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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF – Eiropas Sociālais fonds
KF - Kohēzijas fonds
KPFI - Klimata pārmaiņas finanšu instruments
VPP - Valsts un privātā partnerība
LATLIT – Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
LATLITBY – Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobažu sadarbības programma
LIFE+ - programma vides aizsardzības finanšu instruments
LR - Latvijas Republika
MK - Ministru kabinets
LVL - Latvijas valsts lats
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
PFIF - Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
NVO - Nevalstiskā organizācija
UNESCO - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
VISC – valsts izglītības satura centrs
LMT – Latvijas mobilais telefons
ES - Eiropas Savienība
EEZ – Eiropas ekonomiskā zona
EUR - Eiropas Savienības valūta (eiro)
ASV – Amerikas savietotas valstis
LCB – Latgales Centrālā bibliotēka
SLP - Sociālo lietu pārvalde
DDzKSU - Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
DOC - Daugavpils olimpiskais centrs
BJC – Bērnu jaunatnes centrs
LKC – Latviešu kultūras centrs
DMV – Daugavpils mākslas vidusskola
BIC - Biznesa informācijas centrs
GMI – garantētais minimālais ienākums
One GRM – elektroniskās lietvedības sistēma
AS - Akciju sabiedrība
VAS – valsts akciju sabiedrība
PAS – pašvaldības akciju sabiedrība
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
IK - Individuālais komersants
VA – valsts aģentūra
VK – valsts kase
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS
ZIŅOJUMS
Cienījamie Daugavpils pašvaldības publiskā pārskata
lasītāji!
Šis pārskats ir atskaite par 2011.gadā pašvaldībā
paveikto

dažādās

pašvaldības

darbības

jomās

–

infrastruktūras uzlabošanā un pilsētvides labiekārtošanā,
sociālās palīdzības nodrošināšanā, iedzīvotāju drošības un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, veselības aizsardzībā,
izglītībā, kultūrā un sportā.
2011. gads pilsētā ir bijis rosīgs, ir uzsākti jauni darbi
Daugavpils pilsētas attīstībai un ir izvēlēti divi jauni attīstības
virzieni, lai veicinātu labklājību un uzplaukumu pilsētā.
Ekonomikas uzplaukums nav iedomājams bez uzņēmējdarbības attīstības, tāpēc pirmā no
pašvaldības darba prioritātēm 2011. gadā bija atbalsts uzņēmējiem. Pirmo reizi tika rīkots
Daugavpils Starptautiskais investīciju forums, lai veicinātu pilsētas ekonomisko izaugsmi un jaunu
darba vietu radīšanu. Tajā bija aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, zinātnieki un uzņēmēji no
vairākām Eiropas valstīm, lai veicinātu investīciju piesaisti pilsētai, izceltu Daugavpils pilsētas
priekšrocības un attīstības iespējas, kā arī iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības vidi pilsētā un
pašvaldības instrumentiem biznesa veicināšanai.
Ir virkne iespēju, kā var palīdzēt uzņēmējiem un veicināt arī visas pilsētas ekonomisko
attīstību kopumā. Viena no šādām iespējām ir pilsētas infrastruktūras modernizācija. Mēs
remontējām ielas, infrastruktūras projektiem aktīvi piesaistot ES finansējumu. 2011. gadā lielākais
no ekspluatācijā nodotajiem objektiem bija autotransporta mezgla otrā kārta, kas ieguva arī balvu kā
labākā gada būve Latvijā.
Otrs pašvaldības darba virziens, ko arī aizsākām 2011. gadā, bija tūrisma jomas attīstība, kas
tika izvirzīta kā viena no prioritātēm. Daugavpils pilsētas Dome pārskata gadā cietoksnī uzsāka
jaunus projektus un turpināja jau uzsāktos rekonstrukcijas darbus. 2011. gadā ekspluatācijā tika
nodota pirmā restaurētā ēka cietoksnī - ūdenstorņa ēka. Tajā tika izvietots Daugavpils cietokšņa
kultūras un informācijas centrs, kas šobrīd aktīvi uzņem tūristus. Daugavpils cietoksnī paralēli tiek
realizēti vairāki ES līdzfinansēti projekti, tika uzsākta arī Arsenāla ēkas rekonstrukcija, kur tiks
izvietots Marka Rotko mākslas centrs.
Pārskata gadā veicām virkni uzlabojumu un tika veikta optimizācija, lai esošajos
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ekonomiskajos apstākļos pašvaldība varētu turpināt strādāt efektīvi. Skaisti nosvinējām pilsētas 736.
dzimšanas dienu ar pasākumiem, kas veltīti jaunatnei - mūsu nākotnei.
Darbs tiek veikts saliedētā komandā, lai sasniegtu labus rezultātus un veicinātu pilsētas
uzplaukumu. Mūsu uzdevums ir turpināt godprātīgi strādāt savas pilsētas un sabiedrības labā,
veicināt tās labklājību, saliedētību un lepnumu par savu pilsētu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Žanna Kulakova

7

1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes
Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības prioritātes 2011.gadā:


uzņēmējdarbības vides veicināšana un investīciju piesaiste;



transporta infrastruktūras attīstība, pilnveidošana un reģionālās pieejamības
uzlabošana;



tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;



kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana - Daugavpils cietokšņa infrastruktūras
sakārtošana;



pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana;



sociālo pakalpojumu pieejamība un sociālās palīdzības nodrošināšana;



Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana.

Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:


Daugavpils attīstības stratēģija 25 gadiem;



Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.;



Daugavpils pilsētas attīstības programma „ Mana pils Daugavpils 2008.-2014.”.

Daugavpils pilsētas domes darbu nodrošina Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētājas 3
vietnieki un administrācija. Administrācija ir pašvaldības izpildinstitūcija, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas
vadītājs ir izpilddirektors, kuram ir 2 vietnieki.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, no
pašvaldības deputātiem tiek ievēlētas šādas pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteja;
2) Sociālo jautājumu komiteja;
3) Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai ir izveidotas pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā
iekļauti gan domes deputāti, gan iedzīvotāji:
1) Vēlēšanu komisija;
2) Revīzijas komisija;
3) Privatizācijas komisija;
4) Administratīvā komisija;
5) Dzīvokļu komisija;
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6) Pilsētbūvniecības komisija;
7) Transporta komisija;
8) Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu
piešķiršanas komisija;
9) Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija;
10) Zemes komisija;
11) Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisija;
12) Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
13) Civilās aizsardzības komisija;
14) Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisija.
Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei Daugavpils pilsētas
domē ir izveidots Iekšējā audita dienests, kas darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu.
2011.gadā notika 25 domes sēdes, 3 no tām bija ārkārtas sēdes. Gada laikā tika pieņemti 620
lēmumi, 38 saistošie noteikumi, 9 nolikumi un 2 noteikumi.
Daugavpils pilsētas dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanu
likumam sastāv no 15 deputātiem.
1. tabula. Daugavpils pilsētas domes deputāti
VĀRDS, UZVĀRDS

Nr.

AMATS

1.

Žanna Kulakova

Domes priekšsēdētāja

2.

Vitālijs Azarevičs

Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks

3.

Vjačeslavs Širjakovs

Domes priekšsēdētājas vietnieks

4.

Līvija Jankovska

Domes priekšsēdētājas vietniece

5.

Viktors Butāns

Domes deputāts

6.

Pēteris Dzalbe

Domes deputāts

7.

Oļegs Hublarovs

Domes deputāts

8.

Sergejs Mihailovs

Domes deputāts

9.

Vladimirs Nadeždins

Domes deputāts

10.

Ināra Ostrovska

Domes deputāte

11.

Anžela Rimvida-Mickeviča

Domes deputāte

12.

Ludmila Smikova

Domes deputāte

13.

Ivars Šķiņčs

Domes deputāts

14.

Mečislavs Truskovskis

Domes deputāts

15.

Jevgēņijs Ustinkovs

Domes deputāts

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

9

1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības padotībā esošās iestādes
Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam ir šādas budžeta iestādes:
1) Izglītības pārvalde;
2) Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
3) Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4) Komunālās saimniecības pārvalde;
5) Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
6) Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
7) Daugavpils pilsētas bērnu – invalīdu pirmsskolas izglītības iestāde;
8) Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
9) Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
10) Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
11) Daugavpils pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde;
12) Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde;
13) Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde;
14) Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
15) Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde;
16) Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde;
17) Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde;
18) Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde;
19) Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde;
20) Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
21) Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde;
22) Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde;
23) Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde;
24) Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde;
25) Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde;
26) Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde;
27) Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde;
28) Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde;
29) Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde;
30) Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde;
31) Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde;
32) Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde;
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33) Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde;
34) Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestāde;
35) Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs;
36) Daugavpils 1. speciālā pamatskola;
37) Daugavpils 11. pamatskola;
38) Daugavpils Saskaņas pamatskola;
39) Daugavpils Vienības pamatskola;
40) Daugavpils 3. vidusskola;
41) Raiņa Daugavpils 6. vidusskola;
42) Daugavpils 9. vidusskola;
43) Daugavpils 10. vidusskola;
44) Daugavpils 12. vidusskola;
45) Daugavpils 13. vidusskola;
46) Daugavpils 15. vidusskola;
47) Daugavpils 16. vidusskola;
48) Daugavpils 17. vidusskola;
49) Daugavpils Centra ģimnāzija;
50) Daugavpils Krievu vidusskola- licejs;
51) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
52) Daugavpils Valsts ģimnāzija;
53) Daugavpils Mākslas vidusskola “Saules skola”;
54) Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
55) Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
56) Latgales zoodārzs;
57) Latgales centrālā bibliotēka;
58) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
59) Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”;
60) Latviešu kultūras centrs;
61) Krievu kultūras centrs;
62) Baltkrievu kultūras centrs;
63) Poļu kultūras centrs;
64) Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
65) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
66) Glābšanas dienests.
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Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;
2) PAS ’’Daugavpils siltumtīkli”;
3) PSIA „”Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
4) SIA “Labiekārtošana – D”;
5) SIA “Daugavpils ūdens”;
6) PSIA “Parkings D”;
7) SIA “Daugavpils lidosta”;
8) AS “Tramvaju uzņēmums”;
9) SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
10) SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”;
11) SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”;
2) AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
3) SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”;
4) SIA “Latgales laiks”;
5) SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) biedrība “Latvijas lielo pilsētu asociācija”;
3) biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”;
4) biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5) biedrība “Slimnīcas atbalsta biedrība”
6) biedrība “Daugavpils pilsētas hokeja klubs”;
7) biedrība „Speedway Grand Prix of Latvija”;
8) biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”.
Daugavpils pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas
amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības.
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1.3. Daugavpils pilsētas domes personāls
Daugavpils pilsētas domē strādāja 2011. gada beigās 180 darbinieki.
2. tabula. Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma un dzimuma struktūra 2011. gada beigās
(Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas dati)

Vecums

Vīrieši (skaits)

Sievietes (skaits)

20 – 29 gadi
30 – 39 gadi
40 – 49 gadi
50 – 59 gadi
60 – 69 gadi

18
33
35
47
8

9
5
7
14
4

3. tabula. Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis 2011. gada beigās (Daugavpils pilsētas
domes Vispārējās nodaļas dati)

Izglītības līmenis

Darbinieku skaits

% no kopskaita

Augstākā izglītība:
t.sk. maģistra grāds
bakalaura grāds
Vidējā profesionālā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība
Pamatizglītība

139

77,3
28
27

19
18
4

15,5
15,0
10,5
10,0
2,2

1. att. Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmeņa sadalījums
(Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas dati)

Daugavpils pilsētas pašvaldības produktīva darba nodrošināšanai nepieciešama personāla
kvalitatīva apmācība, kas pozitīvi ietekmē attiecīgās amatpersonas vai darbinieka profesionālo
izaugsmi, līdz ar to uzlabo darba rezultātus, veicina jaunu ideju īstenošanu un atvieglo svarīgu
jautājumu risināšanu.
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Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī 2011.gadā
Daugavpils pilsētas pašvaldības personālam tika piedāvāti dažādi profesionāli izglītojošie semināri,
kursi un konferences. Daugavpils pilsētas domes 44 darbinieki piedalījās 14 maksas un 60
bezmaksas kursos un semināros, kā arī 14 konferencēs.

2. DAUGAVPILS
RAKSTUROJUMS

PILSĒTAS

PAŠVALDĪBAS

2.1. Daugavpils pilsētas apraksts
Daugavpils - multikulturāla, multietniska un multifunkcionāla pilsēta, pārrobežu
ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centrs. Tā ir otra lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs
ekonomiskais centrs Latgalē un ES Austrumu robeža. Daugavpils pilsēta atrodas izdevīgā
ģeogrāfiskā stāvoklī – līdz Lietuvas robežai 25 km, līdz Baltkrievijas robežai – 35 km, attālums līdz
Krievijas robežai 120 km. Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi autoceļi. Tas viss ļauj
pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu - rūpniecības, izglītības, kultūras, tirdzniecības
centru un transporta mezglu. Daugavpils ir studentu pilsēta. To apliecina lielais jauniešu skaits un
daudzveidīgais augstskolu spektrs.
Pilsēta izvietojusies senās Daugavas gultnes abos upes krastos. Atpūtai ir pieejama
neatsverama pilsētas bagātība: meži, publiskie ūdeņi – 12 ezeri, divas mākslīgās ūdenskrātuves, kā
arī speciāli labiekārtotas teritorijas – parki un skvēri.
Daugavpils vēsturiski ir attīstījusies kā industriāla pilsēta, kas arī šodien nosaka sekojošu
rūpniecības nozaru attīstību: gatavo metālizstrādājumu ražošana, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā
sastāva ražošana/remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana u.c.
Pilsēta lepojas ar savu kultūrvēsturisko mantojumu: Daugavpils cietoksnis ar topošo Marka Rotko
mākslas centru, Baznīckalns un vēsturiskais centrs ar pirmo gājēju ielu Latvijā. Daugavpils Teātris,
Latgales Zoodārzs, Māla mākslas centrs, Daudzfunkcionālais sporta komplekss, Ledus halle un
Spīdveja sacensības priecē pilsētas iedzīvotājus un viesus, piedāvājot aktīvu un atraktīvu atpūtu.

2.2. Iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem 2012.gada sākumā Daugavpilī
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dzīvoja 101 057 iedzīvotāji, kas ir par 1 813 (0,98%) mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaits
otrajā lielākajā Latvijas pilsētā bija 4,6% no iedzīvotāju kopskaita Latvijā un 9% no iedzīvotāju
skaita visās republikas pilsētās. Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km2, kas ir trešā lielākā
pilsētas teritorija Latvijā. Iedzīvotāju blīvums ir 1 403,6 iedzīvotāju uz 1 km2 un kam ir tendence
samazināties.
Saskaņā ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, kad tika pārrēķināts pilsētas iedzīvotāju
skaits, Daugavpilī pastāvīgo iedzīvotāji skaits bija 93 588 cilvēki.
2011.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmēja
iedzīvotāju dabiskā kustība, kas galvenokārt ir palielinājusies starptautiskās migrācijas rezultātā.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2011.gadā Daugavpilī
piedzima 727 bērni, bet nomira 1 413 cilvēki, tādejādi dabiskā pieauguma izmaiņu rezultātā
Daugavpils iedzīvotāju skaits samazinājās par 686 cilvēkiem. Savukārt 2010.gadā dabiskā
pieauguma izmaiņu rezultātā Daugavpils iedzīvotāju skaits samazinājās par 804 cilvēkiem.

109482 108091
110000

105958

104857

103922 102870

105000

101057

100000
93588
95000

90000
85000

2. att. Iedzīvotāju skaits Daugavpilī (Centrālās statistikas pārvaldes dati, tautas
skaitīšanas rezultāti**, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 2012.gada sākumā*)

Līdz ar kopējo iedzīvotāju skaita samazināšanos mainījās atsevišķu tautību iedzīvotāju
skaits, kā arī to proporcionālais īpatsvars. Saskaņā ar PMLP datiem gada laikā latviešu skaits
Daugavpilī samazinājās par 0,2%, krievu, baltkrievu, poļu skaits samazinājās par 0,1%.
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poļi
14%

pārējie
7%
krievi
52%

ukraiņi
2%
baltkrievi
7%

latvieši
18%

3. att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs (LR Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes dati 2012.gada sākumā)

Mirstības pārsvars par dzimstību un iedzīvotāju migrācijas negatīvais saldo Daugavpilī rada
izmaiņas arī iedzīvotāju sadalījumā pēc vecuma. Kopš 2006.gada iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
vecumam samazinājās par 759 cilvēkiem, bet darbspējas vecumā samazinājās par 6 067 cilvēkiem
(no 66,6% līdz 66,2%). Savukārt iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma samazinājās par 1 599
cilvēkiem. Līdz ar to demogrāfiskā slodze uz 1 000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 512, kam
ik gadu ir tendence palielināties.

4.

att. Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas (Centrālās statistikas pārvaldes dati,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 2012.gada sākumā)
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2.3. Nodarbinātība
2011.gada beigās ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaits bija 54,6 tūkst. cilvēki jeb
54%

no

kopējā

Ekonomiskās
ekonomiski

iedzīvotāju

klejupslīdes
aktīvo

iedzīvotāju

skaita.
ietekmē
skaits

samazinājās par 0,9% jeb par 0,5 tūkstošiem.
2011.gada laikā bezdarba līmenis
Daugavpilī saruka par 2,1 procenta punktiem
un gada beigās bija 10,1%. Bezdarbnieku skaits gada beigās bija 5 510 cilvēki, kas ir par 1 205
bezdarbniekiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr salīdzinot šos datus ar ekonomiskās
lejupslīdes rādītājiem, bezdarba līmenis joprojām ir augsts, turklāt vērojama pieaugoša tendence.
No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita 57,7% (3 178) bija sievietes un 42,3% vīrieši (2 332). Arī
iepriekšējā gadā sieviešu īpatsvars (55,5%) bezdarbnieku kopskaitā bija lielāks nekā vīriešu.

5. att. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis Daugavpilī (%)
(Nodarbinātības valsts aģentūras dati, 2012.gada sākumā)

Sadalījumā pa mērķa grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda ilgstošie
bezdarbnieki – 2 074 jeb 37,6% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita un pirmspensijas vecuma
cilvēki – 767 jeb 13,9%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku
īpatsvars palielinājās par 5,8 % punktiem un par 2,8% punktiem palielinājās pirmspensijas vecuma
bezdarbnieku īpatsvars, savukārt jauniešu bezdarbnieku īpatsvars vecumā no 15 līdz 24 gadiem,
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saruka par 3,4 % punktiem.
Sadalījumā pēc izglītības līmeņa 2011.gada beigās lielākais reģistrēto bezdarbnieku skaits
sastāda bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2 441 bezdarbnieks jeb 44,3% no kopējā reģistrēto
bezdarbnieku skaita. 1 265 bezdarbniekiem jeb 23,0% bija vispārējā vidējā izglītība. Savukārt 934
bezdarbnieki (17,0% ) bija ar augstāko izglītību un no tiem 72,5% jeb 677 bija sievietes.
Bezdarbnieku sadalījumā pēc vecuma grupām lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda
bezdarbnieki vecumā no 45 līdz 54 gadiem – 1 503 bezdarbnieki jeb 27,3% no kopējā bezdarbnieku
skaita. Divas reizes mazāk ir reģistrētas personas no 60 un vairāk gadiem – 14,3% (790
bezdarbnieki).

6. att. Bezdarba līmenis Daugavpilī un Latvijas lielākajās pilsētās (%)
(Nodarbinātības valsts aģentūras dati, 2011.gada beigās)

Lai atbalstītu bezdarbniekus, Daugavpils pilsētas pašvaldība iesaistījās Nodarbinātības valsts
aģentūras un Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ar kopējām izmaksām 1,86
milj.Ls apmērā. Kopš 2009.gada septembra projekta ietvaros bija dota iespēja nopelnīt stipendiju Ls
100 apmērā 1 722 bezdarbniekiem.
2.4. Daugavpils ekonomiskais raksturojums
Pārskata gadā Daugavpils ekonomikā bija vērojama pakāpeniska situācijas uzlabošanās.
Gada laikā rūpniecības uzņēmumu saražotās produkcijas apjoms pieauga par 9,8% un sastādīja
136,8 milj. Ls, kas nedaudz atpaliek no 2008.gada līmeņa, kad saražotās produkcijas apjoms bija
142,1 milj. Ls. Rūpniecības produkcijas apjoms sasniegts pateicoties straujam pieaugumam pilsētas
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mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kur produkcijas pieaugums sastādīja 23,4%.

7.

att. Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī milj. Ls, faktiskās cenas
(Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

Kopumā rūpniecības nozarē strādāja 82 vidējā līmeņa uzņēmumi, t.sk. 50 uzņēmumi savu
produkciju eksportēja. Laika posmā no 2009.gada līdz 2011.gadam Daugavpils uzņēmēji ieguldīja
ražošanas infrastruktūras modernizācijā vairāk nekā 20,0 milj. Ls, t. sk. vairāk nekā 13,0 milj. Ls
tika ieguldīti iekārtu modernizācijā.

pā rējā ra žoša na
2%

būvniecība i
pa redzēto betona
izstrā dā jumu
ķīmisko vielu un
ra žoša na
produktu ra žoša naa pģērbu ra žoša na
2%
3%
5%
elektrisko ka beļu
un to sa vienojumu
ra žoša na

ga ta vo
metā lizstrā dā jumu
ra žoša na
27%

siltumenerģija s un
ūdens a pgā de
15%

dzelzceļa
lokomotīvju un
ritošā sa stā va
ra žoša na /remonts
21%

8.

pā rtika s produktu
un dzērienu
ra žoša na
16%

att. Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2011.gadā (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

Visās Daugavpils rūpniecības nozarēs, izņemot siltumenerģijas un ūdens apgādes nozari,
2011.gadā pieauga ražošanas produkcijas apjomi. Gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozare
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pēdējos trīs gadus strādāja ar ražošanas produkcijas pieauguma tendenci un 2011.gadā sasniedza
pirms ekonomiskās lejupslīdes līmeni, saražojot

produkciju 36,7 milj. Ls apmērā. Ražošanas

produktivitātes palielināšana veicināja strādājošo skaita samazināšanu, līdz ar to kopš 2006.gada
strādājošo skaits saruka par 25,4%.
4.

tabula. Strādājošo skaits gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati)

2006.
2 918

Strādājošo
skaits

9.

2007.
2 525

2008.
2 134

2009.
1 957

2010.
2 001

2011.
2 177

att. Gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares attīstība Daugavpilī milj.Ls
(Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

Pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozare Daugavpilī kopš 2006.gada strādā stabili,
izņemot 2007.gadu, kad ražošanas apjoms samazinājās par 17%. Strādājošo skaits nozarē pēdējo
divu gadu laikā samazinājās par 21,7 %.

