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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ASV - Amerikas Savienotās Valstis
BJC - Bērnu un jauniešu centrs
BIC - Biznesa informācijas centrs
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
DAP – Daugavpils attīstības programma
DDMV - Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”
DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EEZ - Eiropas ekonomiskā zona
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES - Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EUR - Eiropas vienotā valūta (euro)
EURES – Eiropas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls
GMI - Garantētais minimālais ienākums
IK - Individuālais komersants
ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija
IVN – Ietekmes uz vidi novērtējums
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
LCB - Latgales Centrālā bibliotēka
LED – Gaismu izstarojošā diode
LIFE+ - Latvijas vides aizsardzības fonda programma, Es finanšu instruments
LATVIJA - Latvijas Republika
LK – Lokālā katlu māja
LKC - Latviešu kultūras centrs
KF - Kohēzijas fonds
MK - Ministru kabinets
KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments
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
SC – Siltumcentrāle
SD –Sociālais dienests
VA - Valsts Aģentūra
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VK - Valsts kase
VSAC - Valsts sociālās aprūpes centrs
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Cienījamie pilsētnieki!
Sniedzot sabiedrībai atskaiti par pašvaldības darbu, vēlētos uzsvērt to, ka aizvadītā
gada darba rezultātu vislabāk atspoguļo budžets. Tas ir domes, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību kopīgs darbs. Pašvaldība īpašu uzmanību velta tam, lai nodokļu maksātāju
nauda tiktu izlietota efektīvi. Vairākās svarīgās pašvaldības darbības jomās ir sperts
nozīmīgs solis uz priekšu – attīstīta infrastruktūra, ieviesti jauni sociālie pakalpojumi un
pabalsti, pieņemti lēmumi drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas uzlabošanai,
paplašināta medicīnisko pakalpojumu pieejamība, veicināta izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma attīstība.
Atgādināšu par dažiem deputātu pieņemtajiem lēmumiem 2016. gadā. Pašvaldība
šobrīd apmaksā braukšanu sabiedriskajā transportā pensionāriem no 70 gadu vecuma.
Skolēniem ir nodrošināta bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā un brīvpusdienas
bērniem, sākot no sagatavošanas grupām bērnudārzos līdz 9. klasei skolās.

2016.gada

sākumā tika pieņemts lēmums par to, ka Sociālo lietu pārvalde apmaksās Daugavpils
pensionāriem četras ārstēšanās dienas citos stacionāros visā valstī, piešķirot līdz 15 eiro arī
transporta izdevumu segšanai.
Pašvaldība iegulda darbu, lai pilsētā veidotu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai.
2016. gadā tika uzsākta rūpniecisko zonu rekonstrukcijas realizācija. Ziemeļu rūpniecības
zonas atjaunošanas pirmā kārta ir noslēgusies. Ir uzsākti būvniecības darbi Čerepovas
rūpnieciskajā zonā, sagatavoti projekti Gajoka un Križu rūpniecisko zonu rekonstrukcijai.
Pārskata gadā tika pieņemts Latgales ekonomiskās zonas likums, kas sniegs nodokļu
atvieglojumus uzņēmējiem, kuri iegulda līdzekļus ražošanā. Pašvaldība atbalsta jaunos
uzņēmējus ar grantu programmas „Impulss” palīdzību – savas biznesa idejas īstenošanai var
saņemt finansējumu līdz pat 7000 eiro. Programmas trīs gadu īstenošanas laikā atbalstu ir
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saņēmuši 27 projekti, radītas aptuveni 47 darbavietas. Lai popularizētu uzņēmējdarbības
iespējas Daugavpilī, tika rīkots IV Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums, kurā
piedalījās gandrīz 400 dalībnieku.
Pašvaldība sniedz nozīmīgu atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanā,
finansiāli atbalstot Daugavpils Reģionālo slimnīcu. Šobrīd 34 jauni speciālisti ir izteikuši
vēlmi strādāt slimnīcā, kas uzlabos medicīnas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
iedzīvotājiem. Pārskata gadā par vienu no DRS akcionāriem kļuva Rīgas Stradiņa
universitāte, kas paver tālākas iespējas sadarbības jomā.
Pašvaldības uzņēmumi veic lielu darbu, lai labiekārtotu teritorijas, apsaimniekotu
dzīvojamo fondu, remontētu ceļus. Ir izveidota atpūtas zona Esplanādē, savukārt Stropu
ezera rajonā izveidota aktīvās atpūtas trase, paredzēts izveidot piedzīvojumu parku, uzsākt
promenādes un atklātā peldbaseina būvniecību. Pārskata gadā tika atklāti jauni bērnu rotaļu
laukumi mikrorajonos, tai skaitā daudzfunkcionāls un mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums
Centrālajā parkā.
Tūrisms ir tautsaimniecības nozare, kas dod ievērojamu ekonomisko labumu pilsētai.
Tūristu skaits, kas apmeklē Daugavpili, ar katru gadu pieaug. Pārskata gadā tūristu
pieaugums ir gandrīz 20%. Daugavpils cietoksnis ir kļuvis par nozīmīgu tūristu apskates
objektu, tādēļ pašvaldība iegulda lielu darbu cietokšņa teritorijas labiekārtošanā un attīstībā.
Ir izstrādāti projekti tālākai ēku rekonstrukcijai, piemēram, Tehnikas muzeja ierīkošanai.
Daugavpils vērtība ir tās iedzīvotāji. Pateicoties pilsētniekiem, Daugavpilī norisinās
daudz interesantu kultūras pasākumu, festivālu, koncertu, izstāžu. Daudz darba ir ieguldīts,
bet nākotnē vēl ir daudz darāmā, lai turpinātu veidot un attīstīt savu pilsētu par tādu vietu,
ar ko mēs varētu lepoties.
Vēlos pateikties visiem, kuri strādāja un turpina savu darbu mūsu pilsētas un visu tās
iedzīvotāju labā.
Jānis Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes
Daugavpils pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējums saskaņā ar Daugavpils pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam - „Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu
ekonomikas lokomotīve un labsajūtas galvaspilsēta”. Daugavpils pilsētas attīstības
stratēģiskais mērķis – pievilcīgākā vieta dzīvošanai un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības vidējā termiņa prioritātes saskaņā ar Daugavpils
pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam “Mana pils – Daugavpils”:
Sabiedrība (S) - Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas
ar savu pilsētu.

Šī prioritāte tiek īstenota trīs rīcības virzienos “S1 Aktīva pilsoniskā līdzdarbība
(sadarbība un pašiniciatīva)”, “S2 Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem” un
“S3 Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība”. Prioritātes
ietvaros plānots realizēt 85 pasākumus un 291 projektu. 2016. gada beigās īstenoto un
īstenošanā esošo aktivitāšu īpatsvars no kopējā pasākumu skaita ir 97,2% jeb 83 pasākumi,
īstenoto un īstenošanā esošo projektu īpatsvars ir 88% jeb 255 projekti (skat. 1.1. att.,
1.2.att.).
1.1. attēls. Rīcības plāna pasākumu īstenošanas progress
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
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1.2. attēls. Investīciju plāna projektu īstenošanas progress
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto
vērtību.
Šī prioritāte tiek īstenota trīs rīcības virzienos “E1 Izglītības, zinātnes un
uzņēmējdarbības kompleksa sadarbība”, “E2 Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta
vide” un “E3 Atpazīstams un attīstību veicinošs pilsētas tēls”. Prioritātes ietvaros plānots
realizēt 54 pasākumus un 89 projektus. 2016. gada beigās īstenoto un īstenošanā esošo
pasākumu īpatsvars no kopējā skaita ir 98.1% jeb 53 pasākumi, īstenoto un īstenošanā esošo
projektu īpatsvars ir 88% jeb 274 projekti (skat. 1.1. att., 1.2.att.).
Vide (V) – Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide.
Šī prioritāte tiek īstenota četros rīcību virzienos “V1 Ilgtspējīgs transports un
infrastruktūra”, “V2 Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā infrastruktūra”, “V3
Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana” un “V4 Veselīga un
ekoloģiski tīra dzīves vide”. Prioritātes ietvaros plānots realizēt 50 pasākumus un 141
projektu. 2016. gada beigās īstenoto un īstenošanā esošo pasākumu īpatsvars no kopējā
skaita ir 92% jeb 46 aktivitātes, īstenoto un īstenošanā esošo projektu īpatsvars ir 65.2% jeb
92 projekti (skat. 1.1. att., 1.2.att.).
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1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūra
Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts
pašvaldības lēmējorgāns – Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome), kas pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomajām funkcijām,
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.
Dome, atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam, sastāv no 15 deputātiem:
Vārds, uzvārds
Jānis Lāčplēsis

Amats
Domes priekšsēdētājs

Jānis Dukšinskis
Pēteris Dzalbe

Domes priekšsēdētāja
1.vietnieks
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Vladislavs Bojarūns

Domes deputāts

Vladimirs Borisjonoks
Aivars Broks

Domes deputāts
Domes deputāts

Viktors Pučka
Anatolijs Gržibovskis

Domes deputāts no 27.08.2015
Domes deputāts

Reinis Joksts

Domes deputāts no 24.10.2013

Aleksejs Nikolajevs

Domes deputāts

Natālija Petrova

Domes deputāte

Aleksandrs Samarins

Domes deputāts

Nikolajs Ignatjevs

Domes deputāts no 10.03.2016

Rita Strode

Domes deputāte

Jurijs Zaicevs

Domes deputāts

Partija
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politiskā
organizācija
„Attīstības partija”
Politiskā partija „Sociālā
taisnīguma partija”,
„Tautas kontrole”
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politiskā partija „Alternative”
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politiskā partija „Alternative”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā partija „Latgales
partija”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā partija „Daugavpils –
mana pilsēta”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Politisko partiju apvienība
„Saskaņas centrs”
Politiskā
organizācija
„Attīstības partija”
Politiskā partija „Daugavpils
atdzimšana”

Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātu vidus ieceļ Domes priekšsēdētāju, Domes
priekšsēdētāja 1.vietnieku un vienu Domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī piecu pastāvīgo
komiteju locekļus.
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Domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas,
pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs,
Dome ieceļ šādas pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteju;
2) Sociālo jautājumu komiteju;
3) Izglītības un kultūras jautājumu komiteju;
4) Mājokļu komiteju;
5) Īpašuma pārvaldīšanas komiteju.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas pastāvīgās komisijas, kurās
darbojas deputāti un pilsētas iedzīvotāji:
1) Administratīvā komisija;
2) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
komisija;
3) Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija;
4) Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija;
5) Pilsētbūvniecības un vides komisija;
6) Transporta komisija;
7) Zemes komisija;
8) Vēlēšanu komisija;
9) Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;
10) Veselības aprūpes plānošanas komisija;
11) Civilās aizsardzības komisija;
12) Mājokļu komisija;
13) Īpašuma komisija.
Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. Izveidotās komisijas un darba
grupas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata, vai arī to kompetenci var noteikt
Domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.
2016.gadā notika 27 domes sēdes. Gada laikā tika pieņemti 705 lēmumi, 49 saistošie
noteikumi, 17 nolikumi un 7 noteikumi.
1.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde;
Sociālais dienests;
Komunālās saimniecības pārvalde;
Latviešu kultūras centrs;
Poļu kultūras centrs;
Baltkrievu kultūras centrs;
Krievu kultūras centrs;
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9) Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;
10) Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;
11) Latgales zoodārzs;
12) Latgales centrālā bibliotēka;
13) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
14) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
15) Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
16) Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;
17) Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
18) Futbola centrs Daugavpils;
19) Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
20) Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs;
21) Daugavpils Krievu vidusskola - licejs;
22) Daugavpils 3. vidusskola;
23) J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
24) Daugavpils 9. vidusskola;
25) Daugavpils 10. vidusskola;
26) Daugavpils 12.vidusskola;
27) Daugavpils 13.vidusskola;
28) Daugavpils 15.vidusskola;
29) Daugavpils 16. vidusskola;
30) Daugavpils 17. vidusskola;
31) Daugavpils Centra vidusskola;
32) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
33) Daugavpils Valsts ģimnāzija;
34) Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
35) Daugavpils 11. pamatskola;
36) Daugavpils Saskaņas pamatskola;
37) Daugavpils Vienības pamatskola;
38) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
39) Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
40) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
41) Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
42) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
43) Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
44) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
45) Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
46) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
47) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
48) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
49) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
50) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
51) Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
52) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
53) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
54) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
55) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
56) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
57) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
58) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
59) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
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60) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
61) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
62) Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde;
63) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
64) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
65) Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde;
66) Bērnunams – patversme „Priedīte”.
Pašvaldībā ir izveidota Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas
aģentūra.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks”;
2) Akciju sabiedrība ”Daugavpils satiksme”;
3) Pašvaldības akciju sabiedrība ”Daugavpils siltumtīkli”;
4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums”;
5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daugavpils ūdens”;
6) Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
7) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Labiekārtošana – D”;
8) Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Parkings D”;
9) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daugavpils lidosta”;
10) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
11) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daugavpils bērnu veselības centrs”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”;
2) Akciju sabiedrība “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
3) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils olimpiskais centrs”;
4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales laiks”;
5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”;
4) Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5) Biedrība ”Speedway Grand Prix of Latvija”;
6) Biedrība “Slimnīcas atbalsta biedrība”;
7) Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils”;
8) Biedrība “Eiroreģions ”Ezeru zeme””;
9) Biedrība “Latvijai – 100”;
10) Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība”
11) Biedrība “Daugavpils sudraba lilija”;
Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei Dome ir izveidojusi
Revīziju un audita nodaļu, kas darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu un ir atbildīga
par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību pašvaldībā.
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Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas vadītājs ir
izpilddirektors.
1.4. Daugavpils pilsētas administrācijas struktūra
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 pārvaldīšanas departaments;
3) Sporta un jaunatnes departaments;
4) Juridiskais departaments;
5) Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.
Administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
1) Bāriņtiesa;
2) Centralizētā grāmatvedība;
3) Dzimtsarakstu nodaļa;
4) Finanšu nodaļa;
5) Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa;
6) Revīziju un audita nodaļa;
7) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa;
8) Centralizēto iepirkumu nodaļa;
9) Vispārējā nodaļa.
Daugavpils pilsētas administrācijas darbinieku vecuma struktūra 2016.gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Vecums
20 – 24 gadi
25 – 39 gadi
40 – 59 gadi
No 60 gadiem

Personāla skaits
2
85
112
31

Daugavpils pilsētas administrācijas darbinieku izglītības līmenis 2016. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa)
Izglītības līmenis
Augstākā izglītība:
t.sk.
Maģistra grāds
Doktora grāds
2 un vairāk izglītības
Mācās doktorantūrā

Darbinieku skaits

% no kopskaita

169

78

47
1
25
1
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Izglītības līmenis
Vispārējā vidējā izglītība

Darbinieku skaits

% no kopskaita

47

22

2016.gada beigās pašvaldības administrācijā strādāja 230 darbinieki, t.sk. 61 vīrietis
(no personāla kopskaita) un 169 sievietes (no personāla kopskaita).
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 2016.gadā Domes
darbinieki piedalījās dažādos profesionālās kvalitātes paaugstināšanas semināros un
kursos.
Pārskata gadā 73 Domes darbinieki piedalījās maksas kursos un semināros, 34
darbinieki piedalījās semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros. Daugavpils pilsētas
pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina prakses vietas augstskolu studentiem - dod
iespēju apgūt praktiskās iemaņas, iegūt nepieciešamās prasmes saskarsmē ar darba
devējiem, darba kolektīvu, kā arī iegūt darba pieredzi. Šāda iespēja pārskata gadā tika dota
10 studentiem.
2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1. Iedzīvotāji
Pēc iedzīvotāju skaita Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta Latvijā. Saskaņā ar Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2016.gadā Daugavpilī dzīvoja 94 586 iedzīvotāji.
Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija
Latvijā. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 bija 1 192 iedzīvotāji (2015.gadā – 1 214).
Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 881 cilvēkiem jeb par 9.3%. Pārskata
gadā Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits bija 4,5% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita un
8,5% no iedzīvotāju skaita lielākajās republikas pilsētās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās
tiek skaidrota ar darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju uz citām ES valstīm, jauniešu emigrāciju
uz galvaspilsētu, kā arī vispārējo negatīvo demogrāfisko situāciju gan valstī, gan pilsētā
(skat.2.1.1.att.)
Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2016.gadā Daugavpilī piedzima 778 bērni
(2015.gadā - 865 bērni), mirušas 1259 personas (2015.gadā – 1201 mirušie), iedzīvotāju
dabiskais pieaugums bija negatīvs – 481 (2015.gadā - 336). Pārskata gadā Daugavpilī tika
reģistrētas 463 laulības, kas ir par 28 laulībām mazāk kā iepriekšēja gadā, bet šķirtas tika
287 laulības (2015.gadā – 352 laulības).
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2.1.1.att.Iedzīvotāju skaits Daugavpilī, cilvēki
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

Saskaņā ar PMLP datiem, 2016.gadā Daugavpilī dzīvoja 59 670 iedzīvotāji darbspējas
vecumā jeb 63,1 % no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju
īpatsvars turpina samazināties - gada laikā tas samazinājās par 824 cilvēkiem, salīdzinoši
2015.gadā bija 63,4% no kopējā iedzīvotāju skaita. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
vecumam ir 13 352 jeb 14,1 % no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita, bet pilsētas iedzīvotāju
skaits virs darbspējas vecuma ir 21 563 jeb 22,8% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita.
Pārskata gadā samazinājās iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbaspējas vecumam, t.i.
par 29 cilvēkiem un iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs darbspējas vecuma - par 28
cilvēkiem (skat.2.1.2.att.).
2.1.2.att.Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilvēki
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu
laikā būtiski nav mainījies. Saskaņā ar PMLP datiem, gada laikā krievu tautības īpatsvars
samazinājās par 1039 cilvēkiem (2015.gadā – 941) un poļu tautības īpatsvars samazinājās
par 295 cilvēkiem (2015.gadā – 301) (skat.2.1.3.att.).
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

16

2.1.3.att.Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2016.gadā, %
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

2.2. Nodarbinātība, bezdarbs
Saskaņā ar NVA datiem, pārskata gadā, Daugavpilī ekonomiski aktīvi bija 41 tūkstoši
iedzīvotāju, kas ir palielinājies par 0,2 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,5%, salīdzinājumā ar
2015.gadu.
Saskaņā ar NVA datiem, bezdarbnieku skaits Daugavpilī 2016.gada beigās bija 4687
personas. Gada laikā bezdarbnieku skaits palielinājās par 62 personām jeb par 1,34%.
2.2.1.att.Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc struktūras
(Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājās
par 12,6% jeb par 180 personām, par 41 personu palielinājās bezdarbnieku skaits mērķa
grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, kā arī par 15,5% jeb par 84 personām
palielinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar īpašām vajadzībām, savukārt,
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par 10,03% jeb par 31 personu samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – jaunieši
vecumā no 15 līdz 24 gadiem (skat.2.2.1.att.).
Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa 2016.gada beigās bija šāds:
bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2174 bezdarbnieki jeb 46,4% no kopējā reģistrēto
bezdarbnieku skaita, 977 bezdarbnieki jeb 20,8% ar vispārējo vidējo izglītību, 604
bezdarbnieki jeb 12,9% ar pamatizglītību un 149 bezdarbnieki jeb 3,2% ar izglītības līmeni,
kas ir zemāks par pamatizglītību. Savukārt 783 bezdarbnieki (16,7%) bija ar augstāko
izglītību.
Bezdarbnieku sadalījums pēc vecuma grupām bija šāds: lielāko reģistrēto
bezdarbnieku skaitu sastāda bezdarbnieki vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1 469
bezdarbnieki jeb 31,3%, reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 45 līdz 49 gadiem – 596 cilvēki
jeb 12,7% no kopējā bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem – 791
persona jeb 16,9%, bezdarbnieki vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 959 personas jeb 20,5%,
bezdarbnieki virs 60 gadu vecuma bija 375 jeb 8% no kopējā bezdarbnieku skaita.
Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma:


līdz 6 mēnešiem – 2093 bezdarbnieki jeb 44,7% no kopējā bezdarbnieku skaita;



no 6 līdz 12 mēnešiem – 981 bezdarbnieks jeb 20,9% no kopējā bezdarbnieku skaita;



no 1 līdz 3 gadiem – 1098 bezdarbnieki jeb 23,4% no kopējā bezdarbnieku skaita;



3 gadi un vairāk – 515 bezdarbnieki jeb 11,0% no kopējā bezdarbnieku skaita.
Saskaņā ar NVA datiem, 2016.gada beigās bezdarba līmenis Daugavpilī bija 9,1% no

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Gada laikā bezdarba līmenis samazinājās par 2,0
procentiem, kas ir par 2,6% lielāks par vidējo līmeni Latvijā, par 4,4% mazāks kā Latgales
reģionā un par 2,7% mazāks kā Rēzeknē – otrā lielākajā pilsētā Latgales reģionā (11,8%).
Saskaņā ar Domes rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā strādājošo skaits Daugavpils
lielākajos rūpniecības uzņēmumos bija 5045 cilvēki, kas ir par 355 strādājošajiem mazāk kā
iepriekšējā gadā. Cilvēkresursu ietilpīgākās nozares Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu
ražošana, kur tiek nodarbināti 1 007 strādājošie, dzelzceļa lokomotīvju, ritošā sastāva
ražošana/remonts – 1 060 strādājošie, kā arī pārtikas un dzērienu ražošana, kur nodarbināti
758 strādājošie. Visvairāk darba vietas nodrošina gatavo metālizstrādājumu ražošanas
nozares AS ”Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” – 529 darba vietas, dzelzceļa
lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas/remonta nozares lielākie uzņēmumi SIA ”LDZ
ritošā sastāva serviss” – Lokomotīvju remonta centrs - 578 darba vietas un Vagonu remonta
centrs – 309 darba vietas, optisko šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmums SIA „Axon Cable” –
454 darba vietas (skat.2.2.2.att.)
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Pārskata gadā Dome turpināja īstenot nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar kopējām izmaksām 190,1 tūkstoši euro
apmērā, veicinot bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, kā arī dodot bezdarbniekiem
iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja 473
bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs. No tiem visvairāk darbinieku
nodarbināja Izglītības pārvalde un Komunālās saimniecības pārvalde.
2.2.2.att.Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs 2016.gadā, cilvēki
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

2.3. Darba samaksa
Vidējā bruto alga Daugavpilī 2016.gada 4.ceturksnī bija 658 euro (neto 472 euro), kas
ir ievērojami mazāka nekā vidējā alga Latvijā bruto 969 euro (neto 698 euro).
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī 2016.gadā bija 632 euro,
kas ir par 5,5% lielāka nekā iepriekšējā gadā (601 euro) (skat.2.3.1.att.)
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2.3.1.att.Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
Latvijas republikas pilsētās 2016.gadā, euro
(Datu avots: CSP)

Pēdējo gadu laikā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Piecu
gadu laikā, no 2011. līdz 2016.gadam, pilsētas iedzīvotāju darba samaksa ir pieaugusi par
17,6% jeb par 121 euro (skat. 2.3.2.att.).
2.3.2.att.Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no 2011.-2016.gadam
(Datu avots: CSP)

2.4. Daugavpils pilsētas ekonomiskais raksturojums
Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī šodien
nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni
Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts,
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pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmisko šķiedru un to izstrādājumu ražošana,
elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana. (skat.2.4.1.att.).
2.4.1.att.Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2016.gadā, %
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākie
ražošanas uzņēmumi

saražoja produkciju

produkcija tika realizēta

198.0

183.3

miljonu

euro apmērā. Saražotā

miljonu euro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,

rūpniecības produkcijas izlaides apjoms samazinājās par 6.5 miljoniem euro jeb par 3.5
%. , savukārt rūpnieciskās produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 1 miljonu euro
jeb par 0.5 % (skat.2.4.2.att.).
2.4.2.att.Rūpniecības apjomi Daugavpilī, miljoni euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Rūpniecības saražotās produkcijas apjoma samazinājums lielākajos uzņēmumos ir
saistīts gan ar starptautiskās ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, sevišķi austrumu
tirgos, gan arī ar iekšējā tirgus samazināšanos.
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Salīdzinājumā

ar iepriekšējo pārskata gadu, ražošanas apjoma pieaugums ir

vērojams ķīmiskās šķiedras un tās izstrādājumu ražošanā, betona izstrādājumu ražošanā,
kabeļu savienojumu ražošanā un plastmasas izstrādājumu ražošanā. Lielākais ražošanas
apjomu kritums ir vērojams mašīnbūvē un metālapstrādē. Tas ir saistīts ar lokomotīvju
remonta apjoma un metāla būvkonstrukciju ražošanas samazināšanos. Tāpat samazinājums
ir vērojams dzelzceļa ritošā sastāva remonta uzņēmumos, kas ir saistīts ar dzelzceļa
pārvadājumu

apjoma samazināšanos. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir palikuši

iepriekšējā gada līmenī. Pilsētas ekonomikas pamatu veido metālapstrādes, pārtikas
produktu, dzelzceļa ritošā sastāva remonta, ķīmiskās šķiedras un elektrisko kabeļu
ražošanas uzņēmumi, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko
daļu pilsētas iedzīvotāju.
Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences
2015.-2016.g. (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Nr.
Nosaukums
Produkcijas
Strādājošo skaits
p.k.
apjoms (tūkstoši
(cilvēki)
euro)
2015.g. 2016.g. 2015.g. 2016.g.
SIA “Axon Cable”
17672
19078
424
454
1.
2.

SIA “LDz Ritošā sastāva

23097

15183

655

578

serviss”–Lokomotīvju
remonta centrs
3.

AS “Latvijas maiznieks”

18110

17904

266

257

4.

SIA “Zieglera mašīnbūve”

13780

15354

257

282

5.

AS “Daugavpils

14540

13083

714

529

9282

7907

347

309

Lokomotīvju remonta
rūpnīca”
6.

SIA “LDz Ritošā sastāva
serviss” – Vagonu remonta
centrs

7.

SIA “Magistr”

8452

7949

265

239

8.

SIA “Latgales piens”

7155

6372

205

197

9.

SIA “Belmast”

7205

5174

54

175

10.

SIA “Nexis Fibers”

109

109

11.

SIA “Axon Cable”

424

454

17672

19078
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Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī, no 106
pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse jeb 45 ir eksportētāji. Daugavpils lielākās
komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23 valstīm ir:
1) SIA “Zieglera mašīnbūve” – lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu
ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu
rūpniecībai;
2) SIA “Axon Cable” – augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās,
aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām;
3) AS

“Daugavpils

Lokomotīvju

remonta

rūpnīca”

–

dīzeļlokomotīvju

un

elektrolokomotīvju remonts, rezerves daļu izgatavošana;
4) SIA “East Metal” - komplektējošo detaļu ražošana dažādām iekārtām – vēja
ģeneratoriem, autoceltņiem, kokapstrādes iekārtām, bērnu rotaļu laukumiem,
virvju vērpjamajām mašīnām;
5) AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” – ķēžu ražošana automobiļiem, motocikliem,
velosipēdiem, mašīnbūves vajadzībām, spiedveidņu un dažāda veida detaļu
projektēšana un izgatavošana no metāla un plastmasas;
6) SIA “Centennial Industries” – mākslīgās ādas izstrādājumu ražošana;
7) SIA “Nexis Fibers” – poliamīda tehniskās šķiedras ražošana;
8) SIA “Regula Baltija” – optiskās elektronikas ražošana;
9) SIA “Belmast” – sakaru torņu un mastu ražošana.
Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi attīstās elektronikas un IT nozaru uzņēmumi: SIA
“Altonika EMS “, SIA “Stream Labs”, SIA “BTG” u.c.
Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas darbojas vairumtirdzniecības jomā:
1) SIA “EU-Trader” – rūpniecības preču vairumtirdzniecība (mobilo sakaru līdzekļu,
planšetdatoru un sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība);
2) SIA “Intergaz” – saspiestās un sašķidrinātās gāzes tirdzniecība, sašķidrinātās gāzes
apkures sistēmu uzstādīšana un apkalpošana;
3) SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
4) SIA “Exito AVA” – rūpniecības preču vairumtirdzniecība;
5) SIA firma “Antaris” – pārtikas produktu ražošana un tirdzniecība.
Pilsētā savas ražotnes ir izvietojuši vairāki uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, tai skaitā, SIA
“Zieglera Mašīnbūve” ir 100% eksportējošs Vācijas uzņēmums, kas Daugavpilī ir kopš
1999.gada, Francijas uzņēmums “Axon Cable”, Šveices uzņēmums “Nexis Fibers”. Daugavpilī
savu produkciju ražo arī viens no lielākajiem Latvijas eksportētājiem, Dānijas uzņēmums SIA
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“East Metal”, kas ražo komplektējošas detaļas dažādām iekārtām – vēja ģeneratoriem,
autoceltņiem, kokapstrādes iekārtām, bērnu rotaļu laukumiem, virvju vērpjamajām
mašīnām un nodarbina vairāk kā 320 strādājošo. Baltkrievijas uzņēmumā SIA “Regula
Baltija” kopš 2001.gada tiek ražotas dokumentu un naudas drošības iekārtas. Savukārt
Norvēģijas uzņēmums “Centennial Industries” ražo izstrādājumus no mākslīgās ādas.
Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Komercsabiedrības
nosaukums
SIA “Axon Cable”
AS “Daugavpils Lokomotīvju
remonta rūpnīca”
AS “Latvijas maiznieks”
SIA “East Metal”
SIA “Nexis Fibers”
SIA “Centennial Industries”
SIA “Regula Baltija”

Nozare
Augstas kvalitātes kabeļu
ražošana medicīnas,
militārās, aerokosmiskās
u.c. nozaru vajadzībām
Dīzeļlokomotīvju un
elektrovilcienu remonts,
rezerves daļu ražošana
Maizes izstrādājumu
ražošana
Metālizstrādājumu
ražošana (detaļas vēja
ģeneratoriem)
Poliamīda tehniskās
šķiedras ražošana
Izstrādājumu ražošana no
mākslīgās ādas
Dokumentu un naudas
zīmju pārbaudes ierīces
(aparāti, programmas, datu
bāzes)

Komercsabiedrības
kapitāla turētāja valsts
Francija

Igaunija
Igaunija
Dānija
Šveice
Norvēģija
Baltkrievija

SIA “Latgales alus D”

Alus ražošana

Baltkrievija

SIA “Zieglera mašīnbūve”

Lauksaimniecības mašīnu
komplektējošo detaļu
ražošana, rapša dalītāju
ražošana, vadu un kabeļu
ražošana automobiļu
rūpniecībai

Vācija

Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānveidīgi attīstās,
paplašinot un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas, paplašinot
pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs. Iepriekšējos gados Daugavpils
uzņēmumi aktīvi piedalījās LIAA administrētajās programmās un, izmantojot ES piešķirto
līdzfinansējumu, īstenoja ražošanas procesu pilnveidi, palielināja uzņēmumos saražotās
produkcijas pievienoto vērtību, izstrādājot jaunus produktus.
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No 2013. līdz 2015. gadam LIAA administrētajās programmās aktīvi piedalījās tādi
uzņēmumi kā AS “Latvijas maiznieks” , izveidojot sasaldētas maizes ražošanas iecirkni, AS
“Ditton pievadķēžu rūpnīca”, sakārtojot neizmantotās ražošanas platības, lai varētu tās
iznomāt citiem komersantiem, un SIA “Regula Baltija”, izveidojot jaunas tehnoloģijas. 2007.2013. gadu plānošanas perioda projekti ir beigušies, bet 2014.-2020. gadu plānošanas
perioda projektu realizācija sāksies 2017. gadā.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākajās
būvniecības komercsabiedrībās pārskata gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms bija
15.54 miljoni euro. Salīdzinot ar 2015. gadu,

tas

ir par 5,4 miljoniem euro mazāks.

Negatīva tendence 2016.gadā bija ES līdzfinansēto projektu trūkums, sagaidāms, ka
2017.gadā būvdarbu apjoms palielināsies.
Kravu apjoma samazināšanās no Krievijas un Latvijas ostām 2016.gadā negatīvi
ietekmēja arī Latvijas dzelzceļa Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa darbību, kā arī dzelzceļa
servisa uzņēmumu

darbību.

Ja 2015. gadā vagonu apgrozījums Daugavpilī bija 1978

tūkstoši, tad 2016. gadā - tikai 1376 tūkstoši, jo samazinājās iekrauto un izkrauto vagonu
skaits. Līdz ar to, par 4.1% samazinājās arī darbinieku skaits. Ritošā sastāva servisa un
Dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumos arī samazinājās strādājošo skaits – par 12.3%. Sniegto
pakalpojumu apjoms (euro) šajā nozarē veido 85.2 % no 2015. gada līmeņa.
Pakalpojumu sfēra Daugavpilī attīstās dinamiski. Pēdējo divu gadu laikā pilsētā tika
atvertas trīs jaunas viesnīcas, tajā skaita arī četru zvaigžņu viesnīca “Homelike Hotel”,
parādījās jauni viesu nami. Pilsētas centrā tika atvērti septiņi jauni ēdināšanas uzņēmumi.
Tas liecina par to, ka Daugavpilī palielinās tūristu skaits un ka šie pakalpojumi ir pieprasīti
arī pilsētas iedzīvotāju vidū.
Daugavpilī pārsvarā darbojas mikrouzņēmumi ar strādājošo skaitu līdz 10 cilvēkiem
un apgrozījumu līdz 2 miljoniem euro, tādu pilsētā ir 4532 jeb 92.7% no kopējā strādājošo
skaita. Mazo uzņēmumu skaits, kuri nodarbina līdz 50 cilvēkiem ar apgrozījumu līdz 10
miljoniem euro, bija

284 jeb 5.8

%. Vidējo uzņēmumu skaits, kuros ir līdz 250

strādājošajiem ar apgrozījumu līdz 43 miljoniem euro, bija 52 jeb 1.3%. 2016. gadā lielo
uzņēmumu skaits ar 260 strādājošiem un apgrozījums virs 43 miljoniem euro, bija 9 jeb 0.2
%.
Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2016. gadā Daugavpilī tika reģistrēti 260 jauni
uzņēmumi. Pārskata gadā reģistrēto uzņēmumu skaits bija par 44 jeb par 17 % lielāks nekā
iepriekšējā gadā. Likvidēti 329 uzņēmumi. 2016. gada beigās Daugavpilī darbojās 4749
ekonomiski aktīvas statistikās vienības.
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2.5. Investīcijām piemērotas ražošanas teritorijas Daugavpilī
Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā tika izveidotas 5
rūpnieciskās zonas un 1 ražošanas teritorija, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu
izvietošanai:
1. Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu-Mendeļejeva-Loģistikas ielu rajonā, Ķīmijas
mikrorajonā – platība 113 ha, papildus 27 ha ir neapbūvētā teritorija. No 2014. līdz
2015. gadam daļa šīs teritorijas tika rekonstruēta un atjaunota tās infrastruktūra –
ūdensvads, kanalizācijas un gāzes tīkli, ārējais apgaismojums. Teritoriju šķērso divas
dzelzceļa līnijas, kā arī no trim pusēm ir auto pievadceļi. Šeit ir iespēja izveidot
rūpniecības uzņēmumus ar lielu enerģijas patēriņu, jo ir gāzesvads un elektriskie vadi
ar pietiekamu jaudu, kā arī blakus atrodas pilsētas siltumcentrāle Nr.3 un “Sadales
tīkla” centrālā apakšstacija. Ziemeļu rūpnieciskajā zonā darbojas biznesa parks SIA
“NP properties”. Ziemeļu rūpnieciskās zonas teritoriju Višķu-Spaļu-Smilškalna ielu
rajonā šķērso dzelzceļa līnija, ir labs savienojums ar pilsētas tranzīta un
maģistrālajiem autoceļiem. Rūpnieciskās zonas teritorijā ir pieejama gāzes apgāde,
ūdens apgāde, kanalizācija. Tur darbojas arī “Ditton grupa” biznesa parks, kurā var
nomāt ražošanas telpas. Neizmantotās zemes platība ir 6 ha, kas pieder
komercsabiedrībai, bet pašvaldībai piederošā teritorija ir 3 ha platībā;
2. Cietokšņa rūpnieciskā zona – 53 ha platībā, 50% teritorijas netiek izmantota.
Teritoriju var piemērot gan noliktavām, gan uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamas
lielas teritorijas, bet ar nelielu strādājošo skaitu un ar nelielu enerģijas patēriņu
ražošanai;
3. Valkas ielas ražošanas teritorija – 14 ha platībā, 32% teritorijas netiek izmantots.
Atšķirībā no citām rūpnieciskajām zonām, Valkas ielas rūpnieciskā zona atrodas tuvu
pilsētas centram. Telpas ir pilnīgi gatavas nomai vai pārdošanai, teritorijā ir izveidots
“Dauer D”

grupas biznesa parks.

