Prezidium” pārstāvju braucienu uz Minsku. Vizītes laikā
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šo uzņēmumu pārstāvji piedalījās seminārā par ārējās tirdzniecības sakaru veicināšanu Minskas
traktoru rūpnīcas kultūras pils telpās, kā arī notika Daugavpils un Minskas uzņēmumu kontaktbirža.
2013.gada 26.- 27.jūlijā Daugavpils pilsētas domes pārstāvji piedalījās Eiroreģiona „Ezeru
zeme” investīciju forumā „GlubokojeInvest” Baltkrievijā, kur tika prezentēti Daugavpils pilsētas
domes, SIA „Ditton grupas” un SIA „Dauer D holding” investīciju piedāvājumi. Foruma ietvaros
darbojās izstāde, kur tika prezentēts Daugavpils pilsētas stends ar investīciju piedāvājumiem un
nozīmīgākajiem Daugavpils tūrisma objektiem. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja iepazīties arī ar
Daugavpils uzņēmēju produkciju ar preču zīmi „Daugavpils prece”.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas dome organizēja:
 pasākumu kompleksu „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanā” sadarbībā ar AS
„Hipotēku banku”, kas norisinājās laika posmā no 2013.gada 20.jūlija līdz
10.augustam. Pasākuma ietvaros tika sagatavoti materiāli ievietošanai Daugavpils
pilsētas domes mājas lapā, kā arī Daugavpils pilsētas domes telpās izvietotajā stendā;


tikšanos ar uzņēmumu SIA „Ditton Chain” un AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
pārstāvjiem, 2013.gada 16.augustā Latvijas Republikas Ministru prezidenta
V.Dombrovska vizītes laikā, kur tika apspriestas jaunu investīciju projektu iespējas;



tikšanos ar Daugavpils uzņēmumu SIA „Nexis Fibers”, SIA „Centennial Industries”,
SIA „Šafrans” un AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” pārstāvjiem
2013.gada 10.septembrī, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvju vizītes
laikā. Darba devēju konfederācijas mērķis bija organizēt Daugavpils uzņēmēju
biedrību;



Daugavpils uzņēmēju piedalīšanos P.Mureja prezentācijā „Investīcijas mākslā, vietā
un ekonomikā” pasākuma „M.Rotko lasījumi” ietvaros 2013.gada 24.septembrī, kur
piedalījās 8 pilsētas uzņēmumu pārstāvji;



semināru „Mazā biznesa lielā diena” 2013.gada 26.septembrī sadarbībā ar „Latvijas
mazo un vidējo uzņēmumu forumu”;



tikšanos ar Daugavpils centra vidusskolas audzēkņiem „Karjeras dienu” ietvaros
2013.gada oktobrī, lai uzklausītu SIA „Narvesen”, SIA „Valda D”, IU „Sāta-S”, SIA
„VLS Video” un SIA „Lakšmi L” uzņēmumu vadītāju un speciālistu pieredzi;



jauniešu tikšanos ar SIA „VLS Video” un SIA „Narvesen” Daugavpils nodaļas
uzņēmumu pārstāvjiem jauniešu motivācijas pasākumu cikla laikā no 2013.gada
6.decembra līdz 12.decembrim, kā arī tika apmeklēts metālapstrādes uzņēmums SIA
„Zieglera mašīnbūve”;



ekskursiju Daugavpils 13.,17. un 12. vidusskolas audzēkņiem uz SIA „Zieglera
mašīnbūve” projekta „Latvijas skolu izglītojamo intereses par inovatīvajiem
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uzņēmumiem” ietvaros 2013.gada 23.oktobrī, kur tika prezentētas biznesa iespējas
Daugavpilī.
2.5. Tūrisms
Daugavpili apmeklē viesi no citām Latvijas pilsētām, novadiem un ārvalstīm, lai iepazītos ar
unikālo kultūrvēsturisko mantojumu objektiem un izmantotu plašo kultūras, sporta pasākumu,
aktīvās atpūtas piedāvājumu. Pilsētas vēsturiskā un daudzkulturālā vide ir labs priekšnoteikums
augstai pakalpojumu eksportspējai pilsētas, kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamībai.
Viena no Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātēm ir atpazīstams un attīstību
veicinošs pilsētas tēls. Līdz ar to mārketinga uzdevums ir Daugavpils pilsētas tēla popularizēšana,
rīkojot dažādus pasākumus un aktivitātes, tādā veidā piesaistot arvien plašāku apmeklētāju un
tūristu skaitu, vienlaikus palīdzot vietējiem uzņēmējiem gūt ienākumus un veicināt uzņēmējdarbību.
Lai prezentētu Daugavpili kā pilsētu ar unikāliem tūrisma objektiem, nodibinātu kontaktus ar
interesentiem un apmainītos ar vērtīgu pieredzi tūrisma attīstības jomā citās valstīs, 2013.gada 25.26.aprīlī Daugavpilī tika organizēta Daugavpils II Starptautiskā Tūrisma konference „Daugavpils uzticams partneris tūrisma tirgū Austrumlatvijā”, kurā piedalījās nozares speciālisti ne tikai no
Latvijas, bet arī no citām Eiropas valstīm, Baltkrievijas un Krievijas – pavisam 260 dalībnieki no 14
valstīm. Konferences laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar Daugavpils reģiona tūrisma iespēju
daudzveidību, lai veicinātu tūrisma speciālistu un organizāciju tīklošanu, tādejādi sekmējot tūrisma
nozares attīstību Daugavpils reģionā, kā arī sadraudzību un sadarbību partneru pilsētām. II
Starptautiskās Daugavpils tūrisma konferences ietvaros sadarbībā ar Daugavpils tūrisma iestādēm
tika izdoti bukleti tūrisma objektu popularizēšanai, kā arī tika izskatītas iespējas par iesaistīto
dalībnieku pilnīgāku tūrisma potenciāla izmantošanu. Konferences dalībniekiem bija iespēja
apmeklēt nozīmīgākos Daugavpils tūrisma objektus. Tūrisma konferences ietvaros svinīgajā
pasākumā tika apbalvoti 2012.gada tūrisma sezonas populārāko mītņu un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sektora pārstāvji.
Saskaņā ar Daugavpils novada Tūrisma informācijas centra (TIC) datiem, kopš 2007.gada ir
pieaudzis tūristu skaits, kas apmeklē Daugavpils TIC un pilsētas nozīmīgākos tūrisma objektus. Tas
liecina ne tikai par tūristu aktivitātes pieaugumu, bet arī par tūrisma nozares uzplaukumu un
attīstību kopumā. Saskaņā ar Daugavpils novada TIC datiem, lielākie ārvalstu tūrisma tirgi ir
Krievija, Lietuva, Polija un Vācija.
Daugavpils pilsētas dome 2013.gadā sagatavoja un izdeva Tūrisma avīzi par Daugavpili, kur
tika publicēta informācija par pilsētas nozīmīgākajiem tūrisma objektiem un pasākumu programmu
2013.gadam.
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Nozīmīgākie Daugavpils tūrisma objekti - Daugavpils cietoksnis ar Marka Rotko mākslas
centru, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs, Daugavpils Māla mākslas centrs, Latgales
Zoodārzs, muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”, Latviešu māja, Krievu kultūras centrs, Baznīcu
kalns, pilsētas vēsturiskais centrs ar pirmo gājēju ielu Latvijā, kā arī citi objekti. Daugavpils teātris,
daudzfunkcionālais sporta komplekss , Daugavpils ledus halle, stadions „Spīdveja centrs” - piedāvā
iedzīvotājiem un viesiem plašas iespējas aktīvai atpūtai un patīkamai laika pavadīšanai.
Tūristu skaits Daugavpilī, cilvēku skaits
(Datu avots: Daugavpils novada TIC )

Daugavpils cietoksnis. Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir 19.gadsimta būve, vienīgā
Ziemeļeiropā, kas saglabājusies bez ievērojamām izmaiņām ar unikālu fortifikācijas sistēmu. Lai
saglabātu Daugavpils cietokšņa infrastruktūru, Daugavpils pilsētas pašvaldība veica 11 projektu
realizāciju. Kopumā Daugavpils Cietoksnī pēdējo četru gadu laikā ir piesaistīti 20,5 milj. Ls, t.sk.
ielu labiekārtošanai un inženiertīklu renovācijai. Daugavpils cietokšņa iekšējās apbūves 9 ielās tika
ierīkots jauns brauktuvju un ietvju segums, izbūvētas četras sabiedriskā transporta pieturas, kā arī
no jauna ierīkots ielu apgaismojums. Ir atjaunota transporta un gājēju kustība pa Aleksandra un
Mihaila vārtiem, kuros arī ierīkots jauns brauktuves segums. Pārskata gadā tika restaurēti Nikolaja
vārti, atjaunots gājēju koka tilts par aizsarggrāvi, Daugavas ielas malā ierīkots autotransporta
stāvlaukums, kā arī atjaunots Nikolaja ielas posms ar jaunām sabiedriskajām funkcijām pielāgotām
ēkām (sabiedriskās tualetes, noliktava).
Daugavpils cietoksnī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja apskatīt aizsargvaļņus ar
bastioniem, lunetēm, ūdens kanālu sistēmu, kazemātu, ūdenstorni, kā arī vārtus, kas ir nosaukti par
godu Krievijas imperatoram un viņa brāļiem – lielkņaziem – Aleksandram, Mihailam un Nikolajam.
Apskatāmas ir arī Daugavpils cietokšņa ēkas, kas ir celtas ampīra stilā, izņemot Nikolaja vārtus un
ūdenstorni, kas būvēti gotikas stilā. Ūdenstornī darbojas Daugavpils cietokšņa kultūras un
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informācijas centrs. Daugavpils cietoksnī, neskatoties uz veiktajiem remontdarbiem, apmeklētāju
skaits pārskata gadā pieauga gandrīz 2,5 reizes, sasniedzot 17,1 tūkstošus. 2013.gadā Daugavpils
cietokšņa kultūras un informācijas centrs rīkoja Eiropas Kultūras mantojuma dienu, pasākumu par
godu Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa iesvētīšanas 180.gadadienai. Daugavpils cietoksnī tika
rīkoti dažādi pasākumi Pilsētas svētku, Muzeju nakts un Tūrisma konferences ietvaros.
Daugavpils cietokšņa ieroču un munīcijas noliktavas arsenāla ēkā pārskata gadā tika atklāts
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs – daudzfunkcionālais mākslas, kultūras un izglītības
centrs. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var apskatīt
pasaules slavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja, Marka Rotko oriģināldarbus.
No atklāšanas dienas, 2013.gada 24.aprīļa, ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru apmeklēja
74,4 tūkst. tūristu t. sk. 30% apmeklētāju bija no Krievijas, 20% - no Vācijas un Lietuvas, 5% - no
Itālijas, 4% - no ASV, Lielbritānijas un Nīderlandes.
2013.gada 6.decembrī pasākumā „Latvijas Tūrisma forums” Tūrisma attīstības valsts
aģentūras rīkotajā konkursā „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013.” uzvarēja Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir viens no senākajiem muzejiem Latgalē.
Muzejā var iepazīties ar pastāvīgajām kultūrvēstures un dabas ekspozīcijām, kā arī apmeklēt kādu
no tematiskajām ekspozīcijām. No 2013.gada Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā
75.jubilejas gadā tika ieviesta jauna tradīcija – katra mēneša pēdējā svētdienā muzejā tiek rīkota
Ģimenes diena. Pārskata gadā apmeklētāju skaits Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā
bija iepriekšējā gada līmenī – 19, 2 tūkst. cilvēku. Lielākā daļa (85%) apmeklētāju bija vietējie
tūristi no Daugavpils un citām Latvijas pilsētām.
Daugavpils Māla mākslas centrs piedāvā iespēju iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu
– keramikas un podniecības tradīcijām. Daugavpils Māla mākslas centrs ir vienīgā vieta Latvijā, kur
apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar rūdīto Baltijas raku keramiku, kuras nogatavināšana notiek
rudzu miltu šķidrumā. Pārskata gadā Daugavpils Māla mākslas centru apmeklēja

5 739

apmeklētāji, kas ir 2,5 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā.
Latgales zoodārzs pārsteidz savus apmeklētājus ar mākslīgo džungļu ekspozīciju, kur rāpo
plankumaini pitoni, „krastā sauļojas” krokodilu kaimani, dīķī peld sarkanās karpas „koi”, „liānās”
jautri lēkā makakas un cukura posumi. Ekskursijas Latgales zoodārzā ir gan aizraujošas, gan
informatīvas un apmeklētājiem saistošas. Ar katru gadu Latgales zoodārza apmeklētāju skaits
pieaug. Salīdzinot ar 2012.gadu, pārskata gadā tas pieauga par 4,2 tūkstošiem, sasniedzot 36,0
tūkstošus apmeklētāju, t.sk. 20% bija ārvalstu tūristi no Lietuvas, Baltkrievijas, Vācijas, Krievijas,
Zviedrijas, ASV un Polijas.
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Muzeja „Ebreji Daugavpilī un Latgalē” ekspozīcija iepazīstina apmeklētājus ar ebreju dzīvi
un sadzīves tradīcijām Latgalē un Daugavpilī kopš 1935.gada. Daugavpils (kādreiz Dvinska) bija
viena no atpazīstamākajām „ebreju” pilsētām Krievijas Impērijā, ebreju kultūras centrs. Šajā ēkā
atrodas sinagoga, kas šobrīd ir vienīgā Austrumlatvijā, kas atvērta tūristiem. 2013.gadā pilsētas
iedzīvotāju un viesu skaits, kas interesējās par ebreju kultūru, pieauga divreiz, sasniedzot 1 631
apmeklētāju. Pārskata gadā muzeju apmeklēja ne tikai vietējie, bet arī ārvalstu tūristi no tādām
valstīm, kā Krievija, Izraēla, Baltkrievija, ASV, Francija, Holande, Dienvidāfrikas Republika un
Zviedrija.

3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA
PAR BUDŽETU
Daugavpils pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
Daugavpils pilsētas pašvaldības Nolikumu, kas ar izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumā noteikto funkciju, LR Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses. Galvenais finanšu dokuments, kurš nosaka pašvaldības rīcībā esošo finanšu resursu
apjomu pamatfunkciju izpildei, izvirzīto mērķu un prioritāšu realizācijai, ir Daugavpils pilsētas
budžets. 2012.gada 8.oktobrī tika izveidota komisija, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti
un atbildīgie speciālisti, kas izvērtēja prognozējamos ieņēmumus un izdevumus, sagatavoja budžeta
projektu un iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē. Daugavpils
pilsētas pašvaldības 2013.gada budžets tika apstiprināts 2013.gada 24.janvārī. Pašvaldības budžets
tika veidots balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā noteiktajām nodokļu prognozēm.
Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme 2013.gadā tika samazināta par vienu procentpunktu – līdz 24%. No otrā pusgada
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu pieauga no 70 latiem uz 80
latiem. Šīs izmaiņas samazināja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā.
Savukārt ieņēmumu sadalījums pašvaldību un valsts budžetā netika mainīts, bet tika saglabāts 80%
un 20% apmērā. Bez tam, atsevišķu valdības un Saeimas apstiprināto normatīvo aktu realizācija
2013.gadā būtiski palielināja izdevumus no pašvaldības budžeta:


2013.gadā nebija paredzēts 50% valsts līdzfinansējums pašvaldības izmaksātajiem
pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;



2013.gadā no pašvaldības budžeta bija jāfinansē dzīvokļu pabalsts pilnā apmērā;
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paaugstinot zemākās mēneša darba algu likmes pedagogiem par 10%, ko sedz valsts budžeta
finansējums, pašvaldībai bija jānodrošina darba samaksas pieaugums pedagogu darba
samaksai arī no pašvaldības budžeta.
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.
Gada laikā, pieaugot budžeta izpildes rādītājiem, radās iespēja piešķirt papildu finansējumu
pašvaldības obligāto funkciju un prioritāro mērķu izpildei, t.sk., ceļu infrastruktūras uzturēšanai,
teritorijas labiekārtošanas darbiem, izglītības iestāžu remontdarbiem, energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai, zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

un citām

aktivitātēm.
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi, milj. Ls
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)
Pamatbudžets

Speciālais budžets

Pavisam

2007.gads

48,6

2,9

51,5

2008.gads

53,5

3,6

57,1

2009.gads

54,8

1,5

56,3

2010.gads

57,5

1,1

58,6

2011.gads
2012.gads

59,8
50,5

1,2
1,2

61,0
51,7

2013.gads

56,5

1,3

57,8

2014.gads (plāns)

51,5

1,5

53,0

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta izpilde, Ls
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

pamatbudžets

speciālais
budžets

ziedojumi un
dāvinājumi

kopbudžets

Resursi izdevumu segšanai
(kopā)

73 807 159

1 407 444

14 330

75 228 933

Naudas līdzekļu
gada sākumā

9 319 204

72 515

7 895

9 399 614

Ieņēmumi

56 488 159

1 334 929

6 435

57 829 523

Saņemti aizņēmumi

7 999 796

0

0

7 999 796

Izdevumi, aizņēmumi,
ieguldījumi (kopā)

67 109 534

1 285 110

7 722

68 402 366

64 178 985

1 285 110

7 722

65 471 817

Izdevumi

atlikums
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Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

980 910

980 910

0

0

Aizņēmumu atmaksa

1 949 639

0

0

1 949 639

Naudas līdzekļu atlikums
gada beigās

6 697 625

122 334

6 608

6 826 567

Daugavpils pilsētas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)
2011.gads

2012.gads

2013.gads

Ieņēmumi
KOPBUDŽETA
IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
kopā
Nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi kopā
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

2014.gads
plāns
plāns (Ls)
(EUR)

61 027 779

51 670 034

57 829 523

52 988 460

75 395 786

59 795 166

50 473 301

56 488 159

51 469 413

73 234 377

24 877 089

27 831 555

30 084 704

28 437 701

40 463 203

21 998 434

24 746 824

26 830 769

25 784 850

36 688 537

232 831

268 893

269 273

151 831

216 036

Īpašuma nodoklis

2 031 438

2 063 277

2 253 346

1 890 960

2 690 593

153 141

189 913

197 181

199 200

283 436

81 957

177 512

103 631

500

711

Valsts (pašvaldību) nodevas
un maksājumi

56 483

53 352

60 873

62 100

88 360

Sodi un sankcijas

106 755

110 721

139 892

110 000

156 516

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības
nekustamā īpašuma
pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

23 098

40 861

27 986

26 360

37 507

192 952

180 202

201 753

211 900

301 507

2 635 244

2 407 970

2 681 354

2 513 471

3 576 347

98 224

82 228

309 379

0

0

32 184 609

20 151 548

23 412 722

20 518 241

29 194 827

0

986

0

0

0

Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma

Ārvalstu finanšu palīdzība
Transferti kopā
No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto
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2011.gads

2012.gads

2013.gads

Ieņēmumi
publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu
transferti

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

2014.gads
plāns
plāns (Ls)
(EUR)

Valsts budžeta transferti

25 993 591

14 780 928

17 962 414

13 877 574

19 746 009

Maksājumi no PFIF
Valsts budžeta dotācija
pašvaldībai ar zemākajiem
vērtētajiem ieņēmumiem, un
par sociālās aprūpes
iestādēs ievietotajiem
bērniem un iemītniekiem
Pašvaldību budžetu
transferti

2 352 730

1 313 320

1 389 271

2 809 128

3 997 029

3 386 784

3 508 961

3 501 739

3 351539

4 768 811

451 504

547 353

559 298

480 000

682 978

1 205 004

1 186 510

1 334 929

1 518 455

2 160 567

Speciālā budžeta
ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldības
autoceļu (ielu) fondam
Mērķdotācijas pasažieru
pārvadājumiem