5. tabula. Strādājošo skaits pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati)

Strādājošo
skaits

2006.
1 402

2007.
1 410

2008.
1 261

2009.
1 143
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10. att. Pārtikas nozares attīstība Daugavpilī milj. Ls (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

6. tabula. Rūpniecības nozaru produkcijas apjoms Daugavpilī 2011.gadā (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

Nr.
p.k.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nozare

Dzelzceļa lokomotīvju un
ritošā
sastāva
ražošana/remonts
Pārtikas produktu un
dzērienu ražošana
Siltumenerģija un ūdens
apgāde
Gatavo metālizstrādājumu
ražošana
Elektrisko kabeļu un to
savienojumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ķīmisko
vielu
un
produktu ražošana
Pārējā ražošana

2010.g.
(tūkst.Ls)

strādājošo
skaits
2010.g.

2011.g.
(tūkst.Ls)

strādājošo
skaits
2011.g.

Produkc.
apjoma
izmaiņas
(%)

Strād.
skaita
izmaiņas
(%)

26 089,4

1 159

28 424,8

1 152

109,0

99,4

21 522,7

895

21 964,4

894

102,1

99,9

21 454,0

555

20 632,0

546

96,2

98,4

29 715,0

2 001

36 654,8

2 177

123,4

108,8

10 599,0

318

11 878,0

339

112,1

106,6

7 484,9
3 186,0

695
107

7 615,6
3 532,0

691
112

101,7
110,9

99,4
104,7

4 519,9

148

6 086,8

171

134,7

115,5

2011.gadā būvniecības nozarē vērojams neliels ekonomiskās aktivitātes pieaugums.
Daugavpils lielāko būvuzņēmumu būvmontāžas kopējais darbu apjoms 2011.gadā pieauga un
sasniedza 21,2 milj. Ls jeb par 15,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Būvniecības nozarē tika
nodarbināti 1 192 cilvēki, kas ir par 45 cilvēkiem mazāk, nekā iepriekšējā gadā, kad būvniecības
nozarē strādāja 1 237 celtnieki.
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11.

att. Būvniecības nozares attīstība Daugavpilī (milj. Ls), faktiskās cenas
(Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

2011.gadā tika veikta Daugavpils rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un tajās atrodošos
uzņēmumu inventarizācija. Tika sastādīts „Daugavpils investīciju iespēju, uzņēmumu katalogs un
uzņēmumu izvietojuma karte”. Tas deva iespēju piedāvāt ēkas un zemes gabalus potenciālajiem
investoriem jaunu ražošanas uzņēmumu attīstīšanai, kā arī iespēju nākamajos gados realizēt
apjomīgus ES līdzfinansētos projektus šo industriālo zonu infrastruktūras sakārtošanai, kas veicinās
tālāku investoru piesaisti un ražošanas uzņēmumu attīstību.
Rūpniecības zonas, kas atrodas Daugavpils administratīvajā teritorijā:
1) Cietokšņa noliktavu zona (industriālā zona bijušajā Autoremontu rūpnīcas teritorijā) – ar
kopējo platību 472 608 m2;
2) Ziemeļu rūpniecības zona (industriālā zona bijušajās “Pievadķēžu rūpnīcas” un ”Ķīmiskās
šķiedras rūpnīcas” teritorijās) ar teritorijas kopējo platību – 1 660 031 m2;
3) Čerepovas rajona rūpnieciskā zona (bijušajā Celtniecības tresta ražošanas bāzes teritorijā) –
ar kopējo platību 887 182 m2;
4) ”Dauer” industriālā teritorija (bijušajā Daugavpils elektroinstrumentu rūpnīcas teritorijā) –
147 759 m2;
5) Mālu ielas rajona rūpnieciskā zona (bijušajā Piena kombināta teritorijā) – 62 827 m2;
6) Dzelzceļa apkalpes infrastruktūras objektu zona – 478 157 m2;
7) Gajoka Rietumu daļas rūpnieciskā zona – 61 553 m2;
8) Liginišku rūpnieciskā zona- 89 636 m2.
Viena no lielākajām Daugavpils industriālajām teritorijām atrodas Ziemeļu rūpnieciskajā
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zonā, kura ir izveidota bijušās Daugavpils Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas teritorijā. Tur atrodas 38 ēkas
un strādā vairāk nekā 2 000 cilvēki. Dinamiski attīstās arī Čerepovas rajona rūpnieciskā zona un
bijušās rūpnīcas „Dauer” industriālā teritorija ar vairāk nekā 1 200 strādājošiem, kā arī Cietokšņa
noliktavu zona ar vairāk nekā 500 strādājošiem.
7. tabula. Daugavpils lielākās kapitālsabiedrības, kas eksportē savu produkciju ārpus Latvijas tirgus
(Ekonomikas ministrijas dati, 2010.gadā)

Kapitālsabiedrības nosaukums

SIA “Axon Cable”
SIA “Nexis Fibers”
A/S "Ditton Pievadķēžu rūpnīca“
SIA "Belmast“
SIA “Zieglera mašīnbūve”
A/S “Daugavpils lokomotīvju
remonta rūpnīca”
SIA “Intergaz”

SIA “Nafta trading”

Nozare

Kabeļu un kabeļu savienojumu
ražošana
Poliamīda
tehniskās
šķiedras
ražošana
Pievadķēžu ražošana
Sakaru un apgaismošanas torņu un
mastu ražošana
Rapša
dalītāju
ražošana,
lauksaimniecības
tehnikas
komplektējošo daļu ražošana
Dīzeļlokomotīvju un elektrovilcienu
remonts, riteņpāru un citu rezerves
daļu ražošana

Kapitālsabiedrības
kapitāldaļu
turētāja valsts
Francija
Šveice
Latvija
Latvija
Vācija

Igaunija

Saspiestās un sašķidrinātās gāzes Latvija
tirdzniecība, cauruļvadu, apkures un
gaisa
kondicionēšanas
iekārtu
uzstādīšana
Naftas produktu vairumtirdzniecība
Latvija

Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes pieejamajiem datiem par 2010.gadu Daugavpils
pilsētā reģistrētas 4 016 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, no kurām 43,7% bija
pašnodarbinātas personas, 43,3% - komercsabiedrības, 12,7% - individuālie komersanti un 0,3% zemnieku saimniecības. Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits, salīdzinot ar 2009.gadu,
palielinājās par 75 vienībām.

Savukārt lielākā daļa

- 90,6% jeb 3 640 vienības bija

mikrouzņēmumi ar vidējo nodarbināto skaitu līdz 9 cilvēkiem, 7,4% jeb 297 vienības bija mazie
uzņēmumi, 1,6% (64 vienības) bija vidējie uzņēmumi, bet vismazākā daļa 0,4% (15 vienības) bija
lielie uzņēmumi.
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12. att. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Daugavpilī (Centrālās statistikas
pārvaldes dati, gada beigas)

Daugavpilī 2010.gadā uz 1000 iedzīvotājiem bija 39 ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kas ir
zemākais rādītājs gan Latvijā kopumā, kur ir 61 vienība uz 1 000 iedzīvotājiem, gan arī Latgales
reģionā (51 vienība uz 1 000 iedzīvotājiem).
2.5. Tūrisms

Daugavpils ir pilsēta krustcelēs, otra lielākā pilsēta Latvijā, ar izdevīgu ģeogrāfisko stāvokli
un robežas tuvumu, bet neskatoties uz to tūrisma nozares uzņēmumiem ir zināmas grūtības tūristu
piesaistē. No vienas puses – liels attālums līdz Rīgai (kur atrodas lidosta), bet no otras –
nepietiekama informācija par apskates un tūrisma objektiem ne tikai Latvijas, bet arī vietējā
Latgales reģiona mērogā. Tādēļ viena no pārskata gadā izvirzītajām Daugavpils pilsētas attīstības
prioritātēm - tūrisma attīstība pilsētā. Attīstot tūrismu, vienlaicīgi tiek veicināta uzņēmējdarbības
attīstība, nodarbinātības paaugstināšanās, pilsētas tēla atpazīstamība un investīciju piesaiste. Ņemot
vērā iepriekš minēto, tūrisms ir uzskatāms par svarīgu aspektu pilsētas ekonomiskās attīstības
nodrošināšanā. Pilsētai nepieciešams attīstīt tūrisma mārketingu un popularizēt tūrisma apskates
objektus, lai izmantotu vietējo tūrisma potenciālu pilnā apjomā, paaugstinātu pilsētas atpazīstamību
ne tikai reģiona un Latvijas, bet arī Starptautiskā Tūrisma tirgū un palielinātu pilsētas apmeklētāju
skaitu. Tādejādi tiktu uzlabota ekonomiskā situācija pilsētā un tās apkaimē viesnīcu, restorānu un
tirdzniecības nozarē strādājošiem uzņēmējiem.
2011.gada sākumā projekta ietvaros tika organizēta Nākotnes pilsētas spēle „Daugavpils
pilsētas atpazīstamība un tūrisma nozares attīstība”, sadarbībā ar Britu padomi un inovāciju biedrību
„ZINIS”. Tās mērķis - veicināt Daugavpils pilsētas atpazīstamību un tūrisma nozares attīstību,
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uzlabot sadarbību starp nozares pārstāvjiem, veicināt sadarbību starp dažādiem partneriem un
dažādiem sektoriem (sociālais, privātais, mākslas un kultūras), un sniegt interesentiem,
iesaistītajiem vai ieinteresētajiem aktīvistiem prasmes, zināšanas un iespējas apkopot radošas idejas
pilsētas atpazīstamības veicināšanai un tūrisma nozares attīstībai, tādejādi rosinot pozitīvas
pārmaiņas Daugavpils pilsētā un tuvākajā apkaimē.
Daugavpils pašvaldība ir ieinteresēta iedzīvotāju dzīves līmeņa un kvalitātes uzlabošanā
pilsētā un pašapziņas celšanā. Uzaicinot piedalīties spēlē dalībniekus - dažādu profilu, interešu,
paaudžu, vecuma grupu un profesiju pārstāvjus tika izveidotas jauktas komandas, tika veicināta
viedokļu apmaiņa un sadarbība starp dažādiem spēles partneriem. Divu dienu garumā divdesmit
pieci spēles dalībnieki – Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, kas pārstāvēja uzņēmējus,
nevalstiskas organizācijas, radošas industrijas, publiskās pārvaldes institūcijas, jauniešus,
pensionārus un izglītības sektoru, meklēja radošus priekšlikumus un tika aicināti sniegt savu
redzējumu un idejas, kas veicinātu Daugavpils pilsētas atpazīstamību un tūrisma nozares attīstību.
Situācijas izpēte un ideju ģenerēšana tika balstīta uz Daugavpils daudzveidīgo vēsturisko attīstību
un ideju atbilstību pilsētas attīstības koncepcijas mērķiem, resursu un infrastruktūras pieejamību un
patreizējo potenciālu. Spēles dalībnieki - piecas komandas piedāvāja daudzas radošas idejas un
spēles laikā izstrādāja piecas lieliskas idejas, kuras tika atzītas par labākajām.
Jau no sendienām mūsu pilsētas attīstībā Daugavai ir noteicošā loma un ne velti vislielāko
atbalstu guva ideja, kas saistīta ar likteņupi Daugavu. Tās nosaukums „Mans ceļš – Daugavas ceļš”.
Idejas mērķis ir izveidot Daugavas maršrutu un šī maršruta ietvaros piedāvāt Daugavas krastos
esošo tūrisma objektu pakalpojumus, veicināt tūrisma attīstību pilsētā, izveidojot komplekso
rekreācijas piedāvājumu gan tūristiem, gan pilsētas iedzīvotājiem. Daugavas loma šajā projektā ir
saistīta ar pārvietošanās maršrutu. Ir paredzēts izveidot ūdens ceļa maršrutu virzienā no pilsētas
centra uz Cietoksni, Mežciemu un tālāk pa upes tecējumu līdz pat Līksnai, tāpat arī virzienā no
pilsētas centra līdz Ruģeļiem.
Tika izstrādāta vēl viena ideja, kas saistīta ar Daugavu un piedāvā izveidot DAUGAVAS
PROMENĀDI. Koncepta nosaukums ir „DAUGAVPILS - PILS PIE UPES”, kur upei jākļūst par
pilsētvides sastāvdaļu, un ir nepieciešama pilsētas aktīvā tūrisma centra paplašināšana, pilsētas
vēsturiskā centra un cietokšņa savienošana, izveidojot gājēju joslu gar Daugavas labo krastu.
Daugavpils nav iedomājama bez atjaunotās gājēju ielas. Rīgas iela Daugavpilī ir centrālā
iela pilsētā, nozīmīgs tūrisma objekts, kas pēc rekonstrukcijas ir ieguvusi jaunu veidolu, bet ilgajā
atjaunošanas procesā ir zaudējusi kādreizējo dzīvīgumu. Lai atgrieztu Rīgas ielā „dzīvību”,
iedzīvotāju interesi un mazā/vidējā biznesa attīstību viesmīlības industrijā, tika izstrādāta ideja Rīgas iela kustībā „MOTION ON EMOTION”. Idejas īstenošana sniegtu gan pilsētas iedzīvotājiem,
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gan viesiem iespēju interesanti pavadīt laiku, apskatīt vēsturiskas vietas, komunicēt un attīstīt
pakalpojumu servisu. Ideja īstenojama pakāpeniski, iesaistot sabiedrību, uzņēmējus, organizējot
starptautiskos pasākumus.
Spēles laika piedāvātās idejas bija ļoti dažādas, radošas un praktiski īstenojamas. Lai
sasniegtu maksimālu efektu būtu jāveido ciešāka sadarbība ar kaimiņu reģioniem, jāiesaista
izglītības iestāžu pārstāvji, uzņēmēji un ES fondu programmu līdzfinansējums. Izstrādātās idejas
palīdzēja izprast esošo situāciju un tika ņemtas vērā izstrādājot, Daugavpils pilsētas tūrisma
attīstības koncepciju, nosakot tūrisma attīstības prioritātes, mērķus un virzienus. Spēles rezultātā
izstrādāto ideju apraksti pieejami Britu padomes un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā http://www.daugavpils.lv/page.php?id=356.
Pārskata gadā Daugavpils pilsētas dome izstrādāja Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības
koncepciju. Koncepcijas ietvaros tika veikta vispārīga esošās situācijas analīze tūrisma nozarē.
Tāpat arī tika definēta Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības vīzija: Daugavpils – pieprasīts un
starptautiski atpazīstams ceļojuma galamērķis. Tūrisma nozares attīstības veicināšanai Daugavpils
pilsētā tika piedāvāts risinājums, kas paredz tūrisma resursu kvalitātes paaugstināšanu, esošo
tūrisma piedāvājuma dažādošanu, tūrisma infrastruktūras uzlabošanu, kā arī pašvaldības aktīvu
līdzdalību pozitīva pilsētas tēla veidošanā.
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija paredz:


multikulturālas vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;



kvalitatīvu dzīves un atpūtas apstākļu nodrošināšanu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem;



starptautisku festivālu un citu pasākumu organizēšanu;



jaunu tūrisma produktu izveidi;



informatīvu materiālu sagatavošanu par pilsētu un jaunajiem tūrisma produktiem;



tūrisma infrastruktūras attīstību un tūrisma nozares darbības koordināciju;



starptautiska mēroga sadarbību tūrisma attīstībā.

Koncepcijā tika noteikti nozīmīgākie tūrisma objekti Daugavpilī:


Daugavpils cietoksnis - kultūrvēsturisko vērtību un atraktivitātes savienojums jeb „Dzīvā
vēsture” (piedāvājums, kuram nav analoga Austrumeiropā) ar topošo M.Rotko Mākslas centru,
kur tiek realizēti vērienīgi ES fondu programmu līdzfinansēti projekti;



Daugavpils

pilsētas

vēsturiskais

centrs

jeb

„Daugavpils

mozaīka”

un

Daugavpils

novadpētniecības un mākslas muzejs;


Baznīckalns - unikālā vieta pati par sevi ar sakārtotu infrastruktūru jeb „Sakrālā mantojuma
pērle” (vienīgais Latgalē);
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Latgales zoodārzs;



Daugava jeb „Mans ceļš – Daugavas ceļš”;



Pilsētas parki, ezeri un tiem pieguļošās teritorijas.
Unikāli tūrisma produkti Daugavpils pilsētā tiek piedāvāti arī sporta jomā – Spīdveja un

Paukošanas sacensības (vienīgās Baltijas valstu mērogā), kā arī citi pakalpojumi, ko piedāvā
Daugavpils daudzfunkcionālais sporta centrs. Koncepcijā tika minētas arī pilsētas mikrorajonu
attīstības iespējas - atpūtas un rekreācijas infrastruktūras attīstība Mežciemā, Ruģeļos (gar
Daugavu) un Jaunstropu mikrorajonā. Lai veicinātu tūrisma attīstību, 2011.gadā Daugavpilī dažādās
vietās tika uzstādītas pilsētas kartes un norādes uz tūrisma objektiem.
Tūrisma pakalpojumu sniedzēji - Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, sporta
iestādes, Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs un nacionālās kultūras centri aktīvi
strādā, un piedāvā pilsētas tūristiem dažādas programmas un pasākumus. Visaktīvākā tūrisma
sezona ir vasaras mēnešos, piemēram, jūlijā Daugavpils novada tūrisma informācijas centrā (TIC)
iegriezās vairāk nekā 10000 apmeklētāju. Pārskata gadā Daugavpili apmeklēja viesi no Lietuvas,
Igaunijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas, Lielbritānijas. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, ievērojami
pieauga tūristu skaits no Holandes. Tūristi apmeklēja Daugavpili, lai apciemotu draugus, radus,
iepazītos ar kultūrvēsturisko mantojumu un atpūstos pie dabas.
Saskaņā ar tūrisma informācijas centra (TIC) datiem, 2011.gadā nakšņojošo tūristu skaits
Daugavpils pilsētas viesnīcās un viesu mājās pavisam kopā bija 30 317 (t. sk. ārvalstu tūristi 10
727). Galvenais segments ir bijis - individuālie tūristi, draugi, ģimenes (ar bērniem vai bez
bērniem), pensionāri. Sadalījumā pa valstīm visvairāk tūristu ir bijis no sekojošām valstīm - Latvija
14 394; Lietuva 1 817; Krievija 1 046; Igaunija 752 un Vācija 611.
Joprojām tūristu visiecienītākie apskates objekti ir Daugavpils cietoksnis, Baznīckalns,
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, kā arī Latgales zoodārzs. Pēdējā laikā arvien
vairāk tūristu apmeklē muzeju „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”, kurš atrodas sinagogā.
Tūristi atgriežoties mājās no kāda brauciena vēlas iegādāties kādu suvenīru, kas atgādina par
apmeklētajām vietām. Tūristiem Daugavpilī ir iespēja ne tikai apskatīt tūrisma objektus, bet arī
iegādāties dažādus suvenīrus ar pilsētas simboliku, kurus piedāvā vietējie ražotāji. Lai veicinātu
Daugavpils ražojumu atpazīstamību tika izveidots zīmols “Daugavpils prece”.
Daugavpils pilsētas pozitīvā tēla pozicionēšanai un popularizēšanai tiek piedāvāti suvenīri ar
pilsētas simboliku, t.sk. tika plānots piedāvāt trīs veidu suvenīrmonētas - ar cietokšņa, pilsētas
ģērboņa un Baznīckalna attēliem. 2011.gada nogalē tika izdota pirmā suvenīrmonēta „Baznīckalns”,
kas tika atzinīgi novērtēta un ir ļoti pieprasīts suvenīrs.
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Suvenīru klāsts ir ļoti plašs. Šobrīd suvenīrus ar Daugavpils
simboliku var iegādāties 11 vietās – TIC, Daugavpils cietoksnī,
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils Māla
mākslas centrā u.c. Tie ir dažāda veida magnētiņi ar Daugavpils
attēliem, nozīmītes ar pilsētas ģērboni, pildspalvas, atklātnes, māla
pogas, monētas ar Daugavpils ģērboni, dažādas krūzītes ar
Daugavpils skatiem un logotipu, grāmatzīmes, T – krekli, klades un
blociņi ar Cietokšņa skatiem un Latgales zoodārza iemītnieku
attēliem u.c. izstrādājumi. Lielāko daļu suvenīru ir izgatavojuši Daugavpils amatnieki un uzņēmēji.