Teritorijā ir attīstīta infrastruktūra, izņemot

dzelzceļu. Tā ir piemērota ražotņu izvietošanai ar nelielu enerģijas patēriņu un
nelielu izmešu daudzumu. Valkas ielas rūpnieciskajā zonā atrodas arī sociālas
nozīmes objekti: viesnīca, sporta un atpūtas komplekss „Olimpija”;
4. Čerepovas rūpnieciskā zona, Stiklu-Dunduru-Rūpniecības ielas rajonā, ir otra lielākā
rūpnieciskā zona pilsētā, kuras platība ir 88 ha. Rūpniecības zonā darbojas daudz
ražošanas uzņēmumu un tikai 27% teritorijas šobrīd netiek izmantots. Brīvie zemes
gabali un neizmantotās ēkas pārsvarā atrodas Dunduru ielas un Fabrikas ielas rajonā.
Zonas teritorijā ir vairākas dzelzceļa līnijas un tās ir savienotas ar maģistrālajiem
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ceļiem. 2015- 2017. gadā tieši šajā teritorijā tika definēti lielākie privāto investīciju
projekti pilsētā;
5. Gajoka rūpnieciskās zonas platība ir tikai 6,2 ha un 80% no teritorijas kopējās
platības tiek izmantota. Tajā darbojas 14 uzņēmumi ar 833 nodarbinātajiem.
Rūpnieciskā zona ir nodrošināta ar ūdensvadu, kanalizāciju, elektroenerģiju, tā
atrodas tuvu pilsētas centram un maģistrālajiem ceļiem, tomēr lielākoties publiskās
infrastruktūras trūkumi apgrūtina uzņēmumu darbību un tālāku attīstību.
Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija.
Gajoka rūpnieciskajā zonā nepieciešami vairāki renovācijas pasākumi, tai skaitā upes
labā krasta infrastruktūras attīstīšanas pasākumi;
6. Križu ražošanas teritorija – aptuveni 19 ha, kur ir saglabājusies pārtikas produktu
ražotne. Teritorija ir norobežota ar dzelzceļu, to šķērso transporta automaģistrāle A6.
Nepieciešama infrastruktūras sakārtošana, esošo ēku nojaukšana un rekonstrukcija,
kā arī inženierkomunikāciju, pievadceļu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana.
Pārskata gadā tika sagatavota tehniskā dokumentācija ražošanas teritoriju infrastruktūras
atjaunošanas darbu projektiem, lai uzlabotu rūpniecības zonu teritoriju infrastruktūru
pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas:


Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras rekonstrukcijas 2. kārta - jaunas
kokapstrādes ražotnes izveidošana, graudu pirmapstrādes kompleksa izveidošana,
kabeļu ražošanas uzņēmuma tālāka attīstība;



Čerepovas rūpnieciskās zonas

infrastruktūras rekonstrukcija - koka granulu

ražotnes izveidošana;


Križu rūpnieciskās teritorijas

infrastruktūras rekonstrukcija - jaunas pārtikas

produktu ražotnes izveidošana, graudu pirmapstrādes kompleksa izveidošana.
Daugavpils pilsētas pašvaldība regulāri izstrādā Daugavpils uzņēmumu un investīciju
iespēju katalogu, kurā tiek atjaunoti dati par investīcijām piemērotiem nekustamā īpašuma
objektiem, kā arī tiek apzinātas esošās lielāko uzņēmumu teritorijas, to adreses un kadastra
numuri.
2.6. Tūrisms
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas
aģentūras (turpmāk – Aģentūra) statistikas datiem, 2016. gadā Daugavpili apmeklēja 264
564 tūristi (salīdzinājumam 2015. gadā – 220 738 tūristi). Pārskata gadā tūristu skaits
pieauga par 43 826 jeb par 19,9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lielākais tūrisma objektu
apmeklētāju skaits tika novērots 2016.gada trešajā ceturksnī. 2016. gadā 12% no kopējā
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Daugavpils tūrisma un aktīvās atpūtas iestāžu apmeklētājiem bija iekšzemes apmeklētāji, bet
88% - ārvalstu tūristi.
Pēc Aģentūras statistikas datiem, lielākais ārvalstu apmeklētāju skaits bija vērojams no
šādām valstīm - Lietuvas (29%), Vācijas (10%), Krievijas (9%), Lielbritānijas (8%), Polijas
(7%), Baltkrievijas (6%), Igaunijas (4%). Samērā liels apmeklētāju skaits vērojams arī no
ASV (1640 personas jeb 3% no kopējā rādītāja), no Nīderlandes (1399 personas jeb 2% no
kopējā rādītāja) un no Turcijas (1273 personas jeb 2% no kopējā rādītāja) (skat. 2.6.1.att.)
2.6.1.att.Tūristu sadalījums pa valstīm Daugavpilī 2016. gadā, %
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra)

10 populārākie Daugavpils tūrisma apskates objekti 2016. gadā:


Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (39%),



Latgales zoodārzs (17%),



Daugavpils cietoksnis, Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs
(15%),



Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs (7%),



Zinātkāres centrs „Zinoo” (4%),



Daugavpils skrošu rūpnīca (3%),



Šmakovkas muzejs (3%),



Daugavpils Māla mākslas centrs (2%),



Muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē” (1%).

Statistiskie dati liecina par to, ka arī pārskata gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs ir apmeklētākais apskates objekts – 2016.gadā to apmeklēja 102 977 jeb 39% no
kopējā rādītāja. Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra apmeklējums pieauga
par 23%, Daugavpils Māla mākslas centru apmeklēja par 21% vairāk apmeklētāju nekā
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iepriekšējā gadā, Latgales zoodārza apmeklētāju skaits pieauga par 12%, zinātkāres centra
“Zinoo Daugavpils” apmeklētāju skaits palielinājās par 38%, savukārt Daugavpils sinagogas
un muzeja “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” apmeklētāju skaits palielinājās par 7%, salīdzinot
ar 2015.gada radītājiem.
Daugavpils tūrisma informācijas centrs (turpmāk – TIC) 2016.gadā apkalpoja 21 815
apmeklētājus, 70% no tiem bija Latvijas iedzīvotāji, savukārt 30% - ārvalstu viesi
(skat.2.6.2.att.). Dati liecina, ka pārskata gadā TIC samazinājās iekšzemes apmeklētāju skaits,
savukārt ārvalstu viesu skaits pieauga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lielākais ārvalstu
tūristu skaits, kas apmeklēja TIC, tika reģistrēts no Lietuvas, Vācijas, Krievijas, ASV,
Baltkrievijas un Polijas.
2.6.2.att.Apmeklētāju skaits Daugavpils tūrisma informācijas centrā 2016. gadā
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra)

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2016.gadā pilsētas tūrisma
naktsmītnēs tika izmitināti 42 612 apmeklētāji, kas ir par 18.8% vairāk, salīdzinot ar
2015.gada datiem. Pārskata gadā tūristi Daugavpilī pavadīja 61 729 naktis (skat.2.6.3.att.).
2.6.3.att.Tūristu un nakšņotāju skaits naktsmītnēs Daugavpilī, cilvēku skaits
(Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde)
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Daugavpils cietoksnis
Daugavpils cietoksnis ir viens no nozīmīgākajiem Daugavpils un reģiona
kultūrvēsturiskajiem un tūrisma objektiem, kurš kļūst arvien populārāks. Pieaug arī
ekotūrisma popularitāte un dabas vērtību apzināšanās sabiedrībā. Daugavpils cietoksnis ir
nozīmīgākā sikspārņu ziemošanas (hibernation) vieta Latvijā un otra lielākā Baltijas valstīs!
Ik gadu ziemojošo sikspārņu monitoringā Daugavpils cietoksnī uzskaita ap 1000
sikspārņiem, kas ir apmēram puse no visiem Latvijā zināmajiem ziemojošajiem sikspārņiem.
Un pats cietoksnis ir dabas stūrītis pilsētas vidū, kurš pamazām kļūst par nozīmīgu atpūtas
un pastaigu vietu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Biedrības „Sikspārņi” izveidotais
Daugavpils sikspārņu centrs pārskata gadā radīja interesi kā Daugavpils un Latvijas
iedzīvotāju vidū, tā arī ārzemju tūristu vidū, kas ar lielu interesi piedalījās Daugavpils
sikspārņu centra organizētajās nakts ekskursijās, paliekot nakšņot Daugavpilī.
Daugavpils sikspārņu centrs piedāvā sikspārņiem un Daugavpils cietokšņa dabai
veltītu ekspozīciju, dienas un nakts ekskursijas, kuru laikā var izpētīt dabu cietoksnī
(aizsarggrāvju ūdens iemītnieki, vaļņu un kazemātu dzīvnieki). Nakts ekskursijās var
saklausīt un ieraudzīt arī sikspārņus, it īpaši augusta vidū – septembra sākumā, kad tiem
notiek spietošana (swarming).
Projekta ietvaros biedrība „SIKSPĀRŅI” plāno turpināt un attīstīt projektu ”Es no
tumsas nebaidos”, kura mērķis ir vērsts uz sabiedrības izglītošanu vides jautājumos caur
radošām aktivitātēm, īpašu uzmanību pievēršot sikspārņiem Daugavpils cietoksnī. Lai cilvēki
ne tikai izmantotu vidi kā izklaides objektu, bet arī rūpētos par to.
Cietoksnī darbojas Cietokšņa kultūras un informācijas centrs, kurā var saņemt
informāciju par cietokšņa vēsturi, aktuālajiem notikumiem un attīstības plāniem un apskatīt
ekspozīciju ar vēsturiskiem rasējumiem, fotogrāfijām, karavīru formas tērpiem un
artefaktiem, kas atrasti cietoksnī pēdējo gadu laikā. Saskaņā ar statistikas datiem Daugavpils
cietokšņa kultūras un informācijas centru 2016.gadā apmeklēja 40 464 tūristi, kas ir par 7
529 tūkst. cilvēku jeb par 22,9% vairāk kā iepriekšējā gadā.
Biedrība "Atmiņu lāde" Daugavpils cietoksnī, Nikolaja vārtu sānu telpās, ierīkojusi
vēsturisko tērpu ekspozīciju. Divās telpās var apskatīt 19 gs. sākuma tērpus ar atbilstošiem
aksesuāriem. Apskatot jauno ekspozīciju, apmeklētāji var iejusties Napoleona laika
atmosfērā. Te interesentus sagaida stāstījums par to, kā radās šī ideja, un ieskats tā laika
modes vēsturē. Fonā pieklusināti skan Johana Štrausa mūzika.
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Daugavpils cietoksnī 2013. gada 24.aprīlī atklātais Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur eksponēti seši Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā
mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbi. Centrs ir daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas
templis, kultūras un izglītības centrs, kas atrodas Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla
ēkā. Mākslas centrā izvietotas ekspozīciju zāles, kamerzāle, konferenču telpas un atsevišķa
telpa bērnu aktivitātēm, kā arī mākslinieku rezidences – telpas dzīvošanai un radošām
aktivitātēm. Marka Rotko mākslas centrs piesaista plašu Latvijas un ārvalstu apmeklētāju
interesi jau vairākus gadus pēc kārtas, saglabājot visvairāk apmeklētā mākslas un tūrisma
apskates objekta pozīciju Daugavpilī. Marka Rotko mākslas centra izstādes un citus kultūras
pasākumus 2016.gadā apmeklēja 102 977 centra viesi, kas ir par 1 977 jeb 2% vairāk pērn.
Latgales zoodārzs
2016. gadā Latgales zoodārzs bija populārāko tūrisma apskates objektu vidū un
ierindojās 2. vietā pēc Marka Rotko mākslas centra. Pārskata gadā to apmeklēja 44 917
apmeklētāji, kas ir par 4 756 jeb 11,8% vairāk kā 2015. gadā. Pārskata gadā Latgales
zoodārzs organizēja tematiskus pasākumus (ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.) vairāk kā
7000 skolēniem un pieaugušajiem, kas palielināja zoodārza un pilsētas atpazīstamību.
Latgales zoodārzā atrodas vienīgā zinātniskā laboratorija Eiropā, kur notiek darbs pie purva
bruņurupuču sugas Omus orbicularis pavairošanas. Latgales zoodārzs no dibināšanas
sākuma pēta, aizsargā un popularizē purva bruņurupučus Latvijā.
2016. gadā Latgales zoodārzā izveidoti 16 jauni pasaules līmeņa terāriji, kas ļāva
paplašināt ekspozīciju un palielināt apmeklētāju skaitu. Ir veikts zoodārza fasādes remonts,
lai padarītu ēku pievilcīgu apmeklētājiem. Tāpat pārskata gadā ir veikts zoodārza
laboratoriju un auditorijas remonts, lai padarītu ēku pievilcīgāku apmeklētājiem un
atbilstošāku dzīvnieku vajadzībām. 2016. gadā tika uzsākta zoodārza “Džungļu pasaules”
piebūves plāna izstrāde, paplašinot zoodārza telpas un ekspozīciju.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nodrošina Daugavpils pilsētas un
novada ekspozīciju un informācijas pieejamību un ir Daugavpils novada kultūrvēstures
mantojuma glabātājs. Muzejā ir iespēja izglītoties arī neformālā vidē un saņemt noderīgu
informāciju laikmetīgā veidā vienā no Latgalē mūsdienīgāk aprīkotajām muzejpedagoģisko
programmu telpām.
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2016. gadā muzeju apmeklēja 18 239 apmeklētāji, kas ir par 3 020 jeb par 14,2% mazāk
kā 2015. gadā.
Aktīvi darbojās arī muzeja struktūrvienība – Daugavpils Māla mākslas centrs, kura
darbinieki rūpējas, lai popularizētu, saglabātu un stiprinātu Latgales keramikas tradīcijas un
māla mākslu. Muzeja struktūrvienību apmeklēja 5 519 apmeklētāji, kas ir par 961 jeb 21,1%
vairāk kā pērn.
Šmakovkas muzejs
Pārskata gadā tika atvērts Šmakovkas muzejs. Tas ir, iespējams, vienīgais muzejs, kas
tieši šādā izpildījumā piedāvā iepazīties ar Latgales kultūrvēsturiskā un kulinārā mantojuma
neatņemamu sastāvdaļu – pašgatavoto stipro dzērienu šmakovku. Tūristiem ir unikāla
iespēja kļūt par lieciniekiem tam, kā veidojies, attīstījies un mainījies šis tradīcijām bagātais
dzēriens. Muzeja telpās izvietots pat vesels šmakovkas “brūža” modelis. Šmakovkas muzeju
2016. gadā kopumā apmeklēja 7632 cilvēki, novadītas 136 ekskursijas tūristu grupām un
delegācijām.
Saskaņā ar Aģentūras datiem, Daugavpilī pārskata gadā parādījās daudz jaunu tūrisma
piedāvājumu, padarot Daugavpili pievilcīgāku iedzīvotājiem un viesiem, kas labvēlīgi
ietekmē pilsētas apmeklētību. Starp tiem ir Šmakovkas muzejs, kvesta istaba “ESCAPE room”
un Medicīnas vēstures ekspozīcija Medicīnas koledžā.
Vasaras sezonā apmeklētājiem ir atvērta Daugavpils cietokšņa 1.krasta lunetes
kordegardes ēka, Nikolaja vārtu iekštelpās atrodas Daugavpils sikspārņu centrs un Atmiņu
lāde. Aktīvai atpūtai pilsētas centrā ir labiekārtots Esplanādes skvērs ar modernu Baltijas
pirmo veloparku pilsētvidē, pieejami retro tramvaja pakalpojumi, plosts SOLO un liellaiva
DINA, pirmais Latgalē veikparks Ruģeļu ūdenskrātuvē. Daugavpils Stropu mežā, pie Lielā
Stropu ezera tiek plānots atvērt aktīvās atpūtas un piedzīvojumu parku „Tarzāns” - ceturto
Latvijā. Visas šīs aktivitātes liecina par to, ka tūrisms attīstās un kļūst par vienu no
vadošajām tautsaimniecības nozarēm pilsētā.
3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Daugavpils pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
Daugavpils pilsētas pašvaldības Nolikumu, kas ar izveidoto iestāžu starpniecību nodrošina
likumā noteikto funkciju, un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Galvenais finanšu dokuments, kurš
nosaka pašvaldības rīcībā esošo finanšu resursu apjomu pamatfunkciju izpildei, izvirzīto
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mērķu un prioritāšu realizācijai, ir Daugavpils pilsētas budžets. 2015.gada 4.novembrī tika
izveidota darba grupa pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanai, kuras sastāvā tika iekļauti
pašvaldības deputāti un atbildīgie speciālisti, kas balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas
procesā noteiktajām nodokļu prognozēm, izvērtēja iestāžu uzturēšanai un noteikto
uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, sagatavoja budžeta projektu un
iesniedza izskatīšanai Finanšu komitejā, un apstiprināšanai Domes sēdē. Budžeta projekta
sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. –
2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes un veiktas korekcijas Investīciju plānā,
atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu resursu apjomam. Daugavpils
pilsētas pašvaldības 2016.gada budžets tika apstiprināts 2016.gada 28.janvārī.
3.1.att. Kopbudžeta ieņēmumi 2012.g.-2017.g. (euro)

Pašvaldība sekmīgi realizē izvirzītos mērķus un nodrošina obligāto funkciju izpildi,
tai skaitā nodrošina pašvaldības iedzīvotājus ar publisko infrastruktūru un ar virkni
nepieciešamo pakalpojumu (pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība, sociālā aprūpe un
brīvā laika pavadīšanas iespējas), kā arī risina citus savas teritorijas iedzīvotājiem svarīgus
jautājumus.
Pašvaldības budžeta prioritātes tika saglabātas nemainīgas – izglītība, sociālā
nodrošināšana un pilsētvide. Tika nodrošināti visi līdzšinējie atbalsta veidi pilsētas
iedzīvotājiem, ievērojami līdzekļi tika novirzīti ielu tīkla kvalitātes uzlabošanai un vides
labiekārtošanas darbiem, izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras
sakārtošanai, investīciju projektiem, tai skaitā arī dokumentācijas sagatavošanai.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta izpilde (euro)
pamatbudžets

speciālais
budžets

ziedojumi un
kopbudžets
dāvinājumi

Resursi izdevumu
segšanai (kopā)

89 144 882

2 376 857

62 782

91 584 521

Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā
Ieņēmumi

8 300 853

19 657

23 443

8 343 953

79 192 855

2 357 200

39 339

81 589 394

Saņemti aizņēmumi

1 651 174

Izdevumi, aizņēmumi,
ieguldījumi (kopā)

77 013 830

2 113 015

36 814

79 163 659

Izdevumi

71 580 705

2 113 015

36 814

73 730 534

Līdzdalība komersantu

0

0 1 651 174

152 900

0

0 152 900

Aizņēmumu atmaksa

5 280 225

0

0 5 280 225

Naudas līdzekļu
atlikums gada beigās

12 131 052

pašu kapitālā

263 842

25 968

12 420 862

Apstiprinot budžetu, Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu
segšanai 2016.gadam bija plānoti 83.2 miljonu euro apmērā, tai skaitā ieņēmumi 74.6 miljoni
euro, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 8.3 miljoni euro un aizņemtie līdzekļi 0.3 miljoni
euro. 2016.gada laikā ieņēmumu apjoms tika precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam
finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2016.gada septembra,
kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldības kopbudžeta izpilde ieņēmumu daļā sastādīja 81.6
miljoni euro, t.sk.:
- pamatbudžeta ieņēmumi 79,2 miljoni euro,
- speciālā budžeta ieņēmumi 2,4 miljoni euro.
Gada laikā iestādes „Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde” nosaukums
tika mainīts uz nosaukumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”. Tika
apstiprināts iestādes nolikums jaunā redakcijā, uzlabota iestādes struktūra, kas tika
orientēta uz klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu.
Daugavpils pilsētas domē izveidots Īpašuma pārvaldīšanas departaments, kura
uzdevums palīdzēt pašvaldības iestādēm veikt nekustamo īpašumu uzturēšanu un attīstību.
Šāda departamenta izveidošana ir īpaši svarīgi, uzsākoties jaunajam struktūrfondu
plānošanas periodam.
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Daugavpils pašvaldība, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību, ir
uzsākusi sagatavošanās darbus vairākiem nozīmīgiem investīciju projektiem rūpnieciskajās
teritorijās ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu investoru
piesaistei Daugavpils pilsētā. Sadarbojoties ar pilsētas uzņēmumiem ir plānots uzlabot
pilsētas publisko infrastruktūru, kā arī padarīt to pieejamāku lielākai sabiedrības daļai,
savukārt, uzņēmumiem tas paver iespējas paplašināties, radīt jaunas darba vietas, palielināt
ražošanas efektivitāti, samazināt resursu patēriņu.
Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2014.-2017.g.
Ieņēmumi

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

izpilde
(euro)
79 757 062

izpilde
(euro)
80 078 209

izpilde
(euro)
81 589 394

plāns
(euro)
89 441 913

77 568 288

77 837 009

79 192 855

87 090 957

43 319 033

42 065 982

42 871 023

43 333 351

38 746 088

37 409 671

38 214 391

39 756 096

216 037

386 482

277 075

0

3 067 273

3 392 261

3 370 459

2 889 134

321 426

334 923

356 226

350 000

202 960

12 650

154 517

0

106 949

94 572

112 873

105 000

190 324

84 475

80 538

75 000

62 369

140 642

94 139

30 600

405 607

210 306

210 805

127 521

3 701 408

3 824 009

3 153 465

3 057 246

61 704

36 679

237 545

14 000

Transferti kopā, t.sk.:

30 486 143

31 910 339

32 930 822

40 686 360

Valsts budžeta
transferti

21 156 134

21 750 633

18 691 101

24 565 794

KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
kopā, t.sk.
Nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi kopā, t.sk.:
- Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
- Iepriekšējā gada
nesadalītais
iedzīv.ienāk. nodokļa
atlikums
- Īpašuma nodokļi
-

Azartspēļu nodoklis

-

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

-

-

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
- Ieņēmumi no pašv.
nekust. īpašuma
pārdoš.
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
-

-
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Ieņēmumi

Maksājumi no PFIF
un papildu dotācijas
- Pašvaldību budžetu
transferti
Speciālā budžeta
ieņēmumi kopā, t.sk.
Dabas resursu nodoklis
-

Mērķdotācijas pašvaldības
autoceļu (ielu) fondam
Mērķdotācijas pasažieru
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

plāns
(euro)

8 548 341

9 367 337

13 489 086

15 360 566

781 668

792 369

750 635

760 000

2 167 332

2 220 793

2 357 200

2 350 956

239 547

239 099

264 523

240 000

1 502 292

1 577 829

1 702 195

1 702 195

398 315

379 707

358 664

398 774

27 178

24 158

31 818

9 987

21 442

20 407

39 339

0

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir par 1,36 miljoni euro lielāks, salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu, nodokļu un nenodokļu ieņēmumu un transfertu ieņēmumu
pieauguma rezultātā.
3.1.att.Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.g.-2017.g.

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi sastādīja 42,9 miljoni euro jeb 54,13% no
pamatbudžeta ieņēmumiem (skat.3.1.att.). To apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir
pieaudzis par 805 tūkstoši euro. Viskrasāk nodokļu un nenodokļu ieņēmumu lielumu
pašvaldības budžetā ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. Tā īpatsvars
pašvaldības pamatbudžetā sastādīja 48,3%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
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prognozes Daugavpils pilsētas pašvaldībai bija noteiktas 38,2 miljonu euro apmērā, kas ir
par 3% vairāk nekā gadu iepriekš.
Nodokļa ieņēmumu lielumu pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotie nodokļu
politikas pasākumi. Būtiskākās likumdošanas izmaiņas, kas skāra iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu apmēru, bija minimālās darba algas palielināšana no 360 euro mēnesī
līdz 370 euro mēnesī un nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšana no
165 euro līdz 175 euro. Jāatzīmē, ka iepriekšējos gados bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu pārpilde, taču 2016.gadā nodokļu ieņēmumi netika pārpildīti un atsevišķos
mēnešos tika saņemta kompensācija no valsts budžeta.
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā sastādīja 4,3%.
Pamatojoties uz izstrādāto prognozi, pašvaldības budžetā ieņēmumi bija plānoti 2,6 miljonu
euro apmērā. Budžeta sagatavošanas procesā tika prognozēts, ka 2016.gadā tiks iekasēti
iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli 200,0 tūkstošu
euro apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa izpilde par 19,5% pārsniedza sākotnējo plānu.
Nodokļu administrācijas darbinieki aktīvi strādā pie iepriekšējo gadu nodokļu parādu
iekasēšanas. 2016.gadā tika iekasēti iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādi
610,4 tūkstošu euro apmērā.
Transfertu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā sastādīja 32,9 miljonus euro
(skat.3.1.att.), galvenokārt - mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un speciālo
izglītības iestāžu uzturēšanai, pašvaldības finanšu izlīdzināšanas rezultātā saņemtās
dotācijas un finansējums Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. Ieņēmumi
Eiropas Savienības finanšu politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētiem projektiem sastādīja 1,3 miljonus euro, kas ir mazāk nekā pirms gada, jo
beidzās iepriekšējais struktūrfondu plānošanas periods un projektu finansēšanai paredzēto
ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā ir samazinājies.
Ar 2016.gadu tika ieviesta jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma.
Līdzšinējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas regulējums vairs nenodrošināja visām
pašvaldībām pietiekamus finanšu resursus savu funkciju izpildei, un to pašvaldību
atbalstam, kurām bija zemi vērtētie ieņēmumi. Jaunā izlīdzināšanas sistēmā tika iekļauts
jauns kritērijs - pašvaldības teritorijas lielums un novērstas atšķirības starp lielajām
pilsētām un novadiem. Likums noteic, ka pašvaldību savstarpējās iemaksas un dotācijas tiek
rēķinātas pēc īpašas formulas, ņemot vērā pašvaldību vidējos vērtētos ieņēmumus uz vienu
nosacīto iedzīvotāju, ko veido prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa un
daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas noteikta valsts budžeta likumā. Jaunās finanšu
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izlīdzināšanas sistēmas rezultātā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, pašvaldības
ieņēmumi ir palielinājušies par 4 miljoniem euro.
3.2. Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā sastādīja 71 580 705 euro, kas bija par 3.3%
mazāk kā pirms gada. No tiem 50% tika novirzīti mācību procesa nodrošināšanai, izglītības
iestāžu uzturēšanai un renovācijai, 22% pilsētas infrastruktūras objektu rekonstrukcijai,
teritorijas labiekārtošanai, zaudējumu kompensācijai pārvadātājiem, 12% sociālajai jomai,
9% kultūras un sporta objektu uzturēšanai un pasākumu finansēšanai un 7% pārējiem
izdevumiem (skat. 3.2.att.).
3.2.att.Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2016.gadā

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi (pēc valdības funkcijām) 2014. – 2017.g.
Izdevumu kategorija
2014.gads
2015.gads
2016.gads
2017.gads
izpilde
(euro)

Izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

plāns
(euro)

4 346 409

3 785 144

3 749 160

6 057 886

Vispārējie valdības
dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība

1 254 866

1 284 417

1 570 401

2 155 609

20 174 999

10 594 652

7 008 119

16 596 751

Vides aizsardzība

2 688 564

2 625 200

2 281 272

2 372 615

5 282 284

5 851 750

6 044 383

9 622 279

84 315

305 044

185 540

449 950

Pašvaldības teritorijas
un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
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Izdevumu kategorija

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

izpilde
(euro)

Izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

plāns
(euro)

Atpūta, kultūra un
reliģija
Izglītība

5 556 074

6 575 348

6 468 516

10 723 654

35 211 419

35 113 418

35 965 843

45 366 323

Sociālā aizsardzība

8 035 190

7 885 344

8 307 471

9 851 838

82 634 120

74 020 317

71 580 705

103 196 905

Izdevumi kopā

Izdevumu kategorijā “vispārējie valdības dienesti” finansējums 3 749160 euro
apmērā bija paredzēts pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, pašvaldības
parāda procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem un citiem mērķiem.
Pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, deputātu un komisiju darbībai,
ēku uzturēšanai, mārketinga pasākumiem un citām aktivitātēm izlietoti 3 165 364 euro.
Saimnieciskajā gadā tika turpināti remontdarbi pašvaldības administrācijas ēkā, kā arī ar
pasākumu un citu aktivitāšu starpniecību tika veikta Daugavpils pilsētas tēla popularizēšana
un konkurētspējas veicināšana. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu
biznesa ideju autoriem, trešo gadu pēc kārtas tika rīkots Grantu konkurss „Impulss”.
Daugavpils pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs, tai skaitā,
pašvaldības intereses tiek pārstāvētas Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā un citās organizācijās. Dalības maksa
2016.gadā sastādīja 117 043 euro.
Līdzās summām, kuras tiek novirzītas aizņēmumu pamatsummu dzēšanai, 157 132
euro tika izlietoti procentu nomaksai un bankas pakalpojumiem.
Lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību
vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, līdzekļi 309 621 euro apmērā
tika novirzīti savstarpējiem norēķiniem par pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Sabiedriskās kārtības un drošības funkciju realizēšanai pašvaldības budžeta
līdzekļi izlietoti 1 570 401 euro apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir
pieauguši par 285 984 euro. Sabiedriskās kārtības uzturēšanu, pārkāpēju aizturēšanu,
saukšanu pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzību pilsētas teritorijā ik
diennakti veic Pašvaldības policija. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes
darbības nodrošināšanai 2016.gadā tika piešķirti asignējumi 1 317 949 euro apmērā.
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Pabeidzot videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas darbus pašvaldības
teritorijā, 2015.gada otrajā pusē tika palielināts pašvaldības policijas darbinieku skaits par 4
amata vienībām, kuri veic videonovērošanu un seko pilsētnieku drošībai. Sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšanai, 2015.gada rudenī tika izveidota kājnieku patruļa ar 7
amata vienībām. 2016.gadā tika organizēta otrā Pašvaldības policijas mobilā patruļgrupa, lai
operatīvāk reaģētu uz vienlaicīgiem likumpārkāpumiem. Nepārtraukta patrulēšana ir
nodrošināta 24 stundu darba režīmā, izveidojot 13 jaunas amata vienības. Minēto darbību
rezultātā pieaudzis Pašvaldības policijas budžets, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
gadu.
Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto
pakalpojumu finansēšanu, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā. Izdevumu apmaksa tiek
veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu un, ņemot vērā
iepriekšējo gadu izpildes rādītājus, 2016.gadā izlietoti 87 496 euro. Otro gadu pēc kārtas
notiek daļēja finansējuma piešķiršana no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”. 2016.gadā saņemti 33 645 euro par pakalpojuma sniegšanu
2243 personām iepriekšējā gadā (līdz 15 euro par katru atskurbšanas telpā ievietoto
personu).
Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 164 956 euro tika izlietoti
Glābšanas dienesta darbībai, kurš nepieciešamības gadījumā spēj operatīvi reaģēt uz
negadījumiem gan vasaras, gan ziemas periodā, kā arī veic izglītojošo funkciju par drošības
pasākumiem uz ūdens pilsētas skolu audzēkņiem un pārējiem iedzīvotājiem. Bez tam
Glābšanas dienesta darbinieki piedalās zivju resursu aizsardzības pasākumos un veic
uzraudzību ūdenstilpnēs pašvaldības administratīvajā teritorijā. Salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu, izdevumu apjoms ir zemāks, jo veiktas izmaiņas amatu sarakstā un glābēju
darba grafikos. Iepriekšējā gadā pašvaldības budžetā bija paredzēts finansējums ūdens
transporta un inventāra iegādei, savukārt 2016. gadā tika iegādāti saimniecības
pamatlīdzekļi glābēju funkcijas izpildei.
Izdevumu kategorijā “ekonomiskā darbība” finansējuma apmērs sastādīja
7 008 119 euro. Pēdējos gados izdevumu apjoms šajā nozarē bija ievērojami pieaudzis, jo
pašvaldības ceļu infrastruktūras objektos tika investēti vairāki miljoni eiro, realizējot
Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus. Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas
periods sniegs mūsu pilsētai iespēju arī nākamo gadu laikā saņemt ievērojamus finanšu
resursus infrastruktūras attīstībai. Lai nākotnē izmantotu Eiropas Savienības fondu sniegtās
iespējas, 2016.gadā pašvaldība turpināja

infrastruktūras attīstības tehnisko projektu
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sagatavošanu, paredzot līdzekļus tehniskās dokumentācijas izstrādei