47 352

98 293

153 941

149 999

213 430

830 888

711 019

816 313

1 055 817

1 502 292

314 966

369 041

342 848

302 255

430 070

Pārējie ieņēmumi

11 798

8 157

21 827

10 384

14 775

Ziedojumi un dāvinājumi

27 609

10 223

6 435

592

842

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžets sastāda 97,7% no kopējiem ieņēmumiem un to veido - iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, pašvaldības nodevas un
naudas sodi, ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ieņēmumi Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas un citi ieņēmumi.
Daugavpils pilsētas 2013.gada pamatbudžetā tika iekasēti ieņēmumi 56,5 milj.latu apmērā,
kas ir gandrīz par 6,0 milj.latu jeb 11,9% vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. Pašvaldības
pamatbudžetā nodokļu un nenodokļu ieņēmumi sastādīja 53,3% no kopējiem ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais ieņēmumu avots un tā apjoms pašvaldības
pamatbudžetā sastāda 47,5%. 2013.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskā izpilde
sastādīja 26,8 milj.Ls, kas bija par 8,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Lai gan šī nodokļa ieņēmumi
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pamazām pieaug, tie nav sasnieguši pirmskrīzes perioda apjomu, piemēram 2008.gadā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā pārsniedza 28 milj.Ls.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, 2013.gada 12 mēnešos no
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākuma tika faktiski
ieturētas nodokļa summas (saskaņā ar pārskatiem) Ls 31 967 448,14 apmērā (2012.gadā - Ls 31 690
296,45), un budžetā faktiski iemaksātas nodokļa summas Ls 31 657 797,35 apmērā (2012.gadā - Ls
30 590 860,05).
Pamatbudžeta ieņēmumi (milj.Ls)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

2014.gadā darbaspēka nodokļu izmaiņas paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
saglabāšanu 2013.gada līmenī, savukārt gan darba ņēmēja, gan darba devēja sociālās
apdrošināšanas iemaksu likmes ir samazinātas par 1 %, vienlaicīgi ir palielināts iedzīvotāju
ienākuma nodokļa mēneša neapliekamais minimums no Ls 45/ EUR 64 līdz Ls 53/ EUR 75 un
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu no Ls 80/ EUR 114 līdz Ls
116/ EUR 165.
Otrs lielākais nodokļu ieņēmumu avots, kas tiek iekasēts pašvaldības budžetā, ir nekustamā
īpašuma nodoklis. Šī nodokļa ieņēmumi, pamatojoties uz izstrādāto prognozi, tika plānoti
pašvaldības budžetā 1,6 milj.Ls apmērā. Faktiskie nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā
ievērojami pārsniedza prognozi un sastādīja 2,25 milj.Ls, t.sk., iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma
nodokļa parādi iekasēti Ls 326 812 apmērā (2012.gadā – Ls 235 283, 2011.gadā – Ls 249 582).
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju pienākumu mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību, kā arī valsts
nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas pieteikties pašvaldībā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa. 2013.gadā Finanšu nodaļā ir
saņemti 894 nodokļa maksātāju iesniegumi, t.sk. 822 no fiziskām personām, 72 no juridiskām
personām (2012.gadā saņemti 883, 2011.gadā saņemti 799 iesniegumi). Daugavpils pilsētas domes
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Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē pēc stāvokļa uz 2013.gada
31.decembri reģistrēti 102518 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju konti.
Lai atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus, Daugavpils pilsētas domē
2012.gadā tika pieņemti saistošie noteikumi „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim”. Nodokļa maksātāji, kuriem bija uzskaitīts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds pēc stāvokļa uz 01.09.2011. un tas nebija samaksāts līdz 01.10.2012. Saskaņā ar
Nodokļu atbalsta likumā noteiktiem nosacījumiem, nodokļa maksātāji varēja saņemt samaksas
termiņa pagarinājumu līdz 60 mēnešiem. Nodokļu atbalsta pasākumā 2013.gadā piedalījās 93
nodokļa maksātāji, t.sk.70 fiziskas personas, 23 juridiskas personas. Tika sagatavoti 34 lēmumi par
nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas dzēšanu nodokļu atbalsta pasākuma dalībniekiem
un 19 lēmumi par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas atcelšanu sakarā ar nodokļu maksātāju
saistību neizpildi.
Pārskata gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ls 31 888,04 apmērā
šādām personu grupām:
- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi politiski represētajām personām - Ls 1 148,28;
- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par „mājokli” trūcīgajām personām - Ls 5 950,38;
- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm - Ls 375,04;
- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, pamatojoties uz domes Saistošajiem noteikumiem „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”, - Ls 24 414,34 apmērā.
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas datiem, nekustamā īpašuma
nodokļa parādi uz 2013.gada 31.decembri sastādīja Ls 971 890,32 (uz 2012.gada 31.decembri
sastādīja Ls 996 088,87).
Lai sekmētu nodokļu iekasējamību un mazinātu nodokļu parādus, tika pieņemti 26 lēmumi
par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un parāda sadalīšanu termiņos līdz 1 gadam par
summu Ls 170 784,41, pieņemti 245 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par Ls 230
747,77, no tiem labprātīgi un tiesu izpildītāju piedziņas rezultātā nomaksāti Ls 49 834,25, izsūtīti 13
kreditora prasījumi maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem par summu Ls 13 484,72, izteikts
1 215 brīdinājums par nodokļa parāda summu Ls 222 700, kā rezultātā nomaksāta gandrīz Ls 75
000 liela parāda summa.
Pieņemti 17 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ls 51 227,85 apmērā,
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 Ls 197 181. Azartspēļu nodokli maksā
uzņēmumi, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā kārtībā saņēmuši
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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.gadā azartspēļu nodokļa maksātāju skaits bija
nemainīgs - 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 Ls 60 873 jeb par 7 521 latiem vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. Valsts nodevas
par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personas apliecinošos dokumentos un civilstāvokļa aktu
reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu sastādīja Ls 19 242. Savukārt pašvaldību nodevu
ieņēmumi 2013.gadā bija Ls 41 631, kurus veidoja:
-

ieņēmumi no nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās - Ls
16 794;

-

ieņēmumi no nodevas par būvatļaujas saņemšanu - Ls 8 989;

-

nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās - Ls 3 386;

-

pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās - Ls 6 720;

-

pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu - Ls 929;

-

pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu - Ls 2 093;

-

pārējās pašvaldības nodevas - Ls 2 720 apmērā.
2013.gadā Ls 139 892 apmērā pašvaldības budžetā iekasēti sodi un sankcijas, t.sk., naudas

sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Ls 45 432 un par vispārējiem nodokļu
maksāšanas pārkāpumiem Ls 94 460. Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma Ls 103 631
apmērā sastāda dividendes Ls 103 302 un ieņēmumi par norēķinu kontu atlikumiem Ls 329.
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir saņemti par 11,4%
vairāk nekā gadu iepriekš un tie sastādīja Ls 2 681 354. Maksas pakalpojumus pieauguma virzienā
ietekmēja pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” darbības uzsākšana, kas
tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un sniedzot maksas pakalpojumus. Lielākie iestāžu
maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa par bērnudārzu audzēkņu
ēdināšanu Ls 822 573 apmērā, ieņēmumi par nomu un īri Ls 525 034, ieņēmumi par biļešu
realizāciju Ls 147 228, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) Ls 531
224 un citi ieņēmumi.
Pārskata gadā nedaudz ir palielinājušies ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas un
tie sastādīja Ls 201 753, kas bija par 12% vairāk kā gadu iepriekš.
Ārvalstu finanšu palīdzība Ls 309 379 apmērā tika saņemta Latgales Zoodārza projekta
„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā”, Latviešu kultūras centra projekta „Daugavpils un
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Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” un Domes projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” īstenošanai.
Transfertu apjoms pašvaldības budžetā 2013.gadā sastādīja Ls 23 412 722 un tie bija 41,4 %
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. Transfertu lielumu kopējos
pamatbudžeta ieņēmumos ir ietekmējis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieaugums
projektu īstenošanai, kas 2013.gadā sastādīja Ls 8 382 204 (2012.gadā – Ls 5 870 251).
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir to pašvaldību vidū, kuras saņem dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda. Tekošā gada izlīdzināšanas fonda dotācija sastādīja Ls 1 355 505, kā
arī tika saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu Ls 33 766
apmērā. Atbilstoši likumam „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 2013.gadā pašvaldība par
iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim saņēma dotāciju
Ls 36 000 apmērā un papildu dotāciju Ls 3 465 739 (2012.gadā - Ls 3 467 961) apmērā, jo
Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas.
Pašvaldību budžetu transferti tiek saņemti no pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītojas
Daugavpils skolās vai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, lai segtu izmaksas par šo iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs
2013.gadā bija no Ls 77,68 līdz Ls 155,52 mēnesī, savukārt pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestādēs no Ls 16,34 līdz Ls 146,02 mēnesī.
Joprojām turpinās diskusijas par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanu.
Izstrādātie finanšu izlīdzināšanas modeļi ir ļoti dažādi un to ietekme uz Daugavpils pilsētas
pašvaldības ieņēmumiem svārstās no dažiem simtiem tūkstošiem līdz miljonam euro. Daugavpils
pilsēta saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda vairāku miljonu euro apmērā,
tāpēc būtiski, lai jaunās finanšu izlīdzināšanas sistēmas rezultātā finansējuma apjoms
nesamazinātos.
3.2. Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā sastādīja Ls 64 178 985, kas bija par 17,6% vairāk kā
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, 9% sociālajai jomai un 7% kultūras un
sporta objektu uzturēšanai un pasākumu finansēšanai.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (pēc valdības funkcijām)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)
Izdevumu kategorija

2011.gads

2012.gads

2013.gads

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

plāns (Ls)

plāns
(EUR)

3 764 730

3 558 471

3 584 973

4 198 940

5 974 553

588 107

630 901

705 252

788 072

1 121 326

Ekonomiskā darbība

11 561 951

10 011 621

15 373 487

15 294 283

21 761 804

Vides aizsardzība

2 850 191

2 286 131

2 454 642

2 182 196

3 104 985

Pašvaldības teritorijas un
mājokļu apsaimniekošana

3 213 092

3 646 850

4 209 253

3 977 904

5 660 048

71 488

61 635

62 176

62 279

88 615

Atpūta, kultūra un reliģija

4 938 127

6 278 436

4 244 938

3 861 015

5 493 730

Izglītība

24 679 678

22 326 412

27 801 397

21 823 882

31 052 586

Sociālā aizsardzība

6 413 467

5 783 976

5 742 867

6 038 290

8 591 712

Izdevumi kopā

58 080 831

54 584 433

64 178 985

58 226 861

82 849 359

Vispārējie valdības
dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība

Veselība

2014.gads

Izdevumu kategorijā „Vispārējie valdības dienesti” finansējums Ls 3 584 973 apmērā ir
paredzēts pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, aizdevumu procentu nomaksai,
norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izdevumiem
neparedzētiem gadījumiem un citiem mērķiem. Finanšu resursi neparedzētiem gadījumiem un
projektu fonda līdzekļi, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem par līdzekļu piešķīrumiem,
tika pārdalīti konkrētiem mērķiem, pārklasificējot šos izdevumus uz citām nozarēm. Daugavpils
pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs, t.sk., pašvaldības intereses tiek pārstāvētas
Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā
un citās organizācijās.
Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi
sastādīja Ls 705 252, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieauguši par Ls 74 351. Pildot
šo funkciju, finansējums tiek piešķirts Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes darbības
nodrošināšanai, Detoksikācijas palātas darbības nodrošināšanai, Glābšanas dienesta funkcionēšanai.
Pieaugums tika novirzīts videonovērošanas sistēmas darbības nodrošināšanai un posteņa
uzturēšanai, kurš tika izveidots 2012.gadā, kā arī pārskata gadā tika izveidota Pašvaldības policijas
papildu patruļa, lai pastiprinātu cīņu ar nelegālo cigarešu tirdzniecību Daugavpils autoostas
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teritorijā. 2014.gadā Pašvaldības policijas funkciju izpildei tiks veikta jaunu automašīnu iegāde.
Automašīnu iegādes izdevumus paredzēts finansēt no aizņemtajiem līdzekļiem.
Izdevumu kategorijā „Ekonomiskā darbība” pēdējos gados ievērojami pieauga
finansējuma apmērs, jo summas vairāku miljonu latu apmērā tika investētas pašvaldības
infrastruktūras objektos struktūrfondu finansēto projektu ietvaros. 2013.gadā izdevumi šajā
kategorijā sastādīja Ls 15 373 487, kas ir par 53,6% vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. 2013.gadā
pašvaldības teritorijā tika turpināta tranzītielas A13 rekonstrukcija, Grīvas mikrorajona
infrastruktūras attīstība, Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana, Daugavas
ielas rekonstrukcija un citi projekti. Pilnveidota arī pilsētas infrastruktūra – tika uzsākta un
veiksmīgi paveikta cilvēku ar redzes traucējumiem vides pieejamības standartu ieviešana
Daugavpils pilsētā – dzeltena atstarojoša plastikāta ierīkošana pandusu vietās un drošības elementu
montāža, notiek veloinfrastruktūras attīstība – uzstādītas pievilcīgas un ērtas velonovietnes,
uzstādīti ārā trenažieri. 2013.gadā, kad Daugavpils pilsētā tika pasludināta ārkārtas situācija sakarā
ar pavasara plūdiem, tika nostiprināts Grīvas mikrorajona dambis un dambis Daugavas ielā, lai
nākotnē pasargātu šo teritoriju no postījumiem.
Vairāk kā 2 milj.latu tika novirzīti zaudējumu kompensācijai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos. Kompensāciju apjoms ir
pieaudzis, jo ik gadu pašvaldība papildina braukšanas atvieglojumu klāstu. Lai nodrošinātu
vienlīdzīgas iespējas visiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus ir apstiprināti saistošo noteikumu grozījumi, kas paplašina
bezmaksas braukšanas iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Daugavpils
pilsētas sabiedriskajā transportā, t.sk., tiem, kuri saskaņā ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, audžuģimenēs, aizbildnībā,
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. No 2014.gada bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā
tiks noteikta pensionāriem vecumā no 75 gadiem (iepriekš šāda atlaide bija noteikta pensionāriem
sākot no 80 gadu vecuma).
Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un sanitārās
uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā bija paredzēts finansējums Ls 2 454 642 apmērā.
Tas tika novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai un notekūdeņu savākšanai,
novadīšanai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem un zemes gabalu uzkopšanai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai iztērēti Ls 4 209 253, kas tika
novirzīti ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanai, pilsētas apzaļumošanas
darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai,
Daugavpils cietokšņa attīstībai un citiem teritorijas labiekārtošanas darbiem. Rūpējoties par mājokļu
apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome ik gadu iegulda finansējumu dzīvojamā fonda
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uzturēšanai, tekošajiem un kapitālajiem remontiem, kā arī ņem savu līdzdalību daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumos, ieguldot līdzekļus daudzdzīvokļu māju bēniņu siltināšanai, fasāžu
renovācijai, kāpņu telpu logu un durvju nomaiņai. Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas
jomā, piešķirot finansējumu nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības
īpašumu

reģistrācijai

Zemesgrāmatā,

atsevišķu

teritoriju

detālplānojuma

un

tehniskās

dokumentācijas izstrādei, kā arī vidi degradējošu būvju nojaukšanai.
Veselības nozares finansēšana netiek veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot
Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Sporta medicīnas centra darbību, kam finanšu resursi sastādīja
Ls 62 176.
Izdevumu kategorijā „Atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi sastādīja Ls 4 244 938.
Ievērojami finanšu resursi pēdējos gados ir ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi īstenojot
Eiropas fondu apguves programmas. Šajā nozarē 2013.gadā ir vērienīgs izdevumu samazinājums, jo
tika pabeigta Marka Rotko mākslas centra rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana,
kas veikta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros.
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. Ar pašvaldības atbalstu notiek
Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Pēdējos gados
ievērojami audzis Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju skaits, kurus
piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja rīkotie pasākumi. Pārskata
gadā muzejs priecēja savus apmeklētājus ar jaunām galerijām. Muzeja izstāžu zālēs un ekspozīcijās
tiks uzsākti videonovērošanas un apsardzes sistēmas ierīkošanas darbi. Pakāpeniski sāk atdzimt
Daugavpils teātris, kuram pašvaldība sniegusi atbalstu grūtajos brīžos, un turpina to darīt.
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 ņem aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, kā arī Dziesmu un
deju svētkos, kuri notika 2013.gadā.
Par spilgtāko gada notikumu kultūras jomā var uzskatīt Daugavpils Marka Rotko mākslas
centra atklāšanu, kas tika izveidots kā daudzfunkcionāls, starptautisks mākslas un izglītības centrs
ar mērķi veicināt mākslas vērtību saglabāšanu. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbības
pirmais gads ir vērtējams kā ļoti veiksmīgs gan apmeklējumu skaita ziņā, gan dažādu aktivitāšu un
izstāžu ziņā.
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Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko audzināšanu
un izglītošanu ar dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas palīdzību. Latgales zoodārza izdevumi tiek segti
no pašvaldības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem projekta ietvaros.
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. Liela interese bērniem un jauniešiem ir par vasaras nodarbinātību. Nodrošinot apstākļus
atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta rezultātu sasniegšanai, pašvaldība
iegulda līdzekļus sporta attīstībai – sporta bāzu uzturēšanai un labiekārtošanai, kā arī dažādām
sporta aktivitātēm.
Izglītības nozare ir Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā dominējošā un izdevumu
apjoms sastādīja Ls 27 801 397. Izglītības iestāžu sekmīgas darbības svarīgākais priekšnoteikums ir
izglītības iestāžu infrastruktūra. t.sk. apkārtējā vide, telpas, inventārs, aprīkojums. Daugavpils
pilsētas pašvaldība 2013.gadā turpināja aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas
attīstības projektu finansēšanai. Ņemot vērā to, ka tuvojas nobeigumam struktūrfondu plānošanas
periods, pārskata gadā vairāku projektu ietvaros tika pabeigti infrastruktūras sakārtošanas darbi.
Projekta “Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un
teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros 2013.gadā tika pabeigta
pašvaldības skolu ēku renovācija, kas bija aizkavējusies, jo būvfirma SIA „Svente Holding” nespēja
savlaicīgi izpildīt savas līgumsaistības attiecībā uz Daugavpils izglītības iestāžu renovācijas
projektu īstenošanu, kā rezultātā Domei nācās lauzt līgumu un izsludināt atkārtotu konkursu uz
atlikušajiem mācību iestāžu renovācijas darbiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā
projekta ietvaros ir pabeigta un uzlabota Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”
profesionālās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā infrastruktūra, lai veicinātu
profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.
Pārskata gadā uzsākti astoņu pirmsskolas izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi, lai
nodrošinātu pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumu kvalitāti, energoefektivitātes palielināšanu
un uzlabotu ēku ārējo izskatu un pilsētvides pievilcību. Sakārtota izglītības iestāžu infrastruktūra ir
svarīga kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Bez Eiropas Savienības struktūrfondu
atbalsta, pašvaldība nespētu nodrošināt nepieciešamo līdzekļu ieguldījumu tehniski novecojušās
infrastruktūras atjaunošanai.
Pārskata gadā Dome apstiprināja saistošos noteikumus par ēdināšanas izdevumu
atvieglojumiem, kas noteica kompensāciju 100% apmērā par ēdināšanas pakalpojuma izmantošanu
skolas ēdnīcā 1.-6.klašu izglītojamiem.
Sociālās aizsardzības jomas izdevumi veido 9% no pamatbudžeta izdevumiem - Ls
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5 742 867. Lai gan 2013.gadā tika pārtraukts valsts budžeta līdzfinansējums garantētā minimālā
ienākuma līmeņa un dzīvokļa pabalstiem, Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos
gados, nodrošināja normatīvajos aktos noteikto pabalstu izmaksu. Papildus sociālajiem pabalstiem
no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības, kas sniedz
atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan
pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. 2013.gadā turpinājās Eiropas Savienības finansētā
projekta īstenošana „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kas deva iespēju saņemt atbalstu bezdarba
gadījumā. Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tika
piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda.
Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu

un tiesību

aizstāvēšanai darbojas Bāriņtiesa, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta un tā izskata
iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās lietas
izskatīšanā tiesā. Sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj
sevi aprūpēt, nodrošina Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, kura
aprūpē ir vidēji divi simti piecdesmit gados veci cilvēki.
Pamatbudžeta izdevumi (milj.Ls)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)
Iestādes/programmas nosaukums 2011.gads 2012.gads 2013.gads
2014.gads

Pilsētas dome
Dalības maksa Latvijas
Pašvaldību savienībai
Dalības maksa Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru asociācijai

izpilde
(Ls)

izpilde
(Ls)

izpilde (Ls)

plāns (Ls)

plāns
(EUR)