3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS FINANŠU
RESURSI
3.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011. gada budžeta rādītāji
Daugavpils pilsētas pašvaldība pārskata gadā sekmīgi turpināja īstenot pilsētas
infrastruktūras sakārtošanas darbus, ieguldot Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības budžeta
līdzekļus. Pašvaldības budžets tika veidots balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā
noteiktajām nodokļu prognozēm, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tika plānoti ievērojot
piesardzības principu

- valsts garantēto 96% procentu apmērā. Gada laikā, paaugstinoties

ekonomiskajai aktivitātei valstī un uzlabojoties budžeta izpildes rādītājiem, radās iespēja piešķirt
papildu finansējumu pašvaldības obligāto funkciju un prioritāro mērķu izpildei.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada budžets tika apstiprināts 2011.gada 20.janvārī.
8.

tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011. gada budžeta izpilde, Ls (Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļas dati)

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

speciālais budžets
(Ls)

75 893 893

1 250 607

ziedojumi un
dāvinājumi
(Ls)
31 934

14 138 151
59 795 166
1 960 576

45 603
1 205 004
0

4 325
27 609
0

62 578 079
58 080 831

1 184 768
1 184 768

20 165
20 165

314 261
4 182 987

0
0

0
0

13 315 814

65 839

11 769
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2011.gada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 61 027 779. Pašvaldības budžeta
pieaugumu ietekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu ir palielinājušies par 6,8%, taču iepriekšējo gadu ekonomiskās krīzes ietekmē
joprojām šī nodokļa izpilde saglabājās zema. Nozīmīgu darbu pašvaldība ieguldīja Eiropas
Savienības fondu apguvē un turpināja vairāk kā 50 projektu realizāciju. Saņemtie transferti Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai sastādīja 15,2 milj. Ls. 2011.gadā tika
saņemts būtisks finansiāls atbalsts arī no valsts budžeta - papildu dotācija Daugavpils pilsētai 3,3
milj. Ls apmērā, kurai tāpat kā citām trim Latvijas Republikas lielajām pilsētām ir zemākie vērtētie
ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.
9. tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2010.-2012.g. (Daugavpils
pilsētas domes Finanšu nodaļas dati)
Ieņēmumi
KOPBUDŽETA
IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta
ieņēmumi
kopā
Nodokļu
un
nenodokļu
ieņēmumi
Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
Iepriekšējā gada nesadalītais
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa atlikums
Īpašuma nodokļi
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi
no
uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas
un maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības
nekustamā
īpašuma
pārdošanu
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Pašvaldību budžetu transferti
Valsts budžeta transferti
Maksājumi no PFIF
Dotācija
no
pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
par iepriekšējo gadu

2010.gads
2010/2009
izpilde (Ls)
(%)

2011.gads

2012.gads

izpilde(Ls)

2011/2010
(%)

plānots (/Ls)

2012/2011
(%)

58 574 081

103,99

61 027 779

104,19

43 499 105

71,28

57 459 066

104,86

59 795 166

104,07

42 581 019

71,21

23 310 459

104,61

24 877 089

106,72

25 238 970

101,45

20 600 589

103,47

21 998 434

106,79

22 695 298

103,17

304 684

103,47

232 831

76,42

268 893

115,49

1 695 839
124 700

109,25
78,29

2 031 438
153 141

119,79
122,81

1 791 779
150 000

88,20
97,95

134 374

137,97

81 957

60,99

51 000

62,23

65 901

36,01

56 483

85,71

50 000

88,52

103 777
32 594

94,41
204,75

106 755
23 098

102,87
70,87

90 000
12 000

84,31
51,95

248 001

97,46

192 952

77,80

130 000

67,37

2 275 107

91,45

2 635 244

115,83

2 308 064

87,58

115 988
565 611
28 345 346
2 564 603

92,11
113,73
101,73
166,38

98 224
451 504
25 993 591
2 257 819

84,68
79,83
91,70
88,04

206 643
450 000
9 595 945
1 179 075

210,38
99,67
36,92
52,22

44 952

0,00

94 911

211,14

74 361

78,35
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Valsts
budžeta
dotācija
pašvaldībai ar zemākajiem
vērtētajiem ieņēmumiem un
237 000
par sociālās aprūpes iestādēs
ievietotajiem bērniem un
iemītniekiem
Speciālā budžeta ieņēmumi
1 097 948
kopā
Dabas resursu nodoklis
42 054
Mērķdotācijas
pašvaldības
712 016
autoceļu (ielu) fondam
Mērķdotācijas
pasažieru
328 317
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
15 561
Ziedojumi un dāvinājumi
17 067

0,00

3 386 784

1 429,02

3 527 961

104,17

72,66

1 205 004

109,75

915 336

75,96

114,47

47 352

112,60

40 000

84,47

72,06

830 888

116,70

561 836

67,62

76,50

314 966

95,93

306 300

97,25

1,86
97,21

11 798
27 609

75,82
161,77

7 200
2 750

61,03
9,96

3.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada pamatbudžetā saņemtie ieņēmumi Ls 59795166
apmērā, kas bija par 4,1 % vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Pamatbudžeta ieņēmumu jomā
situācija sāk nedaudz stabilizēties, par ko liecina arī nodokļu ieņēmumu pieaugums par 1,5 milj.
Ls. Īstenojot sekmīgu budžeta politiku, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2011.gadu noslēdza ar
ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem un nodrošināja nepieciešamo finansējumu iestāžu
funkcionēšanai apstiprinātā budžeta ietvaros.

13. att. Pamatbudžeta ieņēmumi (milj. Ls) (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas
dati)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais ieņēmumu avots budžetā, tāpēc pašvaldības
iestāžu darbības finansiālais nodrošinājums ir lielā mērā atkarīgs no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumiem. 2011.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus samazinājuma virzienā
ietekmēja nodokļa likmes samazināšana no 26% līdz 25%, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju
mēneša neapliekamā minimuma pieaugums līdz Ls 45 un nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošu
personu pieaugums līdz Ls 70 mēnesī. Lai kompensētu šo izmaiņu ietekmi uz pašvaldību budžetu,
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iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums Latvijas pašvaldību budžetos 2011.gadā tika
noteikts 82% apmērā (2010.gadā – 80%). Ņemot vērā Valsts budžeta likumā noteikto ierobežojumu
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju no valsts budžeta, tekošā
gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā tika plānoti 96% apmērā no gada
prognozes jeb Ls 19 213 157 apmērā. Straujš iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kritums
notika 2009.gadā, kad ieņēmumi samazinājās par 30% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Lai gan
nodokļu ieņēmumi pamazām sākt pieaugt, tie nav sasnieguši pirmskrīzes perioda lielumu.
2011.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastādīja Ls 21 998 434 un no Valsts kases
sadales konta saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 232 831
apmērā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju 2011.gada 12 mēnešos no
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākuma ieturētas un
iemaksātas budžetā:


pārskata periodā faktiski ieturētās nodokļa summas (pēc pārskatiem) Ls 27 320 897,27
(2010.gadā - Ls 27 879 016,55),



pārskata periodā budžetā faktiski iemaksātās nodokļa summas Ls 26 911 613, 78 (2010.gadā
Ls 27 107 696,28 ).
Lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vidū ir pašvaldības iestādes un

kapitālsabiedrības – Daugavpils Izglītības pārvalde un SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskata
gada ieņēmumi tiek plānoti par 3,17% lielāki nekā iepriekšējā gadā, ievērojot nosacījumu, ka
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem tiks
veikta, konstatējot neizpildi vairāk kā par diviem procentiem.

14.

att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas (Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļas dati)
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Būtisks nodokļu ieņēmumu avots pašvaldības budžetā ir īpašuma nodokļi. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi, pamatojoties uz izstrādāto prognozi, tika plānoti pašvaldības budžetā
Ls 1 703 755 apmērā. Valsts budžeta pavadošo likumu paketes ietvaros tika pieņemti grozījumi
likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz palielināt nodokļa likmi par mājokļiem,
saglabājot likumā jau ieviesto progresivitāti, kā arī precizē nodokļa piemērošanu. 2011.gadā tiek
dubultotas nekustamā īpašuma nodokļa likmes mājokļiem:


0,2 % no mājokļa kadastrālās vērtības līdz Ls 40 000;



0,4 % no mājokļa kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz Ls 40 000, bet nepārsniedz Ls
75 000;



0,6 % no mājokļa kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz Ls 75 000.

2010.gadā īpašuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā sastādīja Ls 2 031 438, kas ir par
Ls 335 599 vairāk salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Tai skaitā iepriekšējo gadu nekustamā
īpašuma nodokļa parādi iekasēti Ls 249 582 apmērā (2010.gadā - Ls 160 689) un zemes nodokļa
parādi Ls 11 apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju finansiālā stāvokļa pasliktināšanās
veicina nodokļa parādu pieaugumu. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas
datiem, nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2011.gada 31.decembri sastādīja Ls 926 431,73 (uz
2010.gada 31.decembri - Ls 790 027,54, uz 2009.gada 31.decembri - Ls 550 650,19).
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļu, kas nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju pienākumu mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību, kā
arī valsts nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas pieteikties pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa. 2011.gadā Finanšu nodaļā
ir saņemti 799 nodokļa maksātāju iesniegumi, t.sk. 723 no fiziskām personām un 76 no juridiskām
personām, kas ir par 137 vairāk nekā 2010.gadā, kad tika saņemti 662 iesniegumi.

Daugavpils

pilsētas domes Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē uz
2011.gada 31.decembri reģistrēti 97 775 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju konti.
2011.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 1 491 personām Ls 28 934,45
apmērā (2010.gadā – Ls 27 396,20; 2009.gadā - Ls 27 616,98), t.sk.:


nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par 189 objektu politiski represētām personām par
summu Ls 919,87;



nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par “mājokli” 1 171 trūcīgai personai par summu
Ls 5 141,73;



nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, pamatojoties uz Domes Saistošajiem noteikumiem
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”, 131 personai Ls 22
872,85 apmērā(t.sk.126 fiziskām personām-Ls 2 965,71, un 5 juridiskām personām-
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Ls 19 907,14).
Lai veicinātu sekmīgu nodokļu iekasēšanu un mazinātu nodokļu parādus, tika veiktas šādas
darbības nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem izveidojies parāds:


pieņemti 12 lēmumi par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un parāda sadalīšanu
termiņos līdz 1 gadam uz summu Ls 115 080,22 (par ēkām – Ls 106 946,19 un par zemi
– Ls 8 134,03) , no tiem nomaksāti Ls 80 957,32, uzskaitīti uz 2011.gada 31.decembri
Ls 34 122,90 apmērā, t.sk. par ēkām Ls 31 120,51, par zemi Ls Ls 3 002,39;



pieņemti 150 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par Ls 127 401,69, no tiem
labprātīgi un tiesu izpildītāju piedziņas rezultātā nomaksāti Ls 59 008;



izteikti 197 brīdinājumi par nodokļa parāda summu Ls 267 571 apmērā, kā rezultātā
dzēsta gandrīz Ls 60 000 liela parāda summa;



izsūtīti 4 kreditora prasījumi maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem par summu
Ls 5 763,48 un 1 kreditora prasījums likvidējamā uzņēmuma likvidatoram par summu
Ls 207,12, no tiem nomaksāts Ls 207,12;



izsūtīti 60 kreditora prasījumi zvērinātiem notāriem par mirušajām personām.

Trešais nodoklis, kura ieņēmumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā ir azartspēļu nodoklis.
Azartspēļu nodokli maksā uzņēmumi, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”
noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no
azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi tās
pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizētas azartspēles. 2011.gadā azartspēļu nodokļa
maksātāju vidū bija 8 juridiskas personas. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi pēdējos gados ir strauji
samazinājušies un 2010.gadā sastādīja Ls 124 700, kas salīdzinot ar 2008.gadu ir samazinājušies par
55%. Valsts budžeta papildu konsolidācijas ietvaros no 1.jūnija tika paaugstināta azartspēļu nodokļa
likme – līdz ar to pārskata gadā azartspēļu nodokļa ieņēmumi sastādīja Ls 153 141, kas bija par
22.8% vairāk nekā gadu iepriekš.
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, tiek iekasētas valsts (pašvaldību) nodevas, kuru
apjoms sastādīja Ls 56 483 jeb par Ls 9 418 mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Valsts nodevas
-

par vārda, uzvārda maiņu, par grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistros, par dzīvesvietas

reģistrāciju sastādīja Ls 13 478. Pašvaldību nodevu ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 43 005, kurus
veidoja:


ieņēmumi no nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
samazinājās un sastādīja Ls 15 831;



ieņēmumi no nodevas par būvatļaujas saņemšanu sastādīja Ls 8 533;
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nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās iekasētas Ls 3 580
apmērā;



pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās iekasēta Ls 6 692;



pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu Ls 2 989;



pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu Ls 2 710;



pārējās pašvaldības nodevas iekasētas Ls 2 670 apmērā.
2011.gadā pašvaldības budžetā iekasēti Ls 106 755 apmērā, kā sodi un sankcijas, tai skaitā

naudas sodi, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Ls 46 790 un par vispārējiem
nodokļu maksāšanas pārkāpumiem Ls 59 965. Lielākie ieņēmumi iekasēti kā sodi par transporta
pārkāpumiem, kas sastādīja Ls 33 006, bet administratīvie sodi – Ls 12 808.
Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma veido dividendes Ls 80 075 apmērā, kas tika
saņemtas no AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, kur Daugavpils pilsētas
domei pieder 37,2% kapitāla daļu. Ieņēmumi par norēķinu kontu atlikumiem sastādīja Ls 1 882.
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls 2 635 244
apmērā saņemti par 15,8% vairāk nekā gadu iepriekš. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu avoti ir maksa, ko veic vecāki bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai Ls 815 984
apmērā, ieņēmumi par nomu un īri Ls 475 095, ieņēmumi par biļešu realizāciju Ls 65 978, maksa
par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) Ls 467 713 un citi ieņēmumi.
Turpina samazināties ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas. 2011.gadā ieņēmumi no
nekustamā īpašuma pārdošanas sastādīja Ls 192 952, kas bija par 22,2% mazāk nekā gadu iepriekš.
Valsts budžeta transferti 2011.gadā saņemti Ls 31 733 105 apmērā (tai skaitā Ls 2 257 819
tekošā gada maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda). Transferti pašvaldības
pamatbudžetā pārsniedza 53% no ieņēmumiem. Transfertu pieaugums kopējos pamatbudžeta
ieņēmumos ir saistīts ar saņemto Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu projektu īstenošanai
Ls 15211 240 apmērā (2010.gadā – Ls 18 560 469). Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu” 2011.gadā pašvaldība par bērniem bērnunamos (par vienu bērnu Ls 6 000) un
iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku Ls 3 000), kas tajos ievietoti
līdz 1998.gada 1.janvārim, saņēma dotāciju Ls 84 000 apmērā. Daugavpils pilsētas pašvaldība,
kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
saņēma dotāciju Ls 3302 784 (2010.gadā - Ls 135 000) apmērā.
Saskaņā ar 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” saņemti finanšu līdzekļi no citām pašvaldībām Ls 451 504 apmērā.
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Lielākie maksātāji ir Daugavpils rajona pašvaldības - Naujenes pagasta padome, Kalkūnes pagasta
padome, Lauceses pagasta padome, Tabores pagasta padome, Demenes pagasta padome. Debitoru
parāds par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem gada nogalē sastādīja Ls 9 370 (2010.gada beigās Ls 6 553).
3.1.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības finanses negatīvi ietekmēja AS “Latvijas Krājbanka” darbības apturēšana, kuras
rezultātā tika iesaldēti pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 299 351 apmērā. Kopbudžeta izdevumi
sastādīja Ls 59 285 764, no tiem 41,6% tika novirzīti mācību procesa nodrošināšanai un izglītības
iestāžu renovācijai, 31,7% pilsētas infrastruktūras objektu rekonstrukcijai un teritorijas
labiekārtošanai, 10,8% sociālajai jomai. Finanšu resursu apjoms bija pietiekošs saistību segšanai, un
ņemot vērā budžeta izpildes rādītājus 2011.gada nogalē tika veikta atsevišķu aizņēmumu
pirmstermiņa atmaksa par kopējo summu Ls 330 934 apmērā. Pārskata gadā pašvaldība turpināja
īstenot strukturālo reformu pasākumus, uzlabojot pašvaldības organizatorisko struktūru.
Reorganizējot iepriekš darbojošās struktūras, tika izveidota pašvaldības

iestāde „Komunālās

saimniecības pārvalde” un „Jaunatnes departaments”.

10. tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.-2012.g. (pēc vadības
funkcijām) (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati)
Izdevumu kategorija
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Pavisam

2010.gada
izpilde (Ls)
3 078 957
598 254
13 373 107
1 871 639
1 446 763
66 911
4 083 137
23 634 891
6 282 925
54 436 584

2011.gada 2012.gada plāns
izpilde (Ls)
(Ls)
3 764 730
4 227 774
588 107
612 240
11 561 951
11 829 429
2 850 191
2 149 351
3 213 092
3 614 409
71 488
65 783
4 938 127
5 645 646
24 679 678
21 806 540
6 413 467
5 964 966
58 080 831
55 916 138
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15. att. Pamatbudžeta izdevumi milj. Ls (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas
dati)
11. tabula. Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati)

Iestādes / programmas nosaukums
Pilsētas dome
Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai
Dalības maksa Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācijai
Dalības maksa Latvijas lielo pilsētu asociācijai
Dalības maksa biedrībā "Slimnīcas atbalsta
biedrība"
Dalības maksa biedrībā "Latgales reģiona attīstības
aģentūra"
Dalības maksa biedrībā "Eiroreģions "Ezeru
zeme"""
Pilsētas dome - atsavināšanas procesa nodrošināšana
Pašvaldības policija
Patrulēšana uz ūdenstilpnēm
Glābšanas dienests
Detoksikācijas palātas pakalpojumi
Izglītības pārvalde
Sporta pārvaldes Bērnu jaunatnes sporta skola
Daugavpils mākslas vidusskola "Saules skola"
Sporta centrs Daugavpils ledus
Atbalsts skolēnu ēdināšanai (pamatizglītības iestāžu
skolēnu ēdināšana)
Atbalsts skolēnu pārvadājumiem (transporta
kompensācija)
Pašvaldības stipendijas
SIA "Bērnu veselības centrs" - logopēdiskais
kabinets
Sociālo lietu pārvalde
Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
Bērnunams-patversme "Priedīte"
Pilsētas dome - Bāriņtiesa

2010.gada
izpilde (Ls)
1 720 012

2011.gada
izpilde (Ls)
1 802 054

2012.gada
plāns (Ls)
2 017 323

32 850

31 045

33 999

500

500

500

11 700

13 000

14 000

0

500

500

0

0

6 977

0

1 400

2 844

48 749
449 878
869
87 077
60 430
18 599 062
364 204
348 210
390 030

59 340
435 469
0
89 102
63 536
18 359 494
478 259
349 842
82 339

64 784
468 799
0
88 441
55 000
15 764 499
506 152
363 681
0

100 386

105 627

114 405

278 836

223 362

217 100

0

3 600

4 800

0

7 324

610

3 332 523
770 865
331 391
82 684

3 965 869
769 450
0
82 868

4 249 637
812 091
0
97 229
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Pašvaldības
dotācija
zaudējumu
segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
Kompensācija
par
braukšanas
maksas
atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā
Daugavpils
pilsētas
iestāde
"Komunālās
saimniecības pārvalde"
SIA "DzKSU" - pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana un kapitālais remonts
Pašvaldības līdzdalības programma daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem
2010.gada augusta vētras seku likvidēšana
Nekustamo īpašumu iegāde, noma, uzturēšana un
apsaimniekošana
SIA "Daugavpils ūdens" (projekta līdzfinansējums)
Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde
Latgales centrālā bibliotēka
Novadpētniecības un mākslas muzejs
Latviešu kultūras centrs
Latviešu kultūras centrs - projekts
Poļu kultūras centrs
Krievu kultūras centrs
Baltkrievu kultūras centrs
Latgales zoodārzs
Jaunatnes lietu nodaļa /Jaunatnes departaments
Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi
Kultūras pārvalde
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde
"Kultūras pils"
Cietokšņa kultūras un informācijas centrs
Daugavpils M. Rotko mākslas centrs
SIA
"Daugavpils
Olimpiskais
Centrs"
(līdzfinansējums, individuālo olimpisko sporta
veidu finansējums)
Sabiedrisko organizāciju atbalsts
Biedrība "Tūrisma informācijas centrs"
SIA "Daugavpils teātris"
Pašvaldības realizētie projekti*
Pašvaldības parādu procentu nomaksa**
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par skolēnu
apmācību
Pilsētas dome - reprezentācijas izdevumi
Pārējie izdevumi (t.sk. banku pakalpojumi,
izdevumi valūtas kursa svārstības un iesaldētie
līdzekļi)
Izdevumi pašvaldības realizēto projektu īstenošanai
(nesadalītie izdevumi)
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi kopā

751 559

736 100

777 828

779 934

763 314

770 000

3 827 913

4 584 664

5 445 488

207 781

214 978

351 127

442

50 000

354 122

131 057

0

0

8 319

105 886

63 917

79 218
995 602
348 309
151 301
506 414
0
28 332
75 618
25 129
97 917
146 885
61 564
339 602

0
1 610 989
370 927
166 000
760 244
0
31 132
79 476
20 931
143 217
113 343
105 847
220 047

0
1 640 799
397 030
219 433
779 911
179 187
32 580
72 970
19 151
281 617
110 883
105 764
224 134

157 304

390 584

178 585

0
0

18 458
0

29 903
250 000

3 040

55 550

73 187

0
11 297
35 000
17 393 223
1 035 001

0
11 160
75 000
18 672 883
1 174 536

20 000
24 056
60 000
16 484 248
1 139 927

184 531

214 473

190 000

37 539

170 987

232 920

6 497

296 125

4 000

0

0

120 000

0
54 436 584

0
58 080 831

400 000
55 916 138

* Pašvaldības budžeta iestāžu administrēto projektu izdevumi ir iekļauti attiecīgās iestādes izdevumos;
** Procenti par automašīnu iegādi līzingā ir atspoguļoti attiecīgo iestāžu izdevumos.
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12. tabula. Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2010.-2012.g. (pēc ekonomiskās klasifikācijas)
(Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati)

Izdevumu kategorija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu maksājumi
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas
izdevumu
transferti,
starptautiskā
sadarbība
Pamatkapitāla veidošana
Dažādi
izdevumi,
kas
veidojas pēc uzkrāšanas
principa
Pavisam

19 251 392
11 075 769
1 361 656
1 180 212
4 569 121

izmaiņas
pret
iepriekšējo
gadu (%)
- 0,82
5,35
4,85
12,92
-1,34

17 177 905
13 081 813
1 286 656
1 141 756
3 671 762

izmaiņas
pret
iepriekšējo
gadu (%)
-10,77
18,11
-5,51
-3,26
-19,64

395 701

325 064

-17,85

405 218

24,66

17 140 988

20 018 066

16,78

19 151 028

-4,33

0

299 551

0

0

-100,00

54 436 584

58 080 831

6,69

55 916 138

-3,73

2010.gada
izpilde (Ls)

2011.gada
izpilde (Ls)

19 411 008
10 513 654
1 298 622
1 045 216
4 631 395

2012.gada
plāns (Ls)