Čerepovas

rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, Ziemeļu rūpnieciskās zonas
publiskās infrastruktūras attīstībai (II kārta), Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās
infrastruktūras attīstībai un citām aktivitātēm.
Pašvaldības budžeta līdzekļi 2016.gadā 2 898 325 euro apmērā tika novirzīti
luksoforu objektu tehniskajai apkalpošanai un uzturēšanai, asfaltbetona seguma ceļu
bedrīšu remontam, greiderēšanas darbiem, ceļa zīmju uzturēšanai, satiksmes organizēšanai
svētku laikā, ātruma vaļņu ierīkošanai, tiltu un transporta pārvadu tehniskai apsekošanai,
zaļo zonu ierīkošanai, būvprojektu izstrādei, auto stāvlaukumu izbūvei, ceļu izbūves
investīciju projektiem. Bez tam, ceļu infrastruktūras uzturēšanas darbos tika ieguldīti
autoceļu fonda līdzekļi, kas bija saņemti pašvaldības speciālajā budžetā.
Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un
kopšanai

tika novirzīti 30 057 euro. Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas

attīstības programmas gala ziņojuma sagatavošanai un juridiskā audita veikšanai - 25 047
euro.
Zaudējumu kompensācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par
pārvadājumiem autobusos un tramvajos sastādīja 3 848 464 euro. Tajā skaitā zaudējumu
kompensācija par pašvaldības piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem – 2 678 802
euro zaudējumu kompensācija (starpība starp pārvadātāju gūtajiem ieņēmumiem un
izdevumiem) – 1 169 662 euro.
Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību Daugavpils administratīvajā teritorijā un
veidotu Daugavpils pilsētas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, īstenojot
pašvaldības tūrisma politiku un veicinot tūrisma nozares attīstību, 2016.gadā savu darbību
uzsāka Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, kas veic kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanu un sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, attīsta tūrisma pakalpojumu klāstu
un koordinē tūrisma pakalpojumu sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Tūrisma
attīstības un informācijas aģentūras sastāvā ir Cietokšņa kultūras un informācijas centrs un
Šmakovkas muzejs. Aģentūras darbības nodrošināšanai izlietoti 186 510 euro.
Izdevumi Eiropas Savienības projektiem sastādīja 19 716 euro, kas bija paredzēti
iesākto projektu turpināšanai – projektam „Proti

un dari”, kura mērķis ir motivēt un

aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā, projektam „Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”,
kura mērķis ir tematiska

ilgtermiņa sadarbība starp ES vietējām un reģionālajām

pašvaldībām, projektam „Gen-Y-City”, kura mērķis ir radīt rīcības tīklu, ieskaitot atbalsta
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politikas aspektus projekta darbības jomā attiecībā uz jauniem uzņēmumiem inovatīvās un
radošās nozarēs un citiem projektiem.
Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un
sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā bija paredzēts finansējums 2 281
272 euro apmērā. Tas tika novirzīts pilsētas ceļu, ietvju un laukumu uzkopšanai 1 452 759
euro apmērā, notekūdeņu savākšanai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbiem un
lietus ūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai 438 826 euro apmērā, piekrītošo zemes gabalu
uzkopšanai 361 903 euro apmērā.
Projekta „50000&1 SEAPs” realizācijai, kura mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju
energopārvaldības integrēšanai pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā”, bija izlietoti
4678 euro. Projektiem bioloģiskās daudzveidības, ainavu aizsardzības un zivju resursu
aizsardzības jomā izlietoti 23 106 euro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai novirzīti līdzekļi 6 044 383
euro apmērā. Šajā izdevumu sadaļā vērojams pieaugums, jo pārskata gada budžetā bija
paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai jauniem Eiropas Savienības
fondu projektiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Budžeta ietvaros 1 460 982 euro tika novirzīti ielu apgaismošanai un ielu
apgaismojuma tīklu apkalpošanai un ielu apgaismojuma būvniecībai. 2 380 708 euro tika
paredzēti pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu
modernizācijai,

dzīvnieku

patversmes

uzturēšanai,

videonovērošanas

sistēmas

paplašināšanai, promenādes izveidošanai, pilsētas infrastruktūras elementu uzturēšanai un
citiem darbiem. Komunālās saimniecības pārvaldes darbībai tika izlietoti 414 304 euro
(administrācijas funkciju izpildei un ēkas apsaimniekošanai).
Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā. Nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā,
īpašumu apsardzei, apdrošināšanai un citām darbībām izlietoti 1 158 510 euro.
Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome kārtējos un
kapitālajos remontdarbos ieguldīja 418 176 euro. Bez tam, pašvaldība

līdzfinansēja

daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumus 40 232 euro apmērā, atbalstot uzsāktās
aktivitātes ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā.
Projektu finansēšanai izlietoti 63876 euro. Starp lielākajiem projektiem var minēt Daugavpils tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas projektus.
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2015.gadā pašvaldība ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Šiem mērķiem 2016. gadā izlietoti 107 595 euro.
Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem. Atbalsta
pasākumiem veselības aprūpes pieejamībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem bija novirzīti
100 000 euro. No pašvaldības budžeta tiek finansēta Sporta medicīnas centra darbība, kas
seko sporta skolas audzēkņu un pārējo sportistu veselības stāvoklim. Speciālistu atlīdzībai
un struktūrvienības darbības nodrošināšanai izdevumu apjoms sastādīja 85 540 euro.
Izdevumu kategorijā “atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi sastādīja 6 468 516
euro. Kā daudzfunkcionāla iestāde ir attīstījusies Latgales centrālā bibliotēka, kas veic
kultūras, izglītības, informācijas un sabiedrības komunikācijas funkcijas pašvaldības
teritorijā un ar sešu bibliotēkas filiāļu palīdzību nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas
pakalpojumu sniegšanu lasītājiem. Galvenais darbības mērķis ir apmierināt esošo lietotāju
vajadzības un piesaistīt jaunus lietotājus. Kopumā bibliotēku darbībai izlietoti 617 492 euro.
Pēdējos gados ievērojami audzis Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētāju
skaits, kurus piesaista jaunās izstādes, ekspozīcijas, privātkolekcijas un pārējie muzeja
rīkotie pasākumi. 2016.gadā muzeja administrācija turpināja iesākto muzeja attīstības un
modernizācijas virzienu. Muzeja darbības un uzturēšanas izdevumi sastādīja 310 878 euro.
Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un
Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kā vienu no efektīvākajiem Daugavpils atpazīstamību
un pozitīvo tēlu veidojošajiem instrumentiem var nosaukt starptautisko kultūras pasākumu,
festivālu, pilsētas svētku organizēšanu, kas veicina kultūras tūrisma attīstību. Atbilstoši
Kultūras pārvaldes sagatavotajam pasākumu plānam, 2016.gadā tika organizēti ikgadējie
pasākumi – Estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss, Pavasara svētku koncerti,
Daugavpils pilsētas svētki, Līgo svētki, Dzejas dienas un citi pasākumi, kā arī popularitāti
ieguvušie mūzikas festivāli - “Daugavpils ReStart 2016”, XI Daugavpils starptautiskais
folkloras festivāls. Pasākumu klāsts tika papildināts ar iepriekš nebijušu, jaunu pasākumu –
Starptautiskais tautas deju sadancis. Iepriekš minēto pasākumu un virknei citu tradicionālo
pasākumu organizēšanai, Kultūras pārvalde izlietoja līdzekļus 533 380 euro apmērā.
Lai sekmētu kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, pašvaldības
teritorijā darbojas vairāki kultūras centri, kuri tiek finansēti no budžeta līdzekļiem –
Latviešu kultūras centrs, Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, Poļu kultūras
centrs un Kultūras pils. Šo centru mākslinieciskie kolektīvi aktīvi piedalās pašvaldības
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rīkotajos pasākumos. Kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms
sastādīja 1 772 566 euro.
Katru gadu ar jaunām pirmizrādēm priecē skatītājus Daugavpils teātris. Teatrālās
darbības atbalstam 2016.gadā finansējums sastādīja 103 000 euro.
Par svarīgu tūrisma objektu ir kļuvis Marka Rotko mākslas centrs, kas sekmē augstas
kvalitātes kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, rada pieeju augstvērtīgām
profesionālās mākslas izpausmēm. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai un
pasākumu īstenošanai izlietoti 860 323 euro.
Daugavpils var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko
audzināšanu un izglītošanu, pateicoties dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijai. Latgales zoodārza
izdevumi 207 168 euro apmērā izlietoti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku
ēdināšanai un remontdarbiem. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā
stāvoklī. 2016. gadā uzsākts iekštelpu kosmētiskais un fasādes remonts.
Lai veicinātu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un
iekļaušanos sabiedrībā, pēc pašvaldības iniciatīvas jau vairākus gadus tiek organizēti vasaras
nodarbinātības pasākumi un tiek rīkotas bērnu vasaras nometnes lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai. Pilsētas jaunieši aktīvi piedalās dažādos pašvaldības un sabiedrisko
organizāciju rīkotajos pasākumos, darbojas Jauniešu neformālajā izglītības centrā. Finanšu
resursu apjoms šīm aktivitātēm sastādīja 395 968 euro.
Sabiedriskās organizācijas, kuras iesniedza projektu pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, pēc to izvērtēšanas, saņēma finansiālu atbalstu no sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda. Kopējā atbalsta summa organizācijām, kas darbojas kultūras
sfērā bija 61 280 euro.
Radot apstākļus atpūtai, garīgo un fizisko spēku atjaunošanai, kā arī augstu sporta
rezultātu sasniegšanai, sporta aktivitātēm tika izlietoti finanšu līdzekļi 1 603 461 euro
apmērā.
Izdevumi projektam „Skolas soma” sastādīja 3000 euro.
Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz
50% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 3 5965 843 euro. Uzsākot
2015./2016. mācību gadu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā bija 48
izglītības iestādes. To starpā ir 28 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās
iestādes, interešu izglītības iestāde Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, kā arī Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola.” Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt
vispārējās izglītības ieguvi un dažādu interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi 32 129 943
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euro apmērā tika novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu
ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa
nodrošināšanai, bezmaksas ēdināšanas programmai, asistentu pakalpojumiem, ēku
remontdarbiem un citiem mērķiem.
Kā Dienvidlatgales reģiona kultūrizglītības reģionālo centru, iecerēts attīstīt
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu. Daugavpils pilsētas dome kopā ar Latvijas
Arhitektu savienību 2015. gadā izsludināja arhitektūras metu konkursu, kura mērķis –
turpināt iesākto Saules skolas vēsturiskā ēku kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3
rekonstrukciju, to veidojot kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu objektu Daugavpils
vēsturiskajā centrā. 2016.gadā uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana Eiropas
Savienības finansējuma piesaistei. Profesionālās skolas finansēšanai izlietoti 866 524 euro,
tai skaitā jaunu izglītības programmu finansēšanai.
Eiropas Savienības līdzfinansēto izglītības infrastruktūras labiekārtošanas projektu
sagatavošanai un īstenošanai izlietoti 263 908 euro.
Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši
Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu
studentiem. Ņemot vērā to, ka SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” saglabājas speciālistu
trūkums vairākās veselības nozarēs, 2015.gada nogalē pašvaldība ir nolēmusi no valsts
budžeta nefinansētiem rezidentiem pilnā apmērā segt izdevumus, kas saistīti ar rezidentu
apmācību. Par ārsta – speciālista piesaistes nepieciešamību lemj Domes Veselības aprūpes
plānošanas komisija. Stipendiju izmaksai un rezidentūras apmaksai tika novirzīti 138 506
euro.
Pārskata gadā pašvaldība veica strukturālas reformas, lai uzlabotu darba efektivitāti.
2016.gada sākumā tika noslēgts Deleģēšanas līgums ar SIA „Daugavpils olimpiskais centrs”,
deleģējot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta noteiktās autonomās
funkcijas

- veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – izrietošus pārvaldes

uzdevumus.
Pārskata gadā sāka darboties jauna profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde
„Futbola centrs Daugavpils”, ar mērķi nodrošināt efektīvāku profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu futbola popularizēšanai un konkurētspējīgas futbola sistēmas
attīstībai pašvaldībā, tai skaitā uzlabojot mācību treniņu procesu futbolā. Jaunās iestādes
darbība tika nodrošināta budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.
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Finansējums sportam - atlīdzībai, nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegādei
sporta nodarbībām, vasaras nometņu organizēšanai, kā arī sporta bāzu uzturēšanai,
labiekārtošanai un citām aktivitātēm sastādīja 2 566 962 euro.
Sociālā aizsardzība

ir viena no pašvaldības prioritātēm un pašvaldības

pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 8 307 471 euro apmērā jeb 12% no
pamatbudžeta izdevumiem.
Gada laikā iestādes „Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde” nosaukums
tika mainīts uz nosaukumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”. Tika
apstiprināts iestādes nolikums jaunā redakcijā un uzlabota iestādes struktūra, kas tika
orientēta uz klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu.
Sociālais

dienests īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības

pasākumus pašvaldības teritorijā, kuru īstenošanai finansējuma apjoms sastādīja 5 924 706
euro. Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošināja pabalstu
izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tika
novirzīti 3 257 467 euro. 2016.gada budžetā bija ieplānoti līdzekļi - dzīvokļa pabalstam,
malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai, garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai, veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām,
medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām), bērnu un pieaugušo cilvēku
ēdināšanai, sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm un pārējai palīdzībai.
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.
Bērnunams – patversme „Priedīte” nodrošina bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo
rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes
iegūšanu. Bērnunama – patversmes „Priedīte” funkciju izpildei izlietoti 706 038 euro.
Pārskata gadā projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" ietvaros
apgūti 182 675 euro. Bez tam, 2016.gadā pašvaldība piedalījās Nodarbinātības valsts
aģentūras līdzfinansētajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, finansējot šo
pasākumu no pašvaldības budžeta 46746 euro apmērā.
Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu
sociālo problēmu risināšanā, Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības
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līdzfinansējums tika piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Līdzekļus no šī
fonda saņēma organizācijas, kuras bija sagatavojušas un iesniegušas pieteikumus atbilstoši
pašvaldībā noteiktajai kārtībai. Sabiedriskajām organizācijām bija piešķirti 25 557 euro.
Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību
aizstāvēšanu nodrošina Bāriņtiesa, kas izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā
iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās
lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas
piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. Šī dienesta darbībai un tā funkciju
nodrošināšanai finanšu līdzekļi sastādīja 167 858 euro.
Pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošina Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais
centrs. Personu skaits, kuras atrodas šī centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki. Pensionāru
sociālā apkalpošanas teritoriālā centra darbībai nepieciešamo līdzekļu apjoms bija 1 253
891 euro.
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2014.-2017.g.
(pēc ekonomiskās klasifikācijas)
Izdevumu
kategorija

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

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

izpilde (euro)
32 300 144
18 679 737
4 259 545
945 464
3 814 371

izpilde (euro)
35 064 500
19 176 973
4 670 130
124 611
3 430 214

izpilde (euro)
36 405 367
18 961 294
5 740 265
44 230
3 917 525

plāns (euro)
37 519 537
29 568 159
6 158 686
7 559
4 731 796

322 352

648 530

359 587

338 146

22 312 507

10 807 112

6 152 437

24 857 824

98 247
82 634 120

74 020 317

15 198
71 580 705

103 196 905

3.3. Speciālais budžets
Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2016.gadā sastādīja 2 357 200 euro, kas ir par 136 407 euro jeb 6.1 % vairāk kā iepriekšējā
gadā. Speciālā budžeta ieņēmumus veido:
- autoceļu fonds, kas paredzēts pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai, ielu seguma bedru
remontam, ielu atjaunošanas darbiem,
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- dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kas tiek novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo
stihisko izgāztuvju likvidācijai, ezeru un ūdenskrātuvju labiekārtošanai, atkritumu
apglabāšanai,
- mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, kas tiek piešķirta zaudējumu
kompensēšanai sabiedriskā transporta pārvadātājam,
- pārējie ieņēmumi.
Speciālā budžeta izdevumu apjoms sastādīja 2 113 015 euro.
Izdevumi, kas tika segti no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 2016.gadā sastādīja
235 174 euro, kuri tika novirzīti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju
likvidācijai – 15850 euro, pilsētas

ezeru un ūdenskrātuvju peldvietu ūdens kvalitātes

kontrolei – 2168 euro, Šūņu ezera piekrastes peldvietu attīrīšana no apauguma un
pārpurvotās augsnes, teritorijas ainaviskā stāvokļa uzlabošanai – 9574 euro, biotualešu
nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai un konteineru uzstādīšanai - 24 407 euro, Gubiščes
ezera piekrastes tīrīšanai un ainaviskā stāvokļa uzlabošanai – 24174 euro, ainaviski
degradētās zemes vienības, Aleksandra ielas rajonā, Daugavpilī, labiekārtošanas darbiem –
15 766 euro, Lielā Stropu ezera piekrastes akvatorijas attīrīšanai un ainaviskā stāvokļa
uzlabošanas vajadzībām – 16 456 euro, rekultivētās atkritumu izgāztuves „Demene” vides
stāvokļa novērtēšanas darbiem un monitoringa novērojumu infrastruktūras pilnveidošanai –
6535 euro, grāvju tīrīšanai, kanālu un nodalījuma joslu tīrīšanai Daugavpils pilsētas teritorijā
– 40995 euro, pilsētas lietus ūdens notekgrāvju tīrīšanai to hidroloģiskās caurplūdes
uzlabošanas vajadzībām – 8941 euro, Avotiņa parka, Valkas ielas 54 rajonā, Daugavpilī,
gruntsūdeņu līmeņa regulēšanas pasākumu nodrošināšanai ar mākslīgās ūdenstilpnes
izveides metodi – 7773 euro, pārģērbšanās kabīņu izgatavošanai un piegādei pilsētas Lielā
Stropu ezera peldvietas rekreācijas infrastruktūras pilnveidošanas vajadzībām – 10128 euro,
zemes vienības, 1.Pasažieru ielā 6A, Daugavpilī, rekultivācijas darbu veikšanai ar mērķi
uzlabot tās ekoloģisko un ainavisko stāvokli – 9877 euro, pludmaļu zonu labiekārtošanai –
9473 euro, Daugavpils Cietokšņa aizsarggrāvja un tam pieguļošās teritorijas attīrīšanai no
apauguma hidroloģiskās noteces uzlabošanas vajadzībām – 6802 euro, pārējiem darbiem –
26255 euro.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētā valsts budžeta Valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācija 2016.gadā 1 493 888 euro apmērā tika izlietota pilsētas ielu
seguma atjaunošanas darbiem – 1 409 456 euro, kustības pārvada pārbrauktuves dzelzceļa
atjaunošanai Kraujas ielā – 45 928 euro, satiksmes drošības uzlabošanai Saules ielā posmā
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no Institūta ielas līdz Vienības ielai – 15 367 euro, satiksmes drošības uzlabošanai Valkas ielā
posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai – 23 137 euro.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta AS “Daugavpils
satiksme” zaudējumu kompensēšanai 358 664 euro apmērā.
Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi novirzīti zaļo apstādījumu atjaunošanai 5358 euro
apmērā, nekustamā īpašuma reģistrēšanai uz pašvaldības vārda un kancelejas nodevas
apmaksai 19 931 euro apmērā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2016.gadā saņēma ziedojumus 39 339 euro apmērā,
tai skaitā:
-

sociālo struktūru un pasākumu atbalstam fiziskas personas ziedoja – 427 euro;

-

sportistu atbalstam ziedoja biedrība „Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru
padome” Jaunatnes sporta fonds - 3656 euro, biedrība „Latvijas Basketbola Savienība” –
500 eiro;

-

pilsētas svētku pasākumiem ziedoja SIA „Devona” 500 euro, AS „SEB” banka 700 euro;

-

izglītības iestāžu labiekārtošanai ziedoja Apvienība „Poļu kopiena” – 16571 euro,
As „Latvijas finieris” – 750 euro;

-

kultūras struktūru un pasākumu atbalstam ziedoja fiziskas personas 11332 euro,
nezināma juridiska persona – 1549 euro, ASV vēstniecība Latvijā – 3354 euro.
3.4. Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Pašvaldības aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka

gadskārtējā valsts budžeta likums. Parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš
kārtējā saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies
atmaksāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā
gada budžeta kopapjoma (pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām).
Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšana un priekšfinansēšana notika piesaistot
aizņemtos līdzekļus Valsts kasē. Daugavpils pilsētas dome pārskata gadā saņēma
aizņēmumu 1 651 174 euro apmērā un veica aizņēmumu atmaksu 5 280 225 euro apmērā.
Saistību apmērs 2016. gadā sastādīja 11,23% 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.
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2016.gada laikā pašvaldība ir saņēmusi aizņēmumus šādiem mērķiem:
Mērķis

Aizņemtā
summa (euro)

Atmaksas
termiņš

302 149

2035.g.

177 932

2036.g.

223 729

2023.g.

254 195

2036.g.

78 204

2036.g.

33 790

2023.g.

198 316

2036.g.

57 412

2036.g.

172 418

2036.g.

28 522

2036.g.

51 561

2036.g.

53 450

2036.g.

19 496

2036.g.

Projektam „Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcija –
Alejas iela (posmā no Lāčplēša ielas līdz Kandavas ielai,
brauktuves un ietvju atjaunošana) un Mazā Dārza un
A.Pumpura iela (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku
ielai)”
Projektam "Būvdarbu veikšanai Sociālo lietu pārvaldes
Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām”
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta (autobusa) iegādei
Projektam "Būvdarbu un būvuzraudzības veikšanai
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā"
Projektam "Apgaismojuma būvniecība Kļavu, Ventspils,
Tukuma, Užvaldes, Kastaņu, Plūmju, Ziemeļu ielu rajonā,
Daugavpilī"
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Projektam "Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz
Šūņu ielai pārbūve un Puškina ielas pārbūve posmā no
Kauņas ielas līdz Dobeles ielai”
Projektam "Jaunas ietves un tilta pār Šuņicas upi izbūvei
Cietokšņa ielā, Daugavpilī"
Projektam "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas
“Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības
kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras
modernizācijas II kārta”"
Projektam “Daugavpils 3.vidusskolas ēdināšanas bloka
pārbūve”
Projektam “Daugavpils 17.vidusskolas sporta zāles,
garderobes un mācību telpas Nr.54 atjaunošana”
Projektam “J.Pilsudska Daugavpils valsts ģimnāzijas
sporta zāles korpusa atjaunošana”
Projektam “Būvniecības darbu veikšana Daugavpils
pilsētas
Čerepovas
rūpnieciskās
teritorijas
infrastruktūras attīstībai”

Pārskata gada beigās aizņēmumu apjoms (pamatsummas) sastādīja 41 350 546 euro.
Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2016.g. sastādīja 7 591 706 euro, tai
skaitā ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” – 2501384
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euro,

studējošo kredītiem – 4132 euro,

projekta „Daugavpils tramvaju transporta

infrastruktūras renovācija” īstenošanai 5 086 190 euro.
Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības (ar procentiem), euro
Rādītājs

2014.gads 2015.gads

2016.gads

2017.gads

Pavisam*

Aizņēmumi

4 204 850 3 880 400

4 252 828

4 155 759

43 820 673

1 003 313

661 403

7 869 336

Galvojumi

392 207

727 201

Citas ilgtermiņa
352 693
59 830
1 454 587 1 578 072 3 176 009
saistības
Ilgtermiņa
saistības
4 949 750 4 667 431 6 710 728 6 395 234 54 866 018
kopā
Saistību apmērs (%)
8.9
8.49
11.23
10.23
x
perioda beigās
*dati no saistošajiem noteikumiem par 2017.gada pašvaldības budžetu (“pavisam”
atspoguļo visas saistības, kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2016.gada)
3.5. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar 2015.gada pārskata gadu
palielinājusies par 434 893 euro.
AKTĪVS
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā

Pārskata
Pārskata perioda Izmaiņas
perioda beigās
sākumā
(+, -)
47 391 718
47 391 718
+ 434 893
37 506 607

36 829 474

+677 133

10 320 004

10 562 244

-242 240

Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījumi uz
31.12.2016. (euro)

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
A/S “Daugavpils satiksme”

2 414 819

SIA “Daugavpils lidosta”

1 009 717

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”

521 050

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”

717 086

SIA

“Daugavpils

dzīvokļu

un

komunālās

saimniecības

uzņēmums"
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Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījumi uz
31.12.2016. (euro)

SIA “Daugavpils ūdens”

6 884 917

SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”

1 062 533

SIA “Parkings D”

56 027

SIA “Labiekārtošana D”

763 474

SIA “Daugavpils autobusu parks”

1 328 440

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca"

3 208 681

A/S "Daugavpils siltumtīkli"

14 520 276

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”
KOPĀ

555 682
37 506 607

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
SIA “Latgales laiks”

22 089

A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”

1 069 723

SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”

9 228 192

KOPĀ

10 320 004

3.6. Saīsinātā bilance
Pašvaldības 2016. gada konsolidētais gada pārskats veidots, iekļaujot šādu iestāžu
pārskatus:
-

Daugavpils pilsētas dome;

-

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;

-

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”;

-

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;
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-

Bērnunams –patversme „Priedīte”;

-

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”;

-

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde
„Futbola centrs Daugavpils”;

-

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra;

-

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes konsolidētais pārskats, kas ietver 28
pirmsskolas izglītības iestāžu, 18 vispārējās izglītības iestāžu un 1 interešu izglītības
iestādes pārskatu.
Gada pārskats, sagatavots kā vienas vienības konsolidētais pārskats, izslēdzot

savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Pārskatu
valūta ir euro.
Posteņa nosaukums

Pārskata perioda

Pārskata perioda

beigās

sākumā

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi

259 343 032

262 723 880

78 044

97 978

2. Pamatlīdzekļi

211 406 070

215 190 708

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

47 826 611

47 391 718

32 307

43 476

Apgrozāmie līdzekļi

16 231 444

12 362 312

5. Krājumi

1 363 006

1 109 850

6. Debitori

2 126 788

2 336 191

320 788

572 318

12 420 862

8 343 953

275 574 476

275 086 192

1. Nemateriālie ieguldījumi

4.Ilgtermiņa

prasības

un

uzkrājumi

nedrošām ilgtermiņa prasībām

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

PASĪVS
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Pārskata perioda

Pārskata perioda

beigās

sākumā

227 854 918

222 257 991

1 193 164

1 193 164

2. Budžeta izpildes rezultāti

226 661 754

221 064 827

Kreditori

47 719 558

52 828 201

3. Ilgtermiņa saistības

37 850 853

41 456 451

4. Īstermiņa saistības

9 868 705

11 371 750

275 574 476

275 086 192

Posteņa nosaukums
Pašu kapitāls
1. Rezerves

BILANCE

3.7. Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums
Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo
zemi zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas
budžeta iestāžu ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un
būvju neatņemama sastāvdaļa.
Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums 2015.-2016.gadā, euro
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2016.gada pārskats)

AKTĪVS

Pamatlīdzekļi

Atlikusī
vērtība
pārskata
perioda
beigās
211 406 070

Zeme, ēkas un būves

192 075 272

t.sk. - dzīvojamās ēkas

7 636 809

Atlikusī vērtība
pārskata
perioda sākumā

Izmaiņas
2016.gadā,
salīdzinot ar
2015.gadu

215 190 708

- 3 784 638

201 238 696

- 9 163 424

7 656 308

-19 499

-

nedzīvojamās ēkas

56 987 205

61 140 346

- 4 153 141

-

transporta būves

87 275 801

83 233 754

-4 042 047

-

zeme zem ēkām un būvēm

13 631 029

14 404 479

- 773 450

-

1 091 807

1 083 548

+ 8259

-

atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
pārējā zeme

6 946 811

6 887 357

+ 59 454

-

inženierbūves

18 634 742

19 179 261

-544 519

pārējais nekustamais
īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

3 913 115

3 611 596

+301 519

1 370 483

1 457 791

-87 308

8 301 588

7 908 931

+392 657

-
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Atlikusī
vērtība
pārskata
perioda
beigās

Atlikusī vērtība
pārskata
perioda sākumā

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

1 974 879

1 879 609

+95 270

5 604 150

777 540

+ 4 826 610

1 893 474

1 887 937

+ 5 537

Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Uzkrājumi nedrošiem avansiem
par pamatlīdzekļiem

53 460

40 204

+ 13 256

109 733

109 733

0

AKTĪVS

Izmaiņas
2016.gadā,
salīdzinot ar
2015.gadu

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība samazinājās
par 2% jeb par 3 784 638 euro, t.sk. sadaļa „zeme, ēkas un būves” samazinājās par 5,0% jeb
par 9 163 424 euro, no tiem:
-

dzīvojamo ēku vērtība samazinājās par 0,25% jeb par 19 499 euro;

-

nedzīvojamo būvju vērtība samazinājās par 7% jeb par 4 153 141 euro;

-

transporta būvju vērtība samazinājās par 6% jeb par 4 042 047 euro;

-

atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme pieauga par 1% jeb par 8259 euro;

-

inženierbūvju vērtība samazinājās par 3% jeb par 544 519 euro;

-

zemes vērtība zem ēkām un būvēm samazinājās par 5% jeb par 773 450 euro,
savukārt, pārējās zemes vērtība pieauga par 1% jeb par 59 454 euro.

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību darbības rezultāti 2016. gadā
4.1.1. Izglītība
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk - DPIP) padotībā ir Daugavpils
pilsētas pašvaldības 28 pirmsskolas un 18 vispārējās izglītības iestādes, 1 profesionālās un 1
interešu izglītības iestāde.
2016.gadā pilsētā darbojās 13 vidējās izglītības iestādes un 5 pamatskolas, kuras
apmeklēja 9330 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4535 bērni, pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” (BJC „Jaunība”) sniedza interešu izglītības iespējas 2896
izglītojamajiem.
Daugavpilī visiem obligāto sagatavošanas pamatizglītības ieguves vecumu (5 gadi)
sasniegušajiem bērniem ir nodrošinātas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pat brīvas
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vietas. Uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2016.gada 31.decembri reģistrēti 145 bērni.
Lielākā daļa no tiem vēl nav sasnieguši pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai
nepieciešamo vecumu vai gaida vietu noteiktā iestādē.
Ņemot vērā vecāku pieprasījumu, uz esošo grupu materiāli tehniskās bāzes
mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gadā palielinājās grupu skaits, kurās
izglītības programma tiek īstenota latviešu valodā un pašlaik pilsētā kopumā darbojas 16
šādas grupas. Pašvaldība ir maksimāli nodrošinājusi sabiedrības pieprasījumu speciālo
pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā: pilsētā strādā 27 speciālās pirmsskolas
izglītības grupas, kas nodrošina agrīno korekcijas darbu bērniem ar īpašām vajadzībām.
Katrā pirmsskolas izglītības iestādē ir pieejams skolotājs logopēds, kurš veic korekcijas
darbu ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi.
Pilsētas izglītības iestādēs uzsāka darbu jaunie skolotāji: augstskolās pedagoga
specialitātes ieguva un darbu uzsāka vai turpina 22 jaunie speciālisti.
Pilsētas

izglītības

iestādes

turpināja

realizēt

iepriekš

licencētās

vispārējās

pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kā arī izglītības programmas ar
padziļinātu priekšmetu apmācību: 3.vidusskolā – programma ar padziļinātu dabaszinību
apguvi, Centra vidusskolā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, 9.vidusskolā – ar padziļinātu
angļu valodas apguvi, Vienības pamatskolā – ar padziļinātu latviešu valodas apguvi, Krievu
vidusskolā-licejā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, 15.vidusskolā jau no 1.klases ir
paredzēta datorzinību apguve. Profesionāli orientēta virziena programmas tiek īstenotas 13.
un 16.vidusskolā.
Izglītības iestādes īsteno arī izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām, kuri tiek integrēti vispārizglītojošajās skolās. Šāda integrācija notiek J.Raiņa
Daugavpils 6.vidusskolā, 11.pamatskolā, 16.vidusskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, Vienības pamatskolā un 12.vidusskolā. 2016.gadā turpināja darboties arī
pedagoģiskās korekcijas programmas J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā un 17.vidusskolā.
Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs centralizētajos eksāmenos (turpmāk - CE)
sasniegtie rezultāti dod iespēju analizēt skolēnu zināšanu līmeni un veikt nepieciešamos
uzlabojumus izglītības iestāžu mācību darbā. IZM Valsts izglītības satura centrs skolēnu CE
rezultātus izsaka procentuāli, atbilstoši skolēna sekmīgi paveiktā darba apjomam. DPIP,
apkopojot 2015./2016.mācību gada Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu CE rezultātus, īpaši
atzīmēja augstu rezultātu (virs 60%) īpatsvaru: Krievu vidusskolā-licejā to uzrādīja 92,26%
absolventu, Valsts ģimnāzijā – 61,02%, 3.vidusskolā – 66,45%, J.Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijā – 56,76% absolventu. Ata Kronvalda fonds Latvijas talantīgo skolēnu
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sasniegumu reitingā par 2015./2016.mācību gadu „mazo” skolu grupā balvu „Lielā Pūce”
piešķīra Saskaņas pamatskolai, bet „lielo” skolu grupā balvu „Mazā Pūce” – Krievu
vidusskolai-licejam. LU Skolu balvu saņēma Valsts ģimnāzija, par sasniegumiem
2015./2016.mācību gadā Krievu vidusskolas-liceja vēstures skolotājas Larisas Želves darbs
tika novērtēts, piešķirot Ata Kronvalda balvu.
Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalījās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus. Ar DPIP Goda rakstu par
sasniegumiem šajos pasākumos tika apbalvoti 178 skolēni, bet LR Ministru prezidenta
Atzinības rakstu saņēma 63 divpadsmito klašu absolventi. 2016.gadā 5 Daugavpils skolēni ir
kļuvuši par starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem, valsts olimpiādēs ir iegūtas 38, valsts un
novada konkursos – 5 godalgotas vietas, mūzikas konkursos – 21 pirmā vieta. Latvijas
40.skolēnu zinātniskajā konferencē ir iegūtas 22 godalgotas vietas. Par skolēnu
sagatavošanu dažāda līmeņa olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām DPIP Goda
rakstu saņēma 127 pedagogi.
11 pilsētas skolās tika ieviesta programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ar mērķi
labvēlīgi ietekmēt gan skolu iekšējo vidi, gan mācību sasniegumu līmeni. 2016.gada oktobrī
ir sākusies izstrādātās programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai pirmsskolas izglītības
iestādē” ieviešana.
Izglītības iestādēs tika īstenotas interešu izglītības programmas atbilstoši 5 interešu
izglītības veidiem: pulciņos darbojās 4733 izglītojamie, no tiem lielākā daļa – 3314 –
kultūrizglītības programmās, 375 – citās izglītojošās programmās, 453 – sporta izglītības
programmās, 240 – jaunatnes darba programmās, 262 – tehniskās jaunrades programmās
un 89 –vides izglītības programmās.
Bilingvālās izglītības jomas pasākumi sniedza atbalstu skolotājiem, nodrošinot iespēju
apmeklēt tālākizglītības kursus, pieredzes apmaiņas seminārus, saņemt individuālas
konsultācijas un metodisku palīdzību. 76 pirmsskolas pedagogi apguva bilingvālo mācību
metodiku Latviešu valodas aģentūras kursos „Bilingvāls pedagoģiskais process pirmsskolā”,
tika organizēts metodiskais seminārs pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāla rotaļnodarbība”,
kā arī DPIP tīmekļvietnē ievietoti atbalsta materiāli integrētas latviešu valodas un satura
apguves īstenošanai mācību procesā pirmsskolā. Tika sagatavoti pamata konspekti
dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 4.klasei. Sešās skolās tika novadīti
semināri vecākiem „Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam mācībās”, kurus apmeklēja 86 1.-
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2.klašu skolēnu vecāki. Tika izvērtēta bilingvālās izglītības realizēšanas kvalitāte trijās
vidusskolās, skolu administrācijai sniegtas rekomendācijas mācību procesa uzlabošanai.
Notika aktīvs darbs karjeras izglītības jomā. Sadarbībā ar DU izglītības iestāžu
skolēniem tika organizēta „Jauno uzņēmēju skola”, karjeras izglītības akcijā „Ēnu diena”
piedalījās 241 skolēns, notika “Karjeras nedēļa 2016”, kurā piedalījās vairāk kā 5000
dalībnieku. Attīstot skolēnos uzņēmējprasmes, 6 skolu skolēni iesaistījās biznesa izglītības
programmā „Skolēnu mācību uzņēmums“. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas profesionālās
izglītības iestādēm tika organizētas Atvērto durvju dienas, Karjeras nedēļa, Amatnieku
pilsētiņa u.c.
Izglītojamie piedalījās dažādos pilsētas pasākumos: sadarbībā ar Daugavpils pilsētas
domes Kultūras pārvaldi un Latviešu kultūras centru tika organizēts Ziemassvētku
pasākums labākajiem izglītojamajiem. Sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzeju izglītojamie piedalījās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā un pasākumā Vienības
laukumā.
Daugavpils izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē
un īstenošanā. Visas skolas piedalījās projektos “Skolas piens un “Skolas auglis”, CLIL
(Contentand Language Integrated Learning – Integrēta satura un valodas apguve) projektā
darbojās 14 skolas, Latvijas Veselību veicinošo skolu tīklā iesaistījušās 12 Daugavpils
pilsētas izglītības iestādes – 10 skolas un 2 pirmsskolas izglītības iestādes.
2016.gadā ES projektu programmas izglītībā Erasmus+ 2014-2020 Daugavpils pilsētas
izglītības iestādēm kopumā apstiprināti projekti par kopējo summu 148656 euro, kuri tiks
īstenoti dažādos termiņos (1 – 2 gadi) un pievienosies jau īstenojamajiem no iepriekšējā
gadā atbalstītajiem. DPIP uzsākusi īstenot Erasmus+ programmas stratēģiskās sadarbības
partnerības projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS” Nr.2016-1-TR01KA201-034102), turpina īstenot projektu Erasmus+ programmas skolu izglītības stratēģisko
partnerību jomā „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības
institūcijām” (Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational
Institutions, nr.2015-1-SK01-KA201-008937). DPIP ir uzņēmusi arī starptautisku delegāciju
viesus dažādu projektu ietvaros, tādējādi popularizējot pilsētu, Latvijas izglītības sistēmu.
Platformas eTwinning lietojums ir viena no prasībām jaunajā ES projektu programmā
Erasmus+ un vairāk kā 20 pilsētas izglītības iestādes darbojas, īstenojot projektus
internetvidē.
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DPIP noslēdza darbību Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras tīklā, kurā
darbojoties bija iespēja apmeklēt daudzas Latvijas pašvaldības, izstrādāja saistošus
dokumentus pedagogu motivācijas veicināšanai. Euroscola projektu, kura ietvaros iespējams
apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā 24 jauniešiem un 2 pedagogiem, 2016.gadā īstenoja
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.
2016.gada 7.decembrī tika noslēgts trīspusējs sadarbības līgums ar Polockas Valsts
universitāti un Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Novopolockas pilsētas
izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļu.
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu DPIP 2016.gadā
organizēja jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot 13 – 14 gadus veciem
izglītojamajiem 340 darbavietas skolās, bet jauniešiem, kas vecāki par 15 gadiem, 222 vietas
izglītības iestādēs.
DPIP Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošināja centralizētās grāmatvedības
funkcijas padotībā esošajām izglītības iestādēm, izņemot Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskolas „Saules skola”.
Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni bez
maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, bet profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti 50% apmērā. No 2015.gada
1.septembra bez maksas izglītības iestādēs tika ēdināti vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klašu
skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kas apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu sagatavošanās grupās.
Gada laikā pašvaldībā licencētas 30 neformālās izglītības programmas un pagarināts
īstenošanas termiņš 10 programmām.
485 pilsētas iedzīvotājiem noorganizēti un novadīti Daugavpils pilsētas domes
finansētie (25812 euro) bezmaksas latviešu valodas kursi 100 stundu programmas ietvaros
dažādos valodas zināšanu līmeņos.
Kopš 2016.gada 1.janvāra tika palielināta minimālā mēnešalga valstī līdz 370 euro,
tāpat tika palielinātas arī zemākās apkalpojošā personāla amatalgas saskaņā ar Daugavpils
pilsētas domes norādījumiem.
2016.gada vasarā tika pieņemta virkne Ministru kabineta noteikumu attiecībā uz
pedagogu atalgojumu, kā rezultātā ar 01.09.2016. tika ieviests jaunais pedagogu darba
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apmaksas modelis, kas palielināja pašvaldības finansiālo slogu, finansējot pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu algu paaugstinājumu.
DPIP ir izstrādājusi “Pedagogu slodžu sadales kārtību”, jauno Korupcijas risku analīzes
un pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.-2020.gadam. No augusta līdz oktobrim DPIP
sadarbībā ar IKVD organizēja profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināru skolu
direktoriem.
2016.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma mērķprogrammu
ietvaros turpināja bērnu skapīšu nomaiņas mērķprogrammu, kuras ietvaros 2016.gada
nogalē tika veikts iepirkums garderobes skapīšu izgatavošanai 11 pirmsskolas izglītības
iestādēm. 2016.gada nogalē iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par elektroiekārtu
piegādi Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, noslēgti līgumi par mēbeļu piegādi izglītības
iestādēm, turpināta datorklašu atjaunošanas programma, kā arī veikti citi būtiski iekšējās
vides uzlabojumi.
Remontu ietvaros DPIP kā būvniecības procesa dalībnieks „Pasūtītājs” piedalījās
būvdarbu realizācijā 17.vidusskolas un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā, 3.vidusskolas
ēkas ēdināšanas bloka pārbūvē. Veikta 5 skolu ēku un 8 pirmsskolas izglītības iestāžu ēku
būvkonstrukciju, pamatņu tehniskā apsekošana.
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentu ir uzsākta būvdarbu
realizācija šādos objektos:
- J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusa atjaunošana;
- objektā