1 973 041

2 200 078

2 310 232

2 502 169

3 560 266

31 045

33 999

35 734

39 425

56 097

500

500

500

500

712
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Iestādes/programmas nosaukums

2011.gads 2012.gads

2013.gads

2014.gads

izpilde
(Ls)

izpilde
(Ls)

izpilde (Ls)

plāns (Ls)

plāns
(EUR)

13 000

14 000

14 000

14 056

20 000

500

500

500

500

712

0

6 977

8 977

9 318

13 258

1 400

2 844

2 844

2 844

4 047

Vēlēšanu komisija

0

0

61 536

0

0

Pašvaldības policija

435 469

493 866

568 415

644 853

917 543

Glābšanas dienests

89 102

88 960

88 043

94 219

134 062

63 536

48 075

48 794

49 000

69 721

19 441 879

17 268 455

25 570 798

Dalības maksa Latvijas lielo
pilsētu asociācijai
Dalības maksa biedrībā
„Slimnīcas atbalsta biedrība”
Dalības maksa biedrībā „Latgales
reģiona attīstības aģentūra”
Dalības maksa biedrībā
„Eiroreģions „Ezeru zeme””

Detoksikācijas palātas
pakalpojumi
Vispārējās un profesionālās
izglītības pārvalde
Sporta pārvaldes Bērnu jaunatnes
sporta skola
Daugavpils dizaina un mākslas
vidusskola „Saules skola”
Atbalsts skolēnu ēdināšanai
(pamatizglītības iestāžu skolēnu
ēdināšana)

18 359 494 18 494 664

478 259

515 972

578 837

617 467

878 576

349 842

349 755

405 083

498 177

708 842

105 627

167 576

474 824

947 981

1 348 856

Pašvaldības stipendijas

3 600

3 600

3 600

16 600

23 620

SIA „Daugavpils Bērnu veselības
centrs” - logopēdiskais kabinets

7 324

610

0

0

0

3 965 869

4 174 872

4 365 801

4 704 966

6 694 563

Pensionāru sociālās apkalpošanas
teritoriālais centrs

769 450

786 870

819 576

929 569

1 322 658

Bāriņtiesa

82 868

94 444

92 904

108 031

153 714

1 722 776

1 849 928

2 176 231

2 378 073

3 383 693

4 584 664

6 233 212

6 431 895

6 431 173

9 150 735

214 978

396 625

274 171

330 537

470 312

50 000

391 815

358 469

400 000

569 149

165 226

165 253

183 283

344 543

490 240

Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldības dotācija zaudējumu
segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem
Daugavpils pilsētas iestāde
„Komunālās saimniecības
pārvalde”
Mājokļu apsaimniekošana un
kapitālais remonts
Pašvaldības līdzdalība
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu
programmā
Nekustamo īpašumu iegāde,
noma, uzturēšana un
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Iestādes/programmas nosaukums

2011.gads 2012.gads

2013.gads

2014.gads

izpilde
(Ls)

izpilde
(Ls)

izpilde (Ls)

plāns (Ls)

plāns
(EUR)

1 693 328

1 803 417

1 703 255

1 836 160

2 612 620

Latgales centrālā bibliotēka

370 927

417 341

442 128

431 456

613 906

Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzejs

166 000

221 684

209 467

212 920

302 958

Latviešu kultūras centrs

760 244

864 011

785 241

727 303

1 034 859

Poļu kultūras centrs

31 132

32 557

32 650

33 860

48 178

Krievu kultūras centrs

79 476

74 840

76 193

87 821

124 958

Baltkrievu kultūras centrs

20 931

19 151

18 852

22 355

31 808

Latgales zoodārzs

143 217

194 959

260 401

176 366

250 946

113 343

115 611

139 508

141 061

200 712

105 847

104 036

104 156

122 438

174 213

220 047

266 801

382 992

301 915

429 587

390 584

171 347

178 464

261 353

371 872

18 458

32 318

26 651

44 972

63 989

0

230 956

539 172

479 073

681 659

55 550

73 187

115 408

60 019

85 400

0

19 990

33 361

45 001

64 030

0

4 650

0

0

0

11 160

24 056

20 064

17 956

25 549

75 000

60 000

65 200

60 000

85 373

0

0

9 000

0

0

19 148 260

13 202 249

18 785 107

apsaimniekošana, atsavināšanas
procesa nodrošināšana
Daugavpils pilsētas Sporta
pārvalde

Atbalsts jauniešu iniciatīvām,
vasaras nometnēm
Jauniešu vasaras nodarbināšanas
pasākumi
Kultūras pārvalde
Daugavpils pilsētas domes
budžeta iestāde „Kultūras pils”
Daugavpils Cietokšņa kultūras un
informācijas centrs
Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs
SIA „Daugavpils Olimpiskais
Centrs” (līdzfinansējums,
individuālo olimpisko sporta
veidu finansējums)
Sabiedrisko organizāciju atbalsts
Atbalsts reliģiskām draudzēm kultūras un vēstures pieminekļu
saglabāšanā
Biedrība „Daugavpils novada
Tūrisma informācijas centrs”
SIA „Daugavpils teātris”
PAS „Daugavpils siltumtīkli”
Pašvaldības realizētie projekti
Pašvaldības parādu procentu
nomaksa
Norēķini ar citu pašvaldību
budžetiem par skolēnu apmācību

18 672 883 12 115 860

1 174 536

1 019 068

933 320

922 664

1 312 832

214 473

199 885

204 703

210 000

298 803
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Iestādes/programmas nosaukums

2011.gads 2012.gads
izpilde
(Ls)

Pārējie izdevumi (t.sk.banku
pakalpojumi un citi izdevumi)
Izdevumi projektu realizācijai
(projektu fonds)
Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem

izpilde
(Ls)

296 125

Izdevumi kopā

2013.gads

2014.gads

3 713

58 080 831 54 584 433

plāns
(EUR)

plāns (Ls)

izpilde (Ls)
4 411

64 178 985

5 500

7 826

98 393

140 000

393 570

560 000

58 226 861

82 849 359

Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
(pēc ekonomiskās klasifikācijas)
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)
Izdevumu kategorija

2011.gads

2012.gads

2013.gads

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

2014.gads
plāns (Ls)

plāns (euro)

Atlīdzība

19 251 392

19768471

21376355

20061750

28545299

Preces un pakalpojumi

11 075 769

13391505

13389523

14841759

21117920

Subsīdijas un dotācijas

1 361 656

1908485

2965955

2982377

4243540

Procentu izdevumi

1 180 212

1020860

933613

922663

1312832

Sociālie pabalsti

4 569 121

3399824

2992338

2980778

4241265

325 064

819 133

315 462

292078

415589

20 018 066

12672073

22205738

16145456

22972914

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

299 551

248

1

0

0

0

1603834

0

0

0

54 584 433

64 178 985

58 226 861

58 080 831

82 849 359

Būtiskākais ilgtspējīgais risinājums nodarbinātības veicināšanai ir atbalsts uzņēmējdarbībai
un jaunu darba vietu veidošanai uzņēmumos, radot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Šādas vides
nodrošināšana ir pašvaldības pamatuzdevums, tāpēc finansējums infrastruktūras uzlabošanas
pasākumiem sastāda ievērojamu daļu budžeta izdevumos. Gatavojoties 2014. – 2020.gada Eiropas
Savienības fondu plānošanas periodam, pašvaldība ir apzinājusi nepieciešamo investīciju apjomu,
kā arī noteikusi investīciju prioritātes jaunajam struktūrfondu plānošanas periodam. Tiks uzsākta
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tehniskās dokumentācijas izstrāde - Kandavas, Smilšu, Daugavas ielas autotransporta mezgla
izbūvei, pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai, Kultūras pils ēkas energoefektivitātes pasākumu
paaugstināšanai, Latgales zoodārza ekspozīcijas paplašināšanai, Daugavas upes labā krasta
infrastruktūras attīstībai, brīvdabas estrādes izveidošanai, kapličas būvniecībai, vieglatlētikas
manēžas būvniecībai, Stropu ezera liedaga labiekārtošanai un citiem projektiem.
Uzlabojot Daugavpils lielākās rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību, tiks uzsākta
projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” realizācija.
Projekta mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimniecisko darbību
Daugavpils pilsētas teritorijā. Ieguldījumi tiek plānoti Daugavpils industriālās zonas teritorijā, kur
tiek koncentrēti nozīmīgi pilsētas rūpniecības uzņēmumi. 2014.gadā pirmo reizi tiks rīkots Grantu
konkurss biznesa ideju atbalstam, lai sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, paredzot
šim mērķim līdzekļus pašvaldības budžetā.
Izanalizējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības, 2014.gadā tiks attīstīti jauni pakalpojumi,
nodrošinot atbilstošu finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Rūpējoties par mazaizsargāto
personu veselības aprūpi, stacionāra pacienta iemaksas tiks kompensētas līdz četrām dienām.
Tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā tiks piešķirtas
pensionāriem vecumā no 75 gadiem. Turpinās uzsāktā brīvpusdienu nodrošināšanas programma
vispārizglītojošo skolu skolēniem. Vidējā termiņā pašvaldība ir noteikusi mērķi – nodrošināt
bezmaksas pusdienas visiem 1.- 9.klašu skolēniem.
Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros, pašvaldība iecerējusi atbalstīt
individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšanu daudzdzīvokļu mājās, kas ļaujtu sekot līdzi saviem
rēķiniem un maksāt tikai par paša dzīvoklī patērēto siltumu un vajadzības gadījumā samazināt
siltuma padevi.
Sākot ar 2014.gadu pašvaldība maksās stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu ārstus
strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs. Stipendijai varēs pieteikties rezidenti, kuri iegūst
medicīnisko izglītību pašvaldības kapitālsabiedrībā, un kura ir noslēgusi ar augstskolu līgumu par
rezidentu apmācību. Tāpat rezidentiem būs jāslēdz līgums ar medicīnisko iestādi, kurā viņi turpinās
strādāt 5 gadus pēc rezidentūras beigšanas.
3.3.Speciālais budžets
Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2013.gadā sastādīja Ls 1 334 929, kas ir par Ls 148 419 jeb 12,51% vairāk kā iepriekšējā gadā.
Speciālā budžeta ieņēmumus veido:
 autoceļu fonds, kas paredzēts pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai, ielu seguma bedru
remontam;
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 dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kas tiek novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko
izgāztuvju likvidācijai, ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei,
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;
 pārējie ieņēmumi.
Gada laikā saņemtie ieņēmumi netika izlietoti pilnā apmērā, tika saglabāts naudas līdzekļu
atlikums perioda beigās. Speciālā budžeta izdevumu apjoms sastādīja Ls 1 285 110.
Izdevumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2013.gadā sastādīja Ls 77 144 (2012.gadā
- Ls 118 087), kuri tika novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai – Ls
21 050, pilsētas ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei - Ls 810, nebīstamo
atkritumu apglabāšanai – Ls 1 778, biotualešu nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai, un konteineru
uzstādīšanai - Ls 32 582, aizlieguma informācijas stendu uzstādīšanai - Ls 39, kanāla tīrīšanai un
padziļināšanai starp Mazo un Lielo Stropu ezeru - Ls 20 885.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācija 2013.gadā Ls 816 313 apmērā (2012.gadā - Ls 711 020) tika izlietota
pilsētas ielu seguma renovācijas darbiem – Ls 641 503, greiderēšanas darbiem - Ls 85 073,
aizsargzonas ģeometrijas ierīkošanai pēc ietvju remonta darbiem - Ls 51 247, asfaltbetona seguma
plaisu aizliešanas darbiem - Ls 20 175, asfaltbetona seguma bedrīšu remontiem un citiem darbiem Ls 18 315 apmērā.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta SIA „Daugavpils
autobusu parks” un AS „Tramvaju uzņēmums” zaudējumu kompensēšanai Ls 382 935 apmērā
(2012.gadā –Ls 350 727). Zaudējumu kompensācija par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma

sastādīja Ls 82 555.

Zaudējuma kompensācija par 1. un 2.grupas invalīdu pārvadāšanu SIA „Daugavpils autobusu
parks” tika novirzīta Ls 144 182 apmērā un AS „Tramvaju uzņēmums” – Ls 156 198 apmērā.
Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi novirzīti zaļumstādījumu atjaunošanai, un šim mērķim
izlietoti Ls 8 718.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2013.gadā saņēma ziedojumus Ls 6 435 apmērā (2012.gadā
saņēma ziedojumus Ls 10 223), t.sk.:


sociālo struktūru un pasākumu atbalstam fiziskas personas ziedoja - Ls 928 un juridiskas
personas -Ls 175, t.sk., SIA „Alvo 1” Ls 30, SIA „Alfa Drošība Groups” Ls 50, Latvijas
praktizējošo astrologu biedrība Ls 95;
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sportistu atbalstam ziedoja SIA „LDZ Ritošā sastāva serviss” Ls 1000, biedrība „Latvijas
sporta izglītības iestāžu Direktoru padome” Ls 2862, Jaunatnes sporta fonds Ls 950;



pilsētas svētku pasākumiem ziedoja Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle Ls 300, AS
„Trasta Komercbanka” Ls 220.
3.4.Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka

gadskārtējā valsts budžeta likums, un parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā
saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas
termiņš nedrīkst pārsniegt 20 % no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma
(pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). 2013.gadā saglabājas likumā par Valsts budžetu
noteiktie ierobežojumi pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantam, izņemot saistības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai
LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju, pakalpojumiem līdz trim
gadiem, kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai 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. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Daugavpils
pilsētas dome pārskata gadā saņēma aizņēmumus 8,0 milj. Ls apmērā un veica aizņēmumu atmaksu
1,9 milj.Ls apmērā. Saistību apmērs 2013.gadā sastādīja 12,65% 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.
Kopbudžeta ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

2011.gads

2012.gads

2013.gads

Kopbudžeta ieņēmumi

izpilde (Ls)
61 027 779

izpilde (Ls)
51 670 034

izpilde (Ls)
57 829 523

2014.gads
plāns
plāns (Ls)
(EUR)
52 988 460 75 395 786

Kopbudžeta izdevumi

59 285 764

55 778 364

65 471 817

59 874 850

85 194 236

Ieņēmumu pārsniegums (+)
vai deficīts (-)

1 742 015

-4 108 330

-7 642 294

-6 886 390

-9 798 450

Finansēšana

-1 742 015

4 108 330

7 642 294

6 889 390

9 798 450
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Budžeta līdzekļu atlikums
gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums
pārskata perioda beigās
Saņemtie ilgtermiņa
aizņēmumi
Saņemto ilgtermiņa
aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

2011.gads

2012.gads

2013.gads

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

izpilde (Ls)

2014.gads
plāns
plāns (Ls)
(EUR)

14 188 079

13 393 422

9 399 614

6 829 432

9 713 137

-13 393 422

-9 399 614

-6 826 567

0

0

1 960 576

2 300 563

7 999 796

2 685 188

3 820 679

-4 182 987

-1 819 654

-1 949 639

-2 405 230

-3 422 334

-314 261

-366 387

- 980 910

-220 000

-313 032

Daugavpils pilsētas pašvaldības aizņēmumi, Ls
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

Atmaksāts
2013.g.

Saņemts
2013.g.

Parāds uz
01.01.2014.

Atmaksas beigu
termiņš

303 909

0

2 020 132

2017.g.

18 886

0

51 930

2016.g.

46 731

0

128 509

2016.g.

Pilsētas ielu rekonstrukcijai
(aizņēmuma summa Ls 1 515 253)

97822

0

1 198 287

2026.g.

Pilsētas ielu rekonstrukcijai
(aizņēmuma summa Ls 2 974 460)

166 220

0

2 327 076

2027.g.

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 24,
rekonstrukcijai

67 468

0

674 660

2023.g.

Ieguldījumam SIA „Daugavpils
olimpiskais centrs“ pamatkapitālā

293 443

0

5 355 293

2032.g.

Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī, 2.kārtas līdzfinansējumam

105 544

0

554 089

2019.g.

69 272

0

1 316 149

2032.g.

72 279

0

1 373 279

2032.g.

101 251

0

506 245

2018.g.

Īstermiņa saistību pārkreditēšanai
Projektam „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Dienvidlatgales
reģionā”
Projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī”

Ieguldījumam PAS „Daugavpils
siltumtīkli” pamatkapitālā
Rīgas, Nometņu, 2.preču un Vidzemes
ielu renovācijai, pilsētas ielu
rekonstrukcijai, tehnisko projektu
izstrādei
Ieguldījumam SIA „Daugavpils
Dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums” pamatkapitālā
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Atmaksāts
2013.g.

Saņemts
2013.g.

Parāds uz
01.01.2014.

Atmaksas beigu
termiņš

87 549

0

437 747

2019.g.

117 042

0

614 465

2018.g.

Projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, 2.kārta”

51 695

0

788 309

2029.g.

Transportlīzings Daugavpils pilsētas
domei

3 939

0

0

2013.g.

Transportlīzings Pašvaldības policijai

3 547

0

0

2013.g.

Transportlīzings Latgales Centrālajai
bibliotēkai

2 523

0

2013.g.

ERAF projekta „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība
Daugavpilī”
Projektam „Pirmsskolas izglītības
iestāžu rekonstrukcijai”

Projektam „VPP attīstība Daugavpils
cietoksnī”
Projektam „Daugavpils vēsturiskā
centra dominantes - Vienības nama
atjaunošana”
Projektam „Kreatīvā tūrisma attīstība,
izveidojot Māla mākslas centrus
Daugavpilī un Utenā”
Projektam „Daugavpils sociālās
dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”
Projektam „Ūdenstorņa ēkas
paraugrestaurācija un apsaimniekošana
Cietoksnī”
Projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana”
Projektam „Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās”
Projektam „Daugavpils autotransporta
mezgla būvniecībai”
Projektam „Radošo industriju attīstība
Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā”
Projektam „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Daugavpils rajona
Demenes pagasta izgāztuves
„Demene” rekultivācija”
Projektam „Daugavpils pilsētas
satiksmes infrastruktūras
rekonstrukcija”

2 730

0

28 639

2024.g.

10 424

0

59 954

2019.g.

2 075

0

21 784

2024.g.

1 968

0

20 662

2024.g.

3 171

0

52 309

2030.g.

3 860

0

64 597

2030.g.

5 704

0

39 936

2020.g.

162 716

591 499

2 626 057

2030.g.

0

0

351 521

2031.g.

0

0

253 864

2031.g.

0

0

309 582

2031.g.
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Projektam „Daugavpils pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība – energoefektivitātes
pasākumi un teritorijas labiekārtošana
ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”
Projektam ”Pārrobežu teritorijas
atraktivitātes veicināšana, paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti”
Projektam „Pašvaldības ēku un
pieguļošās infrastruktūras
rekonstrukcija Daugavpils pilsētas
vēsturiskajā centrā”
Projektam „Daugavpils mākslas
vidusskolas „Saules skola”
infrastruktūras un mācību aprīkojuma
uzlabošana”
Projektam „Daugavpils pilsētas
satiksmes infrastruktūras
rekonstrukcija, II.kārta”
Projektam „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Daugavpils
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”
Projektam „Artilērijas arsenāla ēkas
rekonstrukcija Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra izveidei”
Projektam „Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra ēkas rekonstrukcija un
pieguļošās teritorijas labiekārtošana”
Projektam „Tranzītielas A13
rekonstrukcija Daugavpils pilsētas
teritorijā”
Projektam „Daugavpils cietokšņa
infrastruktūras – ielu kompleksais
labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija”
Projektam „Daugavpils pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība-energoefektivitātes pasākumi
un teritorijas labiekārtošana
ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”
Projektam „Daugavpils mākslas
vidusskolas „Saules skola”
infrastruktūras un mācību aprīkojuma
uzlabošana”
Projektam „Daugavpils cietokšņa
Nikolaja ielas un tās apbūves
atjaunošana”

Atmaksāts
2013.g.

Saņemts
2013.g.

Parāds uz
01.01.2014.

Atmaksas beigu
termiņš

0

1 274 872

1 629 950

2031.g.

5 926

0

62 224

2024.g.

110 019

0

215 156

2032.g.

0

99 899

213 676

2032.g.