Gatavojot pašvaldības budžetu 2012.gadam, Daugavpils pilsētas dome aktīvi līdzdarbojās
Latvijas Pašvaldību savienības diskusijās par valdības piedāvāto konsolidācijas pasākumu kopējo
ietekmi uz pašvaldībām. Sarunās par nodokļu prognozēm bija panākts saglabāt papildu dotācijas
pašvaldībām, kurām ir zemāk vērtētie ieņēmumi pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Ņemot vērā,
ka Daugavpils pilsētas pašvaldībai šie ieņēmumi ir viszemākie valstī, papildu dotācija ir ļoti
nozīmīgs finansiāls atbalsts funkciju nodrošināšanai. Grozījumi likumā par nekustamā īpašuma
nodokli paredzēja tiesības pašvaldībai ar saistošiem noteikumiem noteikt, ka ar nodokli nav
apliekamas dzīvojamo māju palīgēkas ar platību virs 25 m2, un lemt par nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojumu zemei, nosakot ierobežojuma procentuālo apmēru. Lai novērstu situāciju, ka daļai
iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodoklis kļūst neatbilstošs maksātspējai, gatavojot 2012.gada
budžeta projektu pašvaldība ir lēmusi nepalielināt nodokļu slogu nodokļu maksātājiem. Savukārt
sagruvušām, vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām ēkām tiks piemērota nodokļa
likme 3% apmērā (no ēkai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības), lai veicinātu to nojaukšanu un
vides sakārtošanu.
2012.gadā plānots veikt Izglītības pārvaldes reorganizāciju, lai uzlabotu funkciju izpildes
kvalitāti un strukturālo reformu rezultātā veicinātu resursu efektīvu izmantošanu.
Viens no pilsētas mārketinga uzdevumiem ir Daugavpils pilsētas tēla popularizēšana ar
dažādu pasākumu un citu aktivitāšu starpniecību, piesaistot arvien plašāku apmeklētāju un tūristu
skaitu, lai vienlaikus arī palīdzētu vietējiem uzņēmējiem gūt ienākumus un stiprinātu biznesu. Lai
prezentētu Daugavpili kā pilsētu ar unikāliem tūrisma objektiem, nodibinātu kontaktus ar
ieinteresētiem dalībniekiem un apmainītos ar vērtīgu pieredzi tūrisma attīstības jomā citās valstīs,
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2012.gada sākumā tika organizēta starptautiska tūrisma konference.
Mūsdienu vajadzībām atbilstošas pilsētvides veidošana nav iedomājama bez aktīvas visas
sabiedrības līdzdarbošanās. 2012.gadā pašvaldība turpinās atbalstīt un aicināt pilsētas iedzīvotājus,
sabiedriskās organizācijas, un komercuzņēmumus piedalīties pilsētas vārda popularizēšanā,
iesaistīties estētiski pilnvērtīgas un mākslinieciskas pilsētas telpiskās vides radīšanā, rīkojot dažādus
ideju konkursus.
3.1.3. Speciālais budžets

Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2011.gadā sastādīja Ls 1 205 004, kas ir par Ls 107 056 vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Izveidojušajos ekonomiskajos apstākļos būtiski samazinājušies valsts budžeta ieņēmumi, un no tiem
vairs nav iespējams finansēt iepriekš izveidotās politikas un to īstenošanas mehānismus iepriekšējā
apjomā, līdz ar to notiek būtisks pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu, īpaši mērķdotāciju
samazinājums.
13. tabula. Speciālā budžeta ieņēmumi (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati)
Rādītāji

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

2010.gads
(%) pret
Izpilde
iepriekš
(Ls)
pārskata
gadu

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

2012.gads
(%) pret
Plānots
iepriekš.
(Ls)
pārskata
gadu

1 097 948

72.66

1205 004

109,75

915 336

75,96

42 054
712 016

114.47
72.06

47 352
830 888

112,60
116,70

40 000
561 836

84,47
67,62

328 317

76.50

314 966

95,93

306 300

97,25

15 561

169.88

11 798

75,82

7 200

61,03

Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 2011.gadā Ls 24 436 apmērā tika novirzīti:


dalības maksai biedrībā “Latgales reģiona attīstības aģentūra” Ls 2 310;



sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam Ls 14 000;



reliģiskajām draudzēm Ls 7 361;



apzaļumošanas atjaunošanai Ls 765.
Dabas resursu nodokļa izdevumi 2011.gadā sastādīja Ls 36 253 ( 2010.gadā- Ls 25 470),

kuri tika novirzīti augsnes un ūdeni piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai - Ls 22 007,
pilsētas ezeru un ūdenstilpņu peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei - Ls 1 441, nebīstamo atkritumu
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apglabāšanai – Ls 900, biotualešu nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai, konteineru uzstādīšanai Ls 11 376, informatīvo plākšņu uzstādīšanai - Ls 529.
Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācija 2011.gadā tika izlietota Ls 830 887 apmērā (2010.gadā Ls 712 016) ielu
seguma bedru remontam, luksoforu un ceļazīmju apkalpošanai, tehnisko projektu izstrādei.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta SIA “Daugavpils
autobusu parks” un AS “Tramvaju uzņēmums” zaudējumu kompensēšanai Ls 293 192 apmērā
(2010.gadā –Ls 328 317). Zaudējumu kompensācija par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk kā 20% no kopējā maršruta garuma SIA
“Daugavpils autobusu parks” sastādīja Ls 43 627. Zaudējuma kompensācija par 1. un 2.grupas
invalīdu pārvadāšanu SIA “Daugavpils autobusu parks” tika novirzīta Ls 120 453 apmērā un AS
“Tramvaju uzņēmums” – Ls 129 112 apmērā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2010.gadā saņēma ziedojumus Ls 27 609 apmērā (2010.gadā
saņēma ziedojumus Ls 17 067 apmērā; 2009.gadā - Ls 17 556; 2008.gadā - Ls 51 084; 2007.gadā Ls 107 919 ), tai skaitā:


ASV informācijas centra popularizēšanai un attīstībai - ASV vēstniecība Latvijā Ls 8 778;



Pilsētas svētku organizēšanai - AS „Swedbank” Ls 2 000 , AS „SEB banka” Ls 1 700 , AS
„Latvijas Krājbanka” Ls 1 000 , AS „Trasta komercbanka” Ls 150;



Ziemassvētku akcijas organizēšanai - AS „Nordea banka” Ls 20;



Starptautiskā pasākuma „Muzeju nakts” organizēšanai - VAS „Latvijas dzelzceļš” Ls 500;



Izglītības iestādēm - fizisku personu ziedojumi Ls 4 876, juridisku personu ziedojumi Ls 900
t.sk., SIA „FalkonD” Ls 50, SIA „Aimaks” Ls 50, SIA „Kare Plus” Ls 50, SIA ”Vida plus”
Ls 60, SIA „Borg” Ls 40, SIA „Daugavpils Būvremonts” Ls 100, SIA „CKD D” Ls 100, SIA
„Dauers” Ls 100, SIA „ARS BC” Ls 100, SIA „Mandarina Travel” Ls 100, AS „Swedbank”
Ls 150;



Sociālo lietu pārvaldei - fizisku personu ziedojumi Ls 1 041 un juridisku personu ziedojumi
Ls 6 644 t.sk., SIA „Ergolast” Ls 500, Jaunbūves pirmā vecticībnieku draudze Ls 120, SIA
„PIK” Ls 50, SIA „Latgrant” Ls 3 838, SIA „Kombi” Ls 100, SIA „Alvo” Ls 40, SIA „LIA
D” Ls 100, SIA „Furors” Ls 69, SIA „Alfa Drošība” Ls 50, biedrība Latgales reģiona
attīstības aģentūra” Ls 332, SIA „Eko Taxi” Ls 100, Latvijas sarkanais krusts Ls 100, AS
SEB banka –Ls 175, SIA „Mājas palīgs” Ls 70, AS „Latgales finanšu kompānija” Ls 150,
SIA „Ditton būve” Ls 150, SIA „Daugavpils būvmehanizācija” Ls 250, SIA „LIF” Ls 150,
partija LPP/LC Ls 100, „Jaunā dzīve” Daugavpils draudze Ls 200.
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3.1.4. Ilgtermiņa saistības

Finansiāli lielu projektu realizācijai pašvaldībai ir tiesības ņemt ilgtermiņa vai īstermiņa
aizņēmumus, kā arī sniegt galvojumus. Iespējas pašvaldībām piesaistīt kredītresursus ir ierobežotas,
jo pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka gadskārtējā
valsts budžeta likums, un

parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā

saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas
termiņš nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta
kopapjoma (pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). Par pašvaldības parāda saistībām
atzīstami izdevumi kredītu un kredītu procentu nomaksai un izdevumi sakarā ar pašvaldības
sniegtajiem galvojumiem, kā arī nokavētie maksājumi, soda naudas un citi ar šiem maksājumiem
saistītie izdevumi. Aizņēmumu saņemšanai ir nepieciešama Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes atļauja, kura pārrauga pašvaldību finansiālo darbību jautājumos,
kas saistīti ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem un
galvojumiem.
14. tabula. Kopbudžeta ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 2010.-2012.g. (Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļas dati)

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

2010.gada izpilde
58 574 081
55 543 739

2011.gada
izpilde
61 027 779
59 285 764

2012.gada
plāns
43 499 105
56 911 832

3 030 342
-3 030 342

1 742 015
-1 742 015

-13 412 727
13 412 727

9 027 053

14 188 079

13 393 422

-14 188 079
4 037 590

-13 393 422
1 960 576

0
2 194 286

-1 745 874
-161 032

-4 182 987
-314 261

-1 864 594
-310 387

Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanai, Daugavpils pilsētas dome aizvadītajā gadā saņēma aizņēmumus Ls 1 960 576 apmērā
un veica aizņēmumu atmaksu Ls 4 182 987 apmēra. Saistību apmērs 2011.gadā sastādīja 14,6 % no
pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Saskaņā ar
apstiprināto pašvaldības budžetu, Daugavpils pilsētas dome savlaicīgi pilda savas saistības un veic
maksājumus, kuriem iestājas atmaksāšanas termiņš.
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15. tabula. Pašvaldības aizņēmumi (pamatsummas) (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati)

Aizņēmumi

PAS
“Daugavpils
siltumtīkli”
pamatkapitāla palielināšanai
Īstermiņa saistību pārkreditēšanai
Atpūtas
nometnes
„Dzintariņš”
rekonstrukcijai
Projektam
„Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā”
Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī”
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
(Ls 1 515 253)
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
(Ls 2 974 460)
Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 24,
rekonstrukcijai
Ieguldījumam SIA „DOC” pamatkapitālā
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,
2.kārtas līdzfinansējumam
Ieguldījumam
PAS
”Daugavpils
siltumtīkli” pamatkapitālā
Rīgas, Nometņu, 2.preču un Vidzemes ielu
renovācijai, pilsētas ielu rekonstrukcijai,
tehnisko projektu izstrādei
Ieguldījumam
SIA
„DDzKSU”
pamatkapitālā
ERAF projekta „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī”
Projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu
rekonstrukcijai”
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,
2.kārta, līdzfinansējums
Transporta līzings Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldei
Transporta līzings BJC „Jaunība”
Transporta līzings Sociālo lietu pārvaldei
Transporta līzings Daugavpils pilsētas
domei
Transporta līzings Daugavpils pilsētas
domei
Transporta līzings Daugavpils pilsētas
domei
Transporta līzings Daugavpils pilsētas
domei
Transporta līzings Pašvaldības policijai
Transporta līzings Latgales Centrālajai
bibliotēkai
Projektam „VPP attīstība Daugavpils
cietoksnī”

Atmaksāts
2011.g.
(Ls)

Saņemts
2011.g.
(Ls)

Parāds uz
01.01.2012.
(Ls)

Atmaksas
beigu
termiņš

842 846
203 744

0
0

0
2 525 165

2011.g.
2017.g.

48 591

0

0

2011.g.

18 886

0

89 702

2016.g.

46 731

0

221 971

2016.g.

97 822

0

1 393 931

2026.g.

166 220

0

2 659 516

2027.g.

67 468

0

809 596

2023.g.

293 443

0

5 942 179

2032.g.

105 544

0

765 177

2019.g.

69 271

0

1 454 692

2032.g.

72 279

0

1 517 837

2032.g.

101 252

0

708 748

2018.g.

87 550

0

612 846

2019.g.

117 042

0

848 549

2018.g.

51 695

0

891 700

2029.g.

15 885
4 329
6 445

0
0
0

0
0
6 262

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

6 058

0

2 127

2012.g.

7 448

0

2 596

2012.g.

2 519

0

5 526

2013.g.

3 289
6 439

0
0

4 870
10 401

2013.g.
2013.g.

2 898

0

5 662

2013.g.

77 699

20 224

36 619

2024.g.
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Projektam “Daugavpils vēsturiskā centra
dominantes - Vienības nama atjaunošana”
Projektam “Kreatīvā tūrisma attīstība,
izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī
un Utenā”
Projektam „Daugavpils sociālās dzīvojamās
mājas Šaurā ielā 28 siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”
Projektam
„Ūdenstorņa
ēkas
paraugrestaurācija un apsaimniekošana
Cietoksnī”
Projektam
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana”
Projektam „Daugavpils pilsētas speciālo
izglītības iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana”
Projektam
„Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils pirmsskolas
izglītības iestāžu ēkās”
Projektam „Daugavpils autotransporta
mezgla būvniecībai”
Projektam
„Pārrobežu
teritorijas
atraktivitātes
veicināšana,
paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti” EUR
Projektam
„Pārrobežu
teritorijas
atraktivitātes
veicināšana,
paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti” LVL
VK (projekts „Radošo industriju attīstība
Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā”)
VK (projekts „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes
pagasta
izgāztuves
„Demene”
rekultivācija”)
VK
(projekts
„Daugavpils
pilsētas
satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija”)
VK (projekts „Daugavpils pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība –
energoefektivitātes pasākumi un teritorijas
labiekārtošana
ilgtspējīgai
pilsētvides
attīstībai”)
Kopā

369 929

0

80 802

2019.g.

201 016

0

25 928

2024.g.

33 739

0

24 552

2024.g.

138 000

28 678

83 170

2030.g.

61 643

0

72 317

2030.g.

173 942

139 249

60 454

2020.g.

16 009

0

52 770

2020.g.

0

775 098

2 297 267

2030.g.

601 200

0

74 088

2024.g.

64 116

0

0

2011.g.

0

272 775

272 775

2031.g.

0

253 864

253 864

2031.g.

0

309 582

309 582

2031.g.

0
4 182 987

161 106
1 960 576

161 106
24 284 347

2031.g.
x
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Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2011.g. sastāda Ls 3 874 371, tai
skaitā apgrozāmo līdzekļu palielināšanai pašvaldības PAS “Daugavpils siltumtīkli” Ls 687 141,
ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” Ls 2 537 983, projektam
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” Ls 643 375, studējošo kredītiem Ls
5

872

.

16. att. Daugavpils pilsētas pašvaldības aizņēmumi (milj. Ls) (Daugavpils pilsētas
domes Finanšu nodaļas dati)

16. tabula. Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības 2010.-2012.g. (Daugavpils pilsētas domes
Finanšu nodaļas dati)

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

2010.gads
(Ls)
2 466 004
780 672
498 330
3 745 006
13,12

2011.gads
(Ls)
3 581 799
763 078
541 863
4 886 740
14,67

2012.gads
(Ls)
2 827 759
716 551
663 496
4 207 806
12,76

Pavisam*
(Ls)
37 297 039
5 157 436
1 628 720
44 083 195
x

*dati no saistošajiem noteikumiem par 2012.gada pašvaldības budžetu (“pavisam” atspoguļo visas saistības,
kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2012.gada).

3.1.5. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā tiek uzskaitīta pēc
izmaksu metodes. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā uz 2011.gada sākumu sasniedza Ls
29 046 179, uz gada beigām - Ls 29 524 104. Finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā
palielinājās par Ls 477 925.
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17. tabula. Finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā (Daugavpils pilsētas domes Finanšu
nodaļas dati)

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Uz 01.01.
2011.
(Ls)

Izmaiņas
2011.gada laikā (Ls)

Uz
31.12.2011.
(Ls)

+ 160 434
(saskaņā ar pamatkapitāla
palielināšanas noteikumiem
pamatkapitāla palielinājums,
pamatojoties uz pozitīvo starpību starp
pašu kapitālu un summu, ko veido
pamatkapitāls un rezerves)

AS “Tramvaju uzņēmums”

757 216

SIA “Daugavpils lidosta”

578 604

(naudas ieguldījums)

742 864

Daugavpils Remonta –
celtniecības uzņēmums (RCU)

228 947

X

maksātnespēja
s process

344 413

X

344 413

SIA “Daugavpils
zobārstniecības poliklīnika”
SIA “Daugavpils bērnu
veselības centrs”
SIA “Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības
uzņēmums”

+ 164 261

917 650

228 947

336 709
2 346 194

X
+ 150 000
(naudas ieguldījums)

336 709
2 496 194

+ 3 230
SIA “Daugavpils ūdens”
PSIA “Sadzīves pakalpojumu
kombināts”
PSIA “Parkings D”
SIA “Labiekārtošana D”
SIA “Daugavpils autobusu
parks”
SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”
PAS “Daugavpils siltumtīkli”
SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”
KOPĀ:

3 433 639

(t.sk. mantiskais ieguldījums - par
kopējo vērtību Ls 1 322 un saskaņā ar
pamatkapitāla palielināšana
noteikumiem pārvērtēts par Ls 1 908)

3 436 869

656 732
2 000
333 122

X
X
X

656 732
2 000
333 122

3 536 800

X

3 536 800

4 059 369

X

4 059 369

12 261 824

X

12 261 824

170 610

X

170 610

29 046 179

+477 925

29 524 104

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek uzskaitīta
pēc izmaksu metodes un gada laikā izmaiņas nav notikušas. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā SIA “Latgales laiks”, AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” un SIA
“Daugavpils olimpiskais centrs” uz gada beigām sastāda Ls 7 664 812.
3.1.6. Saīsinātā bilance

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada pārskats sastādīts, ievērojot likumu “Par budžeta
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un finanšu vadību”, “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus
Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, LR MK 2010.gada 17.augusta
noteikumus Nr.777 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, LR MK 2009.gada 15.decembra
noteikumus Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Latvijas
grāmatvedības standartu normu prasības, lai gada pārskats sniegtu patiesu priekšstatu par
pašvaldības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli.
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu kā vienas
vienības konsolidētais pārskats, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā
iesaistītajām vienībām. Pārskatu valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība – Lats (Ls).
18. tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada pārskats (Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas
dati)

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

Pārskata perioda
beigās
(Ls)

Pārskata perioda sākumā
(Ls)

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

142 590 928
65 507
105 675 521
36 849 900
17 612 510
836 986
1 920 884
666 561

13 393 422
176 593 556

14 188 079
160 203 438

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

103 807 420
14 974 080
88 833 340
56 396 018
34 087 264
22 308 754
160 203 438

3.2. 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.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskaita zemesgrāmatā
reģistrētās un pašvaldībai piekrītošās zemes. Bilancē ir atspoguļota Daugavpils pilsētas pašvaldības
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īpašumā esošā zeme ar kopējo vērtību Ls 10 182 914. Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā un
piekrītošā zeme par kopējo summu Ls 8 525 044. Kopējā zemes platība sastāda 3026,36 ha.
19. tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums (Daugavpils pilsētas domes Finanšu
nodaļas dati)

Posteņa nosaukums
Zeme, ēkas un būves
t.sk.:
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi
t.sk.:
Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un
būves

Atlikusī vērtība
2010.gada
beigās ( Ls)

Atlikusī vērtība
2011.gada
beigās ( Ls)

76 023 204

98 739 118

Izmaiņas
2011.gadā
salīdzinot ar
2010.gadu
( Ls)
22 715 914

3 695 789
22 552 487
28 123 203
10 149 538
424 970
7 811 293
1 782 650
1 483 274

4 872 923
22 484 909
46 820 369
10 413 324
526 058
7 805 552
2 862 446
2 953 537

1 177 134
-67 578
18 697 166
263 786
101 088
-5 741
1 079 796
1 470 263

186 479

177 491

-8 988

123 833

119 755

-4 078

62 646

57 736

-4 910

Aizvadītajā gadā pašvaldība ir uzsākusi darbu pie nekustamo īpašumu sakārtošanas, apzinot
īpašumus, kurus nepieciešams savest kārtībā. Tika piešķirts finansējums ēku Vizbuļu ielā 4 un
Muitas ielā 12 nojaukšanai un teritorijas labiekārtošanai.

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību darbības rezultāti 2011.gadā
4.1.1. Izglītība

Viena no pašvaldības funkcijām
ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Ņemot
vērā, ka pašvaldības teritorijā ir liels
izglītības

iestāžu

izglītības

nozarei

skaits,
ir

izdevumi

dominējošie

pašvaldības budžetā un tie sastādīja
24,7

milj.

Ls

jeb

42,5%

no
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pamatbudžeta izdevumiem. 2011.gadā izdevumi izglītībai bija par 1,045 milj. Ls lielāki nekā
iepriekšējā gadā.
Izglītības iestāžu tīkls, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir mainījies: uzsākot
2011./2012. mācību gadu, Daugavpils pilsētā Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā darbojas 18
vispārizglītojošās iestādes (13 skolas, kuras realizē vidējās izglītības programmas – 10 vidusskolas,
3 ģimnāzijas, un 5 skolas, kuras realizē tikai pamatizglītības programmas). Darbojas viena
ārpusskolas iestāde „Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība””, kas realizē interešu izglītības
programmas un 2011.gadā atzīmēja 65 gadu jubileju. „Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”” 176
pulciņos, sekcijās un studijās nodarbojās 2 816 audzēkņi vecumā līdz 25 gadiem.