“Daugavpils

5.pirmskolas

izglītības

iestādes

ēkas

"Spārīte"

energoefektivitātes paaugstināšana”;
- objektā “Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas
enerģijas patēriņa ēku”;
- objektā

“Daugavpils

3.pirmsskolas

izglītības

iestādes

energoefektivitātes

paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī”.
Tāpat tika realizēta virkne ārpuskārtas remontdarbu pilsētas skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs. Ārkārtas remonti pirmsskolas izglītības iestādēs galvenokārt ir saistīti ar
avārijas seku likvidēšanu, jo pirmskolas izglītības iestāžu ēkas ir novecojušas un tām ir
nepieciešams kapitālais remonts.
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Turpinot darbu pie centralizētās grāmatvedības sniegto pakalpojumu pilnveidošanas,
tika izstrādāti un papildināti vairāki saimniecisko darbību reglamentējošie DPIP normatīvie
dokumenti: „Līgumu aprites noteikumi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”, „Preču un
pakalpojumu iegādes kārtība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības
iestādēs”, „Metodiskā darba organizēšanai paredzēto līdzekļu izmantošanas kārtība”,
„Kārtība, kādā notiek darbinieku aizvietošana pirmsskolas izglītības iestādēs to prombūtnes
laikā”, kā arī virkne citu dokumentu.
2016.gadā DPIP padotībā esošajās iestādēs un auditējamajās sistēmās tika veikti
iekšējie auditi: finanšu resursu izlietošanas lietderīguma izvērtēšana, atsevišķu amata
vienību efektivitātes izvērtēšana, personāla vadības, finanšu vadības, iekšējās un ārējās
komunikācijas audits.
DPIP veiktajiem pētījumiem ir pedagoģiska ievirze, tie analizē situāciju izglītības
iestādēs, salīdzinot tās dinamiku gada griezumā. Pamatojoties uz pētījumiem, tiek veikti
secinājumi turpmākai darbības plānošanai. Tika veikts pētījums „Skolēnu ēdināšana” un
„Skolas soma”, sadarbībā ar DU tika veikts pētījums par Daugavpils pilsētas 4.klašu skolēnu
stāju un fizisko īpašību rādītājiem trijās skolās. 2016.gada aprīlī – maijā tika veikta skolēnu
vecāku un pedagogu aptauja 1., 5., 8., 10.klasēs, lai izanalizētu Daugavpils Vispārējās
izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2013.-2017.gadam pamatuzstādījumu
realizāciju un plānotu turpmāko darbību.
Interešu izglītība. Sadarbībā ar DPIP, pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem un
direktoru vietnieku audzināšanas darba jomā MA un BJC “Jaunība” tika izstrādāta Daugavpils
pilsētas interešu izglītības attīstības koncepcija 2016.-2020.gadam, kurā tika plānota ne tikai
vīzija, bet arī izvērtēts interešu izglītības darbs Daugavpils pilsētā trīs iepriekšējo gadu laikā.
Skolas aktīvi piedalījās visos tradicionālajos konkursos un pasākumos, Integratīvās
mākslas festivāla koncertā bērniem ar īpašām vajadzībām “Nāc līdzās”, “Starptautiskās
Rēriha centra Latvijas nodaļas” grupas organizētajā konkursā “Latvijas simtgades ceļš –
“Skaistuma ceļš”.
BJC „Jaunība” pulciņos darbojās 2896 audzēkņi, no tiem kultūrizglītībā – 1450
audzēkņi, tehniskās jaunrades programmās 372 audzēkņi, sporta izglītības programmās 266
audzēkņi, bet mikrorajonu bērnu klubos brīvo laiku pavada 808 audzēkņi.
Interešu izglītības jomā tika rīkoti un apmeklēti 36 informatīvi un izglītojoši semināri,
17 valsts nozīmes pasākumi un konkursi, pilsētas skolām organizēti 26 pasākumi. BJC
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“Jaunība” radošie kolektīvi piedalījās dažāda mēroga konkursos un sasniedza augstus
rezultātus: Latvijas skolu teātru izrāžu parādē “TEATRONS”, Starptautiskajā mūsdienu deju
festivālā konkursā “Fireworks of talents” Prāgā (Čehijā), II Vislatvijas akordeonistu
izpildītāju konkursā Rēzeknē u.c. Novada, valsts un starptautiskā mēroga konkursos un
sacensības kopā ir iegūtas 95 godalgotas vietas. 2016.gada novembrī Latvijas Triatlona
federācijas valde atzina BJC “Jaunība” skolotāju Anatoliju Levšu par labāko triatlona treneri
valstī.
2016.gadā tika svinēta BJC “Jaunība” 70.dzimšanas diena un vairāki skolotāji par labu
darbu un savu audzēkņu sasniegumiem saņēma Daugavpils pilsētas domes un DPIP
Pateicības rakstus, rīkoja gan savas, gan savu audzēkņu personālizstādes.
Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk – LCB) un filiāles pārskata gadā darbojās
atbilstoši 2016. gadā izvirzītajām prioritātēm un saskaņā ar apstiprināto darba plānu, kurā
tika ietvertas attiecīgajā gadā veicamās aktivitātes un par tām atbildīgie darbinieki.
2016. gadā LCB un tās filiālēs tika reģistrēti 17 985 aktīvie lietotāji , no kuriem 6858
(38% no kopskaita) ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Salīdzinot ar 2015. gadu, aktīvo
lietotāju skaits ir samazinājies par 1.3%, taču par 1% ir pieaudzis bērnu skaits līdz 18
gadiem. LCB vienotajā lietotāju datubāzē reģistrēti 15 240 unikālie lietotāji (-1.7% pret
2015. gadu). Starpība starp reģistrētiem un unikāliem lietotājiem veidojas tāpēc, ka daudzi
lietotāji vienlaikus apmeklē vairākas bibliotēkās.
Lietotāju skaita negatīva dinamika ir saistīta ar pilsētas iedzīvotāju skaita
samazināšanos. Un patiesībā lietotāju procents no iedzīvotāju skaita pašvaldībā LCB un
filiālēs divu gadu laikā ir palicis gandrīz nemainīgs un sastāda 16% no kopējā iedzīvotāju
skaita. Pārskata periodā LCB un tās filiāles turpināja apkalpot dažādu kategoriju lietotājus:
strādājošos, bezdarbniekus, pensionārus, skolēnus, studentus u.c. (skat.4.1.1.1.att.)
Pārskata periodā fizisko apmeklējumu kopskaits LCB un filiālēs ir 208 996
apmeklējumi, t.sk. 85 342 apmeklējumi bērniem un jauniešiem. Attālināti jeb virtuāli
lietotāji bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 81 944 reizes.
Pārskata periodā lietotājiem tika izsniegti 447 252 izdevumi (grāmatas, periodiskie un
nošu izdevumi, audiovizuālie dokumenti, e-grāmatas u.c.). No kopējā izsnieguma skaita 125
105 izdevumi izsniegti bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.
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4.1.1.1.att.LCB un tās filiāļu lietotāju sastāvs 2013.–2015. gados (datu avots: BIS ALISE)

Pārskata gadā LCB turpināja sniegt arī bezmaksas pakalpojumus, kas tika orientēti uz
noteiktu lasītāju grupu:
• dažādu bibliotēkas krājuma iespieddarbu piegādi lietotāju dzīvesvietā;
• praktisku nodarbību vadīšanu ārpus bibliotēkas telpām (personām ar garīgās
attīstības traucējumiem, pensionāriem u.c.). Nodarbības tika organizētas Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas dienas centra apmeklētājiem, 1. speciālās pamatskolas, pirmsskolas izglītības
iestādes Nr.15, Bērnu sociālās aprūpes centra “Kalkūni” audzēkņiem u.c.
2016. gadā LCB un filiālēs tika rīkotas 565 izstādes, tai skaitā 529 literatūras izstādes
un 36 mākslas (gleznu, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju) izstādes. Gada laikā
organizēti 639 tematiski pasākumi dažādām lietotāju grupām. Novadītas 34 ekskursijas pa
bibliotēku vietējiem iedzīvotājiem, kā arī viesiem no citiem Latvijas reģioniem un tūristiem
no Lietuvas, Vācijas, Baltkrievijas, Krievijas.
Pārskata periodā bezmaksas datorkursus apguva 75 Daugavpils seniori, savukārt angļu
valodas kursus – 58 seniori. 2016. gadā LCB turpināja piedāvāt lietotājiem bezmaksas angļu
valodas kursus iesācēju un vidējā līmeņa grupā. Pārskata gadā ir vairāk kā dubultojies angļu
valodas kursos apmācīto personu skaits – 44 personas.
Pārskata gadā LCB tika ieviests jauns pakalpojums māmiņām ar maziem bērniem –
ierīkots īpašs bērnu stūrītis, kur lasītāji, kas atnākuši uz bibliotēku ar maziem bērniem, var
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uz laiku nodarbināt savus mazuļus ar grāmatiņām, krāsainiem zīmuļiem, bilžu mīklām un
rotaļlietām.
2016. gadā bibliotēkā tika realizēti vairāki projekti un lasītprasmes veicināšanas
programmas:


Projekts “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 2. kārta.

Projekta ietvaros tika rīkotas 10 tikšanās ar populāriem latviešu rakstniekiem
Daugavpilī, dāvājot pilsētniekiem unikālu iespēju klātienē diskutēt par literatūru ar tautā
iemīļotiem autoriem. Šajos pasākumos tika iesaistīta plaša auditorija – kopskaitā 615 cilvēki.
Projektu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.


LCB lasītprasmes veicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”.

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika organizēta un veiksmīgi aizvadīta vasaras
lasītprasmes veicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”, kas jau piekto gadu pēc
kārtas piedāvāja skolēniem izglītojošus un izklaidējošus pasākumus saturīgai laika
pavadīšanai skolas brīvlaikā. Programmas pasākumus aktīvi apmeklēja gan individuāli
interesenti, gan bērnu vasaras nometņu grupas. Triju mēnešu laikā programmā iesaistījās
193 individuālie dalībnieki un 1 354 bērni no vasaras nometnēm.


Nacionālā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”.

Pārskata gadā LCB filiāles aktīvi iesaistījās lasītprasmes veicināšanas programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2016. gadā programmas dalībnieku skaits sasniedza 538
(pret 2015. gadu +51). Programmas čaklākie lasītāji ir pirmsskolas vecuma bērni vecuma
grupā 5+. Šajā vecuma grupā darbojās 218 eksperti.
LCB 2016. gadā iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas pilotprojektā “E-GRĀMATU
bibliotēka”. Projekts pavēra iespēju publisko bibliotēku lietotājiem bez maksas lasīt egrāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Pilotprojekta laikā (kas ilga 5 mēnešus)
interneta vietnē https://e.alise.lv lietotājiem bija pieejamas 27 e-grāmatas – izdevēju
“Zvaigzne ABC”, “Jumava” un Jāņa Rozes apgāda izdotie Latvijas autoru darbi.
2016. gadā ikvienam bibliotēkas apmeklētājam bija pieejami Daugavpils pilsētas
pašvaldības publiskie pārskati no 1999. gada līdz 2015. gadam. LCB ir publiski pieejami
Daugavpils pilsētas domes informatīvie izdevumi – ar tiem ir iespējams iepazīties uz vietas
bibliotēkas telpās, kā arī brīvi paņemt līdzi.
Sadarbojoties ar citām pašvaldības institūcijām, bibliotēkas apmeklētajiem tiek
nodrošināta aktuālākās informācijas pieejamība par pasākumiem, aktivitātēm un
saistošākajiem notikumiem, ko organizē Daugavpils Kultūras pārvalde, Izglītības pārvalde,
Sporta un jaunatnes departaments, arī tādas pašvaldības pakļautībā esošās iestādes, kā
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Māla mākslas centrs, Daugavpils
Kultūras pils. Bibliotēkā ir pieejamas iepriekšminēto iestāžu organizēto pasākumu afišas un
bukleti. Informācija par aktuālākajiem un nozīmīgākajiem kultūras pasākumiem sadarbības
iestādēs ir pieejama arī LCB mājaslapā www.lcb.lv.
4.1.2. Sports un darbs ar jaunatni
2016. gada 1. jūlijā ar domes lēmumu tika izveidots Daugavpils pilsētas domes
Sporta un jaunatnes departaments. Departamenta galvenie uzdevumi sporta jomā ir
koordinēt sporta pasākumu norisi, organizēšanu Daugavpils pilsētā, sekmēt Daugavpils
pilsētas sportistu piedalīšanos plaša mēroga un augsta līmeņa sacensībās, kā arī veicināt
bērnu, jauniešu, tautas, cilvēku ar īpašām vajadzībām un veterānu sporta attīstību.
2016. gada laikā sportisti sasniedza augstvērtīgus rezultātus ne tikai Latvijas, bet arī
vispasaules mērogā. Tika rīkotas treniņnometnes, organizēti pilsētas čempionāti daudzos
sporta veidos, veikts aktīvs darbs tautas sporta attīstībā un iedzīvotāju piesaistē veselīgam
dzīvesveidam.
2016. gadā 165 sportisti piedalījās 39 sacensībās ārzemēs un 868 sportisti piedalījās
74 Latvijas sporta sacensībās un čempionātos. Pārskata gadā Daugavpilī noorganizēti 67
dažāda mēroga sporta pasākumi.
Daugavpils sportistu panākumi 2016. gadā:


Anastasija Grigorjeva Eiropas čempionātā cīņas sporta veidos kļuva par četrkārtējo
Eiropas čempioni brīvajā cīņā. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs izcīnīja 8.vietu.



Eiropas čempionātā grieķu-romiešu cīkstonis Nikita Masjuks izcīnīja augsto 5.vietu.



Daugavpils pāra-airētāji Eduards Pupels un Žanna Cvečkovska piedalījušies
Riodežaneiro paraolimpiskajās spēles, kur izcīnīja 11.vietu. Sekmīgi viņi arī startēja
Eiropas čempionātā airēšanā uz trenažieriem Ungārijā - tika izcīnītas trīs medaļas!
Par Sudraba medaļu ieguvējiem kļuva Eduards Pupels un Žanna Cvečkovska, bet
Andrejs Kirins šajās sacensībās ieguva trešo vietu.



Pludmales volejboliste Anastasija Kravčenoka pārī ar jūrmalieti Tīnu Graudiņu kļuva
par Eiropas U22 čempionēm pludmales volejbolā.



Eiropas kadetu čempionātā brīvajā cīņā cīkstone Jekaterina Jermaļonoka izcīnīja
trešo vietu.



Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs izcīnījis pasaules jaunatnes olimpiādes sudraba medaļu.



Jaunā paukotāja Nellija Mihejeva Eiropas kausa izcīņas otrajā posmā U14 vecuma
grupā izcīnījusi otro vietu.
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Eiropas čempionātā Shotokan karatē Veronika Moskaļova kadetu sacensībās kumitē
grupā izcīnīja zelta medaļu.



“Baltic States Karate Championship” Deniss Kuranovs kumite kategorijā 14-15 gadus
veco sportistu konkurencē izcīnīja pārliecinošu pirmo vietu.



Latvijas ziemas čempionātā peldēšanā no Daugavpils peldētājiem visaugstāko
rezultātu sasniedza Pāvels Vilcāns. 200 metru peldējumā uz muguras Vilcāns ne tikai
uzvarēja, bet arī laboja sacensību rekordu – 1:58,07 minūtes. Vēl vienu zelta medaļu
izdevās iegūt 400 metru kompleksajā peldējumā.



Daugavpils cīkstoņi veiksmīgi startējuši Latvijas čempionātā cīņā pieaugušajiem.
Kopumā tika izcīnītas 26 medaļas, no kurām astoņas bija zelta. Lielu atsvaru pilsētas
panākumos deva grieķu-romiešu cīņas pārstāvji. Par valsts čempioniem kļuva
Aleksandrs Jurkjans, Nikita Masjuks, Artjoms Petkuns un Aleksandrs Safonovs.
Brīvajā cīņā vīriešiem par valsts čempioniem kļuva Alans Amirovs un Aleksandrs
Pomjalovs. Sieviešu cīņā Daugavpils komandai bija pārliecinoša pirmā vieta.



Daugavpils Sambo un džudo centra „Singitaj” audzēkne Jūlija Stankeviča kļuvusi par
Latvijas atklātā čempionāta uzvarētāju vecuma grupā līdz 18 gadiem.



Latvijas 2016. gada jauniešu šaha čempionāta finālsacensībās vecuma grupās no 8
līdz 18 gadiem šahiste – meistarkandidāte Elizabete Limanovska kļuva par
pieckārtējo Latvijas čempioni šahā.



Latvijas 4. Olimpiādē Daugavpils pilsētas komanda uzrādīja ļoti labu rezultātu izcīnot
13 zelta, 11 sudraba un 19 bronzas medaļas. Neoficiālajā pilsētu ieskaitē Daugavpils
ieņēma ceturto vietu. Individuāli jāizceļ Valēriju Petrovu un Dmitriju Jurkeviču, kuri
ieguva pa divām zelta medaļām vieglatlētikā.



Daugavpils pilsētas komandas veiksmīgi startējušas komandu sporta veidos
basketbolā, futbolā, volejbolā un hokejā. Daugavpils basketbolistes Eiropas Jaunatnes
basketbola līgas debijā ieņēma augsto 6. vietu. Sieviešu basketbola līgā Daugavpils
Universitātes meitenes izcīnījušas sudraba medaļas, kas ir labākais sasniegums mūsu
komandai šajā turnīrā. Latvijas Jaunatnes basketbola līgas turnīros pirmo reizi
vēsturē Daugavpils kļuva par valsts čempionēm U12 un U16 vecuma grupās
meitenēm. Vairākas Daugavpils basketbolistes kļuvušas par stabilām Latvijas
jaunatnes izlašu kandidātēm. Latvijas Jaunatnes basketbola līgā U17 vecuma grupā
tika iegūtas sudraba godalgas. Latvijas Telpu futbola Virslīgas čempionātā BFC
„Daugavpils” izcīnīja ceturto vietu.

Daugavpils/LDZ Cargo hokejisti pirmo reizi

vēsturē uzvarējuši Latvijas 1. hokeja līgā. Sieviešu futbola komanda veiksmīgi
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spēlējusi Latvijas Sieviešu 1. līgas čempionātā, kur ieņēma trešo vietu. Latvijas
jaunatnes volejbola čempionātos par valsts čempioniem kļuva vairākas puišu un
meiteņu komandas.


Triatlonisti Latvijas čempionātā sprinta distancē elites grupā ieguva pirmo vietu.



Spīdveja klubs „Lokomotīve” otro gadu pēc kārtas kļuva par čempioniem Polijas Nice
spīdveja līgā.



Latvijas mērogā Daugavpils sportisti joprojām ieņem vadošās vietas tādos sporta
veidos kā bokss, brīvā cīņa, grieķu-romiešu cīņa, svarcelšana, ložu šaušana,
paukošana, biatlons, taekvondo, karatē, vieglatlētika, airēšana, futbols, volejbols un
hokejs.

Lielākie pasākumi sporta dzīvē 2016. gadā:


Tradicionāli norisinājās augsta līmeņa starptautiskās sacensības boksā (brāļu
Purvinsku piemiņas turnīrs), grieķu-romiešu cīņā (brāļu Krupeņinu piemiņas
turnīrs), vieglatlētikā (H.Silova turnīrs augstlēkšana), volejbolā ( F.Vilcāna piemiņas
kauss), futbolā („Daugavpils Cup”), turpināta tradīcija 8. martā aizvadīt sieviešu
hokeja maču, kas jau otro gadu tika apvienots ar īpašo sieviešu dienas skrējienu, kurā
varēja piedalīties daiļā dzimuma pārstāves un arī vīrieši.



Ar vērienīgiem pasākumiem pilsētā tika atzīmēta Veselības nedēļa, kurā iesaistījās
vairāk kā seši tūkstoši iedzīvotāju. Vairāki simti dalībnieku piedalījās arī „Sniega
dienā”.



No 17. septembra līdz 23. septembrim norisinājās Eiropas Komisijas iniciatīva
“Eiropas Sporta nedēļa”. Daugavpilieši aktīvi darbojās visas nedēļas ietvaros,
organizējot un piedaloties dažādos sporta pasākumos.



2016. gadā Daugavpils cīnījās par “Latvijas Spēcīgākās pilsētas” titulu. Vairāk kā 130
daugavpilieši Vienības laukumā kopsummā pacēla 214 790 kilogramus.



Pirmo reizi vēsturē Daugavpils Olimpiskajā centrā notika Deivisa kausa cīņa tenisā.
Jāņem vērā, ka Deivisa kausa cīņa ir prestižākās komandu sacensības pasaulē, tādēļ
Daugavpils ieguva unikālu iespēju vērot mačus klātienē.



Turpinot spīdveja tradīcijas, notika viens no Eiropas čempionāta finālposmiem.



Pirmo reizi vēsturē notika Eiropas čempionāts svara bumbu celšanā jauniešiem U-16
un U-18 vecuma grupās, kur Latvijas sportisti 11 komandu konkurencē izcīnīja
2.vietu.



Septembrī pirmo reizi vēsturē norisinājās Eiropas ziemeļvalstu čempionāts
paukošanā ar špagu junioriem. Uz Daugavpili atbrauca vairāk kā 400 sportisti no
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astoņām valstīm. Latvijas sieviešu komanda, kuru pārstāvēja Daugavpils sportistes,
ieguva augsto trešo vietu komandu cīņā.


Daugavpilī pieaug arī skriet gribētāju skaits. To apliecināja rekordliels dalībnieku
skaits tradicionālajos Mežciema un Jaungada skrējienos. Septembrī Daugavpilī
norisinājās krāšņais Holi krāsu skrējiens, kurš neatstāja vienaldzīgu nevienu
dalībnieku, it īpaši mazos bērnus un viņa vecākus.



2016. gadā mikrorajonā “Esplanāde” oficiāli tika atklāts pirmais Baltijā veloparks,
kura platība ir 9000 kvadrātmetri. Teritorijā atrodas četras zonas ar īpaši veidotām
trasēm dažāda vecuma grupu bērniem, jauniešiem, un sporta veidiem, sākot ar bērnu
un kalnu velosipēdiem un beidzot ar skrituļslidām un skrituļdēļiem. Noslēdzoties
Eiropas Mobilitātes nedēļai, Esplanādes veloparks bija viens no 40 laureātiem
konkursa “Draudzīgs velosipēdistam” nominācijā “Velosipēdistiem draudzīgas
infrastruktūras izveide”.
Visi šie rezultāti tika sasniegti, pateicoties Daugavpils pilsētas domes rūpēm un

uzmanībai, sporta organizāciju vadītāju, organizatoru un, pats galvenais, treneru darbam, kā
arī visu pilsētas iedzīvotāju pūlēm, kuri attīsta un pilnveido sportu.
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas
(turpmāk Jaunatnes nodaļa) darbībā viens no prioritārajiem virzieniem ir neformālās
izglītības un jauniešu nevalstisko organizāciju (biedrību) atbalsts un popularizēšana.
2016. gadā Jaunatnes nodaļa kopumā organizēja 26 pasākumus, kuros piedalījās 2522
dalībnieki un 13920 skatītāji. Pārskata gadā rīkotie lielākie pasākumi jauniešiem:


Jauniešu festivāls „Artišoks 2016”



„Aktīvā atpūta kopā ar ģimeni”



Neformālās izglītības laboratorijas un Ziemassvētku gala koncerts

Jaunatnes nodaļa organizē, popularizē un atbalsta Daugavpils pašvaldībā brīvprātīgo
darbu. 2016. gadā darbojās 72 jaunieši, kuri tika uzskaitīti Jaunatnes nodaļā un kuri aktīvi
piedalījās pasākumu organizēšanā, norisē un ieguva jaunas iemaņas, zināšanas un darba
pieredzi. Tika pieņemti noteikumi par kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldībā organizē
brīvprātīgo darbu. Tika noslēgts sadarbības līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru
„Brīvprātīgā

darba

informācijas

sistēmas

satura

administrēšana”

mājaslapā

www.brivpratigie.lv . No 2012. gada līdz 2016. gadam tiek organizēts pasākums “Gada
brīvprātīgais”. 72 brīvprātīgie tika nominēti apbalvošanas ceremonijā “Gada brīvprātīgais
2016”; par Latvijas gada brīvprātīgo atzina brīvprātīgo no Daugavpils – Ņikitu Aļeksejevu.
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Jauniešu neformālās izglītības centra biedrības licencēja 10 neformālās izglītības
programmas. Kopumā Jauniešu centra daudzveidīgo darbību nodrošina 26 jauniešu
organizācijas, kuru ietvaros jauniešiem ir piedāvāta iespēja sevi realizēt gan mūzikas jomā,
gan robottehnikas konstruēšanā, gan arī daudzās citās aktivitātēs.
Jaunatnes nodaļa organizēja bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kas deva iespēju
lietderīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, apgūstot jaunas iemaņas, prasmes un iepazīt Daugavpils
pilsētas skolu un pilsētas draudzīgo atmosfēru bērniem un jauniešiem. Reģistrācija bērnu un
jauniešu vasaras nometnēm pirmo reizi 2016. gadā notika tikai elektroniskā veidā. 2016.
gadā tika organizētas 19 nometnes, kuras apmeklēja 870 bērni un jaunieši.
2016. gadā tika realizētas jauniešu vasaras nodarbinātības programmas 2 posmos –
jauniešiem no 13 līdz 14 gadiem un jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem. Šī programma darbojās
3 mēnešus – jūnijā, jūlijā un augustā. Jaunieši strādāja 2 nedēļas – 10 darba dienas.
Jauniešu vasaras nodarbinātības programmā 13 – 14 gadi tika nodarbināti 340
jaunieši, kuri strādāja 4 stundas dienā Daugavpils pilsētas skolās un saņēma atalgojumu par
veikto darbu. Jauniešu vasaras nodarbinātības programmā 15 – 19 gadi, tika nodarbināti 745
jaunieši, kuri strādāja 7 - 8 stundas dienā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs un
uzņēmumos, saņemot atalgojumu par veikto darbu. Kopā tika nodarbināti 1085 jaunieši, bet
jauniešu

vasaras

nodarbinātības

programmai

Daugavpils

pilsētas

dome

piešķīra

finansējumu 192 962 euro apmērā.
Pārskata gadā tika izveidota Daugavpils pilsētas Jauniešu dome, kuras mērķis ir
nodrošināt Daugavpils pilsētas jaunatnes interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā
arī sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar
jaunatni, veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā
un kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.
2016. gadā izveidota Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija,
kas ir Domes konsultatīva, koordinējoša un problēmas risinoša institūcija, kuras mērķis ir
veicināt jaunatnes politikas plānošanu un īstenošanu Daugavpils pilsētā, kā arī veicināt
jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 2016. gadā ir iesākts arī
darbs pie jaunatnes stratēģijas dokumenta izveides.
4.1.3. Kultūra un tūrisms
2016. gadā Daugavpils pilsētā tika organizēti kultūras pasākumi, kuros piedalījās
pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras
biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas – tai skaitā valsts SIA “Latvijas koncerti”,
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Daugavpils

teātris,

Staņislava

Broka

Daugavpils

Mūzikas

vidusskola,

Daugavpils

Universitāte, Nacionālais kultūras centrs u.c.
2016.gadā darbu turpina interneta mājas lapa un facebook.com lapa, kur regulāri tiek
ievietotas ziņas par Daugavpils pasākumiem un kultūras dzīves jaunumiem. Tas nodrošina
plašākas iespējas informācijas apritei par kultūras dzīves aktualitātēm Daugavpilī.
Lielākie kultūras pasākumi 2016. gadā Daugavpils pilsētā:


No 5. līdz 7.februārim Daugavpilī norisinājās Starptautiskais tautas deju sadancis, ko
rīkoja un atbalstīja Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras
pārvalde, Daugavpils Kultūras pils, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais
kultūras centrs. Pasākuma mērķis bija popularizēt tradicionālo latviešu un cittautu deju,
veicināt mazākumtautību kolektīvu iekļaušanos kopējā tautas tradīciju izkopšanā,
nostiprināšanā un nodošanā tālākām paaudzēm. Sadanča ietvaros notika 2 koncerti un
latviešu, baltkrievu un krievu tautas deju meistarklases, kuras vadīja deju speciālisti no
Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas. Kopumā pasākumā piedalījās 9 dažādu tautību deju
kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Plānots, ka nākotnē Starptautiskais tautas
deju sadancis tiks attīstīts par vienu no Daugavpils festivāliem;



Sadarbībā ar Starptautiskā mākslu festivāla “Slāvu bazārs Vitebskā” (Baltkrievija)
direkciju un Daugavpils Kultūras pili, 28. februārī Daugavpilī tika rīkots Latvijas jauno
estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss, lai noteiktu uzvarētājus dažādās vecuma
grupās, kas tālāk pārstāvēs Latviju XXV Starptautiskajā mākslu festivālā “Slāvu bazārs
Vitebskā – 2016”. Konkursā divās vecuma grupās piedalījās 15 dalībnieki, kurus vērtēja
starptautiska žūrija;



Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde un Daugavpils
Latviešu kultūras centrs 6.martā rīkoja ikgadējo Pavasara koncertu, kas veltīts sievietēm.
Šoreiz tas bija teatrāls koncertuzvedums „Spraud man puķi…”, kurā Andris Ērglis, Liene
Šomase, Normunds Rutulis, Anmary, Dainis Skutelis un Antra Stafecka kopā ar Oranžo
meiteņu trio Intu Gudovsku, Olgu Stupiņu, Anitu Levšu un instrumentālo grupu Jāņa
Strazda vadībā izdziedāja dažādu tautā iemīļotu teātra izrāžu dziesmas ar dzejnieka Jāņa
Petera vārdiem;



12.martā Vienības laukumā norisinājās tradicionālais Krievu kultūras centra rīkotais
pasākums – ieražu svētki, „Plašā Masļeņica”, kas simbolizē ziemas beigas. Plašajā
pasākuma aktivitāšu klāstā tika iekļauta grupas „Яхонтовый Ларь” (Krievija)
koncertprogramma, ko finansiāli atbalstīja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
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No 14. līdz 16.martam Daugavpilī norisinājās ikgadējās Solomona Mihoelsa dienas, kas
veltītas novadnieka, izcilā režisora, aktiera, pedagoga un sabiedriskā darbinieka
Solomona Mihoelsa dzimšanas dienai;



Lieldienu koncerts „Nāc šūpoties!”;



„Mākslas dienas Daugavpilī 2016”;



No 22. līdz 24.aprīlim Daugavpilī notika XI Daugavpils Starptautiskais festivāls, kas šoreiz
izskanēja Ūsiņa zīmē. Festivālā piedalījās 28 folkloras kolektīvi no Latvijas, Baltkrievijas,
Gruzijas, Krievijas un Īrijas, kas dažādos koncertos un danču vakaros sniedza ieskatu
savā tradicionālajā kultūrā. Kā festivāla īpašie viesi ar speciālu programmu festivālam,
kas balstās uz baltkrievu un citu Eiropas tautas mūzikas materiāliem, uzstājās grupa
„Stary Olsa” (Minska/Baltkrievija);



Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svinības Vienības laukumā;



No 30.maija līdz 5.jūnijam norisinājās ikgadējie Daugavpils pilsētas svētki, kas šoreiz bija
veltīti ģimenei. Svētku programmu atklāja koncerti pilsētas mikrorajonos, kur skatītājus
priecēja Daugavpils pilsētas pašdarbības kolektīvi. Svētku programmas ietvaros
skatītājiem bija iespēja redzēt gan pašmāju mākslinieku koncertprogrammas, gan arī
grupu “ASTRO’N’OUT”, “Elpa”, “Mielavs un “Pārcēlāji””, “SPLEAN” (Krievija), Allas
Duhovas deju teātra „TODES” (Krievija) u.c. sniegumu. Lielu interesi un atsaucību, kā
vienmēr, izraisīja arī Avio šovs virs Daugavas, svētku salūts Daugavmalā, un svētku
gājiens, kurā šoreiz piedalījās vairāk kā 3 tūkstoši dalībnieku;



Līgo svētki Stropu estrādē;



Latvijas pirmais kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu” (Pinu, pinu sietu), kura organizēšanā
kopā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Latgales plānošanas reģionu,
Latvijas Nacionālo kultūras centru un Eiropas Minoritāšu centru (Vācija) iesaistījās arī
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde. Latvijas kultūru festivāls, gatavojoties
Latvijas simtgadei, reprezentēja mazākumtautību kultūras daudzveidību. Festivālā
piedalījās aptuveni 1500 dalībnieku no 92 (no tiem 52 mazākumtautību) tradicionālās
kultūras mākslinieciskajiem kolektīviem;



Jūlijā Daugavpils Cietoksnī norisinājās II Starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas
festivāls „Dinaburg – 1812”, kas veltīts Dinaburgas Cietokšņa ugunskristību
204.gadadienai. Festivāla mērķis bija popularizēt Daugavpils (Dinaburgas, Dvinskas)
cietokšņa un pilsētas vēsturi un tēlu, kopt kara vēstures rekonstrukcijas klubu un
mantojuma saglabāšanas biedrību kultūru un tradīcijas, tādējādi veicinot tūrisma un
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uzņēmējdarbības attīstību Daugavpilī. Pasākumā piedalījās dalībnieki ne tikai no Latvijas,
bet arī Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Polijas;


Pirmo reizi Daugavpilī tika organizēts koncertu un pasākumu cikls „Vasaras pilnbriedā”.
Visas vasaras garumā katru nedēļas nogali notika koncerti, brīvdabas kino izrādes,
izklaides pasākumi Dubrovina parkā, Pumpura skvērā, Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzeja pagalmā;



Ikgadējie Dzejas dienu pasākumi;



Rīgas ielas svētki;



Mūzikas un mākslas festivāls „Daugavpils ReStArt 2016”, kurā vesela mēneša garumā
tika piedāvāta virkne augstas klases mākslinieku koncertprogrammu un izstāžu. Tā bija
iespēja pilsētniekiem un pilsētas viesiem iepazīties ar dažādu žanru, stilu, laikmetu
mākslu un mūziku. Festivāla ietvaros Daugavpilī ar savām koncertprogrammām viesojās
Māra Briežkalna kvintets, izcilā Inga Kalna, Sergejs Jēgers, Jolanta Strikaite-Lapiņa,
komponists un pianists Haskells Smalls (ASV), Grodņas apgabala filharmonijas bigbends
(Baltkrievija), Pleskavas apgabala filharmonijas simfoniskais orķestris (Krievija),
pianiste Šviese Čepliauskaite (Lietuva), „CONCERTINO accordion band” (Moldova) u.c.
mūziķi. Dažādās Daugavpils izstāžu zālēs varēja aplūkot tādu mākslinieku, kā Solomona
Geršova (Krievija), Martines Lafon (Francija), Tadeuša Lapinska (Polija), Silvas Linartes,
Anatolija Zelča, Vjačeslava Fomina, Anatolija Šandurova u.c. darbus. Noslēdzās festivāls
ar jau par tradīciju kļuvušo koru mūzikas koncertu, kurā šoreiz uzstājās kori no Latgales;



Lāčplēša diena;



Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi;



Pilsētas egles iedegšana;



Adventes pasākumi;



Otrie Ziemassvētki Vienības laukumā;



Jaunā gada sagaidīšana.
Latviešu kultūras centrs (turpmāk - LKC) 2016.gadā veiksmīgi īstenojis valsts un

pašvaldības kultūrpolitiku Daugavpils pilsētā, ievērojot Latviešu kultūras un mākslas
prioritāti, kā arī pilsētā dzīvojošo nacionālo minoritāšu kultūras vajadzības. Latviešu
kultūras centrs, ciešā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi, ir vadošā iestāde,
kurā norisinās visas nozīmīgākās kultūras aktivitātes pilsētā.
2016.