0

204 147

492 354

2032.g.

0

0

44 845

2022.g.

11 925

18 992

298 075

2032.g.

20 001

0

499 999

2032.g.

0

2 075 582

2 372 065

2032.g.

0

499 787

577 143

2032.g.

0

1687121

1687121

2031.g.

0

359004

359004

2032.g.

0

287868

287868

2033.g.
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Būvdarbiem Daugavpils pilsētas
izglītības iestāžu ēkās
Projektam „Daugavpils ūdens”
pamatkapitāla palielināšana KF
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī, III.kārta”
Projektam Pašvaldības prioritāra
investīciju projekta „Daugavpils
cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves
atjaunošana”
Kopā

Atmaksāts
2013.g.

Saņemts
2013.g.

Parāds uz
01.01.2014.

Atmaksas beigu
termiņš

0

246134

246134

2033.g.

0

554945

554945

2033.g.

0

99946

99946

2033.g.

1 949 639

7 999 796

30 815 580

x

Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2013.g. sastādīja Ls 2 262 650, t.sk., ūdens
un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA „Daugavpils ūdens” - Ls 2 257 983, studējošo
kredītiem - Ls 4 667.
Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības ( ar procentiem), Ls
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

Rādītājs

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

Pavisam*

Aizņēmumi

3 581 799

2 731 372

2 841 835

3 126 399

40 683 126

763 078

712 715

1 232 597

275 644

7 386 736

541 863

663 496

612 749

247 874

247 874

4 886 740

4 107 583

4 687 181

3 649 917

48 317 736

14,67

11,95

12,65

9,71

x

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

*dati no saistošajiem noteikumiem par 2014.gada pašvaldības budžetu („pavisam” atspoguļo visas
saistības, kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2014.gada).
3.5. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Lai uzlabotu pašvaldības kapitālsabiedrību
atbilstību

normatīvo

aktu

prasībām,

Daugavpils

pārraudzību, to darbības efektivitāti un
pilsētas

dome

2013.gadā

izveidoja

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļu, kura īsteno Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu
un veic kapitālsabiedrību darbības uzraudzību un kontroles procedūras. Pārskata gadā ir veikts
Daugavpils pilsētas pašvaldības dalības kapitālsabiedrībās izvērtējums un apstiprinātas pašvaldības
kapitālsabiedrību darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam. Dome ir nolēmusi atsavināt
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pašvaldībai piederošās kapitāla daļas AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, un
uzsākusi SIA „Daugavpils autobusu parks” reorganizāciju, nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā
transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to AS „Daugavpils satiksme”. Tika veikta AS
„Tramvaju uzņēmums” nosaukuma maiņa uz „Daugavpils satiksme”, un noslēgts sabiedriskā
transporta pakalpojuma pasūtījuma līgums, piešķirot tiesības sniegt sabiedriskā transporta
pakalpojumus Daugavpils pilsētas nozīmes maršrutu tīklā.
Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā tiek uzskaitīta pēc
izmaksu metodes. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā uz 2013.gada beigām sastādīja –
Ls 30 752 356. Finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā palielinājās par Ls 980 910
sakarā ar Daugavpils pilsētas naudas līdzekļu ieguldījumu radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā.

Finanšu līdzekļu ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā.
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)
Ieguldījumi
Ieguldījumi uz
Ieguldījumi uz
Kapitālsabiedrības nosaukums
2013.g.laikā
01.01.2013. (Ls)
31.12.2013. (Ls)
(Ls)
AS „Daugavpils satiksme”

917 650

0

917 650

SIA „Daugavpils lidosta”

959 252

125 965

1 085 217

SIA „Daugavpils zobārstniecības
poliklīnika”

344 413

0

344 413

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”

446 611

0

446 611

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums”

2 646 194

300 000

2 946 194

SIA „Daugavpils ūdens”

3 436 869

554 945

3 991 814

656 732

0

656 732

2 000

0

2 000

333 122

0

333 122

SIA „Daugavpils autobusu parks”

3 536 800

0

3 536 800

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

4 059 369

0

4 059 369

PAS „Daugavpils siltumtīkli”

12 261 824

0

12 261 824

170 610

0

170 610

29 771 446

980 910

30 752 356

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”
PSIA „Parkings D”
SIA „Labiekārtošana D”

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
KOPĀ
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Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek uzskaitīta
pēc izmaksu metodes un gada laikā izmaiņas nav notikušas. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā - SIA „Latgales laiks” (20%), AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
(37,2%), SIA „Daugavpils olimpiskais centrs” (45,29%) uz gada beigām sastādīja Ls 7 664 812.
3.6. BILANCE (saīsinātā)
Pašvaldības 2013.gada konsolidētais gada pārskats ir veidots iekļaujot šādu iestāžu
pārskatus:


Daugavpils pilsētas dome;



Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;



Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;



Latviešu kultūras centrs;



Poļu kultūras centrs;



Baltkrievu kultūras centrs;



Krievu kultūras centrs;



Latgales zoodārzs;



Latgales centrālā bibliotēka;



Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;



Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;



Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;



Glābšanas dienests;



Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;



Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;



Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils”;



Komunālās saimniecības pārvalde;



Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;



Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”;



Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, kas

veic

centralizētu grāmatvedības

uzskaiti šādās iestādēs - Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils
pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde,

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas

izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils
pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības
iestāde, Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas
izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils
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pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības
iestāde, Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 13.
pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 17.
pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas
izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas
23. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas
izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas
29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas
izglītības iestāde; Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, Daugavpils
1. speciālā pamatskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola,
J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 12. vidusskola,
Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija, Daugavpils 16.vidusskola. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
konsolidētajā pārskatā ir iekļauti ar decentralizētu grāmatvedības uzskaiti esošo iestāžu
pārskati - Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs,

Daugavpils

3.vidusskola,

Daugavpils

10.vidusskola,

Daugavpils

17.vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils
15. vidusskola.
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu kā vienas
vienības konsolidētais pārskats, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā
iesaistītajām vienībām. Pārskatu valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība – Lats.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada konsolidētais gada pārskats
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda sākumā

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
1. Nemateriālie ieguldījumi
2. Pamatlīdzekļi

179 812 569

166 088 359

94 497

52 129

141 145 280

128 412 604
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3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

38 417 168

37 623 626

155 624

x

9 415 308

12 706 883

4. Krājumi

692 302

1 129 756

5. Debitori

1 564 770

1 854 553

331 669

322 960

6 826 567

9 399 614

189 227 877

178 795 242

4.Ilgtermiņa
prasības
un
nedrošām ilgtermiņa prasībām

uzkrājumi

Apgrozāmie līdzekļi

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
7. Naudas līdzekļi
BILANCE

PASĪVS
Pašu kapitāls

144 616 499

117 126 197

1. Rezerves

921 876

13 212 710

2. Budžeta izpildes rezultāti

143 694 623

103 913 487

Kreditori

44 611 378

61 669 045

3. Ilgtermiņa saistības

29 192 577

28 530 513

4. Īstermiņa saistības

15 418 801

33 138 532

BILANCE

189 227 877

178 795 242

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
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības apstiprinātais konsolidētais gada pārskats)

Posteņa nosaukums
Zeme, ēkas un būves
t.sk.:
dzīvojamās ēkas
nedzīvojamās ēkas
transporta būves
zeme zem ēkām un būvēm
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
pārējā zeme
inženierbūves
pārējais nekustamais īpašums
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi

Atlikusī vērtība
2012.gada
beigās ( Ls)

Atlikusī vērtība
2013.gada beigās
( Ls )

106 530 396

118 199 760

Izmaiņas
2013.gadā,
salīdzinot ar
2012.gadu
( Ls)
+ 11 669 364

4 851 748
30 911 248
43 893 829
9 807 683
665 556
7 705 250
5 772 106
2 922 976
176 545

4 861 071
40 226 278
46 494 232
8 683 606
679 684
6 816 256
7 981 752
2 456 881
213 115

+ 9 323
+ 9 315 030
+ 2 600 403
- 1 124 077
+14 128
-888 994
+2 209 646
-466 095
+ 36 570

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība palielinājās par
11% jeb par Ls 11 669 364, t.sk nedzīvojamo būvju vērtība pieauga par 30,1% jeb par Ls
9 315 030, transporta būvju vērtība pieauga par 5,9% jeb par Ls 2 600 403, inženierbūvju vērtība
palielinājās par 38,3% jeb par Ls 2 209 646, savukārt zemes vērtība zem ēkām un būvēm
samazinājās par 11,5% jeb par Ls 1 124 077.

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību darbības rezultāti 2013.gadā
4.1.1. Izglītība

Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno Vispārējās un
profesionālās izglītības pārvalde, kas ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dominējošā budžeta
iestāde. Pārskata gada beigās Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu no 2014.gada
9.janvāra izveidot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi uz Vispārējās un profesionālās izglītības
pārvaldes bāzes.
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes padotībā ir Daugavpils pilsētas pašvaldības
29 pirmsskolas un 18 vispārējās izglītības iestādes, viena profesionālās un viena interešu izglītības
iestāde.
Ar Daugavpils pilsētas domes 11.04.2013. lēmumu Nr. 141 tika apstiprināta „Vispārējās
izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2013.-2017.gadam”. Koncepcija paredz mērķus un
uzdevumus izglītības iestāžu tālākai attīstībai un izglītības kvalitātes pilnveidošanai laika posmā no
2013. līdz 2017.gadam, ņemot vērā esošo sociāli ekonomisko un demogrāfisko situāciju un
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tendences, kā arī izglītības iestāžu darbības efektivitātes rādītājus. Šādas koncepcijas izstrāde
būtiski uzlabos izglītības kvalitāti pilsētā visos līmeņos, kā arī noteiks konkrētus pasākumus katrā
izglītības iestādē un pašvaldībā kopumā.
2013.gadā Daugavpilī darbojās 13 vidējās izglītības iestādes un 5 pamatskolas, kuras
apmeklēja 8 773 skolēni un 29 pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4 517 bērni. 2013.gada
septembrī līdz 892 palielinājās pirmklasnieku skaits (2012.gadā - 814). Pilsētas izglītības iestādēs
darbu uzsāka jaunie skolotāji - augstskolās pedagoģisko izglītību ieguva un darbu uzsāka vai turpina 21
jaunais speciālists. Trīs pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs darbu uzsākuši jauni vadītāji 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, 3.pirmsskolas izglītības iestādē un 4.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē.
Pilsētas izglītības iestādes turpināja realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas pamatskolā
un vidusskolā, tomēr 2013.gadā tās papildināja izglītības programmas ar padziļinātu priekšmetu apmācību
- Daugavpils 3.vidusskola sāka īstenot programmu ar padziļinātu dabas zinību apguvi, Centra
vidusskola - ar padziļinātu matemātikas apguvi, 9.vidusskola - ar padziļinātu angļu valodas apguvi,
Vienības pamatskola - ar padziļinātu latviešu valodas apguvi. Izglītības iestādes īsteno arī izglītības
programmas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā. Šāda
integrācija notiek J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, 11.pamatskolā, 16.vidusskolā, J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Vienības pamatskolā un 12.vidusskolā. 2013.gadā turpinājās arī
pedagoģiskās korekcijas programmas J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, 11.pamatskolā un 17.vidusskolā.
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, īpaši augstu rezultātu īpatsvaru (virs 60%) saņēma: Krievu
vidusskolā - licejā to uzrādīja 92,61% absolventu, Daugavpils Valsts ģimnāzijā - 68,69%, J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā - 55,56%,

Daugavpils

9.vidusskolā - 54,63%, Daugavpils

13.vidusskolā - 49,14% absolventu. Jau otro gadu Ata Kronvalda fonds Latvijas talantīgo skolēnu
sasniegumu reitingā par 2012./2013.mācību gadu „mazo” skolu grupā 1.vietu un balvu „Lielā Pūce”
piešķīra Saskaņas pamatskolai, bet „lielo” skolu grupā 2.vietu un balvu „Mazā Pūce” - Krievu
vidusskolai - licejam. Savukārt, Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā pēc centralizēto eksāmenu
rezultātiem valsts labāko skolu divdesmitniekā ģimnāziju grupā kopvērtējumā Valsts ģimnāzija ir
ieņēmusi 10.vietu, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ir 17.vietā, bet pilsētu vidusskolu
grupā 1.vieta ir Krievu vidusskolai - licejam.
Ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Goda rakstiem par sasniegumiem olimpiādēs,
konkursos un skolēnu zinātniskajās konferencēs maijā tika apbalvoti 103 skolēni, bet LR Ministru
prezidenta Valda Dombrovska Atzinības rakstus saņēma 101 absolvents 12.klašu grupā. Pilsētas skolēni
veiksmīgi piedalās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, izstrādā
zinātniski pētnieciskos darbus.
Daugavpils skolēnu sasniegumi olimpiādēs 2013.gadā:
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 7 skolēni ir kļuvuši par starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem. Krievu vidusskolas - liceja
skolnieks Sergejs Blakunovs Starptautiskajā fizikas olimpiādē ieguva bronzas medaļu.
Latvijas skolēnu komanda, kuras sastāvā bija Daugavpils skolnieks Deniss Dunaveckis,
ieguva 1.vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Baltijas Ceļš 2013”;


valsts olimpiādēs ir iegūtas 32 godalgotas vietas;



valsts un novada konkursos - 9 godalgotas vietas;

 mūzikas konkursos - 15 pirmās vietas;
 9.vidusskolas skolēnu komanda veiksmīgi startēja Lattelekom Technologv IT olimpiādē,
iegūstot 3.vietu;
 19 godalgotas vietas ir iegūtas 37.valsts skolēnu zinātniskajā konferencē.
Izglītības iestādēs tiek īstenotas arī interešu izglītības programmas atbilstoši 5 interešu
izglītības veidiem: kultūrizglītības programmas, tehniskās jaunrades programmas, vides izglītības
programmas, sporta izglītības programmas un jaunatnes darba programmas. Visvairāk skolēnu ir
izvēlējušies kultūrizglītības programmas, kuru īstenošana sekmē Dziesmu un deju svētku programmas
apguvi.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 12.07.2013.saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Ēdināšanas
izdevumu atvieglojumi izglītojamiem” no 2013.gada janvāra vispārējās izglītības iestāžu 3.-4.klašu
skolēni tika ēdināti bez maksas, bet no 2013.gada 1.septembra bez maksas tika ēdināti jau 3.-6.klašu
skolēni. l.-2.klašu skolēnu ēdināšanas izmaksas tika nodrošinātas no valsts un pašvaldības budžeta:
uz vienu skolēnu valsts sedza Ls 0,80, bet pašvaldība piemaksāja Ls 0,20. 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.
No pašvaldības budžeta tika piešķirtas divas skolotāja likmes, lai nodrošinātu bezmaksas
peldēšanas apmācību pilsētas l.-5.klašu skolēniem.
Visas pilsētas skolas piedalījās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”, kā rezultātā visi
l.-9.klašu skolēni katru dienu bez maksas saņēma glāzi piena un trīs reizes nedēļā svaigus augļus vai
dārzeņus.
Daugavpils izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažādos Eiropas Savienības SIF, ESF,
mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projektos, lai paaugstinātu kvalifikācijas celšanas
pakalpojumus:


ES Mūžizglītības programmas CEDEFOP Caurviju programmas Mācību brauciens:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde uzņēma 5 Eiropas valstu vadošos
izglītības speciālistus un iepazīstināja ar reģionālās izglītības īpatnībām un Daugavpils
multikulturālajām tradīcijām;
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partnerība ES Mūžizglītības Leonardo da Vinci projektā „Students at Work in European
Enterprises Through Training 2013 — SWEET 2013” („Studentu darbs ar apmācību
Eiropas uzņēmumos”). Projekta ietvaros Daugavpilī dažādās pilsētas iestādēs 5 nedēļu
praksē strādāja 6 itāļu studenti;



informatīvā partnera loma projekta „Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana
Daugavpils un Daugavpils novada skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm
ar bērniem”. Projekts psihosociālā atbalsta sniegšanai tiek realizēts Daugavpilī un orientēts
uz pilsētas un Daugavpils novada iedzīvotājiem, sociālās atstumtības riskam pakļautām
ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem un tajā
iesaistījās 192 cilvēki;



Eiropas brīvprātīgā darba programma (Jaunatne darbībā - Youth in Action), lai varētu
uzņemt jauniešus no ārzemēm;



projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Global dimension in
Social Sciences subjekts in Formal Education);



ES Mūžizglītības programmas Comenius mācību brauciens ( Daugavpils pilsētas izglītības
10 darbinieki apguva starptautisku pieredzi, pilnveidoja savas svešvalodu prasmes un
īstenoja starpkultūru saskarsmi praksē);



ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības
projekts „The Art World Without Limits (Māksla - pasaule bez robežām)”
26.pirmsskolas izglītības iestādē „Zīļuks” un

Comenius projekts „E.U.R.O.P.E. -

European Union Reģions in Our Children's Eyes (Eiropas Reģioni mūsu bērnu acīs)"
(13.pirmsskolas izglītības iestāde);


biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” projekts «Integrācijas inkubators romu bērnu
un jauniešu atbalstam" (tiks īstenoti atbalsta pasākumi romu bērnu un jauniešu
integrācijai);



ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

2013.gadā saskaņā ar projektu „Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība –
energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” tika
veikta divpadsmit izglītības iestāžu ēku renovācija, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus un
uzlabojot pašvaldības īpašumā esošo objektu vizuālo izskatu. Projektu realizēšanas rezultātā tika
sasniegta ievērojama ēku energoizmaksu samazināšanās (atsevišķās ēkās pat līdz 30%), nodrošināts
nepieciešamais mikroklimats iekštelpās. Uzlabojies ēku ārējais izskats, kā rezultātā ēkas kļuvušas
pievilcīgākas skolēniem un skolu personālam, kā arī uzlabojies Daugavpils pilsētas arhitektoniskais
veidols kopumā.
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2013.gadā tika veikta četru pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi ERAF projekta
„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās" ietvaros. Šajās ēkās tika
veikta ne tikai fasādes, cokola un jumta konstrukciju siltināšana, bet arī 1.stāva grīdas konstrukcijas
siltināšana, siltummezglu rekonstrukcija, uzstādot jaunus ventilācijas agregātus ar rekuperācijas sistēmām
virtuves un veļas mazgāšanas telpu blokos. Analoģiska veida būvdarbi tika uzsākti 2013.gada oktobrī vēl
4 pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās.
Daugavpilī visi piecu gadu vecumu sasniegušie bērni ir nodrošināti ar vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs, dažās iestādēs ir pat brīvas vietas, bet vecāki gaida vietu konkrētā iestādē. Uz
vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2013.gada 31.decembri reģistrēti 142 bērni, lielākā daļa no
tiem vēl nav sasniegusi pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai nepieciešamo vecumu vai
gaida vietu noteiktā bērnudārzā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība atbalsta interešu izglītības iestādē Bērnu un jauniešu centru
„Jaunība” (t.sk. 8 brīvā laika klubi vairākos pilsētas mikrorajonos) piedāvā Interešu izglītības
programmas: kultūrizglītības, jaunatnes darba (klubi), tehniskās jaunrades, vides izglītības, sporta
izglītības un vairākas citas programmas. Pārskata gadā Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība" sniedza
interešu izglītības iespējas 3335 izglītojamajiem.
4.1.2. Darbs ar jaunatni
No 2011. gada Daugavpils pilsētā darbojas Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes
departaments, kura viens no prioritārajiem darbības virzieniem, ir neformālās izglītības un jauniešu
nevalstisko organizāciju (biedrību) atbalsts un popularizēšana. Atbalsts izpaužas gan finansiālā
veidā ar grantu konkursu starpniecību, gan netiešā, nemateriālā. Taču lielākā daļa organizāciju, ar
kurām sadarbojas Jaunatnes departaments, ir neformālās izglītības organizācijas.
Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas,
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot
jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša
personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu iekļaušanos
sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā statusā. Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts
plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Daugavpils pilsētas dome 2011. gadā apstiprināja koncepciju darbam ar jaunatni 2011. - 2013.
gadam. Tas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments plānveidīgai darba organizācijai jaunatnes
jautājumu risināšanā, lai sekmētu ciešāku sadarbību ar dažādiem partneriem un veicinātu resursu
efektīvu izmantošanu.
Lai veicinātu jauniešu, kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un
iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas vairākus gadus tiek organizētas bērnu vasaras
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nometnes, radot iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai vasarā, apgūstot jaunas iemaņas un
prasmes. 2013. gada vasaras periodā tika organizētas 19 nometnes 780 dalībniekiem, no tām - 3
diennakts nometnes (no 10 līdz 15 diennaktīm) un 16 dienas nometnes (20 darbadienas). Tostarp
bijā arī tematiskās nometnes - Teatrālā nometne, Žēlsirdība (dienas nometnes), Zirgu jāšanas sporta
nometne, „Saulīte”, bērniem ar dzirdes traucējumiem (diennakts nometnes).
Liela interese bērniem un jauniešiem ir par vasaras nodarbinātību. Daugavpils pilsētas domes
nodarbinātības programma dod iespēju saņemt atalgotu darbu vasaras laikā visiem pilsētas
skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, arodskolas nestrādājošiem studentiem līdz 19 gadiem un
pusaudžiem no 13 līdz 19.gadiem, kas dotajā laikā nemācās un nestrādā, un kuriem ir deklarēta
dzīvesvieta Daugavpilī. 1070 pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem (325 jaunieši vecumā
no 13 līdz 14 gadiem, 745 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem) vasaras laikā strādāja pašvaldības
uzņēmumos un iestādēs uz laiku līdz 10 darba dienām.
Daugavpils

pilsētas domes īstenotajos

nodarbinātības

veicināšanas

pasākumos

un

programmās 362 pilsētas jaunieši iesaistījās brīvprātīgajā darbā un saņēma darba pieredzi. Jauniešu
neformālās izglītības centrā 11 390 jauniešu piedalījās bezmaksas apmācības programmās un
saņēma 197 sertifikātus. Pārskata gadā 2 reizes pieauga iesaistīto jauniešu skaits pasākumos, ko
rīkoja Jaunatnes departaments un 7 reizes vairāk jauniešu piedalījās Jauniešu neformālās izglītības
centra rīkotajos pasākumos.
Brīvprātīgie tika iesaisti Jaunatnes departamenta pasākumos, piemēram, URBANSTYLE 2013,
Jauniešu festivāls „ARTIŠOKS”, Muzikālais maratons Pret AIDS, Ziemassvētku Rock’n’Roll balle
STOPTIME Dance Studio – „Strett Beat Challenge Daugavpils”, Vispārējie XXV Latviešu
Dziesmu un XV Deju svētki, Daugavpils pilsētas svētki „Mana pils Daugavpils”, Daugavpils
Cietokšņa dzimšanas diena u.c.
Pārskata gadā rīkotie lielākie pasākumi jauniešiem:


Rokmūzikas festivāls „Spring Reaction”;



Jauniešu festivāls „ARTIŠOKS”;



Jauniešu neformālās izglītības pasākums „Arodskolu izaicinājums”;



Jauniešu problēmu forums „Jauniešu iesaistīšanās aktīvajā sabiedriskajā dzīvē:
informatīvi aspekti”;



Skolas absolventu svētku pasākums „12.klašu tusiņš”;



Starptautiskais ielu kultūras festivāls „URBANSTYLE 2013”;



Pilsētas rokgrupu konkurss „Chemical Reaction 2013”;



Muzikālais maratons Pret AIDS;



Neformālās izglītības pasākums „Drošības dienas”;
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Jauniešu radošā LABORATORIJA 2013;



Ziemassvētku Rock’n’Roll balle;



Ziemassvētku labdarības pasākums mikrorajona klubos.

4.1.3. Sociālā aizsardzība
Daugavpils pilsētas pašvaldība velta ievērojamus līdzekļus sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus sniedz pašvaldības iestāde Sociālo lietu
pārvalde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils
pilsētas teritorijā, īstenojot Daugavpils pilsētas pašvaldības domes noteikto sociālo pakalpojumu,
sociālās palīdzības, kā arī nodrošinot šim mērķim piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu
administrēšanu.
Pildot noteiktos uzdevumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē, darbojas 9
struktūrvienības un 7 nodaļas, kuru pārraudzībā ir sekojošas iedzīvotāju grupas:
- ģimenes ar bērniem;
- vecie ļaudis un personas ar invaliditāti;
- krīzes situācijā nonākušās pilngadīgās personas;
- personas ar garīga rakstura traucējumiem;
- bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
- bērni ar īpašām vajadzībām;
- personas bez noteiktas dzīvesvietas;
- personas un ģimenes ar trūcīgās personas (ģimenes) statusu.
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde sniedz 47 sociālās palīdzības pabalstu
veidus. Pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes datu bāzes datiem, 2013.gadā tika pieņemti
izskatīšanai 52 773 iesniegumi, kas ir par 6026 vairāk, nekā 2012.gadā.
Īstenojot Daugavpils pilsētas domes noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
politiku, katru gadu Sociālo lietu pārvalde izstrādā papildinājumus un izmaiņas 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”. No 2013.gada
1.janvāra saistošie noteikumi papildināti ar:
 pabalstu kancelejas preču iegādei mācību procesa nodrošināšanai ģimenēm, kuru
bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi (Ls 15,00 apmērā);
 vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (Ls 50,00 apmērā);
 pabalstu ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns (līdz Ls 120,00
kalendārā gadā).
Daugavpilī ir palielināts sociālo pabalstu saņemšanas slieksnis atsevišķām klientu
kategorijām, kā arī atsevišķu atbalsta un sociālo pabalstu apmērs. No 2013.gada 11.jūnija ieviests
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jauns atbalsta veids – atbalsts personām ar invaliditāti, vides pieejamības nodrošināšanai (mājokļa
pielāgošanai līdz Ls 1 500,00, pandusa ierīkošanai līdz Ls 2 000,00, pacēlāja ierīkošanai līdz Ls 3
000,00).
No 2013.gada 1.janvāra ir pieejams asistenta pakalpojums cilvēkiem ar 1. un 2.grupas
invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Šāds pakalpojums paredzēts,
lai cilvēkiem ar invaliditāti palīdzētu veikt ārpusmājas aktivitātes - nokļūt vietā, kur viņi mācās,
strādā vai saņem pakalpojumus. Daugavpilī šo pakalpojumu 2013.gadā saņēma 277 personas ar
invaliditāti. Līdzekļu apmērs asistenta pakalpojumam tiek noteikts atbilstoši valsts budžetā
attiecīgajā gadā asistenta pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem Labklājības
ministrija nosaka līdzekļu apmēru republikas pilsētu un novadu domēm un veic samaksu par sniegto
asistenta pakalpojumu sociālajiem dienestiem.
2013.gada beigās ar Daugavpils pilsētas domes deputātu lēmumu tika apstiprināts jauns
pabalsta veids - atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.
2013.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.
Pārskata gadā tika modernizēta Sociālo lietu pārvaldes datu bāze, kas kopumā ļauj samazināt
klientu apkalpošanas laiku.
Sociālo lietu pārvalde aktīvi iesaistījās dažādos projektos:
1. „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas
reģionos”. Projekta ietvaros Bērnunamā-patversmē „Priedīte” tika ierīkots panduss, līdz ar to šis
objekts kļuva pieejamāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2. ES finansētais projekts „Drošības pogas Latgalē”. Projekta realizācijas gaitā „Drošības
pogas” pakalpojumu ir saņēmušas 44 personas. Ņemot vērā nepieciešamību pēc „Drošības pogas”
pakalpojuma, klientu vēlmi turpināt iesākto projektu un klientu skaita pieaugumu, Daugavpils
pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde ir paredzējusi „Drošības pogas” pakalpojuma nodrošināšanu
arī turpmāk, t.i. sākot no 01.01.2014. „Drošības poga” pakalpojuma finansējumu uzņemas
Daugavpils pilsētas pašvaldība.
3. Ar ESF, biedrību Avolina un Zviedrijas sadarbības partneru atbalstu, Daugavpilī durvis
vēra „Sociālās rehabilitācijas centrs Avolina Daugavpilī”. Šis centrs paredzēts cilvēkiem pēc
smagām saslimšanām, traumām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kam nepieciešama
speciālista konsultācija un nodarbības.
Sociālo lietu pārvaldes sniegtās un izstrādātās programmas dažādu mērķu grupām 2013.gadā:


Sociālās rehabilitācijas un reintegrācijas programma „Mana dzīve no tīras lapas” no
ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu integrācija sabiedrībā un darba tirgū;
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Rehabilitācijas programma personām ar attīstības traucējumiem „Personu ar
attīstības traucējumiem integrācija darba tirgū”;



Rehabilitācijas programma personām ar īpašām vajadzībām „Sociālā rehabilitācija
nodarbību telpās: datorapmācības, kokapstrāde, šūšana, aušana” –prasmju apgūšanai
un integrācijai sabiedrībā un darba tirgū;



Motivācijas programma jauniešiem - bāreņiem ar zemām prasmēm – prasmju
iegūšanai konkurētspējas uzlabošanai vai veicināšanai darba tirgū, motivācijas
iegūšanai, lai turpinātu izglītību un iegūtu konkurētspējīgu profesiju;



Rehabilitācijas programma tuberkulozes slimniekiem, kā sociālās atstumtības riska
grupai dzīves kvalitātes uzlabošanai Daugavpilī;



Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem, veiksmīgai iekļaušanai darba
tirgū;



Atkarību profilakses programma;



Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas programma;

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 263 gados veci cilvēki.
4.1.4. Kultūras un sporta joma
Daugavpils ir nozīmīgs daudz kulturāls centrs ar samērā plašu kultūras institūciju
infrastruktūru. Pilsētā tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi un aktivitātes, kā arī mākslas
izstādes.
2013.gadā Daugavpilī tika organizēti kultūras pasākumi, kuros piedalījās pilsētas iedzīvotāji,
kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts
organizācijas.
Lielākie kultūras pasākumi 2013. gadā Daugavpilī:


X Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls. Kopumā festivālā piedalījās vairāk kā
2 000 dziedātāju no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas.
Festivāla ietvaros notika konkurss, kurā piedalījās 50 kori un 11 vokālie ansambļi;



Mihoelsa dienas Daugavpilī. Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Daugavpils
teātri no 15. līdz 17.martam daugavpiliešiem bija dota iespēja iepazīties ar slavenā
novadnieka Solomona Mihoelsa daiļradi;



Starptautiskais estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss. Sadarbībā ar “Slāvu
bazāra” direkciju martā notika jauno estrādes dziesmu izpildītāju konkurss, kura
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uzvarētāji pārstāvēja Latviju Starptautiskajā festivālā „Slāvu bazārs Vitebskā –
2013” dažādās vecuma grupās;


XIII Starptautiskais džeza festivāls „JAZZ JOY SPRING 2013”. Tajā piedalījās
pašmāju muzikanti un džeza spēles meistari no Vācijas, Francijas, Polijas,
Zviedrijas, Dānijas, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas;



Daugavpils pilsētas svētki „Mana pils Daugavpils – Iespēju pilsēta”, kas tika veltīti
pilsētas uzņēmējiem. Atzīmējot savas pastāvēšanas 738.dzimšanas dienu, visu
nedēļu pilsētas svētku apmeklētāji varēja priecāties ne tikai par vietējo mākslinieku
sniegumu, bet arī baudīt Avio šovu un svētku uguņošanu, piedalīties svētku tirdziņā
Rīgas ielā, brīvdabas estrādēs apmeklēt grupu „Prāta Vētra”, „Triānas parks”, „
Disko mafija” u.c. koncertus, vērot motokluba „Iron Hard Brothers” baikeru
paraugdemonstrējumus, kā arī iesaistīties citās aktivitātēs. Kopumā pilsētas svētku
laikā Daugavpils iedzīvotājus un viesus sveica vairāki simti radošo kolektīvu un
mākslinieku no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Zviedrijas;



XIII Starptautiskā akordeona mūzikas festivāla - DAUGAVPILS 2013 koncerti, kuros
daugavpiliešus un pilsētas viesus priecēja jaunie izpildītāji un akordeona mūzikas
metri no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas. Festivāla ietvaros norisinājās
arī VIII Valērija Hodukina jauno akordeonistu konkurss – DAUGAVPILS 2013. Tajā
savas talanta iezīmes demonstrēja 8 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Ukrainas.
Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija;



Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls Daugavpilī. No 1999.gada festivāla
ietvaros notiek Jauno izpildītājmākslinieku konkurss divās vecuma kategorijās.

Daugavpils pilsētas radošie kolektīvi piedalījās arī XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV
Deju svētkos, kas notika 2013.gadā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Kopumā no mūsu pilsētas
piedalījās aptuveni 600 dalībnieki.
Bez augstāk minētajiem pasākumiem pilsētā notika:


Lieldienu svinības;



Starptautiskais bērnu mūzikas festivāls;



Starptautiskā muzeja akcija „Muzeja nakts”;



Mākslas dienas;



Lāčplēša diena;



Latvijas Republikas proklamēšanas svētki un pasākumi saistīti ar Valsts atceres un piemiņas
dienām;



Ielīgošana un Līgo svētki Stropu estrādē;



Dzejas dienas;
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats

72



Cirka festivāls „Parad alle”;



Miķeļdienas gadatirgus Daugavpilī;



Daugavpils radošo kolektīvu piedalīšanās Latvijas un ārzemju konkursos un festivālos;



Kultūras iestāžu pasākumu līdzfinansēšana un līdzorganizēšana;



Adventes un Ziemassvētki pasākumi.
Laika posmā no 2013.gada 6. decembra līdz 2014.gada 14. janvārim mazajiem bērniem par

prieku darbojās Rūķu namiņš. Tā darbības laikā tika organizētas radošās darbnīcas bērniem,
tikšanās ar Salavecīti un pasaku varoņiem.
Daugavpils Latviešu kultūras centra vīru koris Forte (diriģents Jevgeņijs Ustinskovs)
pasākumā „Koru kari” ieguva otro vietu Vīru koru kategorijā un tika izvirzīts dalībai Pasaules koru
olimpiādē 2014.gadā. Daugavpils Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”
(mākslinieciskā vadītāja Lilija Graudiņa) deju kolektīvu konkursā vidējās paaudzes deju kolektīvu
kategorijā ieguva trešo vietu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci sporta jomā īsteno Sporta pārvalde, kas ir
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde. Sporta pārvaldes funkcijas ir nodrošināt
Daugavpils pilsētas sporta nozares attīstību, tās plānošanu un īstenošanu, organizēt sporta
pasākumus, kā arī veicināt 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 1 758 sportisti. Daugavpils sporta
klubos dažādos sporta veidos nodarbojas 2 733 sportisti.
Pārskata gadā Daugavpilī pirmo reizi norisinājās IBSF Pasaules čempionāts snūkerā, Eiropas
klubu čempionāts taiboksā, Latvijas čempionāts brīvajā un grieķu – romiešu cīņā, Latvijas ziemas
čempionāts peldēšanā, pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles volejbolā un Latvijas
čempionāts mākslas vingrošanā.
Daugavpils sportisti piedalījās gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sporta sacensībās: 955
sportisti 95 reizes piedalījās Latvijas sporta sacensībās, 3 000 sportisti 54 reizes piedalījās sporta
pasākumos, kuri tika rīkoti Daugavpilī, kā arī 274 sportisti 46 reizes piedalījās sporta sacensībās
ārzemēs.
Daugavpils sportistu godalgotie sasniegumi Latvijas un starptautiskajos čempionātos
pārskata gadā:


Spīdvejists Andžejs Ļebedevs kvalifikācijas sacensībās pasaules junioru čempionāta
finālam ieguva otro vietu; pasaules čempionāta pirmajā finālposmā ieguva trešo
vietu, kļuva par Eiropas vicečempionu junioru vecuma grupā līdz 21 gadam un kļuva
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par otro Latvijas spīdveja braucēju, kuram Eiropas čempionātā izdevies iegūt
sudraba balvu;


Spīdvejists Ķasts Puodžuks kvalificējoties Eiropas čempionāta finālam bija pirmais;



Cīkstone Anastasija Grigorjeva ieguva godalgoto pirmo vietu Eiropas čempionātā
brīvajā cīņā, kļūstot par divkārtējo Eiropas čempioni, kā arī izcīnīja pirmo vietu
Golden Grand Prix posmā brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 63 kilogramiem;



Airētāji Andrejs Kirins ieguva otro vietu un Aleksejs Korsaks ieguva trešo vietu
Bostonā (ASV) Pasaules airēšanas čempionātā telpās uz ergonometriem Concept 2
paraolimpiskajās 1 000 metru distancē neredzīgo grupā;



Paukotājs Andris Jahimovičs ieguva sudraba medaļu Pasaules kadetu čempionātā
Horvātijā;



Autosportists Konstantīns Calko Francijas Pola Rikāra trasē otrajā „Radical Masters
Euroseries” „Masters” klases posmā ieguva otro vietu;



Triatlonists Anatolijs Levša Londonā notikušajā Pasaules čempionātā triatlonā
ieguva pirmo vietu sprinta distancē un otro vietu olimpiskajā distancē;



Šahiste Elizabete Limanovska Eiropas čempionātā ātrajā šahā jaunietēm līdz 14
gadiem ieguva trešo vietu.

Latvijas mērogā Daugavpils sportisti joprojām ieņem vadošās vietas tādos sporta veidos, kā
bokss, brīvā cīņa, grieķu – romiešu cīņa, svarcelšana, ložu šaušana, paukošana, biatlons, taekvando,
karatē, vieglatlētika un airēšana.
Daugavpils sportistu komandu sasniegumi Latvijas un starptautiskajos čempionātos pārskata
gadā:


Daugavpils sporta komanda Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē ieguva 64 medaļas
un ierindojās otrajā vietā;



50.LSVS sporta spēlēs 220 Daugavpils

sportisti 13 sporta veidos Lielo pilsētu

ieskaitē ieņēma pirmo vietu, bet absolūtajā vērtējumā tika ieņemta trešā vieta.
Daugavpils sportisti ar īpašiem panākumiem izcēlās telpu futbolā, mini futbolā un
sieviešu volejbolā. Zelta medaļas tika iegūtas arī šahā, vieglatlētikā, slēpošanā,
pavasara krosā, šaušanā, cīņā, peldēšanā, orientēšanas sporta veidā un svarcelšanā;


Spīdveja komanda „Lokomotīve” 2013.gada sezonā Eiropas 1.Polijas līgā ieguva
trešo vietu;



Futbola sporta komanda „BFC Daugava” izcīnīja pirmo vietu Latvijas Pirmās līgas
čempionātā;



Daugavpils futbola komanda „Daugava” izcīnīja trešo vietu Latvijas Virslīgas
čempionātā.
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2013.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.