19. att. Skolēnu skaits Daugavpilī (Centrālās statistikas pārvaldes dati, mācību gada
sākumā)

2011./2012. mācību gadā Daugavpils vispārizglītojošajās skolās mācījās 9 045 skolēni un
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4 524 bērni.
Skolēnu skaitam Daugavpilī ir tendence samazināties, pēdējo piecu gadu laikā vidēji
skolēnu skaits samazinājās par 5,9%, bet pēdējā gada laikā - par 5,4%. Pirmskolas izglītības iestāžu
bērnu skaita pēdējā gada samazināšanas tendence ir 0,6%.
Samazinājās bērnu vecāku skaits, kuri aizbrauca uz ārzemēm - ja iepriekšējā gadā 647 bērnu
vecāki aizbrauca uz ārzemēm, tad pārskata gadā - 528 jeb par 18,4% mazāk.
Daugavpils izglītības iestādes turpināja realizēt iepriekš licenzētās izglītības programmas
pamatskolās un vidusskolās. 2011.gadā Daugavpils 3.vidusskola sāka īstenot divas jaunas izglītības
programmas: tālmācība pamatskolā un vidusskolā. Izglītības iestādes īstenoja programmas
audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā. Šāda integrācija notika
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, 11.pamatskolā, 12.vidusskolā, 16.vidusskolā, J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā un Vienības pamatskolā.
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Daugavpils izglītības iestādēs tika īstenotas arī interešu izglītības programmas atbilstoši 5
interešu izglītības veidiem: kultūrizglītības programmas, tehniskās jaunrades programmas, vides
izglītības programmas, sporta izglītības programmas un jaunatnes darba programmas.
2010./2011. mācību gadā Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs (vispārizglītojošās
programmas) centralizētajos eksāmenos ABC līmenis sasniedza 65,67%.
Pilsētas skolēni 2011.gadā piedalījās 14 mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, 2
starptautiskajās olimpiādēs un valsts 35. skolēnu zinātnisko darbu konkursā.
11 valsts olimpiādēs skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas. Vislabākie rezultāti bija
matemātikas olimpiādē - 8 godalgotas vietas, bioloģijas olimpiādē – 3 godalgotas vietas,
informātikas olimpiādē – 3 godalgotas vietas un franču valodas olimpiādē – 2 godalgotas vietas.
Starptautiskajās olimpiādēs pilsētas skolu skolēni ieguva 3 godalgotas vietas: krievu valodas
un literatūras olimpiādē – 1 godalgota vieta un poļu valodā – 2 godalgotas vietas.
Valsts 35. skolēnu zinātnisko darbu konkursā mūsu pilsētas skolēni ieguva 15 godalgotas
vietas. Pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, Draudzīgā Aicinājuma fonda „Skolu
reitinga 2011” nominācijā „Ģimnāzijas” 3.vietu ieguva Daugavpils Krievu vidusskola – licejs.
Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12. klases skolēns Artjoms Ļipins Latvijas komandas
sastāvā sacensībās matemātikā „Baltijas ceļš” 11 valstu konkurencē ieguva 2.vietu. Daugavpils
Saskaņas pamatskolas matemātikas skolotāja Aļesja Šapkova saņēma AS „SEB banka” un Ata
Kronvalda fonda Novadu stipendiju.
Daugavpils pilsētas skolu absolventi turpina izglītoties, turklāt vairāk nekā 60% absolventu
studē

augstskolās.
20. att. Daugavpils pilsētas skolu absolventu turpmākās gaitas (absolventu skaits)
(Daugavpils izglītības pārvaldes dati, mācību gada beigās)
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2011.gadā tika piešķirts pašvaldības finansējums un noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru par Daugavpils
3.vidusskolas un Centra ģimnāzijas pārtapšanu par VISC Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolām,
sekmējot projekta „Dabaszinātnes un matemātika” īstenošanu. Ekselences skolas statuss apliecina
atbilstību noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas norāda, ka šajās skolās ir iespējams iegūt kvalitatīvu
inovatīvu mācību darba pieredzi dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos.
Izglītības iestāžu sekmīgas darbības svarīgākais priekšnoteikums ir izglītības iestāžu
infrastruktūra (t.sk. apkārtējā vide, telpas, inventārs, aprīkojums), tās racionāla un efektīva
apsaimniekošana un izmantošana. Sakārtota izglītības iestāžu infrastruktūra ir izšķiroši svarīga
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Jāatzīst, ka bez Eiropas Savienības struktūrfondu
atbalsta, pašvaldība nespētu nodrošināt nepieciešamo līdzekļu ieguldījumu tehniski novecojušās
infrastruktūras uzturēšanai. 2011.gadā turpinājās darbi ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavpils
pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas
labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ieviešanā - tika pabeigti siltināšanas darbi četrās
pirmsskolas izglītības iestādēs, un pašreiz tiek turpināts darbs pie skolu ēku renovācijas, nodrošinot
energoefektivitātes pasākumus un uzlabojot ēku
vizuālo izskatu visā pilsētas teritorijā un labiekārtojot
pieguļošās teritorijas.
Pārskata

gadā,

ir

noslēdzies

projekts

„Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, kas tika
realizēts lai mazinātu skolēnu ar funkcionāliem
traucējumiem atstumtības riskus, palīdzētu pilnvērtīgi iekļauties mācību procesā un nodrošinātu
vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas pamatizglītības iegūšanai. Projekta aktivitāšu kopējā summa
sastādīja 293,9 tūkst. Ls.
2011.gadā Izglītības pārvaldē tika realizēti, turpināti, kā arī iesākti jauni Eiropas sociālā
fonda projekti.
Realizētie:


2008.-2011.g. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ar kopējo summu Ls 578 403, projekta gaitā mūsdienu mācību procesa
nodrošināšanai tika paaugstināta pedagogu kompetence un prasmes;



2010.-2011.g. ”Bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības ieguve (modulārās
apmācības) organizēšana” ar kopējo summu Ls 69 462, bezdarbniekiem bija iespēja apgūt
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latviešu, angļu un vācu valodas, kā arī datorzinības prasmes.
Turpinājās:


2009.-2012.g. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” ar kopējo summu Ls 865 097, projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts pedagogu
mobilitātei, pārkvalifikācijai un darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskajai
ieviešanai. Pārskata gadā tika apgūts finansējums vairāk kā 300 tūkst. Ls.
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra ”Jaunība”, kuram 2011. gadā apritēja 65

gadi, skolās interešu izglītības programmās ir iesaistījušies 4 146 skolēni. Programmās iesaistījās
gan talantīgie bērni un jaunieši, gan bērni ar īpašām vajadzībām. Visvairāk skolnieku bija iesaistīti
kultūrizglītībā (kori, ansambļi, vizuālā māksla, tradicionālie rokdarbi, skolu teātri un folkloras
kopas) – 2 606 skolēni, sporta izglītībā (futbols, basketbols, volejbols) – 643 skolēni, jaunatnes
darba programmās (skolēnu līdzpārvaldes, jaunatnes informācijas līdzekļi, debašu klubi, skauti un
gaidas, jaunsargi) – 439 skolēni, tehniskās jaunrades programmās – 97 skolēni, vides izglītības
programmās – 15 un citās izglītojošās programmās (svešvalodu pulciņi, žurnālistika, medicīna, kā
arī skolu muzeji) – 346 skolēni.
No 2011.gada 1.jūlija pieciem BJC „Jaunība” esošajiem klubiem mikrorajonos pievienojās
bērnu un jauniešu klubs „Mezgls”, Smilšu ielā 92, bērnu un jauniešu klubs „Križi”, Viršu ielā 50,
bet ar 1.septembri savas durvis vēra bērnu un jauniešu klubs „Grīva”, Komunālā ielā 2.
Jauniešu ārpusskolas aktivitāšu interešu loka un brīvā laika lietderīgas izmantošanas iespēju
paplašināšanai, kā arī jaunsargu interešu izglītības programmas organizēšanai un valsts aizsardzības
mācību īstenošanai pašvaldības teritorijā, noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.

4.1.2. Darbs ar jaunatni

2011.

gads

Daugavpilī

bija

veltīts jaunajai paaudzei. Daugavpils
pilsētas dome izstrādāja un pieņēma
koncepciju darbam ar jaunatni 2011.2013.gadam, saskaņā ar kuru tika
izveidots Jaunatnes departaments ar
mērķi

paplašināt

esošo

interešu

izglītības centru pakalpojumu klāstu,
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piesaistīt finansējumu un rīkot daudzveidīgus pasākumus.
Jaunatnes departamenta pasākumi 2011.gadā:


Pilsētas svētki, kas bija veltīti bērniem un jaunatnei tika rīkoti ciešā sadarbībā ar jauniešu
organizācijām, mācību iestādēm, jauniešu un bērnu radošajiem kolektīviem;



Konference „Jaunieši mūsu pilsētā” Pilsētas svētku ietvaros;



Pirmā teatrālā bērnu nometne „Rampas gaismā”;



Festivāls „Artišoks”;



Līderu skola;



Radošs konkurss „Daugavpils jauniešu acīm”;



Neformālās izglītības pasākums „Arodskolu izaicinājums”;



Roka koncerts „Chemical reaction”;



Jauniešu forums „Daugavpils jauniešu darbiekārtošanas un migrācijas problēmas”;



„Maratons pret AIDS” (jaunā formātā);



Jaungada labdarības akcijā „Eņģeļi pār Latviju”.

Daugavpils ir vienīgā pašvaldība valstī, kur tik liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu brīvā
laika pavadīšanai vasaras brīvlaikā un tiek organizēts vislielākais vasaras nometņu skaits Latvijā.
Pēc pašvaldības iniciatīvas vairākus gadus pēc kārtas tiek organizētas bērnu vasaras nometnes. Arī
2011.gadā Jaunatnes departaments deva iespēju Daugavpils skolēniem gan atpūsties nometnēs, gan
apgūt jaunas iemaņas un prasmes.
Tika organizētas 29 vasaras atpūtas nometnes, kurās atpūtās 983 bērni:
 bērni no 6 līdz 7 gadiem atpūtās divās nometnēs Centra ģimnāzijā;
 bērni no 10 gadiem atpūtās Zirgu jāšanas sporta nometnē Riebiņu pagastā, Preiļu novadā;
 bērni no 8 līdz 14 gadiem - Teātra nometnē;
 bērni no 7 līdz 14 gadiem atpūtās Daugavpils skolās, pilsētas mikrorajonos, kā arī NVO
nometnēs.
Jaunatnes departaments vasaras brīvlaikā organizēja un koordinēja skolēnu grupas vecumā
no 13 līdz 19 gadiem, piedāvājot iespēju strādāt mācību iestādēs, pašvaldību iestādēs un
kapitālsabiedrībās. Tā bija laba dzīves skola skolniekiem, jo rodas iespēja ne tikai nopelnīt naudu,
bet arī iegūt pirmās iemaņas saskarsmē ar darba devējiem, darba kolektīviem un pieredzi
dokumentu lietvedībā. 2011.gadā šāda iespēja tika dota 1 115 bērniem un jauniešiem. Par šādu
darbu no jauniešu un viņu vecāku puses ir ļoti liela interese un iesaistīto skolēnu skaits ar katru
gadu pieaug.
2011.gadā tika uzsākta projekta "Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību
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aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" īstenošana 732,5 tūkst. Ls apmērā, tai
skaitā gandrīz pusi no kopējiem izdevumiem sastāda pašvaldības finansējums. Projekta mērķis ir
uzlabot Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” profesionālo izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus
prasībām. Projektā tiks veiktas šādas aktivitātes - Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola”
ēkas rekonstrukcija, mācību kabinetu materiālās tehniskās bāzes modernizācija atbilstoši Eiropas
standartiem profesionālajā mākslas dizaina izglītībā, mācību iekārtu, aprīkojuma un informācijas
tehnoloģiju iegāde, modernizēta foto un sietspiedes laboratorija, apģērbdizaina un koka
izstrādājumu kabineti, kā arī kabineta aprīkošana ar informācijas tehnoloģijām.
DMV „Saules skola” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils Universitāti,
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi rīkoja dizaina dienas Daugavpilī, piedalījās vairākās
izstādēs Rīgā, Latgales reģiona pilsētās, kā arī 3.Rīgas starptautiskajā jauno dizaineru biennālē –
festivālā „Dizains. Nākotne 2011.”.
DMV „Saules skola” tika organizētas radošās darbnīcas M.Rotko starptautiskā plenēra
ietvaros un atvērto durvju diena ar izstādēm, ekspozīcijām, uzņemtas radošas un mākslas jomā
vadošās personības no Rīgas, Liepājas, Latgales reģiona, Lietuvas.

4.1.3. Sociālā joma

Pašvaldībai rūp katrs pilsētas iedzīvotājs, tāpēc īpaši svarīgi, lai krīzes situācijā nonākušie
iedzīvotāji saņemtu nepieciešamo atbalstu.
Izdevumi sociālajai aizsardzībai 2011.gadā
sastādīja 6,4 milj. Ls, kas ir par 120, 5 tūkst.
Ls

vairāk

nekā

2010.gadā.

Izdevumi

sociālajai aizsardzībai sastādīja 11% no
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta
Sociālajā jomā Daugavpilī darbojas
Sociālo lietu pārvalde un Pensionāru sociālās
apkalpošanas teritoriālais centrs.
Sociālo lietu pārvalde un tās struktūrvienības:


Sociālā māja, Šaurā ielā 28;



Nakts patversme un Sociālā patversme, Šaurā ielā 23;



Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs un Aprūpes mājas birojs, Liepājas ielā 4;



Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem, Arhitektu ielā 21;
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Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi, Šaurā ielā 26;



Bērnunams - patversme “Priedīte”, Turaidas ielā 36.

21. att. Trūcīgo ģimeņu un personu skaits (Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes
dati, 2011. gada beigās)

2011.gadā, sakarā ar sarežģīto ekonomisko situāciju, trūcīgo ģimeņu skaits Daugavpilī
pieauga par 21,8%. Šo statusu saņēma 2 664 ģimenes jeb 6 761 cilvēks, kas ir par 1 087 cilvēkiem
vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Sociālo pabalstu finansēšana trūcīgajiem iedzīvotājiem no pašvaldības budžeta 2011.gadā
sastādīja 2,5 milj. Ls, kas ir par 9,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem izmaksā šādus pabalstus:


pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);



dzīvokļa pabalstu;



vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā;



citus pabalstus personu pamatvajadzību apmierināšanai gadījumā, ja ir pamatots iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa
pabalsta:



veselības aprūpes pabalstu;



pabalstu ģimenēm ar bērniem jaunā mācību gada sākumā;



pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam;



bērnu ēdināšanas pabalstu;



pieaugušo ēdināšanas pabalstu.
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22. att. Sociālo lietu pārvaldes sniegtie sociālie pabalsti tūkst. Ls (Daugavpils pilsētas
Sociālo lietu pārvaldes dati, 2011. gada beigās)

2011.gada laikā Sociālo lietu pārvaldē pabalstus saņēma 22 038 personas, 2010.gadā
pabalstus saņēma 23 774 personas, bet 2009.gadā – 25 031 persona.

23. att. Pabalstu saņēmēju skaits (Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes dati, 2011.
gada beigās)

Sociālo lietu pārvalde 2011.gadā realizēja 58 sociālās un rehabilitācijas programmas
ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, invalīdiem, pensionāriem, un citiem klientiem, organizēja 5.
Starptautisko labdarības festivālu “Laimīga ģimene”, kas bija veltīts daudzbērnu ģimenēm.
Festivāla mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību sociālām problēmām, atbalstīt daudzbērnu
ģimenes.
Daugavpilī jau piekto gadu tika rīkoti Ziemassvētku un Lieldienu labdarības tirdziņi. Visi,
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kas vēlējās atbalstīt šo akciju, varēja iegādāties Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību klientu
gatavotos suvenīrus. Visa savāktā nauda nodota Dienas centram “Iespēju pasaule” un bērnunamam
- patversmei “Priedīte”.
Pirmo reizi Sociālo lietu pārvalde rīkoja labdarības akciju “ Mēs esam kopā”, kuras laikā
tika vākti apavi un apģērbs dažādos pilsētas mikrorajonos. Kopumā no Sociālo lietu pārvaldes
noliktavas 2011. gadā maznodrošinātajiem tika izdalītas 36 tonnas apģērba.
Bērnu namu darba optimizācijas rezultātā Bērnunamā - patversmē “Priedīte” tika
organizētas frizieru darbnīcas, mācību virtuve, suvenīru izgatavošanas un šūšanas darbnīcas.
Plānots izveidot arī galdniecības un atslēdznieku darbnīcas.
Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem apkalpo 65 klientus. Šajā centrā
2011.gadā iegādāta jauna aparatūra, pilnībā nodrošināta pilnvērtīga aprūpe cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem.

4.1.4. Kultūras un sporta joma

Rūpējoties par pilsētnieku izklaides un
atpūtas iespējām, pašvaldība nodrošina iespēju
apmeklēt daudzveidīgus kultūras, atpūtas un
sporta pasākumus. Ievērojami finanšu resursi
pēdējos gados tiek ieguldīti kultūras objektu
sakārtošanā, pateicoties sekmīgai Eiropas
fondu

apguves

programmu

īstenošanai.

2011.gadā finansējums kultūras un sporta
aktivitātēm, objektu uzturēšanai un renovācijas projektu īstenošanai sastādīja 4.9 milj. Ls jeb 8,5%
no pamatbudžeta izdevumiem. Iepriekšējā gadā kultūras un sporta jomā tika finansēti 4,1 milj. Ls.
Daugavpils pilsētas domes Kultūras
pārvalde

ik

gadu

starptautiskus,

gan

rīko

dažādus

vietējā

gan

līmeņa

pasākumus.
2011.gadā rīkotie lielākie pasākumi:


VII

Starptautiskais

mūzikas

festivāls

garīgās
“Sudraba

zvani.” Tradicionāli šis festivāls
notiek Daugavpilī ik pēc diviem
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gadiem. Savu atpazīstamību festivāls ir ieguvis ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, jo
tajā piedalās kori, ansambļi un vokālisti no dažādām valstīm.


Mihoelsa dienas Daugavpilī. Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un valsts Daugavpils
teātri no 23. līdz 24.martam daugavpiliešiem bija dota iespēja iepazīties ar pilsētas
slavenā novadnieka Solomona Mihoelsa daiļradi.



Starptautiskais festivāls “Viva la mūzika”. Festivāls sadarbībā ar Daugavpils pilsētas
mūzikas koledžu tika veltīts izcilo komponistu F.Lista 200 gadu un B.Bartoka 130 gadu
jubilejai.



X Starptautiskais džeza festivāls “Jazz joy spring 2011”. 2011.gada aprīļa mēnesī šis
festivāls notika 14.reizi. Džeza festivālā piedalījās pašmāju muzikanti un džeza spēles
meistari no Vācijas, Francijas, Polijas, Zviedrijas, Dānijas, Krievijas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Igaunijas.



Daugavpils pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils” no 10. līdz 12. jūnijam. 2011.gadā
Daugavpils svinēja jaunatnei un bērniem veltītus pilsētas svētkus ar tradicionālo devīzi
“Mana pils Daugavpils”.



Starptautiskais mākslinieku plenērs “Marks Rotko 2011”. Divu nedēļu garumā
Daugavpils tika nodota glezniecības mūzu varai un 25. septembrī – Marka Rotko 108.
dzimšanas dienā tika atklāta Mākslas vidusskolas „Saules skolas” bērnu labāko darbu
un plenēra mākslinieku noslēguma izstāde.



Koru

sadziedāšanās

svētki

Daugavpilī „Ar dziesmu sirdī un
dvēseli Latgalē”. Koncertā savas
skanīgākās

dziesmas

izdziedāja

Latgales kori, tai skaitā Daugavpils
LKC

kolektīvi:

jauktais

koris

„Daugava” un vīru koris „Forte”,
sieviešu koris „Rūta” un folkloras
kopa „Dzīsme”.


Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls un Jauno akordeonistu konkurss
“Daugavpils 2011”. Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls Daugavpilī ir
vissenākais un tāpēc arī vispopulārākais, ar plašu dalībnieku un klausītāju auditoriju. Pēc
tradīcijas festivāls notiek reizi divos gados.

2011.gadā Daugavpilī tika rīkoti kultūras pasākumi pilsētas mērogā:


Miķeļdienas gadatirgus;
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Dzejas dienas;



Lieldienu svinības;



Estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss;



Līgo svētki Stropu estrādē;



Latvijas

Republikas

proklamēšanas

svētki un pasākumi saistīti ar Valsts
atceres un piemiņas dienām. Valsts
svētku svinīgā pasākumā vairākiem
pilsētas

iedzīvotājiem

komercsabiedrībām

tika

un
pasniegti

Daugavpils pilsētas domes Goda raksti
un Goda zīmes par lielu ieguldījumu pilsētas un pilsētnieku labā;


Daugavpils radošo kolektīvu piedalīšanās Latvijas un ārzemju konkursos un festivālos;



Muzikālā Rīgas iela.
2011.gada nogalē tika rīkoti vairāki interesanti pasākumi vienības laukumā: Brīnumu lādes

atvēršana,

svētku

egles

namiņa atvēršana,

iedegšana,

Ziemassvētku

rūķu

gaismas

akcija „Iedegsim pilsētas sirdi”. Šie pasākumi
Daugavpilī notika pirmo reizi un radīja īpašu
Ziemassvētku

atmosfēru

un

pārsteigumu gan mazajiem, gan

daudz
lielajiem

pilsētas iedzīvotājiem.
Daugavpils pilsētas domes Latviešu
kultūras centrā darbojas 15 mākslinieciskie un 2 profesionālie kolektīvi, kuru kopējais dalībnieku
skaits ir 425 cilvēki. Kolektīvi piedalās festivālos, skatēs un konkursos gan Latvijas pilsētās, gan
ārzemes – Vācijā, Austrijā, Lietuvā, Baltkrievijā.
Pārskata gadā Latviešu kultūras centrs īstenoja ievērojami lielāku dažāda veida pasākumu
skaitu (172), nekā iepriekšējā gadā (84). Rīkoto pasākumu daudzveidība un vērienība katru gadu
piesaista lielāku apmeklētāju skaitu - apmeklētāju skaits pieauga no 17,5 tūkst 2010.gadā līdz 23,0
tūkst. 2011.gadā.
Latviešu kultūras centra 2011.gadā lielākie pasākumi:


Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts;



Starptautiskā mūzikas festivāla „Citta Di Lanciano” (Itālijā) konkursa uzvarētāju koncerts
Daugavpilī;

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

58



Daugavpils kamerorķestra koncerti „Es mīlu tevi” un Baroka mūzikas pasaule;



Profesionālā pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” koncerts;



Tautas mūzikas koncerts „Metens nāk”;



Tautas deju kolektīvu koncerts „Deju karuselis”;



Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2011”;



Otrās Lieldienas Vienības laukumā;



Jauktā kora „Daugava” 55 gadu jubilejas koncerts “Svētī debess šo zemi” LR Neatkarības
atjaunošanas 21.gadadienā.
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas

pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2011.gada nogalē Latviešu kultūras centrs ir uzsācis
projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” realizāciju. Projekta ietvaros
paredzēta kultūras centru telpu renovācija un māksliniecisko kolektīvu materiālās bāzes
atjaunošana.
Daugavpils pilsētas domes iestāde Kultūras pils pārskata gadā organizēja 90 pasākumus, no
kuriem puse bija bezmaksas pasākumi. Pasākumus apmeklēja aptuveni 48 tūkstoši skatītāju.
2011.gada novembrī notika V Starptautiskais jaunatnes mākslas cirka festivāls „Parad Alle”, kurā
piedalījās 16 kolektīvi no Zviedrijas, Šveices,
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas un
Latvijas. Daugavpils festivāls tika iekļauts
Starptautiskajā cirka festivālu sarakstā un guva
atzinību Eiropā.
2011.gadā rīkotie pasākumi, kuri pēc
tradīcijas notiek regulāri katru gadu:
 Jauniešu konkurss „Dīva”;
 Skolnieku konkurss „Pop - Clip”;
 Atpūtas vakari pensionāriem un invalīdiem;
 Nacionālo biedrību vakari;
 Zonālie kolekcionāru salidojumi.
Kultūras pils foajē katru mēnesi notiek gleznu, fotogrāfiju ekspozīciju izstādes, kurās
piedalās mākslinieki gan no Latvijas, gan no citām valstīm.
Daugavpils Kultūras pils telpās darbojas bērnu un pieaugošo studijas:


Republikas un starptautisko festivālu un konkursu laureāts - bērnu horeogrāfiskais deju
ansamblis „Avotiņš”;



A.Boģiniča deju skola;
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Cirka studija „Jaunība”;



Tautas teātris „Iskateļ”;



Vokālā studija „Vijolīte”;



Bērnu attīstības centrs „Saules stariņi”;



Breik dance studija;



Sporta un atpūtas klubs „Araks”;



Gleznotāju studija;



Tautas fotostudija „Ezerzeme”.