gadā

organizēti

svētki

un

pasākumi,

gadskārtu

svinības,

valsts,

kultūrvēsturiskie un tradicionālie svētki un koncerti, izglītojoši un izklaides pasākumi,
veicināta kultūras vērtību saglabāšana, izplatība un pieejamība, kā arī kultūrprogrammas
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apmaiņa. Atbalstītas LKC māksliniecisko kolektīvu aktivitātes valsts un pilsētas mērogā,
sekmēta pašdarbības kolektīvu dalība skatēs un kultūras projektu aktivitātēs valsts mērogā.
LKC 2016. gadā realizēja jaunus projektus:
-

sadarbībā ar Latvijas Orķestru asociāciju organizēts I Baltijas valstu jauniešu un
amatieru simfonisko orķestru festivāls NUOVA SINFONIA BALTICA;
- sadarbības līgums ar LNOB (Ādolfa Adāna balets "Žizele", Klasiskās mūzikas
koncerts “Con Amore”);
- Forštadtes svētki mikrorajona iedzīvotājiem;
- Medus un ķiploku svētki Muzikālā augusta ietvaros „Salds kā medus, stiprs kā
ķiploks!”;
- brīvdabas pasākumu cikls “Vasaras pilnbriedā” jūlijā;
Veiksmīgi realizēti muzikālie projekti: bērnu un jauniešu konkurss „Daugavas pērle”
maijā, vasaras nogalē „Muzikālais augusts”, kultūras projekti sadarbībā ar Francijas institūtu
Latvijā (Franču kinokoncerts Mister Méliès & Geo Smile, Mūsdienu mūzikas vakars. James
Germain koncerts.), VSIA „Latvijas koncerti”, mūzikas un mākslas festivāls „ReStart 2016”.
Gada nogale tradicionāli aizritēja Vienības nama dzimšanas dienas zīmē – Raimonds
Pauls, Latvijas Radio Bigbends, Kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” koncertā „Opermūzikas
pērles” 19. decembrī.
Lielākie pasākumi 2016. gadā:
-

Koncerts “Jaungada muzikālais kokteilis”;
NBS orķestra koncerts “NBS 007”;
Vakarēšana. Kopdziedāšana un danči ar „Svātru”;
Koru koncerts Rossini „Miserere”;
XVIII Sporta deju festivāls „Daugavpils kauss – 2016”;
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinības. Jauktā kora „Daugava”
60 gadu jubilejas koncerts;
Projekta “Mana pils” vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts “Danči pilī”;
Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskās kapelas kora koncerts;
Starptautiskā jauniešu simfoniskā orķestra „Baltās naktis” (Sanktpēterburga) un
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas mācību kora koncerts;
Vasaras saulgrieži Dubrovina parkā;
Daugavpils kamerorķestra jubilejas koncerts;
Diriģenta Raimonda Igolnieka 70 gadu jubilejas koncerts;
LKC kolektīvu koncerts “Rakstu rakstus izrakstīju”;
Vokālās grupas FRAMEST Ziemassvētku koncerts u.c.
Sagatavotas un atskaņotas vairākas profesionālo orķestru Daugavpils kamerorķestra

un PPIO „Daugava” koncertprogrammas gada garumā.
Uzturētas aktivitātes LKC filiālēs: atbalstīti pasākumi dažāda vecuma kategorijām
mikrorajona un pilsētas iedzīvotājiem Forštadtes kultūras namā, kā arī radīti labvēlīgi
apstākļi jauniešu brīvā laika pavadīšanai.
2016.gadā kinoteātra „Renesanse” telpās savu radošo darbību turpina bērnu un
jauniešu Zinātkāres centrs.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde Kultūras pils pārskata gadā
organizēja 156 pasākumus, no kuriem 39 % bija maksas pasākumi. Pasākumus apmeklēja
aptuveni 137 954 skatītāji, kas ir par 7% vairāk kā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā “Kultūras
pils” iegādājās koncerta gaismas, skaņas aparatūru un koncertklavieres “BLUTHNER”,
pasākumu un koncertu kvalitātes paaugstināšanai. 2016.gadā „Kultūras pils” telpās tika
organizēti koncerti, teātra izrādes, festivāli, konkursi un skates, cirka un bērnu izrādes,
lekcijas-prezentācijas, konferences un kongresi, absolventu vakari, fotogrāfiju un mākslas
izstādes.
2016.gada oktobrī notika X Starptautiskais jaunatnes cirka mākslas festivāls „PARAD
ALLE”. Jubilejas festivālā piedalījās 15 kolektīvi no Krievijas, Baltkrievijas, Zviedrija, Itālijas,
Lietuvas un Latvijas. Tika aicināti iepriekšējo gadu laureāti un godātie viesi. Galveno balvu
GRAND PRIX saņēma Cirka studija „FANTAZJORI” no Oršas (Baltkrievija) ar numuru
„Ekvilibrs uz spolēm”, kā arī par laureātiem kļuva Daugavpils cirka studijas “Vivat” un cirka
studijas “Jaunība” dalībnieki.
2016.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs Daugavpilī
organizēja un rīkoja vairāk kā 100 kultūras pasākumus. To vidū bija folkloras svētki,
festivāli, svinīgie un svētku pasākumi, koncerti, atpūtas vakari, tematiskie pasākumi bērniem
un pieaugušajiem, radošās tikšanās, grāmatu un mākslas izstādes, ārvalstu viesu uzņemšana
un ekskursiju vadīšana. Krievu kultūras centra pasākumos 2016. gadā piedalījās aptuveni 16
000 Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju, kā arī pilsētas viesu no citiem novadiem un
valstīm.
Īpašu popularitāti Daugavpils pilsētas iedzīvotāju un pilsētas viesu vidū ieguva krievu
tradicionālie svētki – Kristība, “Svjatočnije poteški, “Plašā Masļeņica”, Slāvu kultūras dienas
un jaunievestie svētki „Ģimene kā varavīksne”, “Ģimenes, mīlestības un uzticības diena”.
Gada lielākais pasākums bija “Slāvu kultūras dienas Daugavpilī”, kura ietvaros tika
izdota grāmata par Krievu namu un apbalvoti 8 radošo konkursu, kurus rīkoja Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestāde “Krievu kultūras centrs”, uzvarētāji. Konkursos piedalījās vairāk
nekā 250 Daugavpils pilsētas un novada skolēni.
2016. gadā tika atklāta vēsturiskā ekspozīcija “Republikas dzimšana”, veltīta Latvijas
Republikas 100 gadu jubilejai. Tiek veikti pētniecības darbi kopā ar muzeju un bibliotēku ar
mērķi izveidot Krievu namā jaunu ekspozīciju “Kultūras dzīve Daugavpilī 20.gadsimtā”.
2016.gadā Krievu kultūras centra ekspozīcijas apmeklēja vairāk kā 1800 cilvēku, kas
ir par 9,6% procentu vairāk kā iepriekšējā gadā. Viņu vidū bija skolēni, studenti, pasniedzēji
un skolotāji, kultūras iestāžu darbinieki, seniori, sociālā dienesta klienti, Daugavpils pilsētas
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un novada iedzīvotāji, tūristi, kā arī ārzemju delegācijas no Amerikas, Lielbritānijas, Vācijas,
Izraēlas, Itālijas, Spānijas, Horvātijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas un
Turcijas.
2016.gads Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei Poļu kultūras centram bija
notikumiem bagāts – tika realizētas daudzas ieceres un projekti. 2016. gada februārī tika
organizēts VIII Starptautiskais poļu jauniešu reliģisko dziesmu festivāls. Martā notika
kārtējais reģionālais poļu un latviešu dziesmu konkurss. Sadarbībā ar Polijas Republikas
vēstniecību Rīgā un Latvijas Universitāti tika realizēts Starptautisks projekts – īsfilmu
festivāls „Polish Wave”. Novembrī poļu diasporas pārstāvji un viesi pulcējās uz svinīgo Svēto
Misi un pasākumu par godu Polijas un Latvijas Neatkarības dienām.
2016. gadā rīkotie pasākumi:
- Jaungada balle (14.01.2016.)
- Treknā ceturdiena (4.02.2016.)
- Lieldienu koncerts (30.03.2016.)
- Varšavas ielas svētki. PR karoga diena un ārzemēs dzīvojošo poļu svētki (02.05.03.05.2016.)
- Andžejki jeb Andrejdienas zīlēšanu vakars (30.11.2016.)
- Svētā Mikolaja diena (06.12.2016.)
- Ziemassvētku koncerts (29.12.2016.)
- oktobrī tika organizēts intelektuālais konkurss jauniešiem veltīts poļu rakstniekam
Henrikam Senkevičam.
Pēc statistikas datiem 2016.g. pasākumus PKC apmeklēja 7 595 cilvēku, tajā skaitā:


Daugavpils iedzīvotāji - 76%,



Citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji - 14%;



ārzemju ciemiņi - 10% , t.sk. - Polija 7%, Lietuva 2%; Baltkrievija 0,5%; Turcija
0,3%; pārējie 0,2%.

2016.gadā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem piedāvāja Daugavpils novada kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, tematiskās
krājumu izstādes, ekskursijas un interaktīvas izglītojošas programmas, katra mēneša pēdējā
svētdienā muzejā notika Ģimenes diena. Tika uzsākts piedāvājums iepazīt muzeju ar
audiogida palīdzību.
Pārskata gadā muzeja krājumi tika papildināti ar 578 priekšmetiem un pārskata gada
beigās tā uzskaitē bija 97 987 muzejiskie priekšmeti. Muzeja krājumu nozīmīgākais
ieguvums: nopirkts 20.gs. sākumā Anglijā ražots gramofons VARAPHONE ar ruporu skaņu
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plašu mehāniskai atskaņošanai. Gramofons, kā īsts mākslas darbs, deva īpašu akcentu senās
skaņu tehnikas kolekcijā, kas aplūkojama 2016.gadā atklātajā muzeja krājuma izstādē “Lai
mūzika skan”.
2016.gadā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs un tā struktūrvienība
Daugavpils Māla mākslas centrs organizēja 78 pasākumus, 156 muzejpedagoģiskās
programmas skolēniem formālās izglītības ietvaros un 36 interaktīvās programmas
pieaugušajiem mūžizglītības programmas ietvaros. Pārskata gadā muzeju un centru
apmeklēja 28,3 tūkst. cilvēku. Salīdzinot ar 2015.gadu, apmeklētāju skaits ir pieaudzis par
2,7 tūkstošiem.
Galvenie muzeja organizētie patriotisma veicināšanas pasākumi:


1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums “Barikādēm – 25”, pirmo reizi
atceres ugunskura dedzināšana notika Vienības laukumā;



Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi 25. martā un 14.jūnijā muzejā un
pie piemiņas akmens “Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem” A.Pumpura skvērā;



Lāčplēša dienai veltīti pasākumi: sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija, ziedu
nolikšana karavīru kapos un piemiņas vietās, piemiņas brīdis Latvijas armijas
karavīru kapos, Lāčplēša dienas patriotiskais lāpu gājiens, kas bija viens no
plašākajiem Latvijā un kurā piedalījās 2,6 tūkst. pilsētas un novada iedzīvotāju;



Skolēniem sarīkota spēle „Mana Latvija” un konkurss-spēle “Ceļā uz pilsonību”
sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru „Jaunība”;

Svarīgākie 2016.gada muzeja pasākumi:


Starptautiskās Eiropas muzeju akcijas „Muzeju nakts 2016” pasākums “Kad durvis
paveras”, kurā izmantojot muzejam netradicionālas komunikācijas formas, plaša
publika – 5,1 tūkst. interesentu tika iepazīstināti ar muzeja vērtībām.



Pārskata gada laikā muzejā un Māla mākslas centrā varēja apskatīt 36 izstādes, tai
skaitā 5 izstādes no muzeja krājumiem. Ārpus muzeja eksponētas 18 izstādes.

Lielākās muzeja izstādes 2016.gadā :


Latviešu glezniecības leģendas - Maijas Tabakas personālizstāde, kurā bija
apskatāmas 15 lielformāta gleznas. Iepriekšējā M.Tabakas darbu izstāde Daugavpilī
bija pirms 36 gadiem;



Daugavpils mākslinieka Vladimira Ivanova 65 gadu jubilejai veltīta izstāde
“Mākslinieka pēdās...” un apjomīga izstādes kataloga (85 lpp.) prezentācija Pilsētas
svētku ietvaros;
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Latvijas simtgadei veltīta izstāde “Mēs dzīvojam Latvijā” sadarbībā ar I.Kazakēvičas
Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju. Izstādes atklāšanas pasākuma viesus
sagaidīja unikāla dāvana Valsts proklamēšanas svētkos – izcilā pianista Rafi
Haradžanjana koncerts;



Vaska figūru izstādē no Sanktpēterburgas, bija sagatavota tikšanās ar 35 vēsturiskām
personām, filmu un grāmatu varoņiem un citām slavenībām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra (turpmāk
Aģentūra) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības izveidota un no budžeta finansēta pašvaldības
iestāde, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā pašvaldības saistošo
noteikumu ietvaros un pārskata gadā darbojās atbilstoši 2016. gada darba plānam un
budžetam.
2016. gadā tika īstenoti vairāki mārketinga pasākumi tūrisma popularizēšanai:
1. Maksas publikācijas masu saziņas līdzekļos, ikmēneša preses relīzes par aktualitātēm
tūrisma jomā Daugavpilī. Pateicoties maksas un bezmaksas pasākumiem masu
saziņas līdzekļos sasniegta kopumā vairāk kā 800 000 liela auditorija Latvijā.
2. Sadarbība ar www.lvceli.lv, katra mēneša sākumā izsūtīta informācija par Daugavpilī
plānotajiem lielākajiem pasākumiem, lai tie tiktu iekļauti bezmaksas izdevumā
“Autoceļu avīze” rubrikā “Autobraucēju brīvdienu ceļvedis”, kurš tiek izplatīts visā
Latvijā. (http://lvceli.lv/autocelu-avize/).
3. Veiksmīgi noorganizēts Foto konkurss „DAUGAVPILS TŪRISMA OBJEKTS" Iesūtītās
fotogrāfijas tiks izmantotas Aģentūras mārketinga pasākumos, jaunajos tūrisma
ceļvežos, mājas lapā www.visitdaugavpils.lv un sociālajos tīklos.
4. Izplatīti informatīvie tūrisma materiāli (tūrisma kartes, bukleti, brošūras): 7 Lietuvas
tūrisma informācijas centros un Tartu (Igaunija) tūrisma informācijas centrā,
Starptautiskajā tūrisma izstādē „Adventure 2016” un Ukrainā (Harkovas tūrisma
informācijas centrā), Starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos: Nīderlandē,
Somijā,

Lietuvā,

Igaunijā,

Vācijā,

Baltkrievijā

un

Krievijā,

Moldovā,

ASV

(Losandželosa). Tūrisma materiāli izplatīti Tūrisma informācijas centros visā Latvija,
Latgales vēstniecībā, Daugavpils pilsētas un novada naktsmītnēs, Daugavpils tūrisma
apskates objektos, izstādēs – “Balttour 2016”, “Riga Food 2016”, gadatirgos – Rīga,
Salacgrīvā, Lietuvas TIC, “Pynu, pynu sītu” 600 dalībniekiem, IV Starptautiskā
Austrumbaltijas biznesa foruma 150 dalībniekiem.
Pārskata gadā Aģentūra īstenoja veiksmīgu sadarbību ar citām, ar tūrismu saistītām
institūcijām Latvijā.
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1. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamentu
tika noorganizēta Japānas tūroperatoru vizīte Daugavpilī, kuras laikā tika apmeklēts
Daugavpils cietoksnis, vēsturiskā tērpu ekspozīcija “Atmiņu lāde” un Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs.
2. Sadarbībā ar Latgales Reģiona attīstības aģentūru (LRAA) Aģentūra piedalījās LRAA
un Latgales kultūras programmas 2016 projektu konkursā, saņemot finansējumu
4000 euro apmērā projekta „Grāmatas

„Latgales šmakovkas vēsture” izdošana”

realizācijai. Projekts realizēts 2016. gada decembrī, izdota grāmata ar tirāžu 1000
eksemplāri.
3. Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju „Ezerzeme” Aģentūras darbinieki
piedalījās Latgales TIC sanāksmēs, darba semināros, Latvijas tūrisma informācijas
tirgū „Ieripo Saulkrastu vasarā!”, kā arī Starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas
stendā (Nīderlande – Utrehta; Somija – Helsinki; Lietuva – Viļņa; Igaunija – Tallina;
Vācija – Minhene un Hamburga) kopējā Latvijas stendā, pieredzes apmaiņas
braucienos, ka arī Latgales tūrisma konferencē „Veiksmes atslēga mūsu pašu rokās”.
4. Sadarbībā ar Daugavpils novada aģentūru „TAKA”, tika noslēgts sadarbības līgums
par kopīgu mājas lapas www.visitdaugavpils.lv

administrēšanu, lietošanu un

sadarbību Tūrisma informācijas centra darbā; izveidots kopīgs reģionālās nozīmes
velomaršruts „Daugavas loki” (Daugavpils novads, Daugavpils pilsēta, Krāslavas
novads), kas ved no Daugavpils līdz Krāslavai pa vienu Daugavas pusi, un atceļā pa
otru, kopējais maršruta garums 128km, velomaršrutam piešķirts numurs – 35.
5. Sadarbībā ar Roķišķu rajona kultūras, tūrisma un starptautisko sakaru departamentu,
uzsākta kopīgu tūrisma maršrutu veidošana ar Roķišķu pašvaldību ar mērķi dažādot
tūrisma piedāvājumu un palielināt Polijas tūristu grupu skaitu.
Aģentūra sadarbojas ar Daugavpils pilsētas tūrisma objektiem, izvietojot informatīvos
materiālus un tirgojot suvenīrus Daugavpils tūrisma informācijas centrā un Daugavpils
cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, kā arī publicējot aktuālāko informāciju
www.visitdaugavpils.lv mājas lapā, facebook.com/Daugavpils.travel profilā.
Aģentūra sadarbojas ar tūrisma nozares uzņēmējiem kopīgu tūrisma produktu un
pakalpojumu izveidē. Piemēram, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības
departamentu izveidota jaunā Daugavpils ēdienkarte – 9 ēdināšanas uzņēmuma dalība
projektā. Izveidoti 9 video par katras iestādes piedāvāto ēdienu un izdots informatīvs
buklets ar informāciju trīs valodās. Bukleti tiks izplatīti Daugavpils tūrisma objektos, Latvijas
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tūrisma

informācijas

centros,

Daugavpils

ēdināšanas

uzņēmumos,

viesnīcās

(https://www.daugavpils.lv/lv/593).
Veicinot gidu kapacitātes palielināšanos, tika organizēta tikšanās ar Daugavpils
pilsētas gidiem (seminārs Latviešu Kultūras centrā par tūrisma sezonas jaunumiem un
aktualitātēm, jaunā tūrisma objekta Šmakovkas muzeja apmeklējums). Seminārā piedalījās
25 gidi. Veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Daugavpils pilsētas sertificētajiem gidiem, noslēgti
līgumi ar 6 gidiem, gidi piesaistīti grupu ekskursiju vadīšanai pa Daugavpils pilsētu un
Daugavpils cietoksni. 2016. gadā izsniegti 4 jauni gidu sertifikāti.
Veicinot tūrisma produktu un pakalpojumu pieaugumu pilsētā, izstrādāta izzinoša un
atraktīva 1.5h ekskursija pa Daugavpils cietoksni skolēniem „Izzini Daugavpils cietoksni”
(http://www.delfi.lv/turismagids/latvija/piedava-jaunu-rudens-ekskursiju-skoleniemizzini-daugavpils-cietoksni.d?id=47925275 ) un izstrādāta tematiskā ekskursija, kas veltīta
Latvijas

armijai

Daugavpils

cietoksnī

„Es

esmu

tik

kareivis...”

(http://www.delfi.lv/turismagids/jaunumi/aicina-uz-tematisko-ekskursiju-es-esmu-tikkareivis-daugavpils-cietoksni.d?id=48031003).
Lielākie Aģentūras organizētie pasākumi 2016.gadā:
 Muzeju nakts pasākums Daugavpils cietoksnī, 25.05.2016. Noorganizētas 16
bezmaksas ekskursijas pie visiem Daugavpils cietokšņa vārtiem. Mediatīvās
mūzikas koncerts un burbuļu šovs kazimātā un gaismas projekciju šovs
pulvernoliktavā. Pasākumu apmeklēja aptuveni 5400 cilvēku.
 Mākslas nakts Daugavpils cietoksnī: DC KIC un Nikolaja vārti atvērti
apmeklētājiem līdz plkst 1:00 naktī.
 Svinot Eiropas kultūras mantojuma dienas, Daugavpils cietoksnī tika
novadītas 2 bezmaksas ekskursijas (krievu un latviešu valodā). Kadriļas dejas
Daugavpils cietoksnī uz Nikolaja tilta. Daugavpils cietokšņa puzles likšana pie
Nikolaja vārtiem. Pasākumā piedalījās un DC KIC apmeklēja 355 cilvēki.
 2.Starptautiskais Kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg 1812”, kura laikā piesaistīti vairāk kā 6000 apmeklētāji.
Nodrošinot informācijas pieejamību par DC un plānotajiem pasākumiem, tiek
uzturēts

Daugavpils

cietokšņa

Facebook

konts:

https://www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis/ Lapas sekotāju skaits 2016. gadā bija
2138. Daugavpils cietoksnim ir savs konts ceļotāju portālā TripAdvisor. Pārskata gadā DC
saņēma kvalitātes sertifikātu “2016 TripAdvisor Certificate of Excellence”. Pamatojoties uz
apmeklētāju atsauksmēm interneta vietnē TripAdvisor, Daugavpils cietoksnis ir iekļauts
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Daugavpils tūrisma objektu TOP 10 sarakstā, ieņemot tajā otro vietu. Turklāt, 85%
apmeklētāju bijuši apmierināti ar vizīti Daugavpils cietoksnī un devuši šim kultūrvēstures
objektam pozitīvas atsauksmes.
Tūristu interešu un vajadzību apmierināšanas nodrošināšanai, tika iekārtots
mūsdienīgs TIC un Aģentūras darba telpas, TIC darbība tiek nodrošināta 7 dienas nedēļā, kā
arī svētku dienās (aktīvajā sezonā no maija līdz septembrim), regulāra tūrisma informatīvo
materiālu papildināšana (Daugavpils TIC ir pieejami informatīvie materiāli par Daugavpils
pilsētu, Daugavpils novadu, Latgali, Latviju, Lietuvu un Igauniju 7 valodās), piesaistīti 4
vietējie amatnieki suvenīru izstrādei un realizācijai (noslēgti 4 uzņēmuma līgumi par
suvenīru realizāciju TIC un Šmakovkas muzejā), nodrošināta Daugavpils pilsētas domes
izdoto suvenīru tirdzniecība (Daugavpils kalendārs, Grāmata „Veļ viļņus Daugava”). Pārskata
gadā apkalpoti 21 815 tūristi, kas ir par 35% mazāk kā 2015. gadā.
Apkopojot statistikas datus, secināms, ka ir pieaudzis apmeklētāju skaits Daugavpils pilsētas
tūrisma objektos par 10-15%. Aģentūrā kopumā pieteikta 451 ekskursija pa Daugavpils
pilsētu, Daugavpils cietoksni un Šmakovkas muzeju.
Aģentūra regulāri apkopo statistiku par nozari: katru ceturksni savākti statistikas
dati no Daugavpils tūrisma objektiem, sporta un aktīvās atpūtas objektiem, kā arī kultūras
objektiem. Apkopota statistika par aktīvo tūrisma sezonu (maijs – septembris)
Kopējais tūrisma objektu, sporta un aktīvās atpūtas objektu un kultūras pasākumu
apmeklētāju skaits šajā laika periodā bija 231 478, kas ir par 5 465 apmeklētājiem jeb 2,4%
vairāk kā šajā pašā laika posmā 2015. gadā. Tiek apkopota gada statistika no tūrisma
objektiem: Statistikas datu analīze tiek publicēta www.visitdaugavpils.lv mājas lapā.
Daugavpils tūrisma objektus 2016. gadā apmeklējuši 219 647 cilvēki, kas ir par 20% vairāk
kā 2015. gadā. Kultūras iestādes apmeklējis 37 851 cilvēks, kas ir par 0.6% mazāk kā 2015.
gadā. Aktīvās atpūtas un sporta iestādes apmeklējuši 166 447, kas ir par 14,10% mazāk kā
2015. gadā. Kopumā pilsētas viesu un tūristu skaits, kuri ir iegriezušies kādā no tūrisma
nozares iestādēm vai apmeklējuši kultūras un sporta pasākumus, ir bijis vairāk kā 450 000.
4.1.4. Sociālā aizsardzība un sabiedriskā kārtība
2016. gada 22. jūnijā Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 324 “Par
iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”, ar kuru Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde” nosaukums
tika mainīts uz “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”” un tika
apstiprināts nolikums jaunā redakcijā, kas paredz jaunu Sociālā dienesta struktūru.
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Sociālais dienests (turpmāk – SD) ir Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde, kura
nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas
teritorijā, īstenojot Daugavpils pilsētas pašvaldības domes noteikto sociālo pakalpojumu,
sociālās palīdzības politiku, kā arī nodrošinot šim mērķim piešķirto pašvaldības budžeta
līdzekļu administrēšanu.
SD veido trīs nodaļas: Administratīvā un saimniecības nodaļa, Sociālo pakalpojumu
nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļa.
SD darbinieku kopskaits pārskata gada beigās bija 181, no kuriem 4 darbiniekiem ir
bērna kopšanas atvaļinājums. Tādējādi, pamatdarbinieku skaits ir 177 cilvēki, no tiem ar
augstāko izglītību – 132 cilvēki, ar maģistra grādu – 22 cilvēki un doktoranti – 2 cilvēki.
Sociālos pakalpojumus sniedz SD Sociālo pakalpojumu nodaļa. Sociālo pakalpojumu
nodaļā ir cieša sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem un darbs ir organizēts sociālā darba
sektoros:
1) Ģimenēm ar bērniem;
2) Pilngadīgām personām;
3) Personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm;
4) “Asistentu pakalpojumi”.
Pakalpojumu sniedzēji:
1) Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu
ielā 21;
2) Ģimenes atbalsta centrs/patversme, Šaurā ielā 26;
3) Grupu dzīvokļi, Šaurā ielā 26;
4) Dienas centrs “Saskarsme”, Liepājas ielā 4 (nosaukums mainīts ar Daugavpils
pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.676);
5) Sociālā patversme, Šaurā ielā 23;
6) Nakts patversme, Šaurā ielā 23;
7) Aprūpes mājas birojs, Krišjāņa Valdemāra ielā 13;
8) Sociālā māja, Šaurā ielā 28.
Sociālās palīdzības nodaļa - sniedz materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdiens,
apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) un veicinātu darbspējīgo personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu, tika
pilnveidota/modernizēta sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma LIETIS:
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a) 2015.gada nogalē tika uzsākts darbs pie tehnisko risinājumu izstrādes
“Elektronisko dokumentu aprite” un 2016. gada sākumā informācijas sistēmā LIETIS tika
izveidots atsevišķs modulis dokumentu apritei, rezolūciju uzlikšanai un izpildes kontrolei;
b) informācijas sistēma LIETIS papildināta ar jaunu sadaļu “Normatīvie akti”, kur tiek
augšupielādēti visi rīkojumi, noteikumi, nolikumi u.c. un tos var redzēt visi darbinieki, kam ir
piekļuve LIETIS;
c) tika modernizēts LIETIS modulis “Asistenta pakalpojumi”. Papildināts ar
informāciju par katras personas sniegto pakalpojumu katrā atskaites perioda dienā
sadalījumā par katru piešķirto mērķi (pēc Labklājības ministrijas pieprasījuma);
d) optimizēts informācijas apmaiņas process ar AS "Daugavpils siltumtīkli".
Informācija par trūcīgām un maznodrošinātām personām tiek sniegta elektroniski.
Ņemot vērā Labklājības ministrijas nostāju, lai lietotu vienotās pašvaldību sistēmas
lietojumprogrammu, 2016.gada decembrī tika uzsākts darbs Pašvaldības sociālo pabalstu un
sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA ieviešanai:
a) SOPA datu bāzes uzstādīšana uz Daugavpils pilsētas domes centralizētā datu bāzes
servera;
b) SOPA klienta daļas uzinstalēšana uz visiem nepieciešamajiem darbinieku datoriem
un SOPA lietotāja tiesību piešķiršana;
c) to ārējo reģistru pieslēgšana, kuriem ir nokārtotas formalitātes ar pašvaldību;
d) SD atbildīgo darbinieku sīkāka iepazīstināšana ar SOPA un pārējo darbinieku
apmācība;
e) daļēja datu konvertācija no iepriekšējās programmas;
f) SOPA papildinājumu izstrāde un esošo funkciju pielāgošana;
Paralēli, tika uzsākts darbs dokumentu vadības sistēmas LIETVARIS ieviešanai:
a) LIETVARIS lietotāja tiesību piešķiršana darbiniekiem un darbinieku apmācība.
2016.gadā Sociālais dienests informēja iedzīvotājus par visām aktuālajām izmaiņām
sociālajā jomā, par iespējām noformēt dokumentus pabalstu un maksājumu atvieglojumu
saņemšanai, izmantojot publikācijas interneta portālos (www.soclp.lv, www.daugavpils.lv,
www.grani.lv, www.gorod.lv, www.nasha.lv u.c.) un publikācijas pilsētas avīzēs (“Latgales
laiks”, “СейЧас”, «Миллион», «Наш Город»).
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļu
2016. gadā tika sagatavoti televīzijas sižeti (izvietoti www.tv.daugavpils.lv, www.soclp.lv,
www.grani.lv un raidīti TV DauTKom ēterā).
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2014. gadā tika izveidots un 2016. gadā aktualizēts un regulāri papildināts ar jaunāko
informāciju

SD

profils

sociālajā

tīklā

FACEBOOK.

Vietnes

adrese

-

https://www.facebook.com/DPDSLP. Šis sabiedrības informēšanas veids pierādīja augstu
informācijas sniegšanas efektivitāti.
Informācija par visām Domes saistošo noteikumu izmaiņām, kas skar sociālo jomu
gan valstī, gan pašvaldībā, regulāri tika publicēta SD mājaslapā www.soclp.lv. Sagatavotā
informācija uzreiz tika pārsūtīta publicēšanai Domes mājaslapā www.daugavpils.lv.
2016. gadā SD aktīvi piedalījās pilsētas sabiedriskajā dzīvē un noorganizēja vairākus
nozīmīgus pasākumus. 2016.gada 1.oktobrī Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika I
Daugavpils Senioru forums, kuru organizēja Dome kopā ar SD. Tas bija veltīts
Starptautiskajai veco ļaužu dienai un apvienoja ne tikai vairāk kā 20 pilsētas pensionāru
biedrību pārstāvjus, bet arī tos, kuri neietilpst senioru organizāciju sastāvā. Forums kļuva
par kvalitatīvi jaunu un efektīvu Daugavpils pašvaldības un pensionāru sabiedrisko
organizāciju dialoga un sadarbības veidu. Pirmā Senioru foruma noslēgumā tika pieņemta
rezolūcija. Tajā izteikts priekšlikums rīkot šādu pasākumu katru gadu. Līdz 2016.gada
beigām notika četras pilsētas pensionāru tikšanās ar ekspertu grupām attiecīgās nozarēs:
sociālie jautājumi un veselības aprūpe, pilsētas saimniecība un infrastruktūras attīstība,
drošība pilsētā, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumi.
Sadarbībā ar Domi, atzīmējot Starptautisko Invalīdu dienu 2016.gada 3.decembrī, SD
kopā ar personu ar invaliditāti nevalstiskām organizācijām rīkoja konferenci “Mēs varam
vairāk”. Konferences laikā notika aktīvā un konstruktīvā diskusija par aktuāliem
jautājumiem personām ar invaliditāti.
Programmas „Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošana Daugavpils
pilsētas pašvaldībā” ietvaros, laika periodā no 2016.gada jūnija līdz augustam tika iesaistīti
18 jaunieši.
„Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos” tika nodarbināti 37 bezdarbnieki.
Darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas vai apgūšanas pasākumos
2016.gadā tika iesaistīti 548 bezdarbnieki.
2016.gadā SD nodrošināja 27 mācību prakses vietas, no tiem 1 studente bija no
Utenas medicīnas koledžas un 1 no Frankfurtes Universitātes (Vācija).
Lai sniegtu profesionālus un kvalitatīvus pakalpojumus, SD darbiniekiem tika
organizētas apmācības, kvalifikācijas celšanas semināri, kursi, pieredzes apmaiņas braucieni,
citi profesionālās attīstības pasākumi. SD darbinieki piedalījās valsts mēroga konferencēs un
forumos.
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Kopējā SD budžeta izpilde 2016.gadā bija 5 963 628 euro, kas ir par 5,84% vairāk kā
2015.gadā. 3 257 466 euro tika izmaksāti sociālās palīdzības sniegšanai Daugavpils pilsētas
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un 2 706 162 euro tika izmantoti SD un tās
struktūrvienību uzturēšanai, t.sk. sociālo pakalpojumu sniegšanai. No pašvaldības līdzekļiem
pabalstos kopumā tika izmaksāti 3 257 466 euro (skat.4.1.4.1.att.).
4.1.4.1.att.Finansējuma apjoms Daugavpils pilsētas pašvaldībā sociālajiem
pabalstiem (Datu avots: Sociālais dienests)

2016.gadā 1446 cilvēki saņēma papildus pabalstu mācību piederumu iegādei,
pabalsts pārtikas produktu iegādei bērnam līdz 1 gada vecumam piešķirts 67 bērniem, pēc
atbalsta sakarā ar bērna piedzimšanu Sociālajā dienestā griezās 780 ģimenes, 1690 cilvēki
saņēma vienreizēju atbalstu sakarā ar 70, 80, 90 un 100 gadu jubileju, 11628 pensionāriem
piešķirta iespēja braukt bezmaksas pilsētas sabiedriskajā transportā. 149 bērniem no
daudzbērnu ģimenēm 100% tika apmaksāti ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības
iestādēs (izmaksāto atbalstu kopējā summa - 19 417 euro), 113 ģimenēm ar trūcīgo vai
maznodrošināto statusu tika piešķirts atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei (izmaksātā
atbalsta kopējā summa - 3 172 euro), 48 bērni bāreņi saņēma dzīvokļa pabalstu (izmaksāto
pabalstu kopējā summa - 6 322 euro), 109 bērni bāreņi saņēma ikmēneša pabalstu
(izmaksātā pabalsta kopējā summa - 5 3145 euro), 174 cilvēki saņēma atbalstu krīzes
situācijā par kopējo summu 25 000 euro.
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4.1.4.2.att.Daugavpils pilsētas pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti 2016.g,
EUR (pa veidiem) (Datu avots: Sociālais dienests)

4.1.4.3.att.Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sociālo pabalstu
un atbalsta saņēmēju skaits 2016.gadā (cilvēki) (Datu avots: Sociālais dienests)

Kopumā 2016.gadā SD bija 8 pabalstu veidi ar 22 apakšpunktiem (veidiem), un
tiesības saņemt šos pabalstus bija 15 iedzīvotāju kategorijām, atbalstu veidu skaits – 14 un
tiesības saņemt šos atbalstu veidus bija 27 iedzīvotāju kategorijām.
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Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garantē sabiedrisko kārtību un drošību
pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes
darbības nodrošināšanai 2016.gadā piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi 1 317 949 euro
apmērā.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija izveidoja papildus mobilo
patruļu

sabiedriskās

kārtības

nodrošināšanai

Daugavpils

pilsētā.