Sporta pārvalde rīkoja dažādā veida pilsētas čempionātus - gan individuālajos, gan komandu
sporta veidos. 2013. gadā tika rīkoti turnīri futbolā, volejbolā, basketbolā, hokejā, novusā, šahā un
daudzos citos sporta veidos. Šajos čempionātos piedalījās komandas arī no citām Latvijas pilsētām.
2013. gadā turpinājās darbs pie pilsētas sporta bāžu attīstības un pilnveidošanas:
 Sporta bāzē „Dzintariņš” uzstādīta nojume un elektroiekārtas;
 Sporta bāzē, Kandavas ielā 17A, veikts sporta zāles un trenažieru remonts;
 Stadionā „Celtnieks” veikti futbolistu ģērbtuvju, cīņas zāles remonts, kā arī tika nomainīti
logi un veikts kanalizācijas tīklu remonts;
 Vieglatlētikas manēžā veikts sienu un griestu remonts;
 Daugavpils ledus hallē veikts četru ģērbtuvju remonts;
 Sporta pārvaldes dienesta viesnīcā veikts ventilācijas iekārtu remonts;
 Kultūras un sporta pils zālē uzstādīts jauns apgaismojums;
 Boksa zālē uzstādīta jauna ventilācija;
 Šaha un dambretes klubā veikts fasādes remonts.
4.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti
2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība turpināja iesākto ES strukturālo fondu
līdzfinansēto projektu vadību, uzsvaru liekot uz 2010. gadā uzsākto izglītības iestāžu ēku
rekonstrukcijas pabeigšanu un objektu nodošanu ekspluatācijā. Ņemot vērā to, ka tuvojas ES fondu
2007. – 2013.gada plānošanas perioda noslēgums, notika aktīvs darbs pie ierosinājumu
sagatavošanas nākamajam plānošanas periodam 2014 – 2020. gadam.
2007. – 2013.plānošanas periodā kopumā tika noslēgti līgumi par ES fondu apguvi par
134,05 milj.Ls, apgūtie finanšu līdzekļi ir 71,4% jeb 95,71 milj.Ls.
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Pārskata gadā lielākie ieviestie un realizējamie projekti ir saistīti ar Daugavpils transporta
infrastruktūras attīstību, komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošanu, veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu, Daugavpils cietokšņa
infrastruktūras renovāciju un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveidi.
Lai radītu labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai, Daugavpils pilsētas pašvaldība
uzsāka projektu „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība ” ar
kopējām izmaksām Ls 3 042 507 apmērā. Projekta ietvaros paredzēta pilsētas industriālās teritorijas
attīstība, labvēlīgu apstākļu nodrošināšana uzņēmējdarbības attīstībai šajā teritorijā, tādējādi
uzlabojot darba apstākļus Ziemeļu rūpniecības zonā izvietotajiem uzņēmumiem. Būvdarbu līgums
ir noslēgts un darbi tiks uzsākti 2014. gada sezonā.
2013. gadā, kā nozīmīgāko sasniegumu var atzīmēt renovācijas būvdarbu pabeigšanu
divpadsmit Daugavpils pilsētas skolās un to nodošanu ekspluatācijā, ar kopējām izmaksām Ls
10 152 936,72 apmērā ERAF projekta „Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība –
energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana pilsētvides attīstībai un pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros.
2013. gadā paralēli ar skolu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu tika uzsākts astoņu
Daugavpils pirmskolas izglītības iestāžu renovācijas projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana
Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”, kas paredz 8 ēku rekonstrukciju. 2013.gada nogalē būvdarbi
tika pabeigti 4 izglītības iestādēs, savukārt pārējās četrās pirmskolas izglītības iestādēs renovācijas
darbus plānots pabeigt līdz 2014. gada beigām.
Pārskata gadā ir pabeigts projekts „Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola"
infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija”, kas sniedza būtisku ieguldījumu
profesionālās izglītības attīstībā Daugavpilī. Projekta ietvaros tika iegādāts profesionāls mācību
aprīkojums, kā arī pilnībā rekonstruēta Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” ēka un
labiekārtota skolas teritorija.
2013.gadā ieviestie un realizācijā esošie Daugavpils pilsētas pašvaldības projekti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Projekta
Projekta īss apraksts
summa
Ls
Transporta infrastruktūras attīstība
Daugavpils 24 461 833 Izbūvēta jauna iela (Latgales iela) no
mezgls
Vidzemes ielas līdz Višķu ielai;
Piekrastes,
jaunas ielas pieslēgums Vidzemes un
Višķu
iela
Višķu ielām; Piekrastu iela (no
Vidzemes ielas līdz Arendoles ielai),
Piekrastes ielas pārvads pāri jaunai
ielai, 2 tuneļi (dzelzceļa pārvadi) zem
dzelzceļa Daugavpils – Rēzekne

Projekta nosaukums

Pārvada
autotransporta
Vidzemes,
A.Pumpura,
būvniecība
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Projekta nosaukums

Projekta
summa
Ls

Daugavpils pilsētas tramvaju
transporta
infrastruktūras
renovācija

12 708 664

Tranzītielas A13 rekonstrukcija
Daugavpils pilsētas teritorijā

10 122 190

Daugavpils pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija, II
kārta

4 548 878

Daugavas ielas rekonstrukcija
Daugavpils pilsētā

3 207 625

Projekta īss apraksts
sliežu ceļiem, autotransporta mezgla
apgaismojums,
lietus
ūdens
novadīšanas
tīkls,
gājēju
un
velosipēdistu celiņi un pārejas.
Darbi izpildīti par 90% no projekta
kopējās summas.
6,2 km tramvaju līniju renovācijas
darbi 18.novembra ielā (posmā no
Vienības ielas līdz Valkas ielai);
3
pārveidošanas
apakšstaciju
renovācija; 12 jaunu tramvaju vagonu
iegāde, paredzot 4 asu un 6 asu
vagonu iegādi un uzstādīšanu.
Darbi izpildīti par 25% no projekta
kopējās summas.
Rekonstruēta
18.novembra
iela,
rekonstruēts 18.novembra un Lielās
ielas apgaismojums, rekonstruēts
Vienības tilts un tā balsts, izbūvēts
rotācijas aplis Daugavas un Imantas
ielas krustojumā, rekonstruēts tilts
pāri Lauceses upi; rekonstruēts
asfaltbetona segums Lielā ielā.
Darbi izpildīti par 60% no projekta
kopējās summas.
Rekonstruēta Imantas iela (posmā no
Daugavas ielas līdz Viestura ielai);
Vienības iela (posmā no Cietokšņa
ielas līdz Parādes ielai); Kauņas iela
(posmā no Jātnieku ielas līdz Miera
ielai un posmā no Jātnieku ielas līdz
Višķu ielai); Jātnieku iela (posmā no
Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai).
Daugavas ielas rekonstrukcija, posmā
no Vienības tilta līdz Daugavas un
Vaļņu ielas krustojumam, daļēji
rekonstruēts
Daugavas
ielas
apgaismojums;
rekonstruēti
ielu
krustojumi Daugavas ielā, izbūvējot
rotācijas apli Daugavas un Vaļņu
ielas krustojumā un kanalētu T-veida
krustojumu Daugavas un Cietokšņa
ielas krustojumā; izveidots tunelis
zem
dzelzceļa
uzbēruma
(gājēju/velosipēdistu
kustībai);
renovēts tilts pāri Šūņupei; izbūvēts
gājēju celiņš.
Darbi izpildīti par 12% no projekta
kopējās summas.
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Projekta nosaukums
Daugavpils
mikrorajona
attīstība

pilsētas Grīvas
infrastruktūras

Projekta
summa
Ls
1 375 233

Projekta īss apraksts

Komunālās ielas
rekonstrukcijas
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.
Darbi izpildīti par 60% no projekta
kopējās summas.
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
Ūdenssaimniecības
attīstība 15 054 679 Ūdens
un
kanalizācijas
tīklu
Daugavpilī, III kārta
rekonstrukcija un paplašināšana 8
Daugavpils pilsētas rajonos.
Darbi izpildīti par 34% no projekta
kopējās summas.
Maģistrālo
siltumtīklu
1 152 782
496,16 metrus garš maģistrālo
rekonstrukcija 18.novembra un
siltumtīklu posms 18.novembra ielā.
Kauņas ielā, Daugavpilī
1239,94 metrus garš maģistrālo
siltumtīklu posms Kauņas ielā.
Darbi izpildīti par 68% no projekta
kopējās summas.
Maģistrālo
siltumtīklu
646 457
1 093 metru siltumtīklu Liepājas ielā
rekonstrukcija
Jaunbūves
rekonstrukcija;
(Liepājas ielā) un Vecstropu
552 metri siltumtīklu Vecstropu
mikrorajonos, Daugavpilī
mikrorajonā rekonstrukcija.
PRESTO
(projekts
par
132 949
Iepirkumu dokumentācijas un skiču
eitrofikācijas
samazināšanu
projekta izstrāde notekūdeņu dūņu
Baltijas jūrā šodien)
pārstrādei.
Darbi izpildīti par 29% no projekta
kopējās summas.
Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
Pašvaldības izglītības iestāžu 10 152 937 18
izglītības
iestāžu
ēku
infrastruktūras
attīstība
–
energoefektivitātes
pasākumu
energoefektivitātes pasākumi un
īstenošana;
pieguļošo
teritoriju
teritorijas
labiekārtošana
labiekārtošana;
ārējās
ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai
videonovērošanas sistēmas un zibens
aizsardzības sistēmas ierīkošana;
skolu
ēku
vides
pieejamības
nodrošināšana
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem.
Darbi izpildīti par 98% no projekta
kopējās summas.
Energoefektivitātes
2 837 101
Energoefektivitātes paaugstināšanas
paaugstināšana
Daugavpils
pasākumi 8 pirmskolas izglītības
pilsētas pašvaldības ēkās
iestādēs.
Darbi izpildīti par 43% no projekta
kopējās summas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats

Realizācijas
termiņi
2012.-2014.

2011.- 2015.

2013.-2014.

2012.-2013.

2012.-2014.

2009.- 2014.

2012.-2014.

78

Projekta nosaukums
Daugavpils mākslas vidusskolas
„Saules
skola”
mācību
aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana

Projekta
summa
Ls
1 089 362

Projekta īss apraksts

Realizācijas
termiņi

Daugavpils
mākslas
vidusskolas 2010.- 2013.
„Saules skola” ēkas Saules ielā 6/8
renovācija un 5 mācību kabinetu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
atbilstoši
Eiropas
standartiem
profesionālajā
mākslas
dizaina
izglītībā.
Veselības pasākumu kvalitātes paaugstināšana
Stacionārās veselības aprūpes
4 113 928
Jumtu
segumu
renovācija 2011.- 2013.
infrastruktūras uzlabošana SIA
struktūrvienībās „Centrālā slimnīca”,
„Daugavpils
reģionālā
„Plaušu slimību un tuberkulozes
slimnīca”, uzlabojot veselības
centrs” un „Centra poliklīnika”;
aprūpes pakalpojumu kvalitāti
ārsienu nosiltināšana un logu nomaiņa
un paaugstinot pakalpojumu
struktūrvienībās „Plaušu slimību un
izmaksu efektivitāti
tuberkulozes centrs” un „Centra
poliklīnika”;
8
siltummezglu
rekonstrukcija un 9 nodaļu sanitāro
mezglu rekonstrukcija struktūrvienībā
„Centrālā slimnīca”; aprīkojuma un
medicīniskās aparatūras iegāde, kas
uzlabos pacientu izmeklēšanu un
ārstēšanu.
Darbi izpildīti par 88% no projekta
kopējās summas.
Daugavpils cietokšņa infrastruktūras attīstība
Daugavpils
cietokšņa
3 873 439
Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 2009.- 2013.
infrastruktūras
–
ielu
un jaunbūve;
kompleksais labiekārtojums un
maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas
inženiertīklu renovācija
tīklu rekonstrukcija un jaunbūve;
attīrīšanas iekārtu lietus ūdens
kanalizācijai izbūve un lietus ūdens
kanalizācijas izvada izbūve; ielu
apgaismojuma izbūve.
Artilērijas
Arsenāla
ēkas
1 428 571
Artilērijas Arsenāla ēkas fasādes un 2011.- 2013.
rekonstrukcija
Daugavpils
jumta rekonstrukcija, vēsturiskās
Marka Rotko mākslas centra
ieejas mezgla rekonstrukcija.
izveidei
Daugavpils cietokšņa Nikolaja
1 313 743
Nikolaja vārtu restaurācija un vārtu 2011.- 2014.
ielas un tās apbūves atjaunošana
tilta
atjaunošana;
autostāvvietas
ierīkošana Daugavas ielā; Nikolaja
ielas posma atjaunošana vēsturiskajā
izskatā; ēkas rekonstrukcija Nikolaja
ielā 7, ēkas renovācija Nikolaja ielā
13; lietus ūdeņu kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas ierīkošana.
Darbi izpildīti par 86% no projekta
kopējās summas.
Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās
Daugavpils pilsētas Ziemeļu
3 042 507
Daugavpils
Ziemeļu
rūpniecības 2013.-2015.
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Projekta nosaukums
rūpniecības
infrastruktūras attīstība

Projekta
summa
Ls

Projekta īss apraksts

zonas

zonas
ielu
infrastruktūras
rekonstrukcijas darbi – 2,2 km.

Daugavpils pilsētas industriālo
zonu pieejamības veicināšana
(Liepājas un Varšavas ielas
rekonstrukcija)

Liepājas ielas, posmā no 18.novembra
līdz Avotu ielām, un Varšavas ielas,
posmā no 18.novembra līdz Smilšu
ielām, rekonstrukcija.
Darbi izpildīti par 42% no projekta
kopējās summas.
Vides aizsardzība
542 846
Latgales zoodārza āra ekspozīcijas
paplašināšana un kapacitātes celšana;
teritorijas
labiekārtošana;
dabas
aizsardzības pasākumu veikšana,
popularizēšana
un
sabiedrības
viedokļa veidošana;
Daugavpils
pilsētas, kā dabas aizsardzības
atbalstītāja
tēla
veidošana
un
popularizēšana Eiropā.
Darbi izpildīti par 87% no projekta
kopējās summas.
Pašvaldības attīstības plānošana
25 000
Daugavpils
pilsētas
attīstības
programmas izstrāde 2014. - 2020.
gadam.
Daugavpils
pilsētas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
2014.-2030.gadam izstrāde.
Darbi izpildīti par 96% no projekta
kopējās summas.
16 542
Daugavpils
pilsētas
pašvaldības
strādājošo projektu vadības jomā,
profesionālā
kvalifikācijas
paaugstināšana
un
projektu
īstenošanas kvalitātes uzlabošana.

Reto rāpuļu un
aizsardzība Latvijā

abinieku

Daugavpils pilsētas pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana

Daugavpils
pašvaldības
kapacitātes stiprināšana ES
politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto
projektu
un
pasākumu īstenošanai

2 762 179

Realizācijas
termiņi

2013.-2014.

2010.- 2014.

2010.- 2014.

2012.-2013.

4.3. Pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība turpināja pilnveidot administratīvo struktūru, lai
uzlabotu pašvaldības iestāžu darba efektivitāti.
Daugavpils pilsētas domes un komiteju sēdes tiek organizētas, izmantojot pašvaldības
elektronisko sistēmu. Komitejas darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic
komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto sistēmā ne vēlāk kā divas dienas pirms
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komitejas kārtējās sēdes un trīs dienas pirms Domes sēdes, kā arī ne vēlāk kā trīs stundas pirms
ārkārtas sēdes. Administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai komitejas sēdes materiāli būtu pieejami Domes
deputātiem. Dokumenti uz komiteju sēdēm tiek gatavoti elektroniski, tādejādi samazinot
pašvaldības izdevumus. Tiek veidots materiālu arhīvs. Publicētie domes lēmumi ir pieejami
pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv
2013.gadā tika izveidotas divas jaunas pastāvīgās komitejas: Mājokļu komiteja, kas darbojas
ar mājokļa jautājumiem saistīto programmu, koncepciju izstrādē un koordinē ar mājokļu nozari
saistīto jautājumu risināšanu un

Īpašuma komiteja, kas piedalās ar pašvaldības īpašuma

jautājumiem saistošo programmu un koncepciju izstādē, un koordinē ar pašvaldības īpašuma nozari
saistīto jautājumu risināšanu. Pārskata gadā Privatizācijas komisija un Dzīvokļu komisija tika
pārveidota par Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisiju.
Pilsētbūvniecības komisija tika pārveidota par Pilsētbūvniecības un vides komisiju. Materiālo
pabalstu piešķiršanas komisija un Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanas piešķiršanas
komisija tika likvidētas.
Pārskata gadā tika izveidotas divas jaunas biedrības „Daugavpils hokejs” un „Latvijai – 100”.
Biedrība „Daugavpils pilsētas hokeja klubs” pārtrauca savu darbību.
Ar Domes 13.12.2012 lēmumu Nr. 557 tika izveidota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”, kas savu darbību uzsāka 2013.gada 1.janvārī. Centrā ir
iespēja aplūkot Marka Rotko darbu oriģinālus, kas piesaista mākslas cienītājus no dažādām valstīm,
plānotas daudzas mākslas ekspozīcijas, mākslas akcijas un plenēri.
Sākot ar 2013.gada 1.janvāri tika izveidota Centralizētā grāmatvedība, kura pildīs līdz šim
esošās administrācijas grāmatvedības un Finanšu nodaļas grāmatvedības funkcijas. -Minētais
apstāklis uzlabos grāmatvedības organizāciju un uzskaites procesus. Notiek darbs pie vienotas
resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmas ieviešanas pašvaldībā.
Lai uzlabotu pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzību, to darbības efektivitāti un attīstību
normatīvo aktu prasībām, 2013.gadā tika izveidota Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa, kura
īsteno Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu un veic kapitālsabiedrību darbības
uzraudzības un kontroles procedūras. Pārskata gadā ir veikts Daugavpils pilsētas pašvaldības
izvērtējums par līdzdalību kapitālsabiedrībās un apstiprinātas pašvaldības kapitālsabiedrību
darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam.
Pārskata gada beigās Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu sākot ar
2014.gada 9.janvāri reorganizēt Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi un izveidot
Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi.
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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.
2013.gada 26.septembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par
Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes izveidi. Padome tika izveidota kā
konsultatīva institūcija, lai veicinātu valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldības institūciju un
amatpersonu vienotu darbu Daugavpils cietokšņa saglabāšanas, aizsardzības un attīstības
jautājumos.
Daugavpils pilsētas domē ir izveidotas darba grupas, kuru uzdevums ir risināt konkrētus
jautājumus un analizēt situāciju kapitālsabiedrībās PAS „Daugavpils siltumtīkli” un SIA
„Daugavpils ūdens”. Tāpat arī izveidota Daugavpils pilsētas domes Kultūrvides darba grupa, kuras
uzdevums ir izstrādāt Daugavpils kultūrvides uzlabošanas programmu un darba grupa Daugavpils
pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrādei. Lai izstrādātu
plānošanas dokumenta projektu, kas ietver priekšlikumus azartspēļu organizēšanas problēmu
risināšanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, arī tika izveidota atbilstoša darba grupa.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināto revīzijas veikšanas plānu,
Daugavpils pilsētas domes Iekšējā audita dienests 2013.gadā veica piecpadsmit iekšējās audita
pārbaudes, t.sk., sešas audita pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, trīs
audita pārbaudes budžeta iestādēs un vienu audita pārbaudi Daugavpils pilsētas domes nacionālajā
kultūras centrā, kā arī tika veiktas divas tematiskās pārbaudes. Par paveikto auditu tika sastādīts
pārskats, kuru apstiprināja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs. Iekšējā audita dienesta
pārskatā tika uzrādīti priekšlikumi atklāto trūkumu novēršanai, kā arī noteikts trūkumu novēršanas
termiņš.
Valsts kontroles revīzija Daugavpils pilsētas domē tika veikta par laika posmu no 2010.gada
1.janvāra līdz 2012.gada 30.aprīlim.
Valsts kontroles revīzija ietvēra pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldībā, SIA ,,Daugavpils
ūdens”, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli”, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums”, SIA „Labiekārtošana D”, SIA „Daugavpils lidosta”, SIA „Daugavpils autobusu parks”,
AS „Tramvaju uzņēmums”, PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, PSIA „Parkings D”, SIA
„Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”, SIA
„Daugavpils

reģionālā

slimnīca”,

SIA

„Atkritumu

apsaimniekošanas

Dienvidlatgales

starppašvaldību organizācija”, SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” un AS „Daugavpils
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specializētais autotransporta uzņēmums”. Revīzijas rezultātā Daugavpils pilsētas pašvaldībai sniegti
11 ieteikumi šādās jomās:


valsts pārvaldes jomā;



kapitāla daļu pārvaldes jomā;



kapitālsabiedrību ieņēmumu administrēšanas jomā;



kapitālsabiedrību izdevumu administrēšanas jomā, t.sk., kapitālsabiedrību iepirkumu
organizēšanā.
Valsts kontroles ieteikumus Daugavpils pilsētas pašvaldība izpildi (astoņus no vienpadsmit)