Pārskata gadā Kultūras pils ēkā tika veikti sporta zāles jumta seguma renovācijas darbi un
skatuves kompleksa automātiskās stacionārās ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības
ūdensvada rekonstrukcija. 2010.gadā ar ERAF līdzfinansējumu tika veikti koncertzāles, foajē un
gaiteņu renovācijas darbi. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas koncertzāle atbilst Eiropas standartu
masu pasākumu norises prasībām. Kultūras pils renovētās koncerta zāles iespējas novērtē pilsētas
iedzīvotāji un viesi, par ko apliecina apmeklētāju skaita pieaugums 1,5 reizes, 2011.gadā
apmeklētāju skaits sasniedza vairāk kā 52 tūkst. Pēc skatītāju vietu skaita, Daugavpils Kultūras pils
koncertzāle ir otrā lielākā koncertzāle Latvijā.
2011.gadā Latgales centrālā bibliotēka
(LCB)

saņēma

Akreditācijas

atkārtotu

rezultātā

akreditāciju.

bibliotēka

saņēma

reģiona galvenās bibliotēkas statusu.
Sadarbībā

ar

VA

„Kultūras

informācijas sistēmas” un SIA „Lattelecom”
LCB piedalījās akcijā „Bibliotēka dodas pie
lasītāja”, kuras laikā Daugavpils cilvēkiem ar
ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām tika
dota iespēja piedalīties apmācību programmā, apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
Jau otro gadu LCB turpina bibliotēkas lietotāju - senioru bezmaksas datoru apmācību.
Ar pašvaldības atbalstu notiek Latgales centrālās bibliotēkas filiāļu infrastruktūras
pakāpeniska sakārtošana. Mācību gada sākumā durvis vēra jauna bibliotēka - Gaismas bibliotēka
Ruģeļu mikrorajonā, bet veicot grozījumus pašvaldības budžetā tika piešķirts papildu finansējums
Ceriņu bibliotēkas telpu remontdarbiem.
2011.gada laikā Daugavpilī tika rīkotas treniņnometnes jaunajiem sportistiem, organizēti
pilsētas čempionāti daudzos sporta veidos, kā arī citas vērienīgas sacensības. Daugavpils Bērnu un

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

60

jaunatnes sporta skolā nodarbojās 1 663 sportisti, turklāt pilsētas sporta klubos dažādos sporta
veidos nodarbojās 1 966 sportisti. 2011.gadā 609 Daugavpils sportisti piedalījās Latvijas mēroga
sporta pasākumos un 97 sportisti - ārzemju sporta pasākumos, kā arī tika rīkoti 52 sporta pasākumi
Daugavpilī, kuros piedalījās 905 pilsētas sportisti.
Kā jau katru gadu, arī 2011.gadā vairāki pilsētas sportisti sasniedza augstvērtīgus rezultātus
ne tikai Latvijas, bet arī vispasaules mērogā. 2011.gadā Daugavpils vieglatlēts Dmitrijs Jurkevičs
divas reizes laboja Latvijas rekordu 1500 metru skrējienā, izpildot arī Londonas Olimpisko spēļu
normatīvu. Viņš ir vienīgais no daugavpiliešiem, kuram izdevās paveikt šo normatīvu. Daugavpils
volejbolists Haralds Regža pārī ar Armandu Āboliņu ieguva otro vietu un Eiropas junioru
vicečempiona titulu pludmales volejbolā. Eiropas junioru čempionātā paukošanā Artūrs Šilins
ieguva trešo vietu.
48. Latvijas sporta veterānu sporta spēlēs
lieliski nostartēja Daugavpils veterānu izlase un
ieguva pirmo vietu lielo pilsētu vidū un
kopvērtējumā.
Pēc 14 gadu pārtraukuma Latvijas futbola
čempionātā Daugavpils „Daugava” sīvā cīņā
ieguva bronzas medaļu. Latvijas atklātajā hokeja
čempionātā hokeja komanda „Latgale” izcīnīja
trešo vietu, bet Latvijas volejbola čempionātā
Daugavpils Universitātes komandas volejbolisti
ieguva trešo vietu. Latvijas čempionātā sieviešu
basketbolā Daugavpils Universitātes komandas sportistes izcīnīja piekto vietu.
2011.gadā tika turpināta tradīcija rīkot ģimeņu jautrās stafetes. Vairāk nekā 20 pilsētas
ģimenes sacentās dažādu grūtības pakāpju uzdevumos. Pirmo reizi Daugavpils Olimpiskajā centrā
tika noorganizētas sacensības pilsētas masu mediju pārstāvjiem, kā arī pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem
tika dota iespēja salīdzināt savu varēšanu
jautrajās

stafetēs

un

citos

sportiskos

pasākumos.
Ik gadu Daugavpilī tiek rīkotas
tradicionālās sporta sacensības:


H. Silova kauss augstlēkšanā;



Aleksandra un Leonarda Purvinsku
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piemiņas turnīrs boksā;


F.Vilcāna kauss volejbolā;



P.Krupeņina piemiņas sacensības grieķu – romiešu cīņā.
2011. gadā turpinājās darbs pie sporta objektu infrastruktūras uzlabošanas. Daugavpils

Sporta pārvaldes bāze „Dzintariņš” pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi darboties ar pilnu jaudu.
Sporta bāzes teritorijā tika uzsākti vērienīgi remonta un sakopšanas darbi - uzcelta nojume, lai
sporta nodarbības varētu noritēt arī lietus laikā. Tāpat ir atjaunoti futbola, volejbola un basketbola
laukumi, ierīkotas īpašas izklaides istabas, sakopta visa apkārtējā teritorija. Viens no gada
lielākajiem panākumiem ir sporta treniņnometņu organizēšana bāzes „Dzintariņš” teritorijā.
Stadionā „Celtnieks” 2011. gadā novecojušais stadiona zālājs tika nomainīts ar jaunākās paaudzes
mākslīgo segumu, kas atbilst visām starptautiskajām prasībām. Kultūras pils sporta zālē tika
izremontētas ģērbtuves, kā arī veikti citi labiekārtošanas un remonta darbi. Daugavpils Ledus hallē
tika uzsākti jumta remontdarbi.
4.1.5. Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Pašvaldība finansiāli atbalsta daudzdzīvokļu māju īpašniekus, kuri vēlas nosiltināt mājas,
piešķirot līdzfinansējumu līdz 80% energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamajās mājās. Vairākās dzīvojamās mājās jau ir veikts energoaudits, 2011.gadā SIA
„DDzKSU” sāka realizēt dzīvojamo māju bēniņu telpu siltināšanas programmu - tika veikti vairāk
nekā 100 dzīvojamo māju jumtu termogrāfiskie mērījumi noteku apledojuma iemeslu noteikšanai.
Veikto mērījumu analīzes rezultātā tika noteikts, ka ir nepietiekošs bēniņu pārseguma un apkures
cauruļvadu siltumizolācijas slānis, kas ir galvenais iemesls jumtu noteku apledojumam.
2011.gadā SIA „DDzKSU” veiktie pasākumi dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa
uzlabošanai:


24 dzīvojamās mājās tika izpildīti jumtu kapitālie remonti, ar bēniņu telpu un apkures
sistēmas cauruļvadu siltināšanu;



11 dzīvojamās mājās tika veikta bēniņu telpu un apkures cauruļvadu siltināšana;



35 dzīvojamās mājās tika veikta apkures cauruļvadu izolācijas nomaiņa (pēc iedzīvotāju
pieņemtā lēmumu par daļējo darbu izpildi);



dzīvojamām mājām Kandavas ielā 4 un Imantas ielā 35 tika veikts energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu komplekss - ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, jumtu
nomaiņa, logu nomaiņu uz PVC, durvju un elektrisko tīklu nomaiņa. Papildus pēc
iedzīvotāju pieņemtā lēmuma tika veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija ar mērķi, lai
katra dzīvokļa iedzīvotājiem būtu iespēja patstāvīgi regulēt siltumenerģijas padevi. Kopējā
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projektu vērtība ir 402,0 tūkst. Ls;


siltumenerģijas zudumu novēršanai paneļu tipa mājās tika veikta šuvju hermetizācija 140
tūkst. Ls apmērā;



dzīvojamo māju renovācijas uzsākšanai nākotnē 7 dzīvojamās mājās pēc iedzīvotāju
lēmuma tika veikts energoaudits un tika pasūtīta projekta izstrāde par energoefektivitātes
paaugstināšanu;



pilsētas vizuālā tēla uzlabošanai, kā arī siltuma zudumu samazināšanai, 18 dzīvojamās mājās
tika veikta koka logu bloku nomaiņa uz PVC (kopējās izmaksas 35 tūkst. Ls) un 32
dzīvojamām mājām tika nomainītas ieejas durvis (kopējās izmaksas 30 tūkst. Ls);



dzīvojamo māju ventilācijas kanālu un dūmvadu tīrīšana un pārmūrēšana tika izpildīta 140
tūkst. Ls apmērā;



nozāģēti vairāk nekā 100 avārijas koku, apgriezti zari vairāk nekā 150 kokiem un veikti
frēzēšanas darbi 18 tūkst. Ls apmērā;



iestādīti vairāk nekā 180 stādi 3 tūkst. Ls apmērā.
Pašvaldība nodrošina iespēju pilsētniekiem saņemt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un

veic darbības, lai saglabātu pēc iespējas zemāku tarifu. Salīdzinoši zemāks nekā citās Latvijas
Republikas pilsētās ir siltumapgādes tarifs. Lai izvairītos no tarifu paaugstinājuma un sagatavotos
apkures sezonai, PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir pielikusi lielas pūles. Noslēdzies ES Kohēzijas
fonda līdzfinansētais PAS „Daugavpils siltumtīkli” īstenotais maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas
projekts Jaunbūves, Ķīmijas un Centra mikrorajonos. Projekta „Maģistrālo siltumtīklu
rekonstrukcija Jaunbūves, Ķīmijas un Centra mikrorajonos Daugavpilī” ietvaros tika rekonstruētas
siltumtrases 1916 metru garumā, kas ļāva paaugstināt siltumenerģijas pārvades un sadales
efektivitāti, samazināt siltumenerģijas un ūdens zudumus, ietaupīt kurināmo un elektroenerģiju, kā
arī samazināt izmešus atmosfērā. Rekonstruētajos siltumtrašu posmos siltumenerģijas zudumi
samazinājušies par aptuveni 70%.
Rekonstruētajā katlumājā „Kalkūni”
tika uzstādīti trīs ūdens sildāmie katli darbam
ar koksnes granulām un citas tehnoloģiskās
iekārtas. Mikrorajona „Kalkūni” iedzīvotājiem
tas deva

iespēju saņemt karsto ūdeni visu

gadu.
2011.gadā
konfederācijas

Latvijas
rīkotajā

Darba
konkursā

devēju
PAS

„Daugavpils siltumtīkli” jau otru gadu pēc
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kārtas atzīta par labāko darba devēju Latgalē.
PAS „Daugavpils siltumtīkli” pēc tās snieguma izvērtēšanas piecās ilgtspējīgas darbības
jomās iekļuva iniciatīvas "Ilgtspējas indekss" sudraba kategorijā, tādējādi pakāpjoties par vienu
pakāpienu augstāk nekā iepriekšējā gadā, kad kapitālsabiedrība ierindojās pasaulē atzīto Ilgtspējas
indeksa bronzas kategorijā.
Lai pēc iespējas lielāks pilsētas iedzīvotāju skaits saņemtu kvalitatīvus, Eiropas Savienības
prasībām atbilstošus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, jau vairākus gadus notiek
vērienīga ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija. SIA „Daugavpils ūdens” radās reāla
iespēja

piedalīties

jaunā

starptautiskā

projektā

un

turpināt

pilsētas

ūdenssaimniecības

modernizāciju. 2011. gadā tika parakstīts Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III kārta” īstenošanu. Projekts tiks realizēts programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijā ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”, ar kopējo vērtību 15,0 milj.
Ls (no tiem 10,3 milj. Ls ir Kohēzijas fonda līdzekļi), tiek realizēts ar mērķi veikt Daugavpils
pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanu atbilstoši LR un ES likumdošanas prasībām un
palielināt pilsētas iedzīvotāju skaitu, kuriem tiks dota iespēja izmantot centralizētos ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus. Plānots izbūvēt ap 33 km jauna ūdensvada un ap 46 km jaunu
kanalizācijas tīklu Grīvas, Niderkūnu, Stropu, Ruģeļu, Jaunbūves un Jaunās Forštates mikrorajonos,
16 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju, maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas kolektoru izbūve, kā arī
Križu mikrorajona ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu savienošana ar centralizētām pilsētas
sistēmām.
2011. gada 9.novembrī

SIA “Daugavpils ūdens” jau trešo reizi saņēma atbilstības

sertifikātu standartam ISO 9001:2008 “Ūdens ieguve un apgāde. Notekūdeņu savākšana un
attīrīšana”. Izveidotā sistēma savlaicīgi reaģē uz iekšējām un arējām izmaiņām, ļauj atklāt un risināt
problēmas gan kapitālsabiedrībā, gan arī sadarbojoties ar klientiem, piegādātājiem un citām
organizācijām.
Finanšu ieguldījumi pašvaldības teritorijas labiekārtošanā un apsaimniekošanā pēdējos
gados ir ievērojami pieauguši. 2011. gadā kopbudžeta izdevumi šajā sfērā sasniedza 18,8 milj Ls,
kas bija par 1 milj. Ls vairāk nekā gadu iepriekš. Mērķtiecīgi tiek turpināti pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcijas darbi, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Par nozīmīgu
notikumu pārskata gadā kļuva apjomīga infrastruktūras objekta – Daugavpils autotransporta mezgla
būvniecības pabeigšana. Projekta īstenošana tika uzsākta 2009.gadā un tā izmaksas sastādīja 18,2
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milj. Ls. Jaunais transporta mezgls atrisināja iepriekšējos gados samilzušās satiksmes problēmas,
savienojot pilsētas mikrorajonus un uzlabojot transporta plūsmas organizāciju. Autotransporta
mezgla svinīga atklāšana notika 2011.gada 27.oktobrī. Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti
12 658,6 tūkst. Ls jeb par 72,4% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem. Gada nogalē
tika parakstīti grozījumi Vienošanās par iespējām projekta “Daugavpils autotransporta mezgls
(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)” ietvaros ar mērķi papildus rekonstruēt vairākas
pilsētas ielas.
2011.gadā tika veikti šādi būvniecības darbi:


izbūvēta asfalta apakšējā kārta 44 783 m2 platībā;



veikts sliežu ceļa iebraukšanas un pēcnosēdes remonts 6 256 m garumā;



izbūvēti 3 300 m novadgrāvji;



izbūvēti dzelzceļa signālkabeļi 3 057 m garumā;



ierīkotas 663 m telefona kanalizācijas un 9 841 m sakaru kabeļu un 11 000 optiskā
kabeļa;



veikta nogāžu un nomaļu nostiprināšanas darbi ar augu zemi 17 425 m2;



uzstādītas 40 477 m betona apmaļu;



izbūvēti 65 m paneļa žoga;



nomainīti 305 m2 logu pilsētas iedzīvotājiem dzīvokļos projekta ietvaros;



izbūvētas 4 pasažieru platformas.

ERAF

projekta

“Daugavpils

cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais
labiekārtojums un inženiertīklu renovācija”
ietvaros 2011.gadā veikti darbi Daugavpils
cietokšņa teritorijā - Aleksandra, Hekeļa,
Mihaila, Imperatora, 1.Oficieru, 2.Oficieru,
Komandanta, Konstantīna, Hospitāļa ielās.
Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti 1 048,9
tūkst. Ls jeb 31,2% no būvniecības darbiem
paredzētajiem līdzekļiem.
Projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros 2011.gadā
tika veikti ielu rekonstrukcijas darbi:


Šūņu – Ormaņu – Zeltkalna krustojumā un Baložu ielā (posmā no Ormaņu ielas līdz Ezeru
ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti 70,7 tūkst. Ls jeb 69,4% no būvniecības darbiem
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paredzētajiem līdzekļiem;


Tukuma ielā (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika
izpildīti 152,9 tūkst. Ls jeb 23,6% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Baznīcas ielā (posmā no Amatu ielas līdz Brjanskas ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika
izpildīti 61,9 tūkst. Ls jeb 80,5% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Valmieras ielā (posmā no Varšavas ielas līdz Jelgavas ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika
izpildīti 123,3 tūkst. Ls jeb 100% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Valkas ielas dzelzceļa pārbrauktuves atjaunošanā (savienojumā ar Dunduru ielu), Valkas un
Dunduru ielas posmā. Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti 237,1 tūkst. Ls jeb 63,2% no
būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Gaismas ielā (posmā no Dunduru ielas līdz A.Graftio ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika
izpildīti 168,8 tūkst. Ls jeb 75,4% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Ūdens ielā (posmā no Liginišķu ielas līdz 8.pamatskolas zemesgabala robežām). Pārskata
gadā būvdarbi tika izpildīti 87,0 tūkst. Ls jeb 83,6% no būvniecības darbiem paredzētajiem
līdzekļiem;



Amatu ielā (posmā no Baznīcas ielas līdz Lielā ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti
69,4 tūkst. Ls jeb 80,8% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem.
Kohēzijas

fonda

projektā

“Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Daugavpils
izgāztuves
paredzētie

rajona

Demenes

“Demene”
atkritumu

pagasta

rekultivācija”

formēšanas

2011.gadā izpildīti 410,2 tūkst. Ls

darbi
jeb

26,1% no kopējām projekta izmaksām.
ERAF īstenotā projekta “Daugavpils
pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II kārta” ietvaros 2011.gadā tika veikti ielu
rekonstrukcijas darbi:


A.Pumpura ielā (posmā no Puškina ielas līdz Arodu ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika
izpildīti 57,0 tūkst. Ls jeb 17,3% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Kauņas ielā (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika izpildīti
par 7,8% (35,6 tūkst. Ls) no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem;



Jātnieku ielā (posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai). Pārskata gadā būvdarbi tika
izpildīti par 85,3 tūkst. Ls jeb 7,6% no būvniecības darbiem paredzētajiem līdzekļiem.
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ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā”, par kuru
2010.gada 28.septembrī noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu starp LR Satiksmes ministriju
un Daugavpils pilsētas domi, darbu uzsākšana tiek plānota 2012.gadā.
Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvalde, veicot Daugavpils
pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbus, 2011.gadā veica:


pilsētas ielu seguma remontdarbus 50 976 m2 platībā, ar kopējām izmaksām 718,2 tūkst. Ls;



pilsētas caurbraucamo pagalmu renovāciju 2 624 m² platībā, kopējās izmaksas 70,9 tūkst. Ls;



pilsētas caurbraucamo pagalmu bedru un pagalmu bedru remontdarbus 8 300 m2 platībā, ar
kopējām izmaksām 139,9 tūkst. Ls;



ietvju seguma kārtējo remontu 4 295 m² platībā, kopējās izmaksas 85,5 tūkst. Ls;



ietvju un laukumu bruģa seguma remontdarbus pie Daugavpils Universitātes 3 600 m2 ar
kopējām izmaksām 67,6 tūkst. Ls;



vasaras puķu stādījumus 2 069,5 m2 platībā un iestādīja 61 739 augus;



tika kopti pilsētas ielu, parku un skvēru zālieni kopējā platībā 4 476 253 m2 ;



Rīgas ielas izteiksmīgāka vizuālā efekta sasniegšanai izveidoja 20 jaunas puķu piramīdas un
tajās iestādīja 3 300 augus;



izveidotas vertikālās kompozīcijas 10 piramīdas, 20 apaļas puķu vāzes, 47 uzkarināmās puķu
kompozīcijas, 14 puķu grozi, kuros tika iestādītas 7 680 vasaras puķes;



iestādīti 10 000 gab. priežu stādi Stropu mežā par kopējo summu 6 tūkst. Ls;



kapsētu teritoriju vizuālā izskata uzlabošanai veica zāles pļaušanu koplietošanas vietās 164200
m2 platībā, savāca un izveda atkritumus 7 143,23 m3 apjomā, kā arī veica kapsētu teritorijās
esošo ceļu uzturēšanu 3 322 000 m2 platībā;



veikti ekoloģijas saglabāšanas pasākumi, t.sk. stihisko izgāztuvju likvidācija (atkritumu
savākšana un apglabāšana) 1 806 m3 apjomā;



Lielās Talkas laikā 29. - 30. aprīlī veiksmīgi tika sakoptas 42 pilsētas publiskās vietas (upju,
ezeru krastu, meža parku un citas teritorijas) – savākts un izvests uz Dienvidlatgales atkritumu
poligonu 147 520 kg nebīstamo atkritumu.
Piekto reizi pēc kārtas Daugavpils