Tika

veikti

videonovērošanas sistēmas uzlabojumi Daugavpils pašvaldības teritorijā, palielinot
videonovērošanas vietu skaitu un modernizējot videonovērošanas sistēmu. Sakarā ar
videonovērošanas sistēmas darbības uzlabojumiem un papildus patruļas izveidošanu,
2016.gadā par 24% palielinājās kopējais izsaukumu skaits uz dažādiem likumpārkāpumu
notikumiem. Palielinājās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas
darba slodze, līdz ar to par 6% pieauga fiksēto administratīvo pārkāpumu skaits, par kuriem
tika sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli. 2016.gadā vairāk darba stundas tika
nostrādātas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumu laikā.
Pārskata gadā papildus tika pieņemti darbā 13 darbinieki, kuri veic patrulēšanu un
nodrošina sabiedrisko kārtību Daugavpils pilsētā. Līdz ar to pieauga budžeta izdevumi
darbinieku atalgojuma, formas tērpu, ekipējuma nodrošināšanai. Administratīvājā ēkā
(Muzeja ielā 6, Daugavpilī) tika uzstādīts papildus aprīkojums, lai nodrošinātu Pašvaldības
policijas darba vajadzības. 2016.gadā tika iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas patruļdienesta attīstības
koncepciju tiks risināts jautājums par papildus mobilās patruļas un kājnieku patruļas
izveidošanu 2017.gadā, kas attiecīgi palielinās budžeta izdevumus.
4.1.5. Dzīvokļu un komunālā saimniecība
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā
-Uzņēmums) 2016.gadā apsaimniekoja 834 mājas 1 436 950 m2 kopplatībā, proti, veica
dzīvojamo

māju

uzturēšanu,

ēku

elementu

darbderīgā

stāvoklī

saglabāšanu,

inženierkomunikāciju tehnisko parametru un tehnisko iekārtu uzturēšanu darba režīmā.
Lielu uzmanību Uzņēmums pievērš iekšējām inženierkomunikācijām, sakarā ar
inženierkomunikāciju nolietoto stāvokli. Papildus kartējam remontam, 2016.gadā tika veikts
dzīvojamā fonda kapitālais remonts.
Veikto remontdarbu apjoms (Datu avots: SIA “DzKSU”)
Kapitālais remonts
Jumta remonts
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

2016.gads
16
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Ārdurvju nomaiņa

43

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpās

59

Ieejas jumtiņu remonts

17

Dūmvadu uzgalvju remonts

14

Ventilācijas uzgalvju remonts

5

Cokolu virsmu remonts

4

Lieveņu un aizsargapmaļu remonts

20

Sienu paneļu šuvju hermetizācija

16

Elektromontāžas darbi, dz.m. skaits

61

Karstā ūdens un cirkulācijas sistēmas
remonts, dz.m. skaits
Aukstā ūdens sistēmas remonts, dz.m.
skaits
Kanalizācijas sistēmas remonts, dz.m.
skaits
Apkures

sistēmas

remonts,

t.sk.

cauruļu siltumizolācija, dz.m. skaits
Siltummezgla ierīkošana, dz.m.skaits
2016.gadā Uzņēmums, nepiesaistot papildus finansējumu

18
11
2
6
2
no pašvaldības un no

iedzīvotāju puses, veica remontdarbus 5 iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai par kopējo
summu 60 000 euro bez PVN.
2015. -2016.g. Uzņēmums ir veicis lietus kanalizācijas izbūvi dzīvojamo māju Šaurā
ielā 25A, 27, 29, 29A pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem maģistrālajiem lietus ūdens
kanalizācijas tīkliem. Veicot šos remontdarbus, tika atrisināta iekšpagalmu teritoriju,
pagrabtelpu un pirmo stāvu appludināšanas problēma. Kopējās darba izmaksas sastādīja 79
777.05 euro bez PVN.
2016. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās tiks nomainīti 7 lifti 120 000 euro
apmērā bez PVN. Lifti nomainīti saskaņā ar plānu, pamatojoties uz 28.09.2010 MK
noteikumiem Nr. 905 “Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas
renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības“ un 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907
“Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un
energoefektivitātes minimālajām prasībām”, kur kalpošanas laiks ir noteikts 30 gadi. Periodā
no 2017. līdz 2020.gadam plānots nomainīt liftus 14 dzīvojamās mājās.
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Uzņēmums turpina piedalīties Daugavpils pilsētas līdzfinansējuma programmā
dzīvojamo māju pieslēgšana centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (pilsētas
tīkliem), palīdzot dzīvokļu īpašniekiem risināt ilggadīgo problēmu ar ūdeni un kanalizāciju.
2016.gadā centralizētajai sistēmai tika pieslēgti nami Lauces ielā 12, Garā ielā 4, Aptiekas
ielā 2, Aiviekstes ielā 3, Puškina ielā 47.
Dzīvojamo māju finanšu līdzekļi izlietoti dzīvojamo fondu remontam un uzlabošanai
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un dzīvokļu īpašnieku vēlmēm un maksātspējai.
Uzņēmums aktīvi piedalās un plāno piedalīties arī turpmāk Daugavpils pilsētas
domes līdzfinansēšanas programmās, proti, „Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošana un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana” (2015.gada 12.
februāra saistošie noteikumi Nr.10). 2016.gadā tika veikti konstruktīvo elementu
atjaunošanas darbi Jātnieku ielā 14 un pagalmu labiekārtošanas darbi Saules ielā 12.
Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai tiek apgūts pašvaldības
līdzfinansējums, tiek nodrošināta īpašumu tehniskā stāvokļa novērtēšana, sagatavots
remonta darbu apkopojums un veikti remontdarbi atbilstoši konstatētajam un iedzīvotāju
pieņemtajiem lēmumiem.
Renovācijas darbi dzīvojamajās mājās (Datu avots: SIA “DzKSU”)
Periods

2014.gads

Dzīvojamo māju skaits (bēniņu siltināšana)

2015.gads

4

Samazināts enerģijas patēriņš, %
2016.gadā

Uzņēmuma

2016.gads

6

8

7
saimnieciskās

darbības

nodrošināšanai

iegādājās

1

autopacēlāju un 1 asenizācijas mašīnas, tika atjaunota vecā nolietotā datortehnika un
elektroinstrumenti.
Uzņēmums papildus sniedz maksas pakalpojumus un papildus sniegto pakalpojumu
apjoms 2016.gadā sastādīja 12% no kopējās saimnieciskās darbības, t.i. 956 882 euro.
Atbilstoši sanitārajai apkopei, Uzņēmums veica apsaimniekošanā esošo piegulošo
teritoriju sakopšanu 1 188 868 m2 platībā, dzīvojamo māju pagalmu teritorijā nozāģēja 395
kokus.
2015.-2016.gadā tika veikta dzīvojamo māju atkritumvadu tīrīšana (mazgāšana un
dezinfekcija). Darbi tika izpildīti 45 dzīvojamās mājās par kopējo summu 1 900 000 eiro.
Iztīrīt visus atkritumvadus plānots līdz 2020.gada beigām, nodrošinot dzīvojamo māju
sanitāro tīrību un iedzīvotāju komforta līmeņa uzlabošanu.
Lai uzlabotu sanitāro stāvokli dzīvojamās mājās, 2016.gadā Uzņēmums organizē kāpņu
telpu uzkopšanu. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju un vēlmi, Uzņēmums piešķir
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dzīvokļu īpašniekiem tiesības pašiem lemt, kādā veidā tiks uzkopta kāpņu telpa vai
Uzņēmuma spēkiem vai dzīvokļu īpašnieku spēkiem. Šobrīd Uzņēmums veic kāpņu telpu
uzkopšanu 53 dzīvojamās mājās un interese no dzīvokļu īpašniekiem par piedāvāto
pakalpojumu arvien vairāk pieaug. Maksa par kāpņu telpu uzkopšanu ir no 0.025 euro par 1
m² līdz 0.07 euro par 1 m² dzīvokļa īpašumā esošās platības un atkarīgs no uzkopjamās
platības.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”
pārskata gads iezīmējās ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem, kas pozitīvi ietekmēja
Daugavpils pilsētas attīstību.
Par iestādes pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļiem tika izbūvēti, izremontēti
un rekonstruēti vairāki pilsētas infrastruktūras elementi un to sastāvdaļas.
Lielākie labiekārtošanas darbi 2016.gadā:


divdesmit sešām pilsētas ielām un divdesmit trijām pilsētas ielu ietvēm tika atjaunots
un nomainīts segums;



tika veikta Andreja Pumpura un Mazā Dārza ielu pārbūve, kuras rezultātā grants
segums, kas bija ieklāts šajās ielās līdz pārbūvei, tika nomainīts uz asfaltbetona
segumu;



tika izbūvēts jauns gājēju tilts ar apgaismojumu pār Šuņicas upi Cietokšņa ielā;



tika atjaunotas, pārbūvētas, izbūvētas un izgaismotas gājēju ietves, tai skaitā: Lielā
Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai, 18.novembra ielas posmā no
2.līnijas līdz 4.līnijai, 18.novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai,
Sēlijas ielas posmā no Brjanskas ielas līdz Čehova ielai, Aglonas ielas posmā no
Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Stadiona ielas posmā no Sporta ielas līdz Stadiona
ielai 8;



tika izveidotas gājēju pārejas, tai skaitā: Stacijas ielā posmā no Malu ielas līdz
Kandavas ielai,18.novembra ielā;



tika atjaunots kartodroma laukums Plūmju ielā;



tika uzsākti pārbūves darbi Puškina ielas posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai un
Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai;



uzsākti darbi pārvada pār dz/c Rīgas – Daugavpils atjaunošanai Kraujas ielā;



uzsākti darbi satiksmes drošības uzlabošanai Saules ielā un Valkas ielā;



tika pārbūvēti trīs jauni auto stāvlaukumi, tai skaitā: 18.novembra ielā, Klusā ielā,
Baložu ielā;
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tika uzsākti darbi auto stāvlaukuma izbūvei Cietokšņa ielā pie Daugavpils Bērnu
veselības centra;



tika veikti pilsētas ielu ikgadējie remontdarbi, tai skaitā: 7 346 m2 ielu platībā tika
veikts bedrīšu remonts, 4 410 km garumā grants ielās tika veikta greiderēšana;



tika izbūvētās betona kāpnes Daugavas ielā;



Daugavpils pilsētas ielās tika atjaunotas, pārbūvētas un izbūvētas apgaismojuma
komunikācijas, tai skaitā: ielu apgaismojuma izbūve Ziemeļu ielā, ielu apgaismojuma
pārbūve Cietokšņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai, Saules ielas posmā
no Cietokšņa ielas līdz Mihoelsa ielai, Lielā ielas posmā no Vienības tilta līdz
dzīvojama mājai 75, Smilšu ielas posmā no Valkas iela līdz Dobeles ielai;



tika izbūvēts apgaismojums Kļavu, Ventspils, Tukuma, Užvaldes, Kastaņu, Plūmju un
Ziemeļu ielu rajonā (Artbāzes mikrorajonā) Daugavpilī;



tika izgaismota Porohovkas ezera teritorija Ķīmiķu ciematā;



tika pabeigti gājēju ietvju, apgaismojuma un teritorijas labiekārtošanas darbi atpūtas
parkā „Esplanāde” ar peldošā tipa strūklaku ūdenskrātuvē un vienas vingrošanas
iekārtas uzstādīšanu;



bērnu sporta un aktīvās atpūtas laukumos tika uzstādīts jauns aprīkojums – 48 rotaļu
iekārtas, 24 soliņi, 9 urnas, 2 stendi;



tika pabeigti būvdarbi un ir nodots ekspluatācijā Daugavpils pilsētas lielākais
daudzfunkcionālais bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukums Centrālajā parkā. Tika
uzstādītas 23 rotaļu iekārtas, 17 soliņi, 8 urnas, 11 stendi;



Aleksandra ielā 4 nojauktās ēkas pamatu vietā tika izbūvēts jauns bērnu rotaļu
laukums, kura aprīkojumā ietilpst modernākās iekārtas;



Dzintaru ielā 74, Stropu ezera pludmalē, bērnu rotaļu laukums tika papildināts ar
modernu daudzfunkcionālu rotaļu iekārtu „Kuģītis”;



tika izbūvēti un atjaunoti lietus ūdens kanalizācijas tīkli Daugavpils pilsētas ielās, tai
skaitā: lietus ūdens gūliju ierīkošana Vaļņu un Odu ielas krustojumā, lietus ūdens
kanalizācijas šahtas remonts Ventspils un Bauskas ielas krustojumā, lietus ūdens
kolektora pārbūve Siguldas ielas posmā no Dobeles ielas līdz Ventspils ielai, lietus
ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve Auces ielas posmā no Valkas ielas līdz Aizpilsētas
ielai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Dzelzceļu ielā 5A, Šaurā ielā, Brajnaskas
un Pārdaugavas ielu krustojumā, Sēlijas ielas posmā no Sēlijas ielas 43 līdz Sēlijas
ielai 72, Gaismas ielā 20 -22, šķirošanas laukums Liģinišķu ielā tika pieslēgts pie lietus
ūdens kanalizācijas tīkliem;
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piecpadsmit Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas mezglos notika
aprīkojuma modernizācija un komunikāciju paplašināšana;



atpūtas vietā Daugavas ielā tika uzstādīts jauns aprīkojums, kas sastāv no varkaļiem
un koka galdiem;



Daugavpils pilsētas kapu teritorijās tika uzstādītas jaunas akas, galdi un soli;



tika izstrādāti 55 tehniskie projekti, tai skaitā: pilsētas ielu pārbūvei (23 gab.),
pilsētas ielu ietvju pārbūvei (3 gab.), pilsētas auto stāvlaukumu izbūvei (5 gab.),
pilsētas apgaismojuma pārbūvei un izbūvei (19 gab.), bērnu rotaļu laukumu izbūvei
(3 gab.), pilsētas parku un skvēru labiekārtošanai (2 gab.);



tika iegādāti 10 lielgabarīta metāla atkritumu konteineri ar tilpumu 7m3;



tika uzstādīts gājēju norobežojošais žogs ar ekrānu Sēlijas ielā;



tika atjaunots suņu pastaigu laukuma aprīkojums atpūtas parkā “Esplanāde”;



tika iegādāti jauni suņu voļjeri un suņu būdas dzīvnieku patversmei;



tika uzstādīti stacionāro glābēju pludmales novērošanas torņi Stropu ielā 40 un
Dzintaru ielā 74;



pirms ziemas sezonas svētkiem tika iegādāti: 284 āra apgaismojuma dekori, gaismas
aizkari un virtenes, dekoratīvie gaismas elementi, 55 Ziemassvētku figūras pilsētas
noformējumam; tika iegādāti un iestādīti priežu stādi – 3500 gab., koki - 25 gab.



tika attīrītas un labiekārtotas pilsētas ezeru piekrastes, tai skaitā: Šūņu ezera,
Stropaka ezera, Gubiščes ezera, Liela Stropu ezera, Lielā Trijkārtu ezera;



tika labiekārtotas pilsētas pludmaļu zonas rekreācijas iespēju uzlabošanai pie
Laucesas upes ietekas Daugavas upē, Daugavas upes krastā, Lielā Stropu ezera
piekrastē, Pludmaļu zonā Ogres, Līgatnes un Baldones ielu rajonos;



tika iegādāti un ielaisti baltā amūra mazuļi Porohovka ezerā un Esplanādes
ūdenskrātuvē;

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
piedalījās četros Zivju fonda projektos un tos veiksmīgi īstenoja, kā rezultātā iestāde
iegādājās aprīkojumu malu zvejas novēršanai Daugavpils ūdenstilpnēs, tai skaitā:


“Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” – 25 000 gab. zandarta zivju
mazuļu ielaišana Lielajā Stropu ezerā,



“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas
ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai” – informatīvo bukletu izgatavošana
1000 gab.,
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“Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem
Daugavpils pilsētā” – niedru pļaujmašīnas un papildaprīkojumu iegāde,



“Šūņu ezera un Stropaka ezera resursu pavairošana” – daudzumā 7700 gab.
līdaku mazuļu ielaišana Šūņu un Stropaka ezerā.

SIA „Labiekārtošana D” lielākie labiekārtošanas darbi pilsētas teritorijā 2016.gadā:
-

Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Smilšu ielā 103, Daugavpilī.

-

Gājēju ietves izbūve ar apgaismojumu Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz
Tukuma ielai, Daugavpilī.

-

Gubiščes ezera piekrastes (posmā no Smilgu ielas līdz 18.Novembra ielai un no
18.Novembra ielas līdz Gubiščes parkam) tīrīšana no apauguma ainaviskā stāvokļa
uzlabošanai.

-

Ietvju mākslīgā bruģa seguma atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā0.

-

Ietves seguma remonts Stadiona ielas posmā no Sporta ielas līdz Stadiona ielai 8, pie
17.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpilī.

-

Bērnu rotaļu laukuma izbūve nojauktās ēkas teritorijā, Aleksandra ielā 4 , Daugavpilī.

-

Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana esošajos rotaļu laukumos Daugavpils
pilsētā: Daugavas 22,24; Kr. Valdemāra 4; Nometņu 66; Višķu 14,16; Zeļinska 15,17;
Inženieru 12; Imantas 33,35,35A; Miera 141; Aglonas 3; Alejas 64,68; Aveņu 33;
Arhitektu 16,18,20,24; Ziemeļu 7; Varšavas 13; Arodu 3; Jātnieku 14; Ventspils 4A;
Ak. Graftio 29; Gaismas 16; Raipoles 7; Piekrastes 41A.

-

Jaunas ietves un gājēju tilta izbūve pār Šuņicas upi Cietokšņa ielā, Daugavpilī.
2016. gadā SIA „Labiekārtošana D” veica kapsētu teritoriju uzturēšanu, kur atbilstoši

līgumā noteiktajam, tika veikta jaunu apbedījuma vietu uzmērīšana, nospraušana 2 300 m2
platībā, jaunu apbedījuma vietu ierīkošana 1400 m2 platībā, ceļu un celiņu uzkopšana
37 000 00 m2 platībā, kapsētas teritorijā stihiski izveidoto atkritumu savākšana un izvešana
3 970 000 m2 platībā, kapsētu grunts ceļu uzturēšana 35 km garumā, savākto atkritumu
izvešana un nesankcionētās izgāztuves atkritumu likvidēšana 1 432.96 t, kapsētu teritorijas
appļaušana 170 000 m2 platībā un 73 koku, kas rada bīstamu situāciju, nozāģēšana.
Pārskata gadā kapitālsabiedrība uzturēja parkus, skvērus un citas publiskā lietošanā
esošās teritorijas un zaļās zonas. Tika ierīkotas puķu dobes, ziedu piramīdas un
konstrukcijas 3788.53 m2 platībā, tika nogriezti krūmi 57 271 m2 platībā, vasaras periodā
tika nopļauta zāle 6 572 486 m2 platībā, tika nozāģēti 612 koki, kas rada avārijas situāciju,
un tika veikta 305 celmu frēzēšana.
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SIA „Labiekārtošana D” pārziņā ir Daugavpils dzīvnieku patversme. Sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas domi klaiņojošie dzīvnieki tiek uzturēti patversmē un tiem tiek veikta
veterinārā apskate. 2016.gadā vidēji tika uzturēti un baroti 139 dzīvnieki.
Pārskata gadā SIA „Labiekārtošana D” veica pilsētas ceļu remontu. Rezultātā vasaras un
ziemas periodā tika izremontētas asfaltbetona seguma bedrītes 6778 m2 platībā un veikti
grants ceļu greiderēšanas darbi 3627 km garumā. Kapitālsabiedrība uztur arī pilsētas ielu
apgaismošanas tīklu. Tiek veikta visu komunikāciju remontdarbi, kabeļu un gaisa vadu
līnijas, novecojušo konstrukciju (balstu, kronšteinu, trošu demontēšanas darbi, kas palīdz
novērst draudus cilvēku dzīvībai un īpašumam. 2016.gadā tika nomainīti 148 gaismas
ķermeņi un tika nomainīti kabeļi 2138 m garumā.
4.1.6. Centralizētā siltumapgāde
Centralizēto siltumapgādi Daugavpilī nodrošina viens no lielākajiem Daugavpils
uzņēmumiem – PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Uzņēmumā tiek uzturēta un aktualizēta
Kvalitātes un vides vadības sistēma atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un ISO
14001 prasībām. Latvijas Darba devēju konfederācijas un

Latvijas brīvo arodbiedrību

savienības rīkotajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa novērtēšanas pasākumā PAS „Daugavpils
siltumtīkli” 2016. gadā atkārtoti iekļuva Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijā. Ilgtspējas
indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide,
tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sadarbība.
Uzņēmums siltumenerģiju ražo gan ūdenssildāmajās iekārtās, gan koģenerācijas ciklā
(vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana). Koģenerācijas ciklā saražotās
elektroenerģijas daudzums 2016. gadā sastādīja 30 248 MWh, kas ir par 2 517 MWh vairāk
kā 2015.gadā, jo tika paplašināta SC1 siltumapgādes zona un izmainīts temperatūras režīms,
tādejādi gāzes turbīna tika pilnībā noslogota.
Uzņēmums siltumenerģiju piegādā dzīvojamajām mājām, sabiedriskās nozīmes un
rūpniecības uzņēmumu ēkām un būvēm. Pārskata gadā tika ekspluatēti siltumtīkli 121 km
garumā un tika nodrošināta siltumenerģijas piegāde 1 166 ēkām.
2016.gadā siltumtīkliem tika nodots 449321 MWh siltumenerģijas, kas ir par 51 590
MWh vairāk kā 2015.gadā lielāka pieprasījuma dēļ.
Realizētās siltumenerģijas daudzums pārskata gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
ir lielāks par 42 606 MWh jeb 13%.
PAS „Daugavpils siltumtīkli”

pastāvīgi strādā pie siltumtrašu optimizācijas, lai

maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades laikā. Veicot siltumtrašu
optimizāciju un rekonstrukciju, uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas un
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materiālus. Līdz ar to mainās arī siltumtrašu struktūra: virszemes un kanāla siltumtrašu
vietā tiek būvētas pazemes bezkanāla siltumtrases.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” nozīmīgākie 2016.gadā veiktie pasākumi:
 siltumcentrālē Nr.1:
– nomainītas 1. un.2. tīkla ūdens sūkņu grupas;
– uzstādīti frekvenču pārveidotāji apkures sūknim un mazuta rezervuāram;
– veikts mazuta rezervuāru vadības mezglu jumtu seguma remonts;
– nostiprinātas dūmeņa kāpšļu aizsargstīpas un nomainīta zibens aizsardzība;
– atjaunots siltumcentrāles teritorijas asfalta segums;
– veikts palīgstruktūrvienību (ETI, RCI, RMI) telpu kosmētiskais remonts;
 siltumcentrālē Nr.2:
– veikta SI 10 kV F-101 un F-111 šūniņu rekonstrukcija un uzstādīti vakuumslēdži;
– veikts mazuta sūkņu stacijas jumta seguma remonts;
– veikts dežūrējošā maiņas inženiera dežūrtelpas remonts;
– veikts siltumcentrāles kopējās kanalizācijas kameru un aku bojāto uzgalvju remonts
un lietus ūdeņu kanalizācijas bojāto gūliju remonts;
– drenāžas un notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņi aprīkoti ar MPI;
 siltumcentrālē Nr.3:
– nomainīti SI-0,4 kV 2 KTP ievada un starpsekciju izstumjama tipa automātiskie
slēdži;
– rekonstruētas ķīmiskās ūdens attīrīšanas iekārtas;
– katlam ŪK10 izbūvēts jauns tērauda dūmenis H=24 m;
– veikts gāzes sadales punkta jumta seguma remonts;
 LK "Cietoksnis" nodrošināts elektroapgādes rezerves avots;
 LK "Kalkūni":
- veikts jumta seguma remonts mazuta sūkņu stacijā;
- veikts mehāniskās darbnīcas kosmētiskais remonts;
 LK "Ruģeļi":
-nodrošināts elektroapgādes rezerves avots;
-veikts koģenerācijas iekārtu remonts un nomainīts galvenais slēdzis;
-veikta siltumtīkla cauruļvadu shēmas optimizācija;
-veikts katlumājas jumta luktura remonts;
-veikti mērījumi kaitīgo vielu izmešiem atmosfērā no siltumcentrālēm un lokālajām
katlumājām;
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-veikts gruntsūdeņu monitorings;
- realizēts projekts "Siltumtīklu pārbūve Valmieras ielā no Kauņas ielas (Vk-5-8) līdz
Andreja Pumpura ielai (Vk-5-9)". Nomainīti 1972. gadā izbūvētie pazemes kanāla
tīkla cauruļvadi pret pazemes bezkanāla rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem,
atbilstoši Lietotāju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcauruļu mērījumā
sastāda 68 m, diametrs 219/355 mm. Kopējās projekta izmaksas − 51,9 tūkst. eiro;
- saņemts KF līdzfinansējums par 2015. gadā realizētajiem projektiem "Maģistrālo
siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (Ik-1b) līdz Krišjāņa
Valdemāra ielai (Ik-4a)" un "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un
Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz pieslēgšanās vietai Sakņu ielā" 139,7 tūkst.
euro apmērā;
- veikti ražošanas iekārtu un siltumtīklu kārtējie remonti saskaņā ar remontu
grafiku;
- visās CSS siltumavotu siltumapgādes zonās veikti siltumtīklu hidrauliskie
izmēģinājumi;
- veikts darbnīcas un kabineta telpu remonts siltumenerģijas realizācijas
struktūrvienības ēkā Strādnieku ielā 43A;
- veikta palīgstruktūrvienības RMI metināšanas telpas, sadzīves telpas un nojumes
pārbūve;
Uzņēmuma transporta parks papildināts ar jaunu kravas automašīnu; turpinās
siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas pilnveidošana.
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 un
kontrolēt lokālo katlumāju "Kalkūni" un "Grīva" siltumenerģijas ražošanas iekārtas.
Tas ļauj operatīvi reaģēt uz jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu
darba režīmos, kā arī kurināmā un siltumnesēja parametros.
2017.gadam uzņēmums ir ieplānojis šādus pasākumus:
 LK8 "Stropi" aprīkošana ar rezerves elektroapgādes avotu (2 kW);
 SC3 SI 10 kV 2. un 13. šūniņu (2TP) rekonstrukcija ar vakuumslēdžu uzstādīšanu un
RAA modernizāciju;
 SC1 notekūdeņu attīrīšanas stacijas telpu siltināšana un siltumapgādes sistēmas
pārveide;
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 SC1 notekūdeņu attīrīšanas stacijas NAS-1 sūkņu telpas ieejas durvju nomaiņa;
 Transporta struktūrvienības garāžas telpu siltināšana un siltumapgādes sistēmas
pārveide (SC1 teritorija);
 SC2 RMI darbnīcas un GVP telpu energoaudita veikšana un stiklojuma projekta
izstrāde;
 SC1 koģenerācijas iekārtu pielāgošana elektroenerģijas tirdzniecībai;
 30 MW katlumājas ar šķeldas kurināmo projekta realizācijas sākums;
 projekta realizācijas uzsākšana maģistrālo siltumtīklu pārbūvei no Parādes un
Ģimnāzijas ielu krustojuma (1k-8) līdz ūdens izlaides mezglam ar atzarojumiem
Kandavas ielā ;
 projekta realizācijas uzsākšana maģistrālo siltumtīklu pārbūvei no ūdens izlaides
mezgla ar atzarojumiem Kandavas ielā līdz kamerai 1k-14 Cietokšņa ielā;
 projekta realizācijas uzsākšana maģistrālo siltumtīklu pārbūvei no Parādes un
Ģimnāzijas ielu krustojuma (1k-8) līdz Daugavpils universitātes ēkai Parādes ielā 1;
 Jaunas lokālās katlumājas "Cēsu" izbūve ar kopējo siltuma jaudu 200 kW;
 Jauna katla 18÷20 MW ar ekonomaizeru uzstādīšana SC1;
 Jauna dūmeņa ierīkošana SC;
 SC2 rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida
uzglabāšanai;
 uzstādīts jauns dabasgāzes kurināmā katls (jauda 15 MW) ar ekonomaizeru.
4.1.7. Ūdenssaimniecība
SIA „Daugavpils ūdens” nodrošina nepārtrauktas ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Daugavpils pilsētā. Pārskata gadā realizētais dzeramā ūdens apjoms sastādīja
3 528 tūkst. m3 (2015.gadā – 3 522 tūkst. m3), novadīto notekūdeņu apjoms sastādīja 3 773
tūkst. m3 (2015.gadā – 3 843 tūkst. m3).
Sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošināja uzņēmumā spēkā esošā kvalitātes vadības
sistēma - 2016.gada novembrī starptautisko auditoru firmas “DNV- GL” speciālisti veica
kvalitātes vadības sistēmas

ārējo uzraudzības auditu. Kārtējo reizi tika konstatēta tās

darbības efektivitāte un atbilstība starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001:2008
prasībām, kā arī pozitīvi rezultāti SIA “Daugavpils ūdens” galveno ražošanas procesu un
klientu apkalpošanas organizācijā. Veiksmīgi paveikta arī personāla atestācija deviņās
uzņēmuma struktūrvienībās.
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Papildus tam, regulāro ūdens kvalitātes kontroli veica akreditēta “Daugavpils ūdens”
laboratorija, nodrošinot atlasīto ūdens provju mikrobioloģisko un ķīmisko testēšanu pēc 38
radītājiem. 2016.gadā dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes monitorings ir realizēts
pilnā apjomā. Gada laikā dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas, kā arī notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas procesu kontrolei tika paveikti izmeklējumi 1941 atlasītā paraugā
(izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās ir 1034 gab.,
ūdensapgādes tīklos – 134 gab., notekūdeņu attīrīšanas iekārtās – 380 gab. un kanalizācijas
tīklos – 340 gab.). Atbilstība esošajām normām ir apstiprināta 99,9 % gadījumos.
Pārskata gadā daudz uzmanības tika pievērsts tālākai sadales tīklu būvniecībai un
jaunu pieslēgumu izveidošanai izbūvētiem tīkliem. Lai veicinātu pieslēgumu skaita
palielināšanu privātmāju mikrorajonos, no šī gada pašvaldībām ir dotas tiesības daļēji
apmaksāt privāto objektu pieslēgšanu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.
Rezultātā uz gada beigām tika paveikti visi darbi un parakstīti līgumi par pakalpojumu
sniegšanu 227 jauniem klientiem (t.sk. līdzfinansējuma programmas ietvaros jau noslēgti
līgumi ar 72 klientiem, vēl 39 klientiem darbi jau uzsākti un tiks pabeigti nākamās
būvsezonas sākumā). Papildus tam, realizējot pašvaldības tīklu attīstības plānu, 2016.gadā
SIA „Daugavpils ūdens” par saviem līdzekļiem izbūvēja trīs tīklu posmus 880 m kopgarumā
tajās vietās, kas nebija iekļautas Eiropas projektos (tas atvieglo namīpašnieku pieslēgšanas
procesu Blaumaņa, Baldones un Vītolu ielās).
2016.gada novembrī tika parakstīts Finanšu līgums un Partneru vienošanās par
projekta IWAMA (Interactive WAter MAnagament) realizāciju. Projekta mērķis ir resursu
izmantošanas efektivitātes paaugstināšana notekūdeņu attīrīšanas procesu vadības
uzlabošanai un biogēnu (slāpekļa un fosfora) skaita samazināšana Baltijas jūras reģionā,
tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu INTEREG
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros
(kopējais projekta budžets sastāda 4,6 milj. euro). Vadošais projekta partneris ir Baltijas
jūras pilsētu apvienība (Union of Baltic Cities, Sustainable Cities Commision) Somijā, kuras
pārstāvji koordinē visu dalībnieku darbu. Projektā iesaistīti 17 partneri no desmit ES
valstīm, tai skaitā divi no Latvijas - “Jūrmalas ūdens” un “Daugavpils ūdens”. Dalība projektā
abiem uzņēmumiem ir ļoti svarīga un lietderīga, jo projekta mērķu sasniegšanai tiek
nodrošināta ekspluatējošo organizāciju potenciāla attīstība, pateicoties

mūžizglītības

apmācībai un pilotinvestīciju virknes īstenošanai, kas savukārt tiks virzītas uz ražošanas
izmaksu samazināšanu. „Daugavpils ūdens” projekta ietvaros plāno iegādāties jaunu
kontroles sistēmas aprīkojumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai samazinātu enerģijas
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izmaksas. Projekta realizācijai ir atvēlēti 126,8 tūkstoši euro, no kuriem 107,8 tūkstoši euro
ir ERAF līdzekļi.
4.1.8. Sabiedriskais transports
Daugavpils pilsētā ir labi attīstīts transporta tīkls, kas savieno pilsētas centru ar
mikrorajoniem. Sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils administratīvajā teritorijā
nodrošina AS „Daugavpils satiksme”.
2016.gadā AS „Daugavpils satiksme” pārvadāja 6 847.9

tūkstošus pasažieru ar

tramvajiem un 7 811.7 tūkstošus pasažieru ar autobusiem.
Pasažieru pārvadājumu rādītāji (Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”)
Rādītāju nosaukums
Pasažieru pārvadāšana kopā:

Mērvienība
Tūkstoši
pasažieri

2016.gads
Autobusi
7 811.7

Tramvaji
6 847.9

no tiem:
Biļetes
Mēnešbiļetes
Biļetes (svētdienas un svētku dienas)
Invalīdi III gr., pensionāri, kuriem ienākumu apmērs
nepārsniedz 228.00EUR
Biļetes (pilsētas svētku laikā)
Pensionāri, kas vecāki par 70 gadiem
Vispārējās izglītības iestādēs izglītojamie
Profesionālās izglītības iestādēs izglītojamie
Represētie
Daudzbērnu ģimenes locekļi
ČAES likvidatori
AKCDB locekļi
Afganistānas kara dalībnieki
Invalīdi I gr., invalīdi II gr., personas līdz 18 gadiem
ar invaliditāti un pavadošo personu
Bērni bāreņi
Bērni līdz 7 g.

Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
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2108.9

255.7

332.9

470.4

328.4

184.2

125.4

43.6

38.4

836.5

836.5

1668.8

1881.9

50.6

75.8

135.0

135.0

170.9

150.4

17.6

6.7

0.0

0.0

6.4

2.3

517.6

526.5

121.1

121.1

194.4

156.8
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Rādītāju nosaukums

2016.gads

Mērvienība

Autobusi

Tramvaji

29.1

17.1

2.3

1.7

0.07

0.1

0.2

2.0

Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri
Tūkstoši
pasažieri

DPSATC apgādājamie
Starpt. veco ļaužu diena
Starpt. invalīdu diena
Biļetes (17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētki)

Sakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar
plānu, autobusos samazinājās par 1.5%, tramvajos - par 0.9%
Ieņēmumi no pamatdarbības pēc fakta sastādīja 6 843 707.13 euro, pēc plāna - 7 147 799.81
euro. Tas ir mazāk par 304 092.68 euro, jeb par 4.25%.
Sakarā ar ieņēmumu samazināšanos uzņēmumā tika veikti pasākumi uzņēmuma
izdevumu samazināšanai. Tā rezultātā uzņēmuma izdevumi samazinājās par 422 443,18
euro jeb par 5.92 %, salīdzinot ar 2016.gada plānu.
Izdevumu pozīcijas (euro) (Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”)
Nr.
p.k.