ieviesa saskaņā ar laika grafiku, t.i. līdz 2013. gada 1. oktobrim.
Ieteikumi, kas ieviesti saskaņā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu:
1. Lai nodrošinātu efektīvas un caurskatāmas, uz mērķi orientētas Daugavpils pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrību pārvaldības izveidi:
1.1. 2013.gada 1.martā tika izveidota Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa;
1.2. Katrai Kapitālsabiedrībai tika izstrādāti gan rīcības plāni kārtējam gadam, gan vidēja
termiņa attīstības stratēģijas uz trim gadiem, kur redzami konkrēti sasniedzamie mērķi un
rezultatīvie rādītāji;
1.3. 2013.gada 8.augustā pieņemts Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.316 „Par noteikumu
apstiprināšanu”, ar kuru tika apstiprināti Noteikumi Nr.2 „Daugavpils pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātajās kapitālsabiedrībās un publiski privātajās
kapitālsabiedrībās pārvaldības noteikumi”, kas nosaka pārvaldības mērķus, kārtību,
pamatprincipus un informācijas apmaiņas procesus;
1.4. 2013.gada 30.septembrī apstiprināta kārtība par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
vērtēšanu;
2. 2013.gada 28. martā tika pieņemts lēmumu Nr. 123 „Par minimālo dividenžu izmaksājamo
kapitālsabiedrību peļņas daļu un peļņas izlietošanas mērķiem”, lai noteiktu kapitālsabiedrību
peļņas un pašvaldības ieguldījuma kapitālsabiedrību pamatkapitālā izlietošanas mērķi un
atbilstošas kontrole un lai novērstu pašvaldības ieguldījuma kapitālsabiedrību pamatkapitālā
nelietderīgu un nepamatotu izlietojuma risku;
3. 2013.gada 30.septembrī tika apstiprināti ieteikumi kapitālsabiedrībām par iekšējās kontroles
pasākumu sistēmu tarifu aprēķināšanas atbilstības nodrošināšanai normatīvo aktu prasībām, lai
nodrošinātu ekonomiski pamatotu izmaksu iekļaušanu kapitālsabiedrību aprēķinātajos tarifos;
4. Tika izstrādāti un 2013.gada 27.maijā apstiprināti „Metodiskie norādījumi maksas pakalpojumu
cenu aprēķināšanas principiem kapitālsabiedrībās”, lai novērstu kapitālsabiedrību sniegto
pakalpojumu ekonomiski nepamatotu cenu noteikšanu;
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5. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika izskatīts un papildināts kapitālsabiedrības nolikums par
grāmatvedības darba organizēšanu un kārtošanu, lai novērstu ekonomiski nepamatotu izmaksu
iekļaušanu PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” aprēķinātajos tarifos;
6. 2013.gada 19.septembrī apstiprināti ieteikumi kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku
atlīdzības

noteikšanas

pamatprincipi,

lai

novērstu

prettiesisku

maksājumu

veikšanu

kapitālsabiedrību darbiniekiem un valdes locekļiem;
7. 2013.gada 22.augustā tika apstiprināti ieteikumi par iepirkumu veikšanu pašvaldības
kapitālsabiedrībās, lai veicot publiskos iepirkumus, nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto
prasību ievērošanu kapitālsabiedrībās;
8. 2013.gada 16.maijā tika apstiprināti ieteikumi kapitālsabiedrību autotransporta izmantošanas
kartības nodrošināšanai, lai novērstu nepamatotu izdevumu rašanos, ekspluatējot automašīnas;
9. 2013.gada 20.jūnijā tika apstiprināti metodiskie norādījumi pašvaldības kapitālsabiedrību
kustamās mantas atsavināšanai, bet 2013.gada 27.jūnijā tika apstiprināti metodiskie norādījumi
pamatlīdzekļu norakstīšanai Daugavpils pilsētas kapitālsabiedrībās, lai veicinātu reālas cenas
norādīšanu atsavinot mantu un lai no uzskaites izslēgtie pamatlīdzekļi tiktu nodoti pārstrādei vai
utilizācijai.
Trīs ieteikumu ieviešanai tika lūgts termiņa pagarinājums līdz 2014.gada 1.aprīlim.

5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
5.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2012” par gada
labāko jaunbūvi tika atzīta Daugavpils īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēka Daugavpils Cietoksnī,
bet nominācijā „Restaurācija” pirmo vietu ieguva Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēka.
2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 195 būvatļaujas, t.sk. 107 būvatļaujas tika
izsniegtas fiziskām personām (54,9% no izsniegto atļauju kopskaita) un 88 atļaujas izsniegtas
juridiskām personām (45,1% no izsniegto atļauju kopskaita).
Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura:


63 atļaujas dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu u.tml. ēku būvniecībai/
rekonstrukcijai;



51 atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai/rekonstrukcijai;



38 atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai/rekonstrukcijai;



21 atļaujas sabiedriskās nozīmes būvēm;



10 atļaujas darījuma rakstura būvēm;
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7 atļaujas rūpnieciska rakstura būvēm;



3 atļaujas ēku drupu nojaukšanai (demontāžas darbi);



2 atļaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai (remonta
darbi).
2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 251 projektu, tai skaitā:



projekti

76

cita

rakstura

būvju,

saimniecisko

ēku,

pirts,

garāžas

u.tml.

ēku

būvniecībai/rekonstrukcijai;


60 projekti inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai;



43 projekti privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;



25 projekti sabiedriskās nozīmes būvēm;



11 projekti privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;



11 projekti dārza māju būvniecībai;



9 projekti darījuma rakstura būvniecībai;



8 projekti rūpnieciska rakstura būvēm;



8 projekti daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (remonta darbi).
2013.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 115 būvniecības objekti, kuru kopējās

būvniecības izmaksas sastādīja 33,4 milj. Ls, kas ir par 8,4 milj. Ls jeb par 33,6%.vairāk kā
iepriekšējā gadā. 2013.gadā pilsētas sabiedriskās nozīmes ēku rekonstrukcijā ieguldīts 11 150,3
tūkst. Ls, pilsētas vidusskolu energoefektivitātes paaugstināšanā – 8 972,1 tūkst. Ls, infrastruktūras
attīstībā – pilsētas ielu rekonstrukcijā – 6 776,0 tūkst. Ls, inženierbūvju izbūvei un
inženierkomunikāciju rekonstrukcijā ieguldīti – 4 238,4 tūkst.Ls, ražošanas objektu rekonstrukcijā –
1 561,6 tūkst.Ls, privāto dzīvojamo māju būvniecībā un rekonstrukcijā – 444,3 tūkst. Ls un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai – 199,8 tūkst. Ls.
2013.gadā Daugavpilī bija apgūtas 28,4 milj.Ls valsts un pašvaldības līdzekļu investīcijas un
5,0 milj.Ls bija privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā. Pārskata gadā valsts un
pašvaldības līdzekļu investīcijas pieauga par 13,1 milj. Ls jeb par 85,6%, savukārt privāto
investīciju apjoms samazinājās par 4,7 milj.Ls jeb par 48,5%.
Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības
līdzekļiem:


Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes ēku rekonstrukcija un būvniecība
Daugavpils cietoksnī, Komandanta ielā 7 un Konstantīna ielā 8, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 4 859,3 tūkst. Ls;



Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un
inženiertīklu renovācija, kopējās izmaksas 3 856,1 tūkst. Ls;
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Daugavpils

Universitātes

dabaszinātņu un

matemātikas fakultātes

korpusa

būvniecība, kopējās izmaksas 2 863,3 tūkst. Ls;


Daugavpils 13.vidusskolas un Daugavpils 15.vidusskolas ēku fasāžu un jumtu
rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana,
Valkas ielā 4 un Valkas ielā 4A, Daugavpilī, kopējās izmaksas 1 548,7 tūkst. Ls;



Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielu
rajonā esošo ielu rekonstrukcija, A daļa – Višķu ielas, posmā no Kauņas ielas līdz
Mendeļejeva ielai, rekonstrukcija, kopējās izmaksas 1 043,4 tūkst. Ls;



Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana, Saules ielā 6/8, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 993,3 tūkst. Ls;



Daugavpils 11.pamatskolas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, Arhitektu ielā 10, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 872,8 tūkst. Ls;



Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija, 1.posms – 18.novembra ielā un 2.posms –
Kauņas ielā (no Siguldas ielas līdz Tautas ielai), kopējās izmaksas 781,9 tūkst. Ls;



Vienības ielas rekonstrukcija Daugavpilī, posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai
ar rotācijas apli (1., 2. un 3.kārta), kopējās izmaksas 779,8 tūkst. Ls;



J.Raiņa

Daugavpils

6.vidusskolas

ēkas

fasādes

un

jumta

rekonstrukcija,

energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, Komunālā ielā 2,
Daugavpilī, kopējās izmaksas 774,8 tūkst. Ls;


Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra ēkas fasādes un
jumta

rekonstrukcija,

energoefektivitātes

paaugstināšana

un

teritorijas

labiekārtošana, Abavas ielā 1 un Vaiņodes ielā 4, Daugavpilī, kopējās izmaksas
774,5 tūkst. Ls;


Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija,
energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Tautas ielā 59,
Daugavpilī, kopējās izmaksas 761,1 tūkst. Ls;



Daugavpils Ruģeļu pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta
rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana,
Gaismas ielā 9, Daugavpilī, kopējās izmaksas 750,4 tūkst. Ls;



Jumta un ārsienu siltināšana, logu nomaiņa un ieejas mezgla rekonstrukcija SIA
„Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā Centra poliklīnika Viestura ielā 5,
Daugavpilī, kopējās izmaksas 724,4 tūkst. Ls;
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Daugavpils Centra vidusskolas un Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas ēku
fasāžu un jumtu rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas
labiekārtošana, Kandavas ielā 17 un Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 714, 3 tūkst. Ls;



Daugavpils 16.vidusskolas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, Aveņu ielā 40, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 704,4 tūkst. Ls;



Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta restaurācija, Nikolaja ielā 3, Daugavpilī,
kopējās izmaksas 665,8 tūkst. Ls;



Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana Daugavpilī, 1.kārta,
kopējās izmaksas 568,8 tūkst. Ls;



Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielu
rajonā esošo ielu rekonstrukcija, C daļa – Gājēju tuneļa izveide zem dzelzceļa
pārvada Vidzemes ielā (transporta mezgla rajonā) un Vidzemes ielas rekonstrukcija
dzelzceļa pārvada rajonā, kopējās izmaksas 509,7 tūkst. Ls;



Daugavpils 1.speciālās pamatskolas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija,
energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, 18.novembra ielā
197V, Daugavpilī, kopējās izmaksas 502,1 tūkst. Ls;



Daugavpils 12.vidusskolas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, Kauņas ielā 8, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 465,5 tūkst. Ls;



Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Ģimnāzijas ielā
18, Daugavpilī, kopējās izmaksas 199,8 tūkst. Ls;



VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pacientu veselības veicināšanas un
fizisko kustību koordinācijas rehabilitācijas kompleksa rekonstrukcija, Lielā Dārza
ielā 60/62, Daugavpilī, kopējās izmaksas 141,4 tūkst. Ls;



Zemessardzes 34.bataljona garāžas renovācija, 2 kontrolpunktu jaunbūve un
teritorijas nožogojuma izbūve, 1.kārta, Lidotāju ielā 3, Daugavpilī, kopējās izmaksas
128,7 tūkst. Ls;



Katlumājas „Cietoksnis” rekonstrukcija un ūdenssildāmā katla (jauda 5 mw)
uzstādīšana ar gāzes un šķidro kurināmo Aleksandra ielā 5, Daugavpilī, kopējās
izmaksas 119,5 tūkst. Ls;



Daugavpils 10.vidusskolas jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana
un teritorijas labiekārtošana, 2.kārta, Tautas ielā 11, Daugavpilī, kopējās izmaksas
105,9 tūkst. Ls.
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Nozīmīgākās privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā:


SIA „Latneftegaz” koģenerācijas stacijas (elektriskā jauda 3,896 mw) būvniecība,
esošo pamatu nojaukšana, Silikātu ielā 8a, Daugavpilī, kopējās izmaksas 2 528,7
tūkst. Ls;



SIA „Rem Pro” šūšanas ceha un noliktavas rekonstrukcija, 18.novembra ielā 37A un
18.novembra ielā 37B, Daugavpilī, kopējās izmaksas 720,9 tūkst. Ls;



SIA „Latgales Alus S” alus ražošanas ceha būvniecība, sūkņu stacijas ēkas,
gradētavas, degvielas noliktavas un nojumes nojaukšana, Dzirnavu ielā 22,
Daugavpilī, kopējās izmaksas 517,1 tūkst. Ls;



SIA „UrbanPlast” noliktavas ēkas rekonstrukcija – kompozītmateriālu ražotnei,
Spaļu ielā 1G, Daugavpilī, kopējās izmaksas 230,0tūkst. Ls;



SIA „Rital D” gaļas pārstrādes ceha rekonstrukcija, Drujas ielā 16, Daugavpilī,
kopējās izmaksas 119,3 tūkst. Ls.

5.2. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā
Daugavpils pilsētas domes funkcijās ietilpst pilsētas attīstības stratēģiskā plānošana Daugavpils pilsētas Attīstības programmas „Mana pils - Daugavpils” 2008.-2014.gadam ieviešanas
procesa uzraudzība un koordinēšana. 2013.gadā tika izstrādāts Attīstības programmas noslēguma
uzraudzības ziņojums, kas tika ņemts vērā jaunās attīstības programmas izstrādē. 2013.gadā
Daugavpils pilsētas Attīstības programmas „Mana pils - Daugavpils” 2008. - 2014.gadam Vides
pārskatam un Teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Vides pārskatam tika izstrādāts vienotais
monitoringa ziņojums un tika nosūtīts uz Vides pārraudzības valsts biroju.
Sadarbībā ar SIA „Baltijas Konsultācijas” ekspertu grupu tika izstrādāta Daugavpils pilsētas
Attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020. gadam. Attīstības programmas
Vides pārskats tika izstrādāts sadarbībā ar piesaistīto SIA „Reģionālie projekti” ekspertu. Pārskata
gadā publiskajai apspriešanai tika nodota DAP un vides pārskata projekts. Publiskās apspriešanas
laikā no 2013.gada 03.jūnija līdz 15.jūlijam tika organizētas 6 sabiedriskās apspriedes dažādos
pilsētas mikrorajonos, kur tika uzklausīti iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi par DAP un
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskats) projektu. Pavisam kopā sabiedriskajās
apspriedēs piedalījās 125 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 374 priekšlikumi, kuri tika izskatīti kopā ar
Daugavpils pilsētas domes vadību, kā arī pašvaldības pārvalžu un nodaļu nozaru speciālistiem. No
tiem lielākā daļa - 66% jeb 248 komentāri tika ņemti vērā, 67 komentāri jeb 18% - tika ņemti vērā
daļēji, bet 59 komentāri jeb 16% no visiem iesniegtajiem komentāriem netika iekļauti DAP, jo tie
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neattiecās tieši uz attīstības plānošanas dokumentu, bet gan uz pašvaldības ikdienas darbu, tāpēc
tika nodoti vadībai pašvaldības darba uzlabošanai.
Regulāri tika organizētas DAP Vadības grupas sēdes, lai savlaicīgi izvērtētu tās izstrādes
procesu. Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam
gala redakcija tika nodota Latgales plānošanas reģionam un Vides pārskats tika nodots Vides
pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai. No Latgales plānošanas reģiona un Vides
pārraudzības valsts biroja par DAP tika saņemti pozitīvi atzinumi. Daugavpils pilsētas Attīstības
programmu plānots apstiprināt Domes sēdē 2014.gada 1.pusgadā.
Pārskata gadā tika uzsākta Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2030.gadam izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laikā sadarbībā ar SIA „Reģionālie
projekti” ekspertu grupu tika organizēta pirmā darba grupas sanāksme.
5.3. Pārskats par detālplānojumu izstrādi 2013. gadā
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 14. februāra lēmumu Nr. 64 „Par
detālplānojuma „Ielu izveide Ziemeļu industriālajā zonā, Daugavpilī” apstiprināšanu”, tika
apstiprināts viens detālplānojums „Ielu izveide Ziemeļu industriālajā zonā, Daugavpilī”.
2013.gadā detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas netika organizētas.
2013.gadā tika rīkota šādu būvniecības objektu publiskā apspriešana:
1. Ātrās ēdināšanas restorāns „Hesburger” 18.novembra ielā 123, Daugavpilī. Publiskās
apspriešanas laikā no 05.02.2013. līdz 08.03.2013. netika saņemtas atsauksmes;
2. Varšavas ielas rekonstrukcija, posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laikā no 14.12.2012. līdz 21.01.2013. netika saņemtas atsauksmes;
3. Liepājas ielas rekonstrukcija, posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laikā no 14.12.2012. līdz 21.01.2013. netika saņemtas atsauksmes;
4. Sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas būvniecība Dunduru ielā 13A, Daugavpilī. Publiskās
apspriešanas laikā no 11.01.2013. līdz 11.02.2013. un pagarinātajā laikā no 11.02.2013. līdz
01.03.2013. tika saņemtas 13 278 atsauksmes, t.sk. 3 513 pozitīvas atsauksmes, 9 765
negatīvas

atsauksmes.

01.03.2013.

Daugavpils

pilsētplānošanas

un

būvniecības

departamenta lēmums Nr. 8.3-2.3.1/2 „Par 2012.gada 30.novembra plānošanas un
arhitektūras uzdevuma Nr. 8.3-2.1/306 atcelšanu un būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas izbeigšanu”;
5. Pārtikas veikala būvniecība Lielā ielā 136, Daugavpilī. Publiskās apspriešanas laikā no
18.01.2013. līdz 18.02.2013. tika saņemta 171 atsauksme, t.sk. 169 pozitīvas atsauksmes, 2
atsauksmes neatbilst MK noteikumu prasībām;
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6. Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas komplekss Siguldas ielā 16B, Daugavpilī. Publiskās
apspriešanas laikā no 25.06.2013. līdz 25.07.2013. tika saņemtas 236 atsauksmes, t.sk. 227
pozitīvas atsauksmes, 9 atsauksmes neatbilst MK noteikumu prasībām;
7. Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas – Stacijas – Smilšu ielu pārvada
būvniecība Daugavpilī. Publiskās apspriešanas laikā no 15.02.2013. līdz 15.03.2013. tika
saņemtas 7 atsauksmes, t.sk. 6 pozitīvas atsauksmes, 1 atsauksme – par cita projekta
risinājumu;
8. Mazā Dārza ielas posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai un A.Pumpura ielas posmā
no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai rekonstrukcija, Daugavpilī. Publiskās apspriešanas
laikā no 31.05.2013. līdz 01.07.2013. tika saņemtas 2 pozitīvas atsauksmes.