Lielā Stropu ezera pilsētas pludmalē un
ceturto reizi pludmalē „Stropu Vilnis” tika
uzcelts Zilais karogs – vispopulārākie
pasaules ekosertifikāti, kuri liecina, ka
pludmales atbilst Eiropas vides kvalitātes,
labiekārtojuma,

servisa

un

drošības
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standartiem.
Papildus aprīkoti bērnu rotaļu un sporta laukumi Jātnieku ielā pie dzīvojamās mājas Nr. 89,
Stacijas ielā pie dzīvojamās mājas Nr. 119A; Rēzeknes ielā pie dzīvojamām mājām Nr. 15, Nr.
15A; Viršu ielā pie dzīvojamām mājām Nr. 46 – Nr. 48. Tika uzstādītas 12 iekārtu vienības par
kopējo summu 5,8 tūkst. Ls.
Lai iedzīvotāji varētu baudīt atpūtu pie dabas tīrā un sakoptā vidē, pašvaldība ir izveidojusi
11 jaunas atpūtas vietas dažādos pilsētas rajonos, kuras daugavpilieši un pilsētas viesi ir pienācīgi
novērtējuši. Tie ir 11 komplekti - galds ar soliem, atkritumu urna un ierīkota stacionāra vieta
grilēšanai.
4.1.7. Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta pakalpojumus
Daugavpils administratīvajā teritorijā sniedz
SIA „Daugavpils autobusu parks” un AS
„Tramvaju uzņēmums”, kuri pārvadāja 14,7
milj. pasažieru.
SIA „Daugavpils autobusu parks”
nodrošina pasažieru pārvadājumus pilsētas
nozīmes, reģionālajos vietējās nozīmes, reģionālajos starppilsētu nozīmes un starptautiskajos
maršrutos, kā arī piedāvā klientiem transporta nomas pakalpojumus iekšzemē un ārvalstīs pēc
pasūtījumiem. Tiek apkalpotas 29 pilsētas, 60 vietējie (rajonu), 15 starppilsētu un 4 starptautiskie
regulārie maršruti, sniedzot regulārus pasažieru pārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem un
mikroautobusiem Daugavpils pilsētā, Daugavpils un Krāslavas rajonos, kā arī vairākos starppilsētu
nozīmes maršrutos valsts robežās.
Šobrīd autobusu parkā ir 145 autobusi. Visi starptautiskie maršruti ir nodrošināti ar
atbilstoša komforta līmeņa autobusiem, kā arī uzņēmums piedāvā tūrismam jaunus, Eiropas
prasībām atbilstošus, komfortablus autobusus ar visu tūrismam nepieciešamo aprīkojumu.
2011.gadā veiksmīgi strādāja ceļojumu birojs, kurš iedzīvotājiem sniedza autobusu
ekskursiju pakalpojumus. Ceļojuma birojs sniedz vīzu noformēšanas, tūrisma un biļešu pārdošanas
(Ecolines, Eurolines, u.c.) pakalpojumus. 2011.gadā iegādāti un ieviesti ekspluatācijā 12 autobusi
MERCEDES BENZ, SETRA, VOLVO un NEOPLAN.
Pasažierus apkalpo četrās uzņēmuma autoostās – Daugavpilī, Ilūkstē, Krāslavā un Dagdā.
Biļešu tirdzniecībai autobusos tiek izmantoti elektroniskie kases aparāti. Visās uzņēmuma autoostās
biļešu tirdzniecība notiek datorizētā vienotā valsts biļešu realizācijas sistēmā "Baltic Lines", kas dod
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iespēju pasažieriem iegādāties biļetes uz visiem sistēmā iekļauto uzņēmumu reisiem gan iekšzemē,
gan ārzemēs.
Uzņēmums turpina autobusu parka ritošā sastāva modernizācijas programmu, kura paredz
transporta vienību nomaiņu ar komfortabliem un moderniem modeļiem. SIA "Daugavpils autobusu
parks" pastāvīgi un mērķtiecīgi pilnveido savus pakalpojumus, palielina ieguldījumus attīstībā, ar
mērķi nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ērtus un mūsdienīgus sabiedriskā transporta un
transporta nomas pakalpojumus. Tiek veikts uzņēmuma ēku remonts, t.sk. filiālēs, iegādāts un
ieviests ekspluatācijā jauns riepu balansēšanas stends.
2011. gada jūnijā notika ārējais
audits, kurš apliecināja uzņēmuma atbilstību
ISO 9001:2008
nozīmīgi

standarta

prasībām,

paaugstina

kas

uzņēmuma

konkurētspēju pārvadātāju tirgū un nodrošina
uzņēmējdarbības

procesu

rezultatīvu

pārvaldi.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu
pasažieru

pārvadāšanu

2011.

gadā

AS

„Tramvaju uzņēmums” veica:


kārtējo tramvaju sliežu ceļu remontu 356 m garumā ar sliežu vai gulšņu nomaiņu sešos
sliežu ceļu iecirkņos: Maizes un Stacijas, Vienības un Imantas, Jātnieku un Cialkovska,
Aglonas un Kauņas, Cietokšņa un Vienības ielas krustojumā, kā arī pieturā „Balvu iela” ;



kontakttīkla remontu Jātnieku ielas posmā;



atjaunoja 11 tramvaju vagonus;



uzstādīja diviem vagoniem Tatra T3D jaunu strāvas pārveidotāju un jaunas smiltnīcas, kas
ļāva samazināt neveikto reisu skaitu tehnisko iemeslu dēļ;



ražošanas bāzē Jātnieku ielā izbūvēja jaunu lietus kanalizāciju 52,0 m garumā un
izremontēja tramvaju vagonu pacēlāju.
Kvalitatīvi veicot tramvaju vagonu tehnisko apkalpošanu un savlaicīgu kārtējo remontu

kapitālsabiedrība trīsreiz samazināja, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, neveikto reisu skaitu
tehnisko iemeslu dēļ.
2011.gadā

tika

izveidota

AS

”Tramvaju

uzņēmums”

interneta

mājas

lapa

www.tramvajs.daugavpils.lv, kurā tika izvietots katras pieturas tramvaju kustības saraksts,
uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, informācija par reklāmu, regulāri tiek publicēti uzaicinājumi
piedalīties iepirkumos, cenu aptaujās, kā arī cita aktuāla informācija.
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2011.gada 12.maijā AS “Tramvaju uzņēmums” parakstīja līgumu ar Satiksmes ministriju
par Eiropas Savienības fonda projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras
renovācija” īstenošanu. Projekta mērķis ir sabiedriskā transporta attīstības veicināšana kā alternatīva
privāto automašīnu izmantošanai. Projekta ietvaros tiek plānots veikt tramvaju līnijas renovāciju
6,2 km garumā ar 14 pieturām 18. novembra ielā posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai,
paredzot sliežu ceļu nomaiņu un ritošā sastāva - 12 zemās
grīdas vagonu iegādi.
Lai veicinātu Daugavpils lidostas attīstību, 2011.gadā
Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par atbalstu
projektam „Daugavpils (Latvija) un Vitebskas (Baltkrievija)
lidostām pieguļošo teritoriju revitalizācija, veidojot transporta,
loģistikas un industriālo pakalpojumu centru/Loģistikas tīkls”.
Lidlauka infrastruktūras rekonstrukcijai tika iesniegta projekta
ideja „Gaisa transporta pakalpojumu attīstība starptautiskajās
reģionālajās lidostās „Daugavpils” Latgales reģionā (Latvija)
un „Pleskava” Pleskavas reģionā (Krievija)”. 2011.gadā
Daugavpils lidostā lidojumus veica sporta, medicīniskās
palīdzības, militārās un miglošanas pakalpojumu lidmašīnas.
20. tabula. Daugavpils lidostas satiksmes attīstība 2008.-2012.g., vispārējās aviācijas lidojumi
(Daugavpils pilsētas domes SIA „Daugavpils lidosta” dati, gada beigās)

Lidojumu skaits gadā
Pasažieru skaits gadā
Ikgadējais
pasažieru
skaita pieaugums
Pasažieru
skaits
lidojumā

2008.
16
32

2009.
150
300

2010.
160
320

2011.
240
480

x

9,4 reizes

7%

50%

2

2

2

2

Uzņēmējdarbības

4.1.8.

ieguldījums Daugavpils
attīstībā

Viena
pašvaldības

no

Daugavpils

darbības

uzņēmējdarbības

vides

pilsētas

prioritātēm

ir

uzlabošana

un

investīciju piesaiste. Ar mērķi palielināt
pilsētas

uzņēmēju

konkurētspēju,

Daugavpils pilsētas dome 2011.gadā finansēja uzņēmēju dalību vairākās ražošanas izstādēs „Ražots
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Baltijā” un „Techindustry”, kur uzņēmējiem bija iespēja nodibināt biznesa kontaktus un piesaistīt
investīcijas uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai.
Lai veicinātu dialogu starp pašvaldību un uzņēmējiem un apspriestu pilsētas attīstību,
Daugavpils pilsētas pašvaldības vadība vairakkārt tikās ar pilsētas uzņēmējiem. Diskusijas laikā 3
valodās tika apspriesti pilsētas marketinga, tūrisma attīstības jautājumi. Daudzi uzņēmēju
priekšlikumi tika pieņemti un realizēti.
2011.gada 22.- 23.septembrī Daugavpilī pirmo reizi tika rīkots Starptautiskais investīciju
forums ar mērķi parādīt Daugavpils priekšrocības, investīciju ieguldīšanas iespējas, pilsētas
uzņēmēju darbību,. Forumā piedalījās pašvaldību, zinātnieku un uzņēmēju delegācijas no
Magdeburgas (Vācija), Radomas (Polija), Maskavas, Pleskavas, Mitišči (Krievija), Harkovas
(Ukraina), Ramlas (Izraēla), Paņevežas (Lietuva), daudzu ārvalstu vēstniecību delegācijas un
pārstāvji no vairākām ministrijām, kā arī Daugavpils uzņēmēji.
Investīciju foruma dalībnieki un viesi saņēma informatīvo „Daugavpils investīciju iespēju
un uzņēmumu katalogu”. Šajā katalogā ir piedāvāta informācija par Daugavpils ražošanas
uzņēmumiem, neizmantotiem pašvaldības objektiem un brīvajiem objektiem rūpnieciskajās zonās,
kas ir instruments biznesa veicināšanai Daugavpilī, īpaši pateicoties robežas tuvumam un pilsētas
izdevīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim.
Investīciju foruma ietvaros Daugavpilī notika izstāde „Uzņēmēju dienas”, kur plaši tika
demonstrēts zīmols „Daugavpils prece” – dažādi suvenīri ar Daugavpils simboliku, kā arī pārtikas
preces un vietējo amatnieku izstrādājumi. Izstādē piedalījās pilsētas lielākie metālapstrādes
uzņēmumi, šūšanas izstrādājumu, mākslīgās ādas izstrādājumu, plastmasu izstrādājumu, poligrāfijas
un iepakojuma ražotāji. Uzņēmēju dienu laikā vairākas bankas prezentēja savus pakalpojumus,
Daugavpils universitāte un Transporta un sakaru institūts iepazīstināja pilsētas iedzīvotājus un
Investīciju foruma dalībniekus ar saviem zinātnes sasniegumiem. Investīciju foruma laikā darbojās
gadatirgus, kurā piedalījās lielākie pilsētas pārtikas produktu ražotāji un amatnieki.
2011.gadā notika vairākas Trīspusējās konsultatīvās padomes sēdes, kurās tika apspriesti
jautājumi par pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanā, par mašīnbūves un metālapstrādes
speciālistu sagatavošanu Daugavpilī, par pilsētas uzņēmēju iespēju piedalīties dažāda veida izstādēs
un citi jautājumi, kas skar uzņēmējdarbības attīstību pilsētā.
4.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju projekti
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2011.gadā turpināja aktīvi izmantot Eiropas Savienības
fondu iespējas pilsētas attīstībai: pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai, komunālo
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai, veselības
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pasākumu kvalitātes paaugstināšanai, Daugavpils cietokšņa infrastruktūras renovācijai, kultūrvides,
tūrisma attīstībai un sociālajai aizsardzībai. Līdztekus esošajiem projektiem, tika uzsākta jaunu
projektu realizācija - Daugavpils ūdenssaimniecības attīstība, Cietokšņa M.Rotko mākslas centra un
Arsenāla ēkas rekonstrukcija, Cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana, veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana. ES fondu plānošanas periodā 2007.g. – 2013.g. piesaistīti
ārvalstu finanšu instrumenti vairāk nekā 100 milj. Ls apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības
projektu realizācijai.

24. att. Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības projekti par plānošanas periodu
2007.-2013.g. (Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta dati, 2011. gada
beigās)

2011.gada 27.oktobrī Daugavpilī notika autotransporta mezgla atklāšana, kurā piedalījās
Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš. Īstenojot ES līdzfinansēto Kohēzijas fonda projektu
„Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)”, tika izbūvēts
tunelis zem dzelzceļa Sanktpēterburga – Rīga sliežu ceļiem, jauna iela – Latgales iela ar četrām
joslām no Vidzemes līdz Višķu ielai, atjaunota Piekrastes iela, posmā no Vidzemes līdz Arendoles
ielai, izbūvēts gaisa pārvads pāri jaunajai ielai, divi transporta kustības apļi Višķu - Kauņas
krustojumā, kā arī un Vidzemes - jaunizbūvētās Latgales ielas krustojumā. Jauns autotransporta
mezgls, kas savienoja Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonus ar mikrorajoniem Jaunforštadte un Vecā
Forštadte, kā arī ar autoceļiem Rīgas virzienā, būtiski samazināja ielu noslogojumu pilsētas centrā.
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25. att. Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes,
A.Pumpura, Višķu iela)
Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā skatē „Gada labākā būve Latvijā 2011” nominācijā
Labākā inženierbūve Daugavpils autotransporta mezgls ieguva 1.vietu un saņēma Zelta balvu.

26.

att. Daugavpils pilsētas pašvaldības projektu ES fondu līdzfinansējums
plānošanas periodā 2007.g. – 2013.g. milj. Ls (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati)
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21. tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekti, kas noslēgušies un turpina realizēties 2011.gadā
(Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Projekta
nosaukums

Projekta
Līdzfinansējums LVL
kopējās
izmaksas
Citi
LVL, t.sk.
Valsts
Pašvaldības
(uzņēmuma
ES finanlīdzekļi)
sējums
Transporta infrastruktūras attīstība

Plānotie
realizācijas
termiņi

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

2009.2013.

Daugavpils pilsētas
satiksmes
infrastruktūras
rekonstrukcija,
I kārta

2009.2012.

Tranzītielas A13
rekonstrukcija
Daugavpils pilsētas
teritorijā

2011.2014.

Daugavpils pilsētas
satiksmes
infrastruktūras
rekonstrukcija, II
kārta

2010.2012.

24 461 833

1 079 647

2 988 846

-

104 374

243 540

-

196 102

4 451 502

-

136 466

545 866

-

t.sk. KF
20 393 340

2 319 427
t.sk. ERAF
1 971 513

10 203 824
t.sk. ERAF
5 556 220

4 548 878

Projekta
īstenošanas
rezultāti

Objekts nodots
ekspluatācijā
2011.gada oktobrī.
Papildus darbības:
Ventas ielas un
Vidzemes ielas
posmā no Ventas
ielas līdz Skostu
ielai, Višķu ielas
posmā no Kauņas
ielas līdz
Mendeļejeva ielai
rekonstrukcija;
gājēju tuneļa zem
dzelzceļa pārvada
Vidzemes ielā
būvniecība un
Vidzemes ielas
rekonstrukcija
dzelzceļa pārvada
rajonā.
8 ielu posmu
renovācija un
rekonstrukcija; ielu
apgaismojuma
renovācija un
rekonstrukcija 16
ielu posmos.
18.novembra ielas,
Vienības tilta, tilta
pār Laucesas upi
rekonstrukcija;
apgaismojuma
izbūve/
rekonstrukcija
18.novembra
un
Lielā ielā; rotācijas
apļa
izbūve
Daugavas
un
Imantas
ielas
krustojumā.
6
ielu
posmu
rekonstrukcija.

t.sk. ERAF
3 866 546
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Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
5.

6.

Normatīvo
aktu
prasībām
neatbilstošās
Daugavpils rajona
Demenes pagasta
izgāztuves
„Demene”
rekultivācija
Maģistrālo
siltumtīklu
rekonstrukcija
Jaunbūves, Ķīmijas
un
Centra
mikrorajonos,
Daugavpilī

2009.2011.

Pašvaldības
izglītības iestāžu
infrastruktūras
attīstība –
energoefektivitātes
pasākumi un
teritorijas
labiekārtošana
pilsētvides
attīstībai un
pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšanai
Daugavpils
mākslas
vidusskolas
„Saules
skola”
infrastruktūras un
mācību aprīkojuma
modernizācija

2009.2014.

Daugavpils pilsētas
skolu
informatizācija

2010.2012.

Daugavpils pilsētas
speciālo izglītības
iestāžu
infrastruktūras un
aprīkojuma
uzlabošana

2010.2011.

1 680 333

-

253 863

-

t.sk. KF
1 426 470

2011.2011.

654 082

-

-

397 329

t.sk. KF
256 753

Rekultivēta
Daugavpils novada
Demenes pagasta
izgāztuves
„Demene” .

Rekonstruēti
siltumtīkli kopējā
garumā 1728,6 m.

Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
7.

8.

9.

10.

8 461 747

380 779

888 483

-

Daugavpils 18
izglītības iestāžu
ēku
energoefektivitātes
pasākumu
īstenošana.

11 829

357 344

-

Daugavpils
mākslas
vidusskolas
„Saules skola” ēkas
Saules ielā 6/8
renovācija,
materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana.
15
Daugavpils
pilsētas
skolu
apgāde ar 423
stacionārajiem un
18
portatīvajiem
datoriem,
7
multimediju
tehnikas komplektu
iegāde, 15 lokālo
datortīklu
attīstīšana.
Renovēts
Daugavpils 1., 4.
speciālās
pamatskolas
un
logopēdiskās
internāt
pamatskolas
attīstības
centrs;
iegādāts
mācību
aprīkojums

t.sk. ERAF
7 192 485

2010.2012.

732 501
t.sk. ERAF
363 328

332 714

-

-

-

-

44 277

-

t.sk. ERAF
332 714

295 176
t.sk. ERAF
250 899

Veselības pasākumu kvalitātes paaugstināšana
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11.

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

2009.2011.

Daugavpils
cietokšņa
infrastruktūras
–
ielu kompleksais
labiekārtojums un
inženiertīklu
renovācija

2009.–
2013.

Ūdenstorņa
ēkas
paraugrestaurācija
un
apsaimniekošana
Daugavpils
Cietoksnī

2009.2011.

VPP attīstība
Daugavpils
Cietoksnī

2008. 2011.

Pašvaldības ēku un
pieguļošās
infrastruktūras
rekonstrukcija
Daugavpils
vēsturiskajā centrā

2010.2012.

6 486 653

852 296

-

150 239

t.sk.ERAF
5 484 118

Izbūvēta
jaunas
dzemdību nodaļas
ēka, rekonstruēts
operāciju
bloks,
uzstādīts
radioterapijas
simulācijas
komplekss;
iegādāts
Duplex
sonogrāfs, iegādāti
2
mobilie
operācijas galdi un
2 digitālo rentgena
aparāti.

Daugavpils cietokšņa infrastruktūras renovācija
12.

13.

14.

3 873 439

174 305

406 711

-

-

67 931

-

-

53 507

-

t.sk. ERAF
3 292 423

452 873
t.sk. EEZ/
Norvēģijas
finanšu
instrumenti
384 942

356 716
t.sk.
Norvēģijas
valdības
divpusējais
finanšu
instruments
303 209

Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu,
lietus ūdens
kanalizācijas tīklu
izbūve; siltumtīklu
izbūve; ārējo
elektroapgādes un
apgaismojuma tīklu
izbūve; ielu izbūve.
Ūdenstorņa
paraugrestaurācija;
izstrādāta
Cietokšņa
renovācijas un
apsaimniekošanas
vadlīnijas;
izveidots Cietokšņa
kultūras un
informācijas centrs.
Izstrādāts finanšu
un ekonomiskais
pamatojums (FEP),
arhitektoniskā
izpētīšana
Hospitāļu ēkas;
izstrādāts ēkas
tehniskais projekts
izstrāde; izstrādāta
juridiskā
dokumentācija.

Kultūrvides infrastruktūras attīstība
15.

1 913 360

57 401

229 603

t.sk. ERAF
1 626 356
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Daugavpils
vēsturiskā centra
saglabāšana
un
attīstība, atjaunojot
tā apbūves un ielu
infrastruktūru.
Muzeja
ielas,
administratīvās
ēkas Saules ielā
5A,
Daugavpils
pilsētas pašvaldības
policijas
ēkas,
Muzeja ielā 6
renovācija
un
rekonstrukcija.
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Vides aizsardzība
16.

Reto rāpuļu un
abinieku
aizsardzība Latvijā

2010.2014.

Speciālistu
piesaiste
Daugavpils pilsētas
domes
administratīvās
kapacitātes
stiprināšanai

2010.2012.

Daugavpils pilsētas
pašvaldības
attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšana

2010.2014.

542 846

189 995

81 428

-

Latgales zoodārza
āra
ekspozīcijas
paplašināšana un
kapacitātes celšana;
teritorijas
labiekārtošana;
dabas aizsardzības
pasākumu
veikšana, atbalsts,
popularizēšana un
sabiedrības
viedokļa
veidošana;
Daugavpils pilsētas
kā
dabas
aizsardzības
atbalstītāja
tēla
veidošana
un
popularizēšana
Eiropā.

Daugavpils pilsētas
pašvaldības
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšana un
stiprināšana,
piesaistot
kvalificētus
speciālistus
telpiskās attīstības
plānotāju
un
plānošanas
inženieri.
Daugavpils pilsētas
attīstības
programmas
izstrāde 2015. 2021. gadam.

t.sk.
LIFE +
271 423

Pašvaldības attīstības plānošana
17.

18.

28 000

-

-

-

-

-

-

t.sk. ESF
28 000

25 000
t.sk. ESF
25 000

22. tabula. Daugavpils pilsētas pašvaldības uzsāktie projekti 2011.gadā (Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta dati, 2011.gada beigās)

Nr.
p.k.

Projekta
nosaukums

Projekta
Līdzfinansējums (LVL)
kopējās
izmaksas
(LVL)
Citi
t.sk. ES
Valsts
Pašvaldības (uzņēmuma
finanlīdzekļi)
sējums
Daugavpils cietokšņa infrastruktūras attīstība

Plānotie
realizācijas
termiņi
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1.

2.

3.

Daugavpils
cietokšņa Nikolaja
ielas
un
tās
apbūves
atjaunošana

2011.2014.

Artilērijas Arsenāla
ēkas rekonstrukcija
Daugavpils Rotko
mākslas
centra
izveidei

2011.2012.

Daugavpils Rotko
mākslas
centra
ēkas rekonstrukcija
un
pieguļošās
teritorijas
labiekārtošana

2011.2012.

Daugavpils pilsētas
tramvaju transporta
infrastruktūras
renovācija

2011.2012.