1

Izdevumu pozīcijas

Darba algas fonds

2

Remonta darbi

3

Degviela

4

Elektroenerģija

5

Siltumenerģija
Administratīvie
izdevumi

Plāns

Izdevumi kopā
Fakts

Novirze

4 729 451,62

4 514 969,14

-214 482,48

112 425,00

61 652,69

-50 772,31

922 132,51

725 535,64

-196 596,87

337 135,00

334 086,53

-3 048,47

79 024,00

62 003,22

-17 020,78

47 239,76
41 724,99
-5 514,77
6
2016.gadā uzņēmums uzturēja darba kartībā 40 tramvaju vagonus un 51 autobusu.
Lai nodrošinātu īpašuma pienācīgu uzturēšanu un remontu, AS „Daugavpils satiksme” veica:
1) tramvaju ceļa remontu:
- depo Jātnieku ielā 90 – 110 m;
- A. Pumpura ielā – 150 m;
- daļēja gulšņu nomaiņa Jātnieku, A. Pumpura un Ventspils ielā – 165 gab.;
2) tramvaju vagonu kārtējo remontu – 6 gab. (Nr.075, 065, 101, Nr.102, 103, 104);
3) autobusu dzinēju remontu – 7 gab.;
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4) autobusu pārnesumkārbu remontu – 8 gab.;
5) autobusu agregātu (kompresori) remontu - 2 gab.;
6) tramvaju kontaktmezglu restaurāciju - 195 gab.;
7) RMD ēkas automātiski paceļamo vārtu uzstādīšanu Kārklu ielā 24– 1 gab.;
8) RMD ēkas jumta seguma remontu (800 m²) Kārklu ielā 24 ;
9) ēkas jumta seguma remontu (171 m²) 18.Novembra ielā 10;
10) asfalta seguma bedru remontu uzņēmuma teritorijā (850 m²);
11) notekūdeņu 2 papildus kanalizācijas uztvērēju uzstādīšanu Kārklu ielā 24;
12) ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošanu Kārklu ielā 24.
Saskaņā ar plānu tika veiktas tramvaju vadītāju un stropētāju zināšanu pārbaudes un
uzņēmuma darbinieku zināšanu pārbaude elektrodrošībā:
- tramvaju vadītāju zināšanu pārbaude - 54 cilvēki;
- stropētāju zināšanu pārbaude - 43 cilvēki;;
- elektrodrošības zināšanu pārbaude - 152 cilvēki.
12 uzņēmuma speciālisti apmeklēja sešus kvalifikācijas celšanas seminārus, tika
paaugstināta kvalifikācija trim darbiniekiem.
Lai piesaistītu ES struktūrfondus tālākai uzņēmuma struktūras attīstībai, AS
„Daugavpils satiksme”:
1. izstrādāja un apstiprināja būvprojektu “Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas
pārbūves darbiem posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela – Cietoksnis”;
2. izstrādāja un apstiprināja tehnisko dokumentāciju “Daugavpils pilsētas esošās
tramvaju līnijas atsevišķu posmu kontakttīkla pielāgošanai stieņveida un pantogrāfa tipa
strāvas uztvērēja izmantošanai”;
3. izstrādāja un apstiprināja būvprojektu “Jauna tramvaju līnijas posma 18.Novembra
iela – Veselības iela – Stropu ciemats, Daugavpilī, būvniecība”;
4. veica neatkarīgu ekspertīzi diviem būvprojektiem;
5. izstrādāja projekta “Videi draudzīga transporta attīstība Daugavpils pilsētā”
ieguvumu izmaksu analīzi;
6. iesniedza apstiprināšanai projektu “Videi draudzīga transporta attīstība Daugavpils
pilsētā”.
Lai nodrošinātu tramvaju infrastruktūras attīstību tūrisma pakalpojumiem, tramvaju
vagons RVR Nr.065 aprīkots ar mēbeļu, video un audio iekārtām pielāgojot tūrisma
pakalpojumu sniegšanai.
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2016.gadā notika pastāvīga sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi, tās departamentiem
un pārvaldēm, LR Satiksmes Ministriju, VSIA Autotransporta Direkciju, Nodarbinātības
valsts aģentūru un citām valsts un pašvaldību institūcijām. AS “Daugavpils satiksme”
regulāri informē sabiedrību, izvietojot informāciju par savu darbību Daugavpils masu
medijos.
Tika veikta ikgadēja iedzīvotāju aptauja par sabiedriskā transporta pakalpojumu
kvalitāti. Salīdzinot ar iepriekš veiktās aptaujas rezultātiem, negatīvo atbilžu skaits
samazinājās par 13%, bet respondentu skaits palielinājās par 38%, jeb par 73 cilvēkiem.
Visas iedzīvotāju sūdzības (28 gab.) savlaicīgi tika reģistrētas, izskatītas un tika sniegtas
atbildes sūdzību iesniedzējiem.
Uzņēmumā tika nodrošināta iekšējās kontroles efektīva darbība:
*konduktoru pārbaudes viņiem nezināmā laikā un vietā;
*autobusu un tramvaju vadītāju pārbaudes (kustības sarakstu un ceļu satiksmes
noteikumu ievērošana) viņiem nezināmā laikā un vietā;
*katra darbinieka pārkāpuma savlaicīga izskatīšana un objektīva novērtēšana.
Pārskata gadā notika 30 302 konduktoru, autobusu un tramvaju vadītāju pārbaudes.
Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti 85 darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti 9 rājieni, 20
piezīmes, 47 aizrādījumi, 11 darbiniekiem jāatlīdzina uzņēmumam nodarītos materiālos
zaudējumus un pārkāpums netika konstatēts divos gadījumos.
2016.gadā tika nodrošināta sekmīga kapitālsabiedrības finansiālā darbība - AS
“Daugavpils satiksme” noslēdza gadu ar peļņu EUR 127 884.98
4.1.9. Veselības aprūpe
Dome veselības aprūpei pievērš īpašu uzmanību, jo Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir
jūtams speciālistu (ārstu) trūkums. Lai piesaistītu pilsētas ārstniecības iestādēm jaunus
speciālistus, Dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti (turpmāk –
RSU). 2016.gadā pašvaldība turpināja atbalstīt Daugavpils veselības aprūpes iestāžu
attīstību, maksājot topošajiem ārstiem stipendijas. Kopš 2014.gada topošajiem ārstiem
pašvaldība piešķir stipendijas, lai tādejādi ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības
aprūpes iestādēs. Rezidentam jāslēdz līgums ar medicīnisko iestādi, kurā viņam jānostrādā
pieci gadi pēc rezidentūras beigšanas. Veiktie pasākumi veicina jaunu medicīnas speciālistu
piesaisti darbam Daugavpils ārstniecības iestādēs.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

(turpmāk – Slimnīca) ir lielākā veselības

aprūpes iestāde ārpus Rīgas, kas sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko
palīdzību Latgales reģionā. Veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un
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stacionārajā, terciālajā veselības aprūpes līmenī un darbojas 3 struktūrvienībās: Centrālajā
slimnīcā, Plaušu slimību un tuberkulozes centrā, Centra poliklīnikā.
Slimnīcas dibinātāji ir Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Ilūkstes
novada dome. 2016. gada 26. septembrī slimnīcas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums
piesaistīt ceturto akcionāru - RSU. Sadarbība ar RSU ir stratēģiski ļoti svarīga slimnīcai. Tā
nodrošinās iespēju apmācīt ārstus rezidentus un māsas, izmantojot slimnīcas infrastruktūru
un personālu. RSU tālākās apmācības programmas nodrošinās iespēju slimnīcas personālam
paaugstināt savu kvalifikāciju un rezultātā paaugstināt slimnīcā sniedzamo veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Sadarbībā ar RSU tiks sasniegts augstāks līmenis slimnīcas
zinātniski - pētnieciskajā darbā. Ilgtermiņā slimnīcai ir lielas iespējas kļūt par nozīmīgu
apmācības un pētniecības centru.
Pateicoties Domes līdzekļiem 391 000 euro apmērā, kas tika saņemti 2016. gadā
nekustamo īpašumu pārdošanas rezultātā, Slimnīcai izdevies modernizēt un atjaunot daļu no
rīcībā esošajām tehnoloģijām, līdz ar to nodrošinot nepārtrauktu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu hemodialīzes, onkoloģijas un invazīvās kardioloģijas pacientiem,
uzturot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Izveidota mūsdienu ES prasībām un standartiem
atbilstošā Laboratorijas Mikrobioloģijas daļa.
2016. gada ietvaros Slimnīcas stacionāros ārstējas 29 104 pacienti, tika nodrošinātas
263 686 ambulatoro pacientu pieņemšanas, kā arī veiktas 4 556 operācijas.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs” (turpmāk –
Centrs) veic primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus bērniem,
kā arī nodrošina medicīniskās un rehabilitācijas pakalpojumus guļošiem pacientiem mājas
apstākļos. Centra attīstības vīzija ir sekojoša: nepārtraukti pilnveidot savas darbības
sniegumus, ievērojot vienlīdzības un līdztiesības principus, nodrošinot augstu darba kultūru,
sniedzot tādus ārstniecības pakalpojumus bērniem, kas apmierina pacientu vajadzības,
attīstot centru kā profilaktisku, diagnostisku, bērniem draudzīgu ārstniecības iestādi.
Centrs apkalpo Daugavpils pilsētas bērnus – 82% apmērā, kā arī bērnus no dažādiem
novadiem – 18% apmērā. Centram ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienesta
Latgales nodaļu par primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu. 2016.gadā Centrs izpildīja 101 % veselības aprūpes pakalpojumu
apjomu no valsts budžeta finansējuma.
Centra attīstības perspektīvas tiek nodrošinātas sekojoši:
•

notiek

Centra

darbības

popularizēšana

Daugavpils

pilsētā

un

Latvijā

(informācijas izplatīšana par centra darbību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
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un sniegšanu, informācija tiek izvietota Latvijas veselības portālā www.medicine.lv
http://www.medicine.lv/ un profesionālās veselības gadagrāmatā). Centra pakalpojumu
apraksts ir publicēts Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā sadaļā ‘’Publisko
pakalpojumu katalogs” http://www.vraa.gov.lv/lv/katalogs/;
•

2016. gada 24. oktobrī noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par

sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā, kā
arī tiek

nodrošināta

ārstniecības personu apmācībā par

portāla

''e-veselība''

https://www.eveseliba.gov.lv/ lietošanu un datu apstrādi;
• tiek ieviesti jauni veselības aprūpes pakalpojumi: audiometrija, timpanometrija
un bērnu infektologa konsultācijas;
•

kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra

pakalpojumu paplašināšanai, tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: elektroterapijas aparāts
fizikālo procedūru veikšanai, lineāla zonde ultraskaņas procedūru veikšanai, medicīniskie
svari dienas stacionāram, digitālais audiotimpanometrs dzirdes pārbaudei, ultraskaņas
nebulaizeri;
•

Centra

administrācija

veicina

un

atbalsta

darbinieku

tālākizglītības

paaugstināšanas kvalifikāciju piedaloties semināros, kongresos, zinātniski pētnieciskās
konferencēs Latvijā un ārpus tās. 2016. gadā Centra iesaistītie veselības aprūpes procesā
speciālisti un darbinieki (92 cilvēki)

paaugstināja savu

kvalifikāciju, apmeklējot

kvalifikācijas celšanas kursus;
•

Centrs turpina sekmīgu sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils

Universitāti un Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanai, nodrošinot
prakses vietas 204 studentiem. Sadarbībā ar Utenas koledžu, ERASMUS programmas
ietvaros, tiek nodrošinātas prakses vietas 9 studentiem;
• 2016. gadā Centrs palielināja medicīniskā personāla skaitu, pieņemot darbā
masieri, fizioterapeitu, medicīnas māsu, ārstu - bērnu infektologu;
•

pabeigta tehniskā projekta realizācija automātiskās rezerves ierīces ieslēgšanai;

•

Centra īpašuma aizsardzībai un klientu vitālo interešu aizsardzībai tika uzstādītas

ārējās videonovērošanas kameras uz ēkas fasādes;
•

pabeigta tehniskā projekta izstrāde ēku siltināšanai atbilstoši 2016.-2017.g. LR

un ES struktūrfondu noteikumu prasībām;
•

tika uzstādītas papildus norobežojošās drošības margas centrālajā kāpņu telpā ;

•

tika iegādāta datortehnika ārstniecības personālam

vienotai sistēmas ''e-

veselība'' ieviešanai;
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Pārskata gadā Centru apmeklēja 58206 (2015.gadā – 56462) pacienti, konsultēto
bērnu skaits pie ārstiem speciālistiem – 29248 (2015.gadā – 27899), ārstēto pacientu skaits
dienas stacionārā – 317 (2015.gadā - 342), rehabilitācijas procedūras tika veiktas - 36627
(2015.gadā - 33862) pacientiem, fizikālās terapijas procedūras tika veiktas – 48099
(2015.gadā - 43769) pacientiem, rentgendiagnostika tika veikta 6276 (2015.gadā - 7038)
pacientiem, ultraskaņas diagnostika tika veikta 3600 (2015.gadā - 3854) pacientiem,
funkcionālā diagnostika tika veikta 4265 (2015.gadā – 4484) pacientiem, no tā iziet, ka
Daugavpils pilsētas bērniem tiek savlaicīgi nodrošināta veselības aprūpe.
Centra telpās darbojas 11 ģimenes ārstu prakses, divu oftalmologu un viena
otolaringologa prakse, kā arī SIA ,,E.Gulbja laboratorija’’, kas dod iespēju centra pacientiem
veikt kvalitatīvus laboratoriskos izmeklējumus.
SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (turpmāk – Poliklīnika) zobu
ārstēšanā un protezēšanā ir viena no lielākajām šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā
Latgalē, kas nodrošina zobārstniecības palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās.
2016.gadā Poliklīnikas mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu
attīstību, pamatojoties uz efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu.
Pārskata gadā tika nodrošināta zobārstniecības palīdzības sniegšana brīvdienās un
svētku dienās. Dežūrējošais personāls ir pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, kā rezultātā
ir palielināta zobārstniecības palīdzības pieejamība par 0,8%. 2016. gadā tika pieņemti
647 pacienti, kopumā reģistrēti 77 957 apmeklējumi. Pārskata periodā 93 pacientiem tika
nodrošināta palīdzības sniegšana mājās un 426 pacientiem kabinetā pirmajā stāvā, kas
paredzēts personām ar funkcionālajiem traucējumiem.
Lai tiktu sniegta palīdzība sociālā riska grupu pacientiem, SIA “Daugavpils
zobārstniecības poliklīnika” noslēdza līgumus ar:
•

Daugavpils pilsētas domes Sociālo dienestu – pieņemti 146 pacienti;

•

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru – pieņemti 65
pacienti;

•

VSAC ”Latgales filiāli “Kalkūni” un „Kalupe” – pieņemti 95 pacienti;

•

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālas rehabilitācijas institūciju – pieņemti 56 pacienti;

•

Ieslodzījuma vietu pārvaldi - Daugavgrīvas cietums – pieņemti 575 cilvēki.

2016.gadā Poliklīnika iegādājās zobārstniecības urbjmašīnu un jaunus zobu labošanas
tehniskos galdus.
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4.1.10. Uzņēmējdarbības veicināšana
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļa ir tā
struktūrvienība, kuras mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana un attīstība pilsētā.
Uzņēmējiem tiek nodrošināts atbalsts informatīvā veidā, tiek piedāvāti granti un nodokļu
atlaides. 2016.gadā Dome aktīvi sadarbojās ar Daugavpils uzņēmējiem un biznesa atbalsta
organizācijām, organizēja tikšanās un dažādus pasākumus uzņēmēju atbalstam un kontaktu
dibināšanai.
Lai nodrošinātu aktuālās lietišķās informācijas regulāru pieejamību pilsētas
uzņēmējiem, katru mēnesi Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā
“Ekonomika | Biznesa informācijas centrs” tiek atjaunota informācija par izstādēm,
semināriem,

apmācībām,

projektiem

un

uzņēmējdarbības

atbalsta

programmām,

pieejamajiem līdzekļiem uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstīšanai. Tādejādi tiek sniegts
informatīvs atbalsts pilsētas uzņēmējiem un visvairāk uzņēmējiem-iesācējiem, veicinot
ekonomiskās vides uzlabošanos, investīciju piesaisti Daugavpilī un jaunu uzņēmumu
veidošanos.
Izmantojot Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta rīcībā esošās
Daugavpils uzņēmumu datu bāzes, vidēji piecas reizes mēnesī tika izsūtīta informācija
elektroniskā veidā par uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem Daugavpilī, Latvijā un
ārzemēs. Pārskata gadā tika atjaunota Daugavpils ražošanas uzņēmumu elektroniskā datu
bāze, kurā pašlaik ir apkopota informācija par 105 pilsētas ražošanas uzņēmumiem.
Ražošanas uzņēmumu skaits ir pieaudzis , īpaši tādās nozarēs, kā elektronika, pārtikas
rūpniecība un šūšanas rūpniecība. Informāciju par esošajiem pilsētas uzņēmumiem un par
pilsētas investīciju objektiem Daugavpils pilsētā var atrast Daugavpils investīciju iespēju un
ražošanas uzņēmumu katalogā, kas ir pieejams trīs valodās Daugavpils pilsētas domes mājas
lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Ekonomika | Investoriem”.
Daugavpils pilsētas pašvaldība meklē dažādus biznesa atbalsta veidus. 2016.gadā jau
trešo reizi Daugavpilī realizēta jauno uzņēmēju atbalsta Grantu programmu „Impulss”, kuru
pašvaldība īstenoja sadarbībā ar AS „Swedbanka”. Grantu programmas „Impulss” mērķis ir
veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo uzņēmumu attīstību, veicināt ekonomisko
aktivitāti Daugavpils administratīvajā teritorijā, paredzot grantu piešķiršanu. Lai
popularizētu grantu programmu, 2016. gadā tika rīkoti semināri, izvietota informācija
pilsētas masu informācijas līdzekļos un vizuālos plakātos. Pārskata gadā konkursā tika
saņemts 31 pieteikums biznesa ideju realizācijai Daugavpilī, no kuriem tika atbalstītas
astoņas biznesa idejas un tika piešķirts kopējais finansējums 50 000 eiro apmērā. Atbalstīto
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projektu tēmas ir dažādas, taču pārsvarā atbalstītās aktivitātes ir pakalpojumu sektorā:
velosipēdu noma, fizioterapijas salona izveidošana, veikparka rekonstrukcija,

atpūtas

kompleksa izveidošana Stropu ezera krastā, bērnu frizētavas- skaistumkopšanas salona
izveidošana. Tika atbalstītas arī tādas idejas, kā aparatūras iegāde dizaina studijai un
augstspiediena tīrīšanas pakalpojumiem.
Lai popularizētu Daugavpils uzņēmumus, kuri aktīvi darbojas jaunatnes iesaistīšanas
jomā, tika organizēts konkurss

“Jaunatnei draudzīgākais uzņēmums – darba devējs”.

Konkursa trīs nominācijās: lielo uzņēmumu grupā, mazo uzņēmumu grupā un biedrību
grupā kopā tika apbalvoti desmit Daugavpils uzņēmumi - darba devēji.
Lai

veicinātu

sadarbības

iespējas

un

starptautisku

kontaktu

veidošanu

uzņēmējdarbības attīstībai, pārskata gadā tika rīkots IV Starptautiskais Austrumbaltijas
biznesa forums, kurā piedalījās vairāk kā 400 dalībnieku. Galvenā foruma tēma šogad tika
vērsta uz Latgales reģionu ekonomisko nozīmi, Latgales Speciālās ekonomiskās zonas
izveidošanu un investīciju piesaisti.
4.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti
2016.gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie Daugavpils pilsētas
pašvaldības projekti
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)
Projekta
nosaukums
EKII projekts
„Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana
Daugavpils
26.pirmsskolas
izglītības iestādē”
(Nr.EKII-2/3)
ERAF projekts
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
Daugavpils pilsētas
izglītības iestādes
sporta zāles korpusā
Marijas ielā 1D,
Daugavpilī”
ERAF projekts
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
Daugavpils pilsētas

Projekta
summa
Projekta īss apraksts
euro
Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
1 287 910
Daugavpils
26.pirmsskolas
izglītības iestādes Šaurā ielā 20,
Daugavpilī
energoefektivitātes
uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi
par zema enerģijas patēriņa ēku.

Realizācijas
termiņš
2016.-2019.

675 500

Primārās
enerģijas
patēriņa
samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai,
Daugavpilī.

2016.-2017.

826 159

Primārās
enerģijas
patēriņa
samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils

2016.-2018.
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Projekta
nosaukums
pirmsskolas izglītības
iestādē Nr.5 - Stāvā ielā
41, Daugavpilī”
ERAF projekts
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
Daugavpils pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādē Nr.3 - Raipoles
ielā 8, Daugavpilī”
NVA aktīvais
nodarbinātības
pasākums „Algoti
pagaidu sabiedriskie
darbi”
ESF projekts „Proti un
dari!”

Projekta
summa
euro

Projekta īss apraksts

pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādē Nr.5, Stāvā ielā 41,
Daugavpilī.
1 097 301
Primārās
enerģijas
patēriņa
samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādē Nr.3, Raipoles ielā 8,
Daugavpilī.
Sociālās infrastruktūras uzlabošana
190 198
473
bezdarbniekiem
tika
piedāvāta iespēja iegūt vai
uzturēt darba iemaņas, veicināt
savu aktivitāti sabiedrības labā.

Realizācijas
termiņš

2016.-2018.

2016.

466 132

Motivēt un aktivizēt jauniešus,
2015.-2018.
kuri nemācās, nestrādā vai
neapgūst arodu un nav reģistrēti
NVA kā bezdarbnieki. Iesaistīt
jauniešus izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē, Jauniešu garantijas
pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra,
un
nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās
ERAF projekts
3 425 964
Daugavpils
pilsētas
un
2016.-2018.
„Degradēto rūpniecisko
Daugavpils novada industriālo
teritoriju reģenerācija
teritoriju revitalizācija, veicot
Daugavpils pilsētas un
publiskās
infrastruktūras
Daugavpils novada
sakārtošanu.
teritorijās I kārta”
Citi ES līdzfinansētie projekti
ES projekts „50000 &
6 775
Nodrošināt
vienotu
pieeju
2014.-2017.
1 SEAPs”
energopārvaldības integrēšanai
pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plānā, kas ļauj sasniegt
nepārtrauktu enerģijas patēriņa
un izmaksu samazinājumu.
ERAF projekts
46 666
Nodrošināta Eiropas Savienības
2015.-2018.
„Daugavpils pilsētas
fondu projektu iesniegumu atlase
pašvaldības
Daugavpils pilsētas pašvaldībā,
kapacitātes
ievērojot pašvaldības attīstības
palielināšana ES fondu
programmā un Ministru kabineta
plānošanas un
noteiktajā kārtībā paredzēto
izvērtēšanas procesa
attiecīgā
specifiskā
atbalsta
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Projekta
nosaukums
nodrošināšanai”

URBACT III
programmas ERAF
projekts „Gen-Y City”

ES „Eiropa pilsoņiem”
programmas projekts
„Eiropas reģioni
Eiropas pilsonības
attīstībai”

ES „Eiropa pilsoņiem”
programmas projekts
„Kvalitatīva brīvprātīgā
darba veicināšana
Eiropā”
(“Enchancing
volunteering actions
and quality in Europe”
EVOLAQ)

Projekta
summa
euro

Projekta īss apraksts

mērķa
finansējuma
un
sasniedzamo rādītāju sadalījumu
starp
nacionālās
nozīmes
attīstības centriem.
Starptautiskie projekti
40 880
Radīts rīcības tīkls starp projekta
partneriem,
kas
ietver
starpnozaru tīklu pilsētās un
iekšējo
administratīvo
tīklu
pašvaldībā. Tiek risinātas katras
iesaistītās pilsētas problēmas un
vajadzības, lai pilsētai piesaistītu
jaunus un radošus jauniešus.
32 051
Izveidots starptautisks ilgtermiņa
sadarbības tīkls, lai nākotnē
kopīgi
sadarbotos
Eiropas
pilsonības jomā; iegūta pieredze
par ES reģionālās dimensijas
procesiem, kā arī rosināta to
attīstība; izplatīta informācija par
Eiropas jautājumiem, kas ir
aktuāli pašvaldību iedzīvotāju
vidū;
veicināta
iedzīvotāju
iesaistīšanās
sev
svarīgu
jautājumu risināšanai.
13 440
Mērķis ir palielināt zināšanu
līmeni par brīvprātīgo darbu
Eiropā, paaugstināt iedzīvotāju
iesaistīšanās līmeni un piesaistīt
cilvēkus no dažādām etniskajām
grupām,
iesaistot
viņus
pilsoniskās līdzdalības procesos,
kā arī dalīties pieredzē ar Eiropas
pilsētām – kā atbalstīt brīvprātīgo
darbu.

Realizācijas
termiņš

2016.-2018.

2015.-2017.

2016.-2018.

4.3. Pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai
Saskaņā ar Domes apstiprināto revīzijas plānu, 2016.gadā Daugavpils pilsētas domes
Revīziju un audita nodaļa veica 32 pārbaudes, t.sk. 18 plānotās, no tām astoņas audita
pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, 13 audita pārbaudes budžeta
iestādēs un 11 tematiskās pārbaudes ārpus plāna. Pārskata gadā tika sniegtas 34
konsultācijas, sagatavotas 3 atbildes privātpersonām un divas Valsts policijai.
2016.gadā tika veiktas izmaiņas Domes struktūrā un pieņemti šādi lēmumi:
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2016.gada 28.janvārī Domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.19 "Par biedrības
"Daugavpils sudraba lilija" dibināšanu". Šāds lēmuma projekts tapa, pamatojoties uz
mākslinieka un Dzīvā sudraba muzeja (Limbaži) dibinātāja Oļega Auzera
ierosinājumu veidot līdzīgu muzeju arī Daugavpilī. Oļegs Auzers iecerējis veidot ne
tikai muzeju, mērķis ir tūrisma veicināšana, jo tas būs jauns un pievilcīgs tūrisma
objekts, kā arī tiks popularizēts juveliera amats;



2016.gada 28.janvārī tika apstiprināta Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma
attīstības un informācijas aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2016. –
2018.gadam;



2016.gada 10.novembrī tika apstiprināta Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas
“Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģija 2016. - 2020.gadam;



Domē, izskatot deputāta Alekseja Nikolajeva 2016.gada 12.februāra iesniegumu,
2016.gada 25.februārī tika pieņemts lēmums Nr.58 “Par deputāta A.Nikolajeva
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” un no 2016.gada 10.marta Domes sēdē kā
Daugavpils pilsētas domes deputāts piedalās Nikolajs Ignatjevs;



Pamatojoties uz 2016.gada 25. februāra lēmumu Nr.59, par Bāriņtiesas locekli uz
pieciem gadiem tika ievēlēta Ilona Borisova;



Pamatojoties uz 2016.gada 25. februāra lēmumu Nr.60, par Bāriņtiesas locekli uz
pieciem gadiem tika ievēlēta Natālija Smirnova;



2016.gada 25.februārī Dome pieņēma lēmumu Nr.61, ar kuru Domes Kultūrvides
darba grupai pievienojās darba grupas loceklis Andrejs Faibuševičs;



2016.gada 25. februārī Domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.62 “Par iestāšanos
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”;



2016.gada 25. februārī Domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.67, ar kuru tika izveidota
Domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Komisija ir Domes konsultatīva,
koordinējoša un problēmas risinoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes
politikas plānošanu un īstenošanu Daugavpils pilsētā, kā arī veicināt jauniešu
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Komisijas sastāvā ir lēmuma
pieņēmēji, pašvaldības darbinieki, NVO pārstāvji un aktīvie jaunieši;



2016.gada 25. februārī Domes deputāti pieņēma lēmumu “Par Jauniešu domes
izveidošanu”. Jauniešu domes mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas jaunatnes
interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī sekmēt pašvaldības jauniešu
sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, veicināt jauniešu
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personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;


Pamatojoties uz 2016.gada 21. janvāra deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Domi
un SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” 2016.gada 25. februārī ar lēmumu Nr.79,
Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – sporta bāzes - un
tajos esošā kustamā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā līdz 31.12.2018., bet ne
ilgāk kā uz laiku, kamēr SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” veic deleģēto uzdevumu
izpildi. Īpašumu nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sporta popularizēšanu;



Pamatojoties uz 2016.gada 12.maija lēmumu Nr.238 par Bāriņtiesas locekli uz
pieciem gadiem tika ievēlēta Ingrīda Beļavska;



Ar Domes 2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.324 tika mainīts Domes Sociālo lietu
pārvaldes nosaukums uz “Sociālais dienests”;



Pamatojoties uz 2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.349 par Bāriņtiesas locekli uz
pieciem gadiem tika ievēlēta Rita Antoņeviča;



2016.gada 22.jūnijā Domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.350 “Par Daugavpils
pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs
Daugavpils” dibināšanu”, ar mērķi nodrošināt efektīvāku profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu futbolā īstenošanu, konkurētspējīgas futbola sistēmas
attīstību Daugavpilī, tai skaitā uzlabojot mācību treniņu procesu futbolā, atbalstot
jaunos talantus, nodrošinot profesionālu spēlētāju sagatavošanu un stingrāku treneru
darba kontroli, bērnu un jauniešu komandu veiksmīgu startu Latvijas Jaunatnes
futbola čempionātos un turnīros, nodrošinot augstu sasniegumu attīstību sportā,
popularizējot futbolu. Iestāde ar 2016.gada 1.augustu pārņēma Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestādes „Daugavpils bērnu un jauniešu sporta skola” (turpmāk – Sporta
skola) profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu „Futbols”, izglītības
programmas kods 20V 813 00, un „Futbols”, izglītības programmas kods 30V 813 00,
īstenošanu.



2016.gada 22.jūnijā Domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.351 “Par Daugavpils
pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta izveidošanu”, kura mērķis ir
optimizēt pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošināt efektīvu pašvaldības
pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, nodrošināt pašvaldības
politikas īstenošanu sporta nozarē un darbā ar jaunatni, budžeta resursu plānošanas
un izlietošanas vienotu koordināciju, veicināt nozaru vienotu mērķu sasniegšanu,
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vienotu pārvaldību un sadarbību, nozaru attīstības projektu apzināšanu un
realizāciju, veicināt nozaru vienotu un efektīvu pasākumu un aktivitāšu norisi. Līdz ar
to 2016.gada 22.jūnijā Domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.352 ”Par Daugavpils
pilsētas Sporta pārvaldes likvidāciju”.


2016.gada 15.septembrī tika pieņemts lēmums Nr.473 “Par Daugavpils pilsētas
domes Mājokļu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”;



2016.gada 15.septembrī tika pieņemts lēmums Nr.474 “Par Daugavpils pilsētas
domes Īpašuma komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”;



Biedrībai “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, kurā pašvaldība ir
dalībnieks, mainīts nosaukums uz biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība”;



Biedrībai “Daugavpils hokejs”, kurā pašvaldība ir dalībnieks, mainīts nosaukums uz
biedrība “Hokeja klubs Daugavpils;



2016.gada 29. septembrī Domes deputāti pieņēma lēmumu par Naura Mackeviča
iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādes “Futbola centrs Daugavpils” direktora amatā.



2016.gada 10.novembrī tika pieņemts lēmums Nr.606 “Par Daugavpils pilsētas Sporta
padomes izveidošanu”, ar mērķi veicināt iedzīvotāju pievēršanos veselīgam
dzīvesveidam un sporta aktivitātēm, kā arī tika apstiprināts Daugavpils pilsētas
Sporta padomes nolikums.
5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
Pārskata gadā Dome turpināja apstiprinātās Daugavpils pilsētas attīstības programmas

“Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpmāk – DAP 2020) ieviešanu, nodrošinot
Rīcības un Investīciju plāna savlaicīgu aktualizāciju.
DAP 2020 Rīcības un Investīciju plāns tika vairākkārt precizēts gada laikā, atbilstoši
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumiem dažādos specifiskā
atbalsta mērķa ietvaros. Aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns tika ievietots pašvaldības
interneta vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Sākums | Pilsētas attīstība | Pilsētas attīstības
programma.
Ņemot vērā ES struktūrfondu piedāvātās iespējas, aktualizējot investīciju plānu, tajā
tika iekļautas papildus aktivitātes vai precizētas esošas. Pašvaldības administrācija pielāgo
Attīstības programmas ieviešanu atbilstoši pilsētas vajadzībām. Iekļaujot attīstības projektus
investīciju plānā, īpaši tos, kuros tiek veikta ES finansējuma piesaiste, pašvaldības
administrācija ievēro „novērtēšanas principu”, lai objektīvi novērtētu katra projekta
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lietderību un ilgtspēju, kā arī īstenotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu (kredītu
atmaksa, objektu uzturēšana u.c.). Vislielākais finansējums tika iztērēts 1.prioritātes mērķa
sasniegšanai noteikto pasākumu ietvaros – 97.59 milj. euro, pēc tam 3.prioritātei – 78.33
milj. euro un 2.prioritātei – 35.4 milj. euro. Pirmās prioritātes ietvaros ir pieskaitīti valsts
profesionālo izglītības iestāžu un Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizācijas
projekti, valsts Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas projekti. Otrās prioritātes ietvaros
tiek ieskaitīti arī pilsētai nozīmīgi uzņēmumu attīstības projekti, Daugavpils Universitātes
zinātniski-pētnieciskie

projekti.

Trešās

prioritātes

ietvaros

ir

liels

pašvaldības

kapitālsabiedrību ieguldījums infrastruktūras modernizācijā.
Pašvaldība ir realizējusi virkni publisko iestāžu, transporta infrastruktūras u.c.
attīstības projektus. Kopējais investīciju apjoms uz 2017.gada sākumu, kas piesaistīts
pilsētas attīstībā triju prioritāšu ietvaros ir 211.33 miljoni euro (skat.5.1.att.).
5.1. att. Investīcijas pilsētas attīstībā 2014.-2017.gadam Attīstības programmas
prioritāšu īstenošanai (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

Lielākais ieguldījums pilsētas attīstībā tiek saņemts no ES fondu un ārvalstu
finansējuma avotiem – 42%, tālāk ir 6% pašvaldības finansējums, tad 21% pašvaldības
uzņēmumu un privātais ieguldījums, un 11% ir valsts atbalsts (skat.5.2.att.).
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5.2. att. Finansējuma avoti (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības
departaments)

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība turpina realizēt ES projektu “50000&1
SEAPs” sadarbībā ar SIA „Ekodoma“ ekspertiem energopārvaldības jomā, pamatojoties uz
Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.septembra lēmumu Nr. 451 “Par atbalstu
projektam “50000&1SEAPs” un vienošanās par sadarbības noslēgšanu”. Daugavpils pilsētas
pašvaldība apņemas realizēt enerģijas politiku, kuras mērķi ir saistīti ar enerģijas patēriņa
samazināšanu, ieviešot Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2016.-2020.
gadam kopā ar sertificēto energopārvaldības sistēmu.
Daugavpils pilsēta ir viena no pirmajām LR pilsētām, kas ieviesa energopārvaldības
sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001 standarta prasībām pašvaldības ēkās, ielu publiskā
apgaismojumā un sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā. Daugavpils pilsētas
pašvaldība ir viena no tām pašvaldībām, kas domā un rīkojas zaļi un meklē risinājumus, lai
optimizētu enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus.
2016.gadā nogalē pašvaldība pievienojās arī Pilsētu mēru paktam, apņemoties līdz 2030.
gadam samazināt CO2 (un, iespējams, arī citu siltumnīcefekta gāzu) emisijas par vismaz
40%, galvenokārt uzlabojot energoefektivitāti un plašāk izmantojot atjaunojamos
energoavotus.
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5.3.att. Plānotās pašvaldības investīcijas pilsētas attīstībā 2018.-2020.gadam
Attīstības programmas prioritāšu īstenošanai (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departaments)

Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno turpināt veiksmīgi īstenot Attīstības programmā
ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaistot ES un citu
ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldības ēku siltināšanai,
komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras attīstībai. Kopējais pašvaldības
plānotais indikatīvais finansējums prioritāšu mērķa sasniegšanai prognozējams ap 167.7
milj. eiro. Visvairāk investīciju tiek plānots trešās prioritātes ietvaros (skat.5.3.att.).
Daugavpils pilsētas teritorijas attīstībai šajā plānošanas periodā no 2014.gada līdz
2020.gadam kopējais prognozētais piesaistītais investīciju apjoms ir 154.49 miljoni euro.
Vislielākais finanšu atbalsts nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai, izglītības
iestāžu modernizācijai un komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai (skat.5.3.att.un
5.4.att.).
5.3.att. Pilsētas kopējais plānotais piesaistīto investīciju apjoms ES
struktūrfondu, valsts un citu ārvalstu finansējuma ietvaros (Datu avots: Daugavpils
pilsētas domes Attīstības departaments)
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5.4.att. Pilsētas kopējais plānotais piesaistīto investīciju sadalījums pa nozarēm
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

5.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
2016.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 77 būvniecības objekti, kuru kopējās
būvniecības izmaksas sastādīja 4,6 miljoni euro, kas ir par 55,3 miljoniem euro mazāk nekā
iepriekšējā gadā.
Ekspluatācijā nodotās būves pēc tās rakstura:
 privātās dzīvojamās ēkas – 33
 dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu u.tml. ēku būvniecība un rekonstrukcija29
 inženierbūves un inženierkomunikācijas - 8
 sabiedriskas nozīmes būves – 9
 rūpnieciska rakstura būves – 3
 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu rekonstrukcija – 5
Nozīmīgākie 2016.gadā ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no
valsts un pašvaldības līdzekļiem:


Inženiertehniskās apgādes objekta (asfalta laukuma) būvniecība Liģinišķu ielas
rajonā, kopējās izmaksas - 57458,47 euro.



0,4 kV līnijas L-1, L-3, L-4 no TP-6133 rekonstrukcija Judovkā, pasūtītājs – AS
“Sadales Tīkls”, kopējās izmaksa – 318132 euro.
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Multifunkcionāla veloparka 1.kārtas ierīkošana Esplanādē, kopējās izmaksas 298653,06 euro.



Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai)
pārbūve, kopējās izmaksas - 567834,21 euro.



Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar
apgaismojumu izbūve, kopējās izmaksas - 43072,86 euro.
Nozīmīgākie 2016.gadā ekspluatācijā nodotie objekti pārsvarā bija finansēti no valsts

un pašvaldības līdzekļiem. Tās norāda uz to, ka pēdējā gadā notika Eiropas Savienības
projektu dokumentācijas sagatavošanas process, nevis būvniecības darbu īstenošana.
Gatavojoties Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, pašvaldība izstrādājusi
nepieciešamo tehnisko dokumentāciju infrastruktūras attīstībai.
Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2016”
nominācijā „Ainavas objekts” atzinību saņēma bērnu rotaļu laukuma pārbūve Centrālajā
parkā, Daugavpilī.
2016. gadā Daugavpilī mikrorajonā “Esplanāde” oficiāli tika atklāts pirmais Baltijā
multifunkcionālais veloparks, kura platība ir 9000 kvadrātmetri. Šajā teritorijā atrodas
četras zonas ar īpaši veidotām trasēm dažāda vecuma grupu bērniem, jauniešiem un sporta
veidiem, sākot ar bērnu un kalnu velosipēdiem un beidzot ar skrituļslidām un skrituļdēļiem.
Noslēdzoties Eiropas Mobilitātes nedēļai, Esplanādes veloparks bija viens no konkursa
“Draudzīgs velosipēdistam” 40 laureātiem nominācijā “Velosipēdistiem draudzīgas
infrastruktūras izveide”.
2016.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 195 būvatļaujas, t.sk. 109
būvatļaujas tika izsniegtas fiziskām personām un 86 atļaujas tika izsniegtas juridiskām
personām.
Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura:
 22 - privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
 29 - dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu u.tml. ēku būvniecībai un
rekonstrukcijai;
 39 - inženierbūvēm un inženierkomunikācijām;
 25 - sabiedriskās nozīmes būvēm;
 12 - darījuma rakstura būvēm;
 58 - privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
 10- rūpnieciska rakstura būvēm;
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 194 būvniecības projektus, tai
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skaitā:
 46 - privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
 45-cita

rakstura

būvju,

saimniecisko

ēku,

pirts,

garāžas

u.tml.