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Jau vairākus gadus Daugavpils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem piešķir apbalvojumu
„Gada balva” un titulu „Goda Daugavpilietis”, kuri ir devuši lielu ieguldījumu pilsētas attīstībā gada
laikā. Apbalvojums tiek piešķirts nominācijās: izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, sabiedriskā
darbība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe. Uz doto brīdi šo titulu ir saņēmuši 46 Daugavpils
pilsētas iedzīvotāji, t. i., pilsētā dzīvojošie un strādājošie ārsti, pasniedzēji, sabiedriskie darbinieki,
novadpētnieki, mākslinieki, u. c. Daugavpils pilsētas iedzīvotāji par viņu nozīmīgajiem darbiem un
ieguldījumu pilsētas attīstībā. Pārskata gadā Pilsētas svētku ietvaros Daugavpils pilsētas domes
foajē tika atklāta Goda daugavpiliešu foto galerija.
6.1. Pašvaldības sniegtie publiskie pakalpojumi
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes - sabiedriskās kārtības un drošības,
izglītības, veselības aprūpes, sociālās drošības, komunālo pakalpojumu uzņēmumi, kā arī sporta,
kultūras iestādes sniedz virkni publisko pakalpojumu, t.sk., tiek sniegtas konsultācijas par
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem, nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršana, dzīvesvietas deklarēšana, komunālie pakalpojumi, sociālā dienesta,
būvvaldes un dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi, u. c.
Publisko pakalpojumu kategorijas, ko sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldība:


Finanses, nodokļi, finanšu deklarācijas;



Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma apsaimniekošana ;



Izglītība un zinātne, darbs ar jaunatni;



Ģimene un bērni, veselība, pabalsti, sociālie pakalpojumi;



Būvniecība;
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Komunālie pakalpojumi;



Transports, satiksme;



Komercdarbība, atļaujas, licences;



Pašvaldības dokumenti, sabiedriskās apspriešanas, informācija, apbalvojumi;



Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti;



Kultūra, māksla, sports, tūrisms;



Sabiedriskā kārtība, vides aizsardzība.
Daugavpils pilsētā ir pieejami arī vairāki e-pakalpojumi - iespējams internetā veikt dažādu

ziņu pieprasījumus no iedzīvotāju reģistriem, kadastra, par izmaksātajiem pabalstiem, veselības
iestāžu reģistriem par ģimenes ārstiem, jaundzimušajiem, no valsts policijas reģistriem par sodiem,
kā arī ir iespēja pieteikties pamatstudijām augstskolās.
Publisko pakalpojumu izvērtējums Latvijā tika veikts 2012.gadā ESF projekta „Publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002) ietvaros, lai paaugstinātu
publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinātu to pieejamību un lietderību, kā arī lai
samazinātu administratīvo slogu sabiedrībai un lai uzlabotu publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku
(t. sk. arī pašvaldību līmeņa) zināšanas par publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.
Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv nodrošina pieeju 50 epakalpojumiem un satur informāciju par vairāk kā 2073 valsts un pašvaldību pakalpojumu
saņemšanas iespējām.
Daugavpils pilsētas interneta vietnē www.daugavpils.lv pašvaldības sadaļā publiskajos
pakalpojumos ir iespējas izmantot pakalpojumus 4 jomās - dzīvesveids, nekustamais īpašums,
ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; tiesību aizsardzība, personas statuss un izglītība.
Daļai pakalpojumu var pieteikties izmantojot veidlapas, kuras ir pieejamas lejupielādei Daugavpils
pilsētas interneta vietnē, bet iesniegt tās var tikai klātienē attiecīgajos dienestos.
6.2. Pasākumi, kas veicina iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām
piedalīties lēmumu apspriešanā
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 nodrošina efektīvu un operatīvu informācijas sniegšanu
Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, kurā tiek sniegta pilsētas
iedzīvotājiem aktuāla informācija. Portālā ir atrodama struktūrvienību kontaktinformācija,
informācija par Domes pieņemtajiem lēmumiem, normatīvajiem aktiem, deputātu un Domes
vadības pieņemšanas kārtība, Domes komisiju un komiteju sēžu dienas kārtība, iesniegumu un
dokumentu paraugi, informācija par publiskajiem pakalpojumiem, gada pārskati, informācija par
Daugavpils pilsētas domes budžetu, kā arī dažādas prezentācijas, video un foto materiāli un plaša
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informācija par pilsētu un dažādām dzīves jomām. Veiksmīgi tiek realizēts informatīvās interneta
televīzijas projekts, darbojas mājas lapa www.tv.daugavpils.lv. 2013. gadā Sabiedrisko attiecību
speciālisti sāka veidot jaunu raidījumu „Dienas kārtībā”, ik dienu tiek gatavoti video sižeti par
pašvaldības aktualitātēm. Visus materiālus ir iespējams izmantot dažādiem plašsaziņas līdzekļiem.
2013.gadā Daugavpils pilsētas dome sagatavoja un izdeva informatīvo izdevumu „Daugavpils
2009. - 2013.”, kur tika apkopota informācija par pašvaldības darbu četru gadu laikā, sākot ar
pašvaldības vēlēšanām 2009.gadā līdz 2013.gadam, kad beidzās ievēlēto deputātu pilnvaru termiņš.
Informatīvajā izdevumā tika sniegta informācija par pilsētas attīstības tendencēm, atspoguļota
informācija par īstenotajiem projektiem un cita aktuāla informācija. Lai pilsētas un Latvijas
iedzīvotājiem būtu iespēja uzzināt par lielākajiem pasākumiem pilsētā un redzēt interesantus
tūrisma produktus, Daugavpils pilsētas dome pirmo reizi izdeva „Daugavpils Tūrisma avīzi 2013”,
kur tika publicēta kultūras un sporta pasākumu programma, kā arī tūrisma apskates objekti un
izplatīta visā Latvijas teritorijā. Lai vairotu pilsētnieku, Latgales, Latvijas un Lietuvas pierobežas
iedzīvotāju interesi par Daugavpili, tika izveidots un izdots informatīvais izdevums „3K info”, kur
tika apkopota informācija par lielākajiem kultūras pasākumiem pilsētā (Daugavpils pilsētas svētki,
Muzikālais augusts, M.Rotko 110 u.c.), kā arī kaimiņpašvaldību piedāvātajām kultūrtūrisma
iespējām. Gada nogalē izdots Daugavpils kalendārs.
Daugavpils pilsētas domes vadība un darbinieki regulāri piedalījās pilsētas radio un televīzijas
rīkotajās tiešraidēs, lai uzturētu atgriezenisku saikni ar iedzīvotājiem, atbildētu uz jautājumiem, kas
tiek uzdoti pa tālruni, tādejādi labāk uzzinot par iedzīvotāju vēlmēm, interesēm. Daugavpils pilsētas
dome veiksmīgi sadarbojas ar visiem Daugavpilī strādājošiem laikrakstiem, televīziju, radio un
interneta portāliem, kā arī ar Latgales reģionālo televīziju.
Daugavpils pilsētas domes vadība 2 reizes mēnesī rīkoja preses konferences, lai nodrošinātu
saikni ar žurnālistiem un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, sniegtu iedzīvotājiem svarīgu
informāciju, kā arī lai atskaitītos par padarīto un informētu par pašvaldības plāniem. Katrā preses
konferencē tiek noteiktas tēmas, kas uz to brīdi ir ļoti aktuālas pašvaldībai un par to ir nepieciešams
informēt sabiedrību.
2013. gadā tika aizsākts darbs pie jaunu sadarbības formu izstrādāšanas ar dažādiem masu
medijiem, lai efektīvāk un daudzveidīgāk varētu informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu.
Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki reizi mēnesī pieņem iedzīvotājus. 2013.gadā
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs pieņēma 191 apmeklētāju un priekšsēdētāja vietnieki
pieņēma 322 apmeklētāju. Izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki, lietu pārvaldnieks pieņem
iedzīvotājus reizi nedēļā.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas domē no fiziskām personām tika saņemti un piereģistrēti
1807 iesniegumi, no juridiskām personām – 4 705 iesniegumi, kas adresēti vadībai. Iesniegumi tiek
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reģistrēti elektroniskā lietvedības sistēmā OneCRM. Daugavpils pilsētas domes speciālisti sniedza
966 atbildes fiziskām personām un 3 453 vēstules juridiskām personām.
2013.gadā pilsētas iedzīvotāji griezās Daugavpils pilsētas domē aptuveni ar 21 587
jautājumiem, Domes Informācijas biroja e-pastā saņemtas 8 064 elektroniskās vēstules, saņemti
2 957 telefona zvani. Mēnesī apmeklētāju skaits sasniedza 852, vidēji bija 246 zvani mēnesī, kā arī
tika sniegtas atbildes uz 672 elektroniski iesūtītajiem jautājumiem. Daugavpils pilsētas domes
Informācijas birojā tiek saņemta aktuāla informācija no LR Saeimas, ministrijām, LPS, LLPA,
Latgales plānošanas reģiona un citām valsts iestādēm, kā arī informācija par piedalīšanos dažādās
konferencēs, semināros un kursos, piedāvājumi sadarbībai un reklāma.
2013.gadā pēc pieprasījuma tika sagatavotas un izsniegtas 252 izziņas par mirušu personu
apbedījuma vietām Daugavpilī, kas nepieciešamas vīzas noformēšanai iebraukšanai Latvijā, kā arī
23 izziņas par garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmēru Daugavpils pilsētas pašvaldībā, kas
nepieciešamas Uztura līguma reģistrācijai Zemesgrāmatā.
2011.gadā sākās iesniegumu pieņemšana par iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju
sarakstā.

2013.gadā Daugavpils pilsētas domē tika pieņemti 4 953 iesniegumi no pilsētas

iedzīvotājiem, 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.
Daugavpils pilsētas dome, sadarbojoties ar citām iestādēm, nodrošina pasākumus, kas veicina
pilsētas atpazīstamību, pilsētas tēla popularizēšanu un investīciju piesaisti, kā arī koordinē
informatīvu materiālu sagatavošanu, t.i. veic aktuālas lietišķas informācijas apkopošanu un
ievietošanu Daugavpils pilsētas domes mājas lapā, gatavo prezentācijas par Daugavpils pilsētu.
6.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Daugavpils pilsētas dome bija viena no pirmajām pašvaldībām, kas no 2004.gada sāka
atbalstīt NVO darbību. Savukārt 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”.
Daugavpils pilsētas dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un
finansiāli atbalsta tās. Daugavpils pašvaldības budžetā ir izveidots „Sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonds”, kura līdzekļus saņem vairākas pilsētas biedrības savas darbības nodrošināšanai, kā
arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai. Daugavpils
pašvaldība iznomā tai piederošās telpas NVO, sniedz neapdzīvojamo telpu nomas maksas
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atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskos svētku pasākumus, mācību un
apmaiņu braucienus.
2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība pieņēma grozījumus lēmumā, kādā kārtībā
Daugavpils pilsētas dome piešķir pilsētas sabiedriskajām organizācijām atbalstu no pašvaldības
budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Līdzekļus no fonda 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.
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
1. Atbalstīt sabiedriskās organizācijas aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un
pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā;
2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā;
3. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.
2013.gadā no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Izglītības un kultūras komiteja un
Sociālo jautājumu komiteja piešķīra Ls 34 000 nacionālajām kultūras biedrībām, sabiedriskajām
organizācijām, kas ir 3,4 reizes vairāk kā 2012.gadā.
6.4. Pašvaldības sadarbība starptautiskā līmenī
Lai sekmētu pārrobežu sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, vides aizsardzības, sporta un
kultūras jomā, stiprinot sadraudzības pilsētu saiknes un mijiedarbību 2013.gada 17. - 18. maijā
Daugavpils pilsētas dome rīkoja II Latvijas – Baltkrievijas sadraudzības pilsētas forumu. Forumā
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienība, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera, Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības, Baltkrievijas sabiedriskā organizācija
„Sadraudzības pilsētas”, Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta, Baltkrievijas apgabalu,
pilsētu un rajonu izpildkomiteju administrācijas, Saeimas deputāti, kā arī uzņēmēji no Latvijas un
Baltkrievijas. Kopumā forumā piedalījās 370 dalībnieki. Foruma ietvaros tika organizēta
Plenārsēde, darbs sekcijās un Daugavpils uzņēmumu apmeklējumi, kā arī Amatnieku tirdziņš un
izstāde, kur bija iespēja katrai pašvaldībai bez maksas prezentēt sava novada investīciju
piedāvājumus, savukārt pašvaldības uzņēmējiem bija iespēja demonstrēt savu produkciju un veidot
jaunus kontaktus.
Gada laikā tika izstrādātas un vadītas dažāda veida prezentācijas par Daugavpili latviešu,
angļu, vācu un krievu valodā. Prezentācijas tika gatavotas pilsētas viesiem, tirdzniecības kameru
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pārstāvjiem no dažādām valstīm, Karjeras izvēles nedēļai Daugavpilī, ārzemju delegācijām,
vēstniecību pārstāvjiem, projektu partneriem, potenciālajiem investoriem un citiem.
Ar mērķi veicināt sadarbību investīciju piesaistē un kontaktu veidošanā dažādās sfērās gada
laikā Daugavpili apmeklēja diplomāti no ārvalstīm:


Latvijas Goda ģenerālkonsuls Libānā Žirars Reno;



Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns;



Igaunijas vēstnieks Latvijā Mati Vaarmans, Igaunijas goda konsuls Aivars Keskulu
Igaunijas un ārlietu ministra vietnieks Lauri Bambus;



Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričardas Degutis;



Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Olijniks;



Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko;



Igaunijas vēstnieks Mati Vaarmans un Igaunijas ārlietu ministra vietnieks Lauri
Bambus;



Gruzijas vēstnieks Latvijā Teimurazs Janjalia;



Polijas vēstnieks Latvijā Jerži Mareks Novakovskis;



Vācijas Federācijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Andrea
Joana-Maria Wiktorīna;



Francijas vēstnieks Latvijā Stefans Viskonti;



Francijas vēstniecības atašejs franču valodas un izglītības jautājumos Francijas
institūta direktora Karole Debuā;



Īrijas vēstnieks Latvijā Aidans Kirvans;



Zviedrijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Carl Henrik Jacob
Landerholm;



Somijas vēstniece Latvijā Pirkko Mirjami Hamalainen;



ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala.

Pārskata gadā Daugavpili apmeklēja vairākas delegācijas no citām valstīm:


Sanktpēterburgas vicegubernatores Olgas Kazanskajas vizīte;



Vitebskas apgabala (Baltkrievija) veselības aizsardzības arodbiedrības darbinieku
delegācijas vizīte;



Polijas Republikas prezidenta Broņislava Komorovska (Bronisław Komorowski) darba
vizīte Latvijā un Daugavpilī;



Polijas Republikas Vēstniecības Latvijā konsula Januša Davidoviča un Saeimas senatora
Mareka Konopkas vizīte;



Mazpolijas vojevodistes (Polijas Republika) vadības delegācijas vizīte;
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Gižickas pilsētas (Polijas Republika) sociālās jomas speciālistu delegācijas vizīte;



Lietuvas piecu pilsētu pedagogu delegācijas vizīte;



Gižickas pilsētas (Polijas Republika) sociālās jomas speciālistu delegācijas vizīte;



Francijas radio žurnālistes Baltijas valstīs Mariella Vitureau vizīte;



Lahti pilsētas (Somija) Vides aizsardzības direktora Kari Porra, Administratīvo lietu
Attīstības vadītāja Saara Vauramo, Pijat Hāme reģionālās domes Attīstības direktora
Jaana Simola vizīte;



Turcijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras speciālistu un uzņēmēju delegācijas
vizīte;



Turcijas delegācijas vizīte, kas ieradās Daugavpilī apmaiņas programmā ar Medicīnas
koledžu;



Dalaņas pilsētas (Ķīna) administrācijas delegācijas vizīte;



Berlīnes Senāta delegācijas vizīte;



Jauniešu apmaiņas delegācijas vizīte projekta „Kulturrafting in Latgale” ietvaros, kas
pārstāv četras valstis - Vāciju, Poliju, Lietuvu un Latviju (biedrība „ERFOLG”);



Eiropas biljarda un snūkera asociācijas prezidenta Maksima Kasisa vizīte;



Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas struktūru delegācijas vizīte;



Festivāla „Slāvu bazārs Vitebskā” direkcijas vizīte;



12 Krievijas Federācijas jauno līderu delegācijas vizīte (studenti un jaunie profesionāļi
politikā, uzņēmējdarbībā, jurisprudencē un NVO sektorā);



Delegāciju vizīte no Igaunijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas;



Jauniešu apmaiņas delegācijas vizīte projekta „Say No to Youth Unemployment”
ietvaros, kas pārstāv astoņas valstis – Vāciju, Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Rumāniju,
Turciju, Itāliju, Potugāli un Latviju (biedrība „ERFOLG”);



Tatarstanas delegācijas vizīte.

Iepriekš noslēgto sadraudzības līgumu ietvaros notika Daugavpils pilsētas domes vadības
vizītes uz sadraudzības pilsētām: Maskavu, Centra apgabalu (Krievijas Federācija), Magņitogorsku
(Krievija Federācija), Narofominsku (Krievija), Vitebsku (Baltkrievija Republika), Batumi
(Gruzija) un Harbinu (Ķīna).
Uz Daugavpils pilsētas svētku svinībām ieradās delegācijas no sadraudzības pilsētām: no
Maskavas, Pleskavas un Narofominskas (Krievijas federācija), Panevežas (Lietuva), Bobruiskas
(Baltkrievija), Harkovas (Ukraina), Batumi (Gruzija), Alaverdi (Armēnija) un Ramlas (Izraēla).
Apaļā galda diskusijas laikā tika spriests par pašvaldību iespējām atbalstīt uzņēmējus un veicināt
pilsētu ekonomisko izaugsmi.
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6.5. Pašvaldības līdzdalība starptautiskajos sadarbības projektos
Daugavpils pilsētas pašvaldība aktīvi piedalās pārrobežu sadarbības projektos, ko īsteno kopā
ar projektā iesaistītajiem vairākiem partneriem.
Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalība starptautiskajos sadarbības projektos
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Projekta nosaukums

Realizācijas
termiņš

Projekta kopējās
Izmaksas, Ls

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.-2014.

Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides
pilnveidošanai
Latvijas
un
Krievijas
pierobežas reģionos

2013.-2014.

Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības
veicināšana

2011.-2013.

377 682
t.sk.
EKPI LATLITBY pārrobežu
sadarbības programma
339 914
353 909
t.sk.
EKPI LATLITBY pārrobežu
sadarbības programma
318 518
220 225
EUR
t.sk.
Latvijas – Krievijas – Igaunijas
pārrobežu sadarbības
programma
198 202
131 350

„Eiropa pilsoņiem” programmas projekts
„Cities of change – the co-operation of cities
in the field of city development” jeb „Pilsētu
sadarbība teritorijas attīstības jomā –
pārmaiņu pilsētas”
Kopumā projektā iesaistīti 14 partneri no 11
valstīm: Polijas, Latvijas, Itālijas, Īrijas,
Nīderlandes, Lietuvas, Spānijas, Francijas,
Lielbritānijas, Vācijas un Rumānijas
Tūrisma attīstības veicināšana Latgales –
Utenas – Vitebskas pārrobežu reģionos

2013.-2015.

Sporta
aktivitāšu
daudzveidības
un
pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona
jauniešiem

2012.-2013.

2013.
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EKPI LATLITBY pārrobežu
sadarbības programma
118 215
EUR 99 000
100% Eiropas komisijas
finansējums
Programma ”Eiropa pilsoņiem”

43 970
t.sk.
Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programma
34 959
43 023
t.sk.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
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Projekta nosaukums

Realizācijas
termiņš

Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām
informācijas tehnoloģijām un kreatīvām
aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)

2012.-2013.

Izglītības, veselības un sociālās jomas
attīstības uzlabošana Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu reģionā

2013.

Psihosociālā atbalsta un palīdzības sniegšana
Daugavpils
un
Daugavpils
novada
skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un
ģimenēm ar bērniem
Integrācijas inkubators romu bērnu un
jauniešu atbalstam

2013.-2014.

„Administrations go Eirope!”
Kopumā projektā iesaistīti 5 partneri no
Vācijas, Itālijas, Ungārijas, Dānijas, Latvijas

2012.-2014.

2013.-2015.

Projekta kopējās
Izmaksas, Ls

sadarbības programma
36 569
38 484
t.sk.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma
32 712
35 139
t.sk.
Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības
programma
29 868
14 155 t.sk.
Islandes, Lihtenšteina,
Norvēģijas finansējums
12 687
13 790
t.sk.
Islandes, Lihtenšteina,
Norvēģijas finansējums
12 790
7 732
t.sk.
Leonardo da Vinci programma
7 732

7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
2014.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno turpināt projektus, kas tika iesākti 2013.gadā
un kuri paredz Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras attīstību, izglītības iestāžu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu, komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, uzlabot
pilsētvides pievilcību un iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī sekmēt saimniecisko darbību pilsētas
teritorijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības lielākie projekti, kurus plānots realizēt 2014.gadā:


Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās, kas paredz 8
Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbus;



Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras un pievadceļu rekonstrukcija ar mērķi veicināt
labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimniecisko darbību Daugavpils pilsētas
teritorijā, uzlabojot Daugavpils lielākās rūpniecības zonas infrastruktūras pieejamību;



Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana, kas paredz Varšavas un
Liepājas ielas rekonstrukciju, posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai;
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Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā;



Daugavpils pilsētas Daugavas ielas rekonstrukcija, posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai;



Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija;



Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība, posmā no Dzelzceļa
pārbrauktuves līdz Stellas ielai, Raiņa skvēra labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma
izveidošana Grīvas mikrorajonā;



Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta – Daugavpils ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana;



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā.
Gatavojoties 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, Daugavpils

pilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kā arī
noteikusi investīciju prioritātes jaunajam struktūrfondu plānošanas periodam.
Kā prioritārie projekti ir noteikti:


Pilsētas infrastruktūras uzlabošana un integrācija TEN-T transporta tīklā;



Sabiedriskā transporta parka un infrastruktūras pilnveidošana;



Energoefektivitātes pasākumu veicināšana;



Augstas kvalitātes komunālo pakalpojumu nodrošināšana;



Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās;



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un infrastruktūras attīstīšana;



Izglītības, kultūras, tūrisma un sporta objektu infrastruktūras attīstība.
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