ēku

būvniecībai/rekonstrukcijai;
 45 - inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai;
 14 - darījuma rakstura būvniecībai;
 10 - privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
 24 - sabiedriskas nozīmes būvēm;
 9 - rūpnieciska rakstura būvēm;
 1 - daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (remontdarbi).
5.2. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā
Pārskats par lokālplānojumu izstrādi 2016.gadā

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

N.
Lokālplānojuma
p.k.
nosaukums
1. Lokālplānojuma izstrāde
zemes vienībai Ligiņišķu
mikrorajonā, Liginišķu
ielas rajonā šķiroto
atkritumu savākšanas
laukuma izveidei
2. Lokālplānojuma izstrāde
zemes vienībām Križu
mikrorajonā, Viršu ielas
rajonā ražošanas objektu
apbūves teritorijas
izveidei

Publiskā
apspriešana
No 08.02.2016. –
07.03.2016.

Domes lēmuma
datums un numurs
2016.gada 15.aprīļa
lēmums Nr. 186

No 27.06.2016. –
25.07.2016.

2016.gada
25.augusta lēmums
Nr. 447

2016.gadā tika rīkota šādu būvniecības ieceru sabiedriskā apspriešana:
1. Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes
izbūve pie pilsētas pludmales, Daugavpilī. Publiskās apspriešanas laiks no 2016.gada
2.februāra līdz 2016.gada 1.martam. Apspriešanas laikā tika saņemtas 25 pozitīvas un
6 negatīvas atsauksmes;
2. Garīgā centra apbūves koncepcija Varšavas ielā 1B, Daugavpilī. Publiskās
apspriešanas laiks no 2016.gada 8.februāra līdz 2016.gada 7.martam. Apspriešanas
laikā tika saņemtas 5427 pozitīvas un 269 negatīvas atsauksmes;
3. Bruģu ielas promenādes būvniecība. Publiskās apspriešanas laiks no 2016.gada
7.jūlija līdz 2016.gada 4.augustam. Apspriešanas laikā tika saņemtas 4 pozitīvas un
neviena negatīva atsauksme;
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4. Cietokšņa (Daugavas) ielas promenādes būvniecība. Publiskās apspriešanas laiks no
2016.gada 11.jūlija līdz 2016.gada 8.augustam. Apspriešanas laikā tika saņemtas 4
pozitīvas un neviena negatīva atsauksme.
6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sākot ar 2005. gadu, Daugavpils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem piešķir
apbalvojumu „Gada balva” par nozīmīgiem darbiem un ieguldījumu pilsētas attīstībā.
Pārskata gadā apbalvojumi „Gada balva” tika piešķirti nominācijās: izglītība, kultūra, sports,
tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe, sabiedriskā darbība. Par ilggadēju,
godprātīgu un radošu darbu tiek piešķirts īpašs apbalvojums – „Mūža ieguldījums”.
2016.gadā apbalvojums “Gada balva” tika piešķirts:


Irēnai Mihailovai – Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta
pētniecei;



Jevģēnijam Ustinskovam – Latviešu kultūras centra jauktā kora “Daugava”
mākslinieciskajam vadītājam;



Ļubovai Kopilovai – sieviešu brīvās cīņas trenerei;



Vladislavam Beļevičam – SIA “Daugavpils dzelzsbetons” valdes loceklim;



Iraīdai Balodei – Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenajai medicīnas māsai;



Žannai Stankevičai - Poļu kultūras centra vadītājai.

Savukārt, apbalvojums „Mūža ieguldījums” 2016.gadā tika piešķirts Daugavpils teātra
aktrisei un režisorei Verai Hramņikovai.
6.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību
Lai informētu pilsētas iedzīvotājus par pilsētas sabiedriskās dzīves aktualitātēm un
sniegtu nepieciešamo informāciju, uzturētu pastāvīgu saikni ar pilsētas iedzīvotajiem,
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Domes) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
aktualizē informāciju pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv. Portālā ir pieejama
pašvaldības 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 Domes budžetu, dažādas
prezentācijas, video un foto materiāli un plaša informācija par pilsētu un dažādām dzīves
jomām.
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Lai informētu plašāku sabiedrības daļu par Domes darbu un citām aktualitātēm, tiek
izmantoti arī vietējie un reģionālie plašsaziņas līdzekļi:


Iepirkumu procedūras rezultātā ir noslēgtas vispārīgas vienošanās par publikācijām
šādos laikrakstos: “Latgales laiks”, “Латгалес Лайкс”, “Million”, “Seičas”;



Noslēgti līgumi par ētera laika izmantošanu informatīviem raidījumiem radiostacijās
“Alise Plus”, “SWH Plus”, “Divu krastu radio”, “Latgales radio”;



Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sagatavotie video sižeti un informatīvie
raidījumi tiek demonstrēti televīzijā “Dautkom” un Latgales Reģionālajā televīzijā.

Lai popularizētu pašvaldības darbu tiek organizēti arī izglītojoši pasākumi:


Skolēnu ekskursijas Daugavpils pilsētas domē, kuru laikā jaunieši iepazīstas ar
pašvaldības vēsturi, struktūru, uzdevumiem, iespējām jauniešiem.



Pirmo reizi 2016.gadā Muzeju nakts laikā interesentiem bija iespēja apmeklēt
Daugavpils pilsētas domi.
Pilsētas atpazīstamības veicināšanai notiek sadarbība ar republikas plašsaziņas

līdzekļiem Latvijas televīziju, Latvijas Radio,

SuperFM, laikrakstiem “Diena”, “Latvijas

Avīze”, Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Vesti Segodņa”, izdevniecību “Santas Žurnāli”. Sabiedrisko
attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti gatavo atbildes uz žurnālistu iesūtītajiem
jautājumiem un pieprasījumiem.

2016. gadā notika 25 preses konferences. Dome ir

atjaunojusi informatīvo izdevumu izdošanu. Pārskata gadā klajā nāca divi izdevumi
“Daugavpils šodien un rīt”. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa uzsāka jaunu
informēšanas kampaņu - video materiālu “Ko darīt nedēļas nogalē Daugavpilī”, kur tiek
sniegta informācija par kultūras, izklaides un sporta aktivitātēm pilsētā, tādejādi piesaistot
ne tikai daugavpiliešus, bet arī aicinot tuvākus un tālākus ciemiņus apmeklēt Daugavpili.
Pārskata gadā Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa aktīvi iesaistījās dažādu
pasākumu rīkošanā, popularizēšanā, prezentācijas materiālu izveidē. Sadarbojoties ar
pilsētas uzņēmējiem, pirmo reizi tika izveidota konfekte ar Daugavpils pilsētas logo.
Pārskata gadā tika izdots 2017.gada kalendārs, kas veltīts Daugavpils cietoksnim.
Sabiedrisko

attiecību

un

mārketinga

nodaļas

speciālisti

piedalījās

Ziemassvētku

noformējumu konkursa un vasaras apstādījumu konkursa rīkošanā, popularizēšanā un
vērtēšanā. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai ir laba sadarbība ar pašvaldības
struktūrām un uzņēmumiem, lai iedzīvotājus savlaicīgi informētu par notiekošo pilsētā,
sniegtu aktuālu informāciju iedzīvotājiem.
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Domes informācijas birojā ir pieejami publisko un sabiedrisko apspriešanu materiāli
un priekšlikumu anketas, informācija par Domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem,
saistošajiem noteikumiem, informācija par deputātu pieņemšanas laiku, NVA informācija par
vakancēm pilsētā un tml. Veiksmīgi tiek realizēts informatīvais interneta televīzijas projekts,
darbojas mājas lapa www.tv.daugavpils.lv. Ik dienu tiek gatavoti video sižeti par pašvaldības
aktualitātēm.
2016.gadā Domes informācijas birojā tika reģistrēti 44 152 jautājumi, tajā skaitā, tika
pieņemti aptuveni 16 080 apmeklētāji klātienē (mēnesī  1340), tika saņemti 10 020
telefona zvani (mēnesī  835), 444 „e-jautājumi” (mēnesī  37), uz kuriem informācijas
biroja darbinieki sagatavoja elektroniskās atbildes.
Uz informācijas biroja elektroniskajām vēstulēm tika saņemtas aptuveni 17 608
elektroniskās atbildes (mēnesī  1467). Salīdzinot ar 2015.gadu, pārskata gadā ir
palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri izmanto e-pakalpojumu vidi www.latvija.lv,
piemēram, elektroniski tika iesūtītas 3 417 dzīvesvietas deklarācijas (2015.gadā attiecīgi
3 080), palielinājās arī e-parakstītu dokumentu skaits – tika saņemti 1 534 e-dokumenti no
juridiskām personām (2015. gadā attiecīgi 1 140). Cita veida e-pakalpojumi tika izmantoti
reti un to skaits ir mērāms dažos desmitos iesniegumu gadā. Daudz elektronisko vēstuļu bija
no ministrijām, LPS, LLPA, Latgales plānošanas reģiona, tiesu izpildītājiem, VZD,
Zemesgrāmatas un citām valsts iestādēm, informācija par dažādiem semināriem, kursiem,
piedāvājumiem sadarbībai un reklāma.
2016.gadā Domes informācijas birojā no fiziskām personām tika saņemti un reģistrēti
2 369 iesniegumi (mēnesī  197.42), kas tika adresēti Domes vadībai. Iesniegumi tika
reģistrēti elektroniskajā lietvedības sistēmā OneCRM, skenēti, pārsūtīti Domes vadībai
vīzēšanai, tāpat elektroniskajā lietvedības sistēmā OneCRM tika reģistrētas 987 pašvaldības
speciālistu sagatavotās atbildes (mēnesī  82,25) izsūtīšanai no Domes, kā arī ieskenētas un
pievienotas lietvedības sistēmā OneCRM aptuveni 1382 (mēnesī  115,17), citu pašvaldības
iestāžu sagatavotās starpatbildes un atbildes uz Domē saņemtajiem iesniegumiem. Pēc
nepieciešamības tika sniegta palīdzība Domes apmeklētājiem iesniegumu sastādīšanā un
uzrakstīšanā.
Domes informācijas birojs pieņem dokumentus uz amatu vakanču konkursiem un
citiem pašvaldības izsludinātiem konkursiem.
2016.gadā tika pieņemti un nosūtīti 48 iesniegumi Sociālajam dienestam par
vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Tika sagatavotas un izsniegtas pēc
pieprasījuma 113 izziņas par personas apbedījuma vietu Daugavpilī (mēnesī  9,42).
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2016.gadā Domes informācijas birojā uz pieņemšanu pie Domes priekšsēdētāja
vietniekiem pierakstījās 269 apmeklētāji: pie Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka J.Dukšinska 31 apmeklētāji, pie Domes priekšsēdētāja vietnieka P.Dzalbes - 238 apmeklētāji. Par katru
apmeklējumu uz pieņemšanu tika sagatavota apmeklētāja reģistrācijas kartiņa. Pēc
apmeklētāju pieņemšanas kartiņas ar vadības rezolūciju tiek elektroniski pārsūtītas
attiecīgajiem pašvaldības speciālistiem un iestādēm atbildes sagatavošanai vai izpildei.
Pārskata gadā Domes informācijas birojā tika pieņemti 6 470 (mēnesī  539,17)
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju iesniegumi, par atļaujām vienkāršotai robežšķērsošanai uz
Baltkrieviju, kā arī tika sagatavoti un iesniegti četri saraksti par datu iekļaušanu Pierobežas
teritoriju iedzīvotāju sarakstā Valsts robežsardzei. Biroja darbinieki sniedza konsultācijas
par iesniegumu aizpildīšanas kārtību un, nepieciešamības gadījumā, palīdzēja aizpildīt
iesniegumu anketas.
Domes informācijas biroja darbinieki aktualizē informāciju pašvaldības mājas lapai
www.daugavpils.lv par Domes nodaļu, departamentu un iestāžu kontaktiem, pieņemšanas
laikiem, deputātu pieņemšanas kārtību, par izmaiņām komisiju un komiteju darbā.
Domes informācijas birojs katru mēnesi pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv,
sadaļā “Kalendārs” izvieto aktuālākos kultūras un sporta pasākumus pilsētā, Latvijas valsts
portālā www.latvija.lv administrē pašvaldības pakalpojumus. 2016.gadā tika aktualizēta un
papildināta informācija par 58 pašvaldības pakalpojumiem.
Domes apmeklētājus informācijas birojā nodrošina ar informatīvām lapiņām par
pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, kā arī valsts iestāžu (kurās visbiežāk griežas
iedzīvotāji ar savām problēmām) kontakttālruņiem, adresēm un darba laiku. Šī informācija
pastāvīgi tiek aktualizēta.
6.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Saskaņā ar Lursoft datiem, Daugavpilī ir reģistrētas 560 biedrības, nodibinājumi un
sabiedriskās organizācijas. Dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām.
Daugavpils pašvaldība iznomā tai piederošās telpas NVO, sniedz neapdzīvojamo telpu nomas
maksas atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskos svētku pasākumus,
mācību un apmaiņas braucienus. Daugavpils bija viena no pirmajām pašvaldībām, kas no
2004.gada sāka finansiāli atbalstīt NVO darbību. No 2011.gada tiek sniegts atbalsts NVO
sektoram, pamatojoties uz noteikto kārtību, kādā Dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju
aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas
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pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu
risināšanā, veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļus saņem vairākas pilsētas biedrības
savas darbības nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas
Savienības projektu līdzfinansēšanai. Līdzekļus no budžeta programmas “Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonds” ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras ir sagatavojušas un
iesniegušas pieteikumu atbilstoši noteiktajai kartībai. Pašvaldības projektu konkursos var
piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
Tiek paredzēti trīs līdzfinansējuma veidi:
1. konkursa kārtībā;
2. līdzfinansējums aktivitātes braucienam, kas paredz Daugavpils pilsētas
popularizēšanu ārpus pašvaldības teritorijas, Latvijas Republikas robežās;
3. līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu
īsteno no cita fonda līdzekļiem, bet tā realizācijai nepieciešams Sabiedriskās
organizācijas līdzfinansējums.
Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 75% no iesniegtā projekta atbilstošo
izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 euro un
līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno no cita
fonda līdzekļiem ir 3000 euro.
Daugavpils sabiedriskās organizācijas divreiz gadā, līdz 1.martam un līdz 14.
novembrim, varēja iesniegt pieteikumus pasākumu un citu sabiedriski nozīmīgo projektu
līdzfinansēšanai.
Pārskata gadā Sabiedriskās organizācijas iesniedza izskatīšanai un līdzfinansējuma
saņemšanai 212 projektu pieteikumus, kopējā pieprasītā summa bija 191 699,69 euro.
Projektu pieteikumi tika skatīti komiteju sēdēs un apstiprināti domes sēdē, kopā tika
atbalstīti 163 projektu pieteikumi, un piešķirtais līdzfinansējums bija 82 500 euro apmērā.
Pateicoties Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumam, Daugavpilī tika
organizētas vairākas senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, jauniešu, kultūras, sporta, bērnu
u.c. sabiedrisko organizāciju iniciatīvas.
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6.3. Pašvaldības sadarbība starptautiskā līmenī
Gada laikā tika izstrādātas un vadītas dažāda veida prezentācijas par Daugavpili
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Prezentācijas tika gatavotas pilsētas viesiem,
tirdzniecības kameru pārstāvjiem no dažādām valstīm, ārzemju delegācijām, vēstniecību
pārstāvjiem, projektu partneriem, potenciālajiem investoriem un citiem interesentiem.
Daugavpils pilsētas pozitīvā ekonomiskā un sociālā tēla veidošanā Daugavpils pilsētas
dome 2016.gada 2.jūnijā organizēja IV Starptautisko Austrumbaltijas biznesa forumu.
“Latgales speciālā ekonomiskā zona – biznesa piedāvājums Daugavpilī”, kura piedalījās
vairāk nekā 400 dalībnieku.
Lai veicinātu sadarbību investīciju piesaistē un kontaktu veidošanā dažādās
Sfērās, pārskata gada laikā Daugavpils pilsētu apmeklēja diplomāti no ārvalstīm:


ASV vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita;



Baltkrievijas ģenerālkonsuls Vladimirs Klimovs;



Japānas vēstniece Latvijā Mariko Fudžii;



Polijas vēstniece Latvijā Eva Dembska;



Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs;



Nīderlandes vēstnieks Latvijā Pīters Jans Langenbergs;



Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Ernsts Šite;



Lielbritānijas vēstniecības vadītājs Tims Kolijs;



Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko;



Lielbritānijas vēstniecības vadītājs Tims Kollijs;



Latvijas konsulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja;



Slovākijas vēstnieks Latvijā Peters Hatjars;



Dānijas vēstnieks Latvijā Hanss Brasks;



Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens;



Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens;



Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms;



Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja pārstāvji, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un
Somijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji;



Latvijas vēstnieks Polijā Ilgvars Kļava;

Pārskata gadā Daugavpilī viesojās vairākas amatpersonas un delegācijas no citām
valstīm:
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Zaskija Zale, sociālā darbiniece Magdeburgā (Vācija), Matiass Malhers, sociālo
pakalpojumu kvalitātes menedžeris Magdeburgā (Vācija);



Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (DPIP) viesojās Džordžs Činerijs un ASV
vēstniecības Rīgā pārstāvji: Daniella Koršaka, kultūras sakaru speciāliste, Tomass
Ouens, stažieris un Ingrīda Bodniece, apmaiņas programmu speciāliste;



ASV vēstniecības Latvijā delegācija;



Pedagogi no 8 Eiropas valstīm;



Delegācija no Turcijas pilsētas Samsunas;



Baltkrievijas ministriju un pašvaldību pārstāvju delegācija;



Daugavpils Saskaņas pamatskolā viesojās partneri no Spānijas, Portugāles, Polijas,
Itālijas, Lietuvas, Francijas un Turcijas skolām;



Daugavpils domē notika tikšanās ar starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta
„PUPPETS SHOW” dalībniekiem (no Latvijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Polijas);



Japānas tūrisma operatoru vizīte;



Pilsētas svētkos 70 tirgotāji no Lietuvas, Polijas un Ukrainas;



Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja pārstāvji, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un
Somijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji;



Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja pārstāvji, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un
Somijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji;



delegācijas no Bobruiskas (Baltkrievija), Pleskavas (Krievija), Batumi (Gruzija),
Harkovas (Ukraina), Ramlas (Izraēla), Panevēžas (Lietuva). Ar delegācijām tikās Jānis
Lāčplēsis un Jānis Dukšinskis;



Septiņi pedagogi ieradušies Daugavpilī no ASV;



Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Marka Rotko mākslas centrā piedalījās
dalībnieki no 11 pasaules valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Baltkrievijas,
Turcijas, Polijas, Īrijas, Nīderlandes, Izraēlas un ASV;



Keramikas simpozijā 15 mākslinieki no astoņām valstīm: David Jones (Lielbritānija),
Mohamad Soudy (Ēģipte), Irina Razumovskaya (Krievija), Jacob Meudt (ASV), Diāna
Vernera (Latvija), Rodney Harris (Lielbritānija), Jakub Biewald (Polija), Reyaz
Badaruddin (Indija), Eugenia Loginova (Latvija), Fahimeh Heydari (Irāna), Una Gura
(Latvija), Lilija Zeiļa (Latvija), Ilona Šauša (Latvija), Nellija Dzalba (Latvija), Valentīns
Petjko (Latvija);



Marka Rotko mākslas centrā ieradās 9 gleznotāji no 9 pasaules valstīm: Deann Sirlin
no ASV, Erdmute Blach no Vācijas, Beatrice Gelmetti no Itālijas, Erin Lawlor no
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Lielbritānijas, Nimet Keser no Turcijas, José Heerkens no Nīderlandes, Susanna Lyner
no Šveices, Martine Lafon no Francijas un Dace Abricka no Latvijas;


Haskela Smola solo koncerts;



Skolēnu un pedagogu delegācija no 9 valstīm;



Marka Rotko mākslas centrā Simpozija dalibnieki: Jesse Harrold (ASV), Grace Troxell
(ASV), Carlos Carvalho (Brazīlija), Neha Puri Dhir (Indija), Pamela Campagna (Itālija),
Digna Gordijenko (Latvija), Ruta Bogustova (Latvija), Samantha Fields (ASV), Susan
Avishai (Kanāda);



Erasmus+ projekta dalībnieki 45 cilvēku sastāvā no Vācijas (Ērika Kestnera
vidusskola un Haar vidusskola) un Lielbritānijas (Kenterberijas akadēmija);



Marka Rotko mākslas centrā Simpozijā piedalās: Zoran Mishe (Maķedonija), Laura
Manfredi (Itālija), Vaida Varnagiene (Lietuva), Agnieszka Zawadzka (Polija), Robert
Rabiej (Polija), Miroslav Mandic (Serbija), Jürgen Höritzsch (Vācija), Taida Jesarevic
Hefford (Bosnija un Hercogovina), Inga Heamagi (Igaunija), Irene Podgornik Badia
(Itālija), Anastasija Dubovska (Latvija);



Daugavpilī viesojās vācu rakstnieks Burkhards Špinnens;



Festivālā “Baltkrievu gadatirgus” piedalījās kolektīvi no Latvijas, Baltkrievijas,
Lietuvas un Igaunijas;



Daugavpili apmeklēja ASV māksliniece Līna Tronga;



Izglītības darbinieki no Portugāles;



Pedagogi no Grieķijas, Portugāles, Spānijas, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Latvijas;



Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas lektori;



Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas partneri.

2016.gadā Daugavpili viesojās Latvijas Republikas ministri un ministriju pārstāvji, kā
arī Latvijas pašvaldību un organizāciju viesi:


Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis apmeklēja diskusiju pie Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa;



Kārlis Šadurskis apmeklēja Daugavpili;



Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis apmeklēja Daugavpili;



Būvniecības kontroles biroja direktors Pēteris Druķis tikās ar Daugavpils Domes un
Daugavpils novada domes vadību un speciālistiem būvniecības jomā;



Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša un Latvijā izvietotās NATO spēku integrācijas
vienības (NSIV) komandiera pulkveža Ērika Nagļa tikšanās;



Uzbekistānas valsts institūciju pārstāvju delegācija;
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Delegācija no Norvēģijas pilsētas Tronheimas;



Vācijas tautas apvienības pārstāvis Latvijā Jānis Raciņš apmeklēja Daugavpili.

2016.gadā Domes delegācija viesojās Pleskavā (Krievijā), kur tikās ar Pleskavas pilsētas
administrācijas vadību un citiem pilsētas domes un administrācijas speciālistiem.
2016.gada 18.maijā Domes pārstāvju delegācija piedalījās Harkovas rīkotajā VIII
Starptautiskajā tūrisma forumā “Harkova: partnerība tūrismā”.
Pārskata gadā vizītē Moldovā piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA), Latvijas reģionu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji, tai
skaitā no Daugavpils pašvaldības.
6.4. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Domes līdzdalība starptautiskajos sadarbības projektos turpina palielināties ar katru
gadu. Domei ir pastāvīgi partneri dažādās Eiropas Savienības valstīs un parādās arvien jauni
sadarbības partneri, kuriem ir kopīgas intereses ar Daugavpili. Pārskata gadā tika turpināti
jau iepriekš iesāktie, kā arī uzsākti jauni starptautiski projekti.
2016.gadā īstenošanas procesā esošie projekti (Datu avots: Daugavpils pilsētas
domes Attīstības departaments)
Projekta nosaukums

Realizācijas
termiņš

Projekta kopējās
izmaksas, euro

„European Regions Developing
European Citizenship” (“Eiropas
reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”)

01.06.2015. –
31.03. 2017.

130 000

“Effective Media Literacy for Healthy
Generations” (“Efektīva plašsaziņas
līdzekļu lietotprasme veselīgai
paaudzei”)

01.09.2014. –
31.08.2016.

102 150

“Get into the swing of the City!” jeb 15.09.2015. –
“Gen-Y City” (“Iejūties pilsētas ritmā!”) 15.03.2016. (1.fāze)
“Get into the swing of the City!” jeb 03.05.2016. –
“Gen-Y City” (“Iejūties pilsētas ritmā!”) 03.05.2018. (2.fāze)
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„Enchancing volunteering actions and 01.02.2016. –
quality in Europe” EVOLAQ
31.01.2018.
(“Kvalitatīva
brīvprātīgā
darba
veicināšana Eiropā”)

Daugavpils pilsētas domes
budžets: 13 440 euro

Tika iesniegti vairāki projekti Eiropas pilsoņiem un ERASMUS+ programmās kopā ar
esošajiem sadarbības partneriem.
2015.gada nogalē sākās pārrunas ar VARAM starpniecību par Daugavpils iesaistīšanos
Eiropas Savienības Pilsētprogrammas (European Union Urban Agenda) tematisko prioritāšu
attīstīšanā. 2016.gadā Daugavpils iesaistījās prioritātē “Pilsētu nabadzība” (bērnu
nabadzības

mazināšana;

degradēto

teritoriju

reģenerācija;

patversmju

ierīkošana

bezpajumtniekiem). Domes pārstāvji piedalījās starptautiskajos semināros, diskusijās un
darba grupās priekšlikumu izstrādei Eiropas Komisijai, turpinās darbs pie stratēģiskā
dokumenta izstrādes.
2016.gada nogalē Daugavpils pilsētas domes pārstāvji piedalījās Strasbūras kluba
14.ikgadējajā sanāksmē Francijā, tādējādi stiprinot ilggadējo sadarbību.
Dome pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā “European second tier cities in cohesive
territorial development” ESPON Workshop Berlīnē, Vācijā.
Tika stiprināta sadarbība ar Trondheimu, Norvēģijā, Norvēģijas finanšu instrumenta
programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un ŗeģionālajām iestādēm”, Divpusējās sadarbības
fonda ietvaros. Tika organizēta Domes pārstāvju vizīte uz Trondheimu, kuras ietvaros tika
parakstīti nodomu protokoli par turpmāko sadarbību un tika uzņemta Trondheimas
delegācija Daugavpilī.
Tika iesniegts pieteikums EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION, LANDSCAPE
AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE, 5th Session – 2016-2017, “Daugavpils Cietokšņa
reģenerācija un

kultūrvēsturisko objektu saglabāšana”, kas saņēma augstāko punktu

kopskaitu starpinstitucionālās Ainavu balvas komisijas vērtējumā un Latviju pārstāvēs
konkursā Eiropas līmenī.
Kopumā tika organizēti vairāk kā piecdesmit starptautiski sadarbības braucieni uz
vairāk kā desmit valstīm visā pasaulē.
7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Daugavpils pilsētas attīstības programmas ,,Mana pils Daugavpils” 2014. - 2020. gadam
izvirzītā

stratēģiskā

mērķa

,,Daugavpils

pilsēta

–

pievilcīgākā
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uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā” sasniegšanai triju prioritāšu ietvaros, pašvaldība plāno
realizēt virkni aktivitāšu uzņēmējdarbības, kultūras, sociālās aprūpes, izglītības un sporta
jomās.
Ārējā finansējuma piesaistei pašvaldība veiks projektu sagatavošanu industriālo zonu
publiskās infrastruktūras uzlabošanai, pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kā arī pilsētas sabiedriskā transporta un ielu tīkla
infrastruktūras attīstībai.
Nākamajā gadā lielāka uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm šādos DAP 2020 Rīcības
plāna uzdevumu ietvaros:
1.prioritātē „Sabiedrība – Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji,
kuri lepojas ar savu pilsētu”
S1-1 Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā


Pilsoniskās līdzdalības stiprināšana, atbalstot sabiedrisko organizāciju ilgtspējīgas un
uz attīstību vērstas aktivitātes.

S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde


pašvaldības ēku iekštelpu kosmētiskais remonts (Cietokšņa ielā 61, Raiņa iela 27,
Parka ielā 2, Plāteru ielā10);



pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde (Daugavpils pilsētas teritorijas
plānojums 2018.-2031.gadam,);

S2-1 Kvalitatīva veselības aprūpe


sertificēta ārstniecības personāla piesaiste veselības aprūpes jomā Daugavpils
pilsētā;



Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana veselības aprūpes jomā;



veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošana.

S2-2 Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni


pašvaldības dzīvojamā fonda saglabāšana un atjaunošana;



pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā (autostāvvietu
izbūve, ceļu pārbūve, apgaismojuma ierīkošana, u.t.t);



bērnu rotaļu laukuma modernizācija un izbūve (Poligona ielā 58, Akmeņu dārzā, pie
Ruģeļu ūdenskrātuves, Ķieģeļu ielā 19, Baznīcas ielas rajonā).

S2-3 Sociālie pakalpojumi un palīdzība


sociālo pakalpojumu iestāžu ēku infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
uzlabošana (Bērnunamā - patversmē „Priedīte”, Nakts patversmē un Sociālajā
patversmē);
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e-sociālās sistēmas ieviešana un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, (plānots ieviest
Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmu (SOPA);

S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve


kultūras iestāžu ēku infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana (Vienības
nams, LKC, LCB filiāles Jaunbūves bibliotēka, Vienības ielā 30, Daugavpils Kultūras
pils).

S2-5 Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas


sporta

un

aktīvās

atpūtas

objektu

infrastruktūras

uzlabošana,

kā

arī

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana (Daugavpils Ledus halle, Spīdveja stadions
„Lokomotīve”, Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta komplekss,
Vieglatlētikas manēža, Šaha un dambretes klubs, sporta komplekss „Celtnieks”,
Kartodroma „Blāzma”, būvprojekta izstrāde atklātajam peldbaseinam ar kortiem
Tērvetes ielā 17, 21 un 29).
S2-6 Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana


Video novērošanas sistēmas attīstība;



Glābšanas staciju infrastruktūras uzlabošana.

S3-1 Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana


gaismekļu un elektroinstalācijas nomaiņa, iekštelpu remonts,



būvprojektu izstrāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai;



Daugavpils izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana
atbilstoši mūsdienīgām prasībām (Daugavpils valsts ģimnāzija, Saskaņas pamatskola,
3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs; Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas
„Saules skola”);



energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādēs (Šaurā ielā 20, Stāvā ielā 41;
Raipoles ielā 8, Marijas ielā 1D, utt.).

2.prioritātē “Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto vērtību”
E2-2 Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru


Ziemeļu rūpnieciskajās zonās, Gajoka un Križu rūpnieciskajās teritorijās publiskās
infrastruktūras attīstības un degradēto objektu revitalizācijas būvprojektu izstrāde;



Čerepovas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība;



Uzsākta Gajoka, Ziemeļu, Križu, u.c. rūpniecisko teritoriju attīstība.

E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana


Daugavpils M. Rotko mākslas centra infrastruktūras uzlabošana,
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Latgales zoodārza infrastruktūras uzlabošana un ekspozīciju paplašināšana,



Pilsētvides elementu un jaunu mākslas objektu uzstādīšana un esošo elementu
infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana (Dubrovina parka strūklaka).

3.prioritātē „Vide – Estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide”
V1-2 Sabiedriskā transporta pilnveidošana


Autobusu parka infrastruktūras uzlabošana;



Datorizācijas uzlabošanas pasākumi pasažieru uzskaites nodrošināšanai;



Jaunas tramvaja līnijas izbūves uzsākšana (Vasarnīcu iela – Daugavpils reģionālā
slimnīca – Stropi);



SIA „Daugavpils lidosta” attīstības dokumentu izstrāde.

V1-3 Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra


pilsētas ielu asfalta seguma pārbūve vai izbūve, ielu grants seguma pārbūve;



autostāvvietu laukuma izbūve (Stropu un Dzintaru ielu krustojumā pie Stropu
promenādes, Stacijas ielā 63, Siguldas ielā 16A, Turaidas ielā, u.c.);



Gājēju ietves, veloceliņu, gājēju pāreju pārbūve, izbūve.

V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana


pašvaldības

atbalsts daudzdzīvokļu

ēku

energoefektivitātes

paaugstināšanas

pasākumiem;


pilsētas publiskā ielu apgaismojuma izbūve un pārbūve un energoefektivitāti
paaugstinošu tehnoloģiju ieviešana;



ēku būvprojektu izstrāde pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumu
uzlabošanai (Smilšu ielā 92, Raiņa ielā 27, 18.novembra ielā 19, Siguldas iela 24).

V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi


centralizētās siltumapgādes sistēmas infrastruktūras pilnveidošana - pilsētas
maģistrālo siltumtīklu pārbūve un

nomaiņa; siltumcentrāļu infrastruktūras

uzlabošana, veicot pasākumus siltumenerģijas patēriņa samazināšanai pašu
vajadzībām; siltumcentrāles Nr.3 rekonstrukcijas uzsākšana, veicot jaunas katlumājas
izbūvi Mendeļejeva ielā 13A ar jaudu 15÷20 MW un kurināmo – šķeldu atjaunojamo
energoresursu izmantošanai;


ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība un pilnveidošana, palielinot privātmāju
pieslēgšanu pie centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;



lietus ūdeņu kanalizāciju tīklu pārbūve;



kapu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, veicot kapličas ēkas
atjaunošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu komunālajos kāpos.
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V2-3 Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru


jaunu dalītās atkritumu vākšanas laukumu izveide;



vides kampaņu organizēšana sabiedrības motivācijai atkritumu šķirošanā.

V3-2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana


Cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte, tehniskā apsekošana un
glābšanas programmas izstrāde;



Tehnikas muzeja izveides uzsākšana, rekonstruējot Inženierarsenāla ēku Imperatora
ielā 8, u.t.t.

V4-1 Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu


Parka infrastruktūras atjaunošana (Lielā Stropu ezera liedaga un pieguļošās
teritorijas labiekārtošana, 5 atpūtas zonas dažādos mikrorajonos);



degradēto būvju apsekošana un nojaukšana, pašvaldības nekustamo īpašumu
sakārtošana (Minska ielā 1A, Siguldas ielā 10E, Indras ielā 9A, Aiviekstes ielā 1, Miera
ielā 129, utt.).
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PIELIKUMI
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1.PIELIKUMS

LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

LĒMUMS
Daugavpilī
2017.gada 8.jūnijā

Nr. 287
(prot.Nr.13, 6.§)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs,
R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:
Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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2.PIELIKUMS

Neatkarīgu revidentu ziņojums

SIA ‘‘Deloitte Audits Latvia’’
Grēdu iela 4a, Rīga
Tel (+371) 6707 4100
Fax (+371) 6707 4103
www.deloitte.com/lv

Daugavpils pilsētas domei
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS
Nr.DAUG/3
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Daugavpils pilsētas pašvaldības (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
"Bilance",

2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa
Nr.4-3,

Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa
Nr.4-1,

Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP,

Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā
finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Daugavpils pilsētas
pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar
Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti
šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata
revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā.
Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās
ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Apstākļu akcentējums
Mēs vēršam uzmanību finanšu pārskata skaidrojuma 5.9.1.piezīmei, kurā aprakstīts, ka Valsts reģionālās attīstības
aģentūra ir pieņēmusi vairākus lēmumus par finanšu korekcijas EUR 1 376 254 apmērā piemērošanu Pašvaldības
saņemtajam vairāku Eiropas Savienības fondu projektu finansējumam un pieprasījusi atmaksāt minēto summu.
Pašvaldība turpina darbu pie skaidrojumu sniegšanas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai saistībā ar piemērotajām
finanšu korekcijām. Šie apstākļi norāda uz būtisku nenoteiktību attiecībā uz Pašvaldības saistībām par minēto
projektu ietvaros saņemtā finansējuma atmaksu. Šīs nenoteiktības iznākumu nav iespējams noteikt, līdz ar to
finanšu pārskatā nav atzītas nekādas izmaksas un saistības, kuru nepieciešamība, iespējams, varētu izrietēt no šo
apstākļu ietekmes.
Mēs neizsakām iebildi attiecībā uz šo apstākli.
00000050000_ATZI_280417_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums
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Neatkarīgu revidentu ziņojums (turpinājums)

SIA ‘‘Deloitte Audits Latvia’’
Grēdu iela 4a, Rīga
Tel (+371) 6707 4100
Fax (+371) 6707 4103
www.deloitte.com/lv

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata informācijas vai no mūsu
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:

Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir ziņot,
ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko
šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama,
lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai
arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama
pārliecība ir augsta līmeņa
00000050000_ATZI_280417_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums
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Neatkarīgu revidentu ziņojums (turpinājums)
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda
pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem,
pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam
profesionālo skepticismu.
Mēs arī:

identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai
kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka
netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu,
informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās
vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem
vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska
nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem
apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti
ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju
un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos
darījumus un notikumus;

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par
Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
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