1 321 540

-

198 231

-

42 857

185 714

-

75 000

300 000

-

t.sk. ERAF
1 123 309

1 428 571
t.sk. ERAF
1 200 000

2 500 000
t.sk.
ERAF
2 125 000

Nikolaja
vārtu
restaurācija
un
vārtu
tilta
atjaunošana;
autostāvvietas
ierīkošana
Daugavas ielā;
Nikolaja
ielas
posma atjaunošana
vēsturiskajā
izskatā;
ēkas
rekonstrukcija
Nikolaja ielā 7,
ēkas
renovācija
Nikolaja ielā 13;
lietus
ūdeņu
kanalizācijas
pārsūknēšanas
stacijas ierīkošana.
Artilērijas Arsenāla
ēkas fasāžu un
jumta
rekonstrukcija,
vēsturiskā
ieejas
mezgla
rekonstrukcija.
Artilērijas Arsenāla
ēkas rekonstrukcija
un
pieguļošās
teritorijas
labiekārtošana:
ēkas
iekštelpu
rekonstrukcijas un
restaurācijas darbi;
inženierkomunikāciju un
drošības
sistēmu
izbūve.

Transporta infrastruktūras attīstība
4.

10 316 584

-

1 428 176

1 860 368

t.sk. ERAF
7 028 040

Tramvaju
līnijas
renovācija
18.Novembra ielas
posmā no Vienības
ielas līdz Valkas
ielai;
3
pārveidošanas
apakšstaciju
renovācija;
ritošā
sastāva
iegāde (12 vag.)
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5.

Ūdenssaimniecības
attīstība
Daugavpilī,
III kārta

2011.2015.

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

2011.2013.

Radošo industriju
attīstība Latvijas –
Lietuvas pārrobežu
reģionā

2011.2012.

Daugavpils
un
Vitebska: kultūras
sadarbības
veicināšana

2011.2013.

Tūrisma attīstības
veicināšana
Latgales – Utenas –
Vitebskas
pārrobežu reģionos

2011.2013.

15 054 679

-

554 944

4 168 227

Ūdens
un
kanalizācijas
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana
Daugavpils pilsētā
– 33 km jauna
ūdensvada un 36
km kanalizācijas
tīklu izbūve, 16
kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve.

411 175

Tehnoloģiju
piegāde
un
montāža ķirurģijas
un
terapijas
profiliem;
jumtu
renovācija;
ēku
ārējā
renovācija
ārsienu siltināšanu;
logu
nomaiņa;
siltummezglu
renovācija; sanitāro
mezglu renovācija.

t.sk. KF
10 331 508

Veselības aprūpe
6.

4 113 928

238 414

-

t.sk. ERAF
3 464 339

Sadarbības un partnerības veicināšana
7.

8.

9.

555 215

27 719

55 563

-

-

13 334

-

-

6 169

-

t.sk.
LATLIT
pārrobežu
sadarbības
programma
471 933

133 334
t.sk.
LATLITBY
pārrobežu
sadarbības
programma
120 000

41 128
t.sk.
LATLITBY
pārrobežu
sadarbības
programma
34 959
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Apmācības
un
publicitāte; radošā
darba aktivizēšanas
pasākumi; radošo
ideju
inkubatora
izveide; Artilērijas
Arsenāla Mihaila
ielā 3, Daugavpilī
un Utenas muzeja
ēkas
rekonstrukcijas
darbi.
Vienības
nama
3.un
4.stāva
remonts; Muzikālo
instrumentu iegāde
pūšamo
instrumentu
orķestrim
„Daugava”; Līgo
festivāla
organizēšana.
Laivu
eliņa
jaunbūve, projekta
ieviešanu reālizē
Latgales reģionālās
attīstības aģentūra.
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10.

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

2011.2013.

35 139

-

5 271

-

t.sk.
LATLITBY
pārrobežu
sadarbības
programma
29 868

Daugavpils pilsētas
sporta institūciju
sporta
inventāra
atjaunošana;
Sporta
turnīru
organizēšana
pierobežu reģionā;
veselīga
dzīvesveida
popularizēšana.

4.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskie pakalpojumi
Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, būtu par ceļvedi pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību sniegtajos publiskajos pakalpojumos, 2011.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība
iedzīvotājiem izveidoja Publisko pakalpojumu katalogu, kurā iekļautie pakalpojumu apraksti ir
sakārtoti tematiskās sadaļās. Pakalpojumu pieejamības atvieglošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā
tika veikta projekta „ Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā”
ietvaros.
Publiskā pakalpojumu kataloga lietotāji ir:


pašvaldības fiziskās un juridiskās personas – pakalpojumu saņēmēji;



pašvaldības juridiskās personas – pakalpojumu sniedzēji;



Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojs;



masu mediji;



citi interesenti.
Publisko pakalpojumu kataloga lietotāji var iegūt informāciju par pašvaldības iestāžu un

kapitālsabiedrību pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem
saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem. Ja pakalpojums ir elektronizēts,
pakalpojuma apraksts ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu (informāciju, veidlapu).
Daugavpils pilsētas pašvaldības publisko pakalpojumu katalogs ir arī savdabīga
rokasgrāmata Informācijas biroja un citiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem ikdienā jāsniedz
precīza informācija par pašvaldības pakalpojumiem. Publiskajā pakalpojumu katalogā ievietotie
pakalpojumu apraksti ievietoti vienotā Latvijas valsts portālā www.latvija.lv. Minētajā portālā
informācija par pakalpojumiem ir pieejama lietotājiem gan kataloga formā, sadalījumā pa dzīves
situācijām, gan izmantojot īpaša informācijas meklētāja iespējas. Publiskā pakalpojumu kataloga
tehniskā platforma ir veidota uz Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietas sekretariāta
e-pakalpojumu infrastruktūras bāzes, bet saturu nodrošināja iestāžu darbinieki, kuri centralizētajā
katalogā ievietoja un uztur informāciju par saviem pakalpojumiem. Vienotajā valsts portālā ir
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iekļauta informācija gan par pašvaldību, gan par valsts pakalpojumiem.
4.4. Pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības pilnveidošanai
Lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un saskaņā ar izstrādāto koncepciju, kura paredz darbu
ar jauniešiem no 2011. līdz 2013.gadam, tika izveidots Jaunatnes departaments, kurš tapa budžeta
iestādes Jaunatnes lietu nodaļas reorganizācijas rezultātā. Jaunatnes departaments nodarbojās ar
vasaras atpūtas nometņu organizēšanu, kā arī ar jauniešu nodarbinātību vasaras laikā un kultūras
pasākumu organizēšanu.
Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļai palielinājās veicamo funkciju
skaits un atbildība, tādēļ radās nepieciešamība pārveidot par Komunālās saimniecības pārvaldi, kas
atvieglo jautājumu risināšanu, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu un visu pilsētas infrastruktūras
uzturēšanas darbu kompleksu.
Lai ievērojami uzlabotu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, Daugavpils pilsētas dome
izmantoja vienas pieturas aģentūras principu, kā labas pārvaldības pamatu un iekārtoja īpašumu,
dzīvokļu un nodokļu speciālistu darba vietas pirmajā stāvā, kas nodrošināja apmeklētājiem ērtāku
nokļūšanu pie speciālistiem. Daugavpils pilsētas domes pirmajā stāvā darbojas Informācijas birojs,
kur apmeklētāji nodod iesniegumus, uzdod jautājumus un saņem atbildes par jebkuriem pašvaldības
kompetencē esošajiem jautājumiem.
Daugavpils pilsētas pašvaldība dokumentu apritē izmanto lietvedības un elektronisko
dokumentu vadības sistēmu, tādejādi paātrinot ikviena dokumenta virzību, kļūstot caurskatāmai un
viegli kontrolējamai.
Skolu tīkla optimizācijas ietvaros notika Daugavpils 4. speciālās pamatskolas pievienošana
Daugavpils 11. pamatskolai.
2011.gada 1.martā noslēdzās Daugavpils Sporta skolu apvienošanās un Daugavpilī sāka
darboties tikai viena centralizēta sporta skola, kuras pakļautībā tiek koordinēta 16 sporta veidu
tālāka attīstība.
Daugavpils pilsētas domes Iekšējā audita dienests, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājas apstiprināto revīzijas veikšanas plānu, 2011.gadā veica 13 iekšējos auditus, t.sk. 9
auditus Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, 2 auditus Daugavpils pilsētas domes
nodaļās un vienu auditu budžeta iestādē, kā arī veica 3 pārbaudes Iekšējā audita dienesta
rekomendāciju izpildē par atklāto trūkumu novēršanu. Par paveikto auditu tika sastādīts pārskats,
kuru apstiprināja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja. Pārskatā tika uzrādīti priekšlikumi
atklāto trūkumu novēršanai, kā arī noteikts trūkumu novēršanas termiņš.
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5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
5.1. Pilsētas attīstības plānošana
2011.gadā uzsākts darbs pie Eiropas Sociālā fonda projekta „Daugavpils pilsētas
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, kura mērķis ir veicināt Daugavpils
pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanu, nodrošinot kvalitatīvu pilsētas
attīstības programmas 2015. – 2021. gadam plānošanas procesu. Projekta tiešā mērķa grupa ir
Daugavpils pilsētas dome, kuras kompetencē, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās ieviešanu. 2011.gadā projekta ietvaros
tika veiktas šādas darbības:


uzsākta attīstības programmas izstrāde 2015. – 2021. gadam;



izstrādāts sabiedrības līdzdalības plāns, attīstības programmas izstrādes darba plāns,
aptaujas anketas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, veikts anketēšanas pirmais, otrais un
trešais posms: aptaujāti 480 iedzīvotāji un 100 uzņēmēji. Veikta iedzīvotāju un
uzņēmēju aptaujas datu apstrāde un interpretācija dažādos šķērsgriezumos.

2011.gadā tika sagatavots Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils Daugavpils
2008. – 2014. gadam” uzraudzības ziņojums par laika posmu no 2008. gada sākuma līdz 2011. gada
vidum. Uzraudzības ziņojums tika veidots ar mērķi veikt attīstības programmas īstenošanas
progresa analīzi, novērtējot realizēto rīcību efektivitāti, konstatējot novirzes no plānotā, kā arī
formulējot secinājumus un ieteikumus turpmākai rīcībai. Uzraudzības pārskata dati izmantojami
esošās attīstības programmas aktualizācijā, kā arī tiks ņemti vērā jaunās attīstības programmas
izstrādes gaitā.
Sadarbībā ar pašvaldības institūcijām un struktūrvienībām tika veikts nepieciešamās
informācijas apkopojums Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils Daugavpils 2008. –
2014. gadam” investīciju plāna aktualizācijai.
2011. gadā tika uzsākts darbs pie Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcijas.
Koncepcijas ietvaros tika veikta vispārīga esošās situācijas analīze tūrisma nozarē. Tāpat arī tika
definēta Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības vīzija: Daugavpils – pieprasīts un starptautiski
atpazīstams ceļojumu galamērķis. Tūrisma nozares attīstības veicināšanai Daugavpils pilsētā tiek
piedāvāts risinājums, kas paredz tūrisma resursu kvalitātes paaugstināšanu, esošā tūrisma
piedāvājuma dažādošanu, kā arī pašvaldības aktīvu līdzdalību pozitīva pilsētas tēla veidošanā.
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5.2. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā
teritorijā
2011.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 318 būvatļaujas, t.sk. 121 būvatļauja
tika pagarināta. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita 105 tika izsniegtas un pagarinātas juridiskām
personām, un 213 fiziskām personām.
Izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura:


89 atļaujas privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;



68 atļaujas dārza māju, saimniecības ēku, pirts, garāžu būvniecībai un rekonstrukcijai;



60 atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, un rekonstrukcijai;



49 atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;



29 atļaujas sabiedriskas nozīmes būvēm;



17 atļaujas darījuma rakstura būvēm;



6 atļaujas rūpnieciska rakstura būvēm.

2011.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 240 projektus, tai skaitā:


68 projekti privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;



46 projekti saimniecības ēku, pirts, garāžu būvniecībai un rekonstrukcijai;



44 projekti inženierbūvju un inženiertīklu būvniecībai un rekonstrukcijai;



34 projekti sabiedriskas nozīmes būvēm;



13 projekti dārza māju būvniecībai;



13 projekti darījuma rakstura būvniecībai;



10 projekti rūpnieciska rakstura būvēm;



10 projekti privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;



2 projekti daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

2011.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 114 objekti, kuru kopējās būvniecības
izmaksas sastādīja 34,0 milj.Ls, kas ir divas reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākie finanšu
ieguldījumi tika novirzīti pilsētas infrastruktūras attīstībai – 22,4 milj. Ls, ražošanas objektiem –
milj. Ls sabiedriskās nozīmes ēkām – 3,1 milj. Ls un pilsētas vidusskolu energoefektivitātes
paaugstināšanai – 2,2 milj. Ls.
2011.gadā Daugavpils ir apguvusi 27,9 milj. Ls valsts un pašvaldības līdzekļu investīcijās,
kas ir divas reizes vairāk nekā 2010.gadā.
Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības
līdzekļiem:


Autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas) Daugavpilī
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būvniecība, kopējās izmaksas 18 571,7 tūkst. Ls;


PAS „Daugavpils siltumtīkli” maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves, Centra un
Ķīmijas mikrorajonā Daugavpilī, kopējās izmaksas 904,9 tūkst. Ls;



Daugavpils 3. un 9.vidusskolas ēku fasāžu un jumtu renovācija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Raiņa ielā 30 un 18.novembra ielā 47, kopējās
izmaksas 857,9 tūkst. Ls;



Kauņas ielas rekonstrukcija posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, kopējās izmaksas 832,7
tūkst. Ls;



Tukuma ielas rekonstrukcija posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai, , kopējās
izmaksas 776,1 tūkst. Ls;



VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca” autosaimniecības ēku nojaukšana un
pārtikas bloka jaunbūve Lielā Dārza ielā 60/62, kopējās izmaksas 570,4 tūkst. Ls;



VSIA

„Daugavpils

psihoneiroloģiskās

slimnīca”

ārstniecisko

ražošanas

darbnīcu

infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta, Lielā Dārza ielā 60/62, kopējās izmaksas 524,6 tūkst.
Ls;


Daugavpils 5.pamatskolas ēkas fasādes un jumta renovācija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Parādes ielā 7, kopējās izmaksas 502,3 tūkst. Ls;



SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” vecās dzemdību nodaļas telpas renovācija
hemodialīzes un narkoloģijas nodaļu vajadzībām Vasarnīcu ielā 20, kopējās izmaksas 439,8
tūkst. Ls;



Valkas ielas dzelzceļa pārbrauktuves atjaunošana, Valkas un Dunduru ielu posmu
rekonstrukcija, kopējās izmaksas 398,5 tūkst. Ls;



Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Cietokšņa ielā 33, kopējās izmaksas 378,0
tūkst. Ls;



Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra izveidošana bijušajā ūdenssūkņu
stacijas ēkā Nikolaja ielā 5, kopējās izmaksas 289,6 tūkst. Ls;



Daugavpils 17.vidusskolas ēkas fasādes un jumta rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana Valmieras ielā 5, kopējās izmaksas 260,6 tūkst.
Ls;



Gaismas ielas rekonstrukcija posmā no Dunduru ielas līdz Graftio ielai, kopējās izmaksas
227,7 tūkst. Ls;



PAS „Daugavpils siltumtīkli” lokālās katlumājas „Kalkūni” rekonstrukcija ar jaudu 1 200
kW Ķieģeļu ielā 23, kopējās izmaksas 220,6 tūkst. Ls;
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Daugavpils pilsētas domes iestādes Kultūras pils skatuves kompleksa automātiskās
stacionārās ugunsdzēsības sistēmas un ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija Smilšu ielā
92, kopējās izmaksas 214,7 tūkst. Ls;



Ķīmiķu un Jaunbūves mikrorajonu apgaismojuma rekonstrukcija Cialkovska, Inženieru,
Arhitektu un Smilšu ielās, kopējās izmaksas 177,1 tūkst. Ls;



Valmieras ielas rekonstrukcija, posmā no Varšavas ielas līdz Jelgavas ielai, kopējās
izmaksas 159,6 tūkst. Ls;



Apgaismojuma rekonstrukcija Jaunbūves rajona Jelgavas, Dobeles, Ventspils, A.Pumpura
ielās, kopējās izmaksas 158,7 tūkst. Ls;



Apgaismojuma rekonstrukcija Daugavpils mikrorajonu Mežciems, Forštadte, Grīva,
Niderkūni (Daugavas, Sabuļu, Jaunciema, Vidzemes, Komunālā ielās) kopējās izmaksas
153,2 tūkst. Ls;



Apgaismojuma rekonstrukcija Daugavpils pilsētas centra mikrorajonā (Viestura, Imantas,
Ģimnāzijas un Lāčplēša ielās, pagalmos starp Sporta, Stacijas un Stadiona ielām) kopējās
izmaksas 143,3 tūkst. Ls;



PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtrases rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā un Vienības
laukumā, kopējās izmaksas 142,2 tūkst. Ls;



Ūdens ielas rekonstrukcija, posmā no Liginišķu ielas līdz 8.pamatskolas zemesgabala
robežām, kopējās izmaksas 115,5 tūkst. Ls;



Šūņu – Ormaņu – Zeltkalna ielu krustojuma un Baložu ielas rekonstrukcija, posmā no
Ormaņu ielas līdz Ezeru ielai, kopējās izmaksas 112,0 tūkst. Ls;



Daugavpils 4.specialās pamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana Arhitektu ielā
10, kopējās izmaksas 113,6 tūkst. Ls;



Baznīcas ielas rekonstrukcija, posmā no Amatu ielas līdz Brjanskas ielai, kopējās izmaksas
101,9 tūkst. Ls.

Nozīmīgākās privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā 2011.gadā
Daugavpils pilsētas uzņēmēji 2011.gadā pilsētas administratīvajā teritorijā investēja 6,1 milj.
Ls, kas ir 2,6 reizes vairāk nekā iepriekšēja gadā. Nozīmīgas investīcijas tika ieguldītas pilsētas
ražošanas telpu rekonstrukcijā – 4,0 milj. Ls. Sabiedriskās nozīmes objektos pilsētas uzņēmēji
ieguldīja 1,0 milj. Ls, savukārt privātmāju būvniecībā un rekonstrukcijā tika ieguldīti 0,7.milj. Ls.
Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti par privātiem līdzekļiem
Daugavpils administratīvajā teritorijā:


SIA „Ditton Chain” ražošanas telpu rekonstrukcija Višķu ielā 17, Daugavpilī, kopējās
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izmaksas 3 735,0 tūkst. Ls;


SIA „Premier Estates Ltd” bijušās ēdnīcas rekonstrukcija un ātrās ēdināšanas restorāna
McDonald’s izveidošana 18 novembra ielā 42, Daugavpilī, kopējās izmaksas 613,2 tūkst.
Ls;



IA „Pelston Nami” tirdzniecības parkā „Solo” pirmā stāva daļēja rekonstrukcija un divu
jaunu ieeju izveidošana Rīgas ielā 9, Daugavpilī, kopējās izmaksas 285,0 tūkst. Ls;



SIA „East Metal” metāla ražotnes rekonstrukcija, gāzes katlumājas ierīkošana Stiklu ielā
7G, Daugavpilī, kopējās izmaksas 200,0 tūkst. Ls.

5.3. Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 10.novembrī pieņemto lēmumu Nr.
518 tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde “Teritorijās 1. Pasažieru ielas un Malu ielas
rajonā, ieskaitot zemesgabalus ar kadastra Nr.0500 009 0720, kadastra Nr.0500 009 0723 un tiem
pieguļošās ielas un brauktuves”, īpašnieks SIA “Marno J”, izstrādātājs SIA “Marta Plus.
Divi detālplānojumi tika nodoti sabiedriskai apspriešanai: Daugavpils pilsētas domes
2011.gada 11.augusta lēmums Nr. 378 „Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 0500
027 1601 Vasarnīcu ielas rajonā” (īpašnieks I. Zeligmana, izstrādātājs SIA “Damsijas”) un “Zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 1329; 0500 008 1331; 0500 008 1302; 0500 008
1325, 0500 008 1303 Daugavpilī Ormaņu ielas rajonā” (īpašnieks un izstrādātājs Daugavpils
pilsētas dome).
Pamatojoties uz 2011.gada 13.oktobra Teritorijas attīstības plānošanas likumu, kur noteikts,
ka visi līdz 2011. gada 1.decembrim uzsāktie detālplānojumi, jāpabeidz līdz 2012. gada 31.
decembrim, tika apzināti visi detālplānojuma izstrādātāji. Detālplānojumu “Zemesgabaliem
Mežciemā” un “Dunduru ielas rajonā, kvartālā Nr.6 un tam pieguļošajai teritorijai” izstrādātāji SIA
“NIDL” un Ina Prieks izteica vēlēšanos pārtraukt detālplānojumu izstrādi, bet detālplānojuma
“Nekustamam īpašumam Krimuldas ielā 43” ierosinātājs SIA “EJLEOS” lūdza pagarināt
detālplānojuma izstrādes laika grafiku.
2011.gadā notika sešu būvniecības ieceru sabiedriskā apspriešana.
1. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas korpusa rekonstrukcija un jauna
objekta – dabaszinātņu laboratorijas korpusa būvniecība Parādes ielā 1, Daugavpilī.
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 18.03.2011. līdz 18.04.2011. tika saņemtas 116
atsauksmes, t.sk. 104 atsauksmes ir pozitīvas, 6 atsauksmes ir negatīvas un 6 atsauksmes ir
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anonīmas.
2. Romas katoļu baznīcas būvniecība Poligona ielā 35a, mikrorajonā Križi, Daugavpilī.
Publiskās apspriešanas laikā no 26.08.2011. līdz 23.09.2011. tika saņemtas 6 pozitīvas
atsauksmes.
3. LMT bāzes stacija „Daugavpils R” Artilērijas ielas rajonā, Daugavpilī. Laika posmā no
18.10.2011. līdz 15.11.2011. tika saņemta viena iedzīvotāju vēstule ar 14 parakstiem ar
pozitīvām atsauksmēm.
4. Ventas ielas un Vidzemes ielas rekonstrukcijas būvniecības iecere posmam no Ventas ielas
līdz Skostu ielai, Daugavpilī. Sabiedriskās apspriešanas procedūras laikā no 15.11.2011.
līdz 13.12.2011. tika saņemtas 18 atsauksmes ar priekšlikumiem, 2 anonīmas atsauksmes un
viena iedzīvotāja vēstule ar lūgumu paskaidrot būvniecības ieceres risinājumu.
5. Daugavpils Raiņa skvēra rekonstrukcijas skiču projekts. Laikā no 23.12.2011. līdz
25.01.2012. tika saņemtas divas pozitīvas un viena anonīma atsauksme, kā arī Daugavpils
Raiņa 6.vidusskolas administrācijas pozitīva vēstule ar priekšlikumiem.
6. Vienības ielas rekonstrukcija posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai, 3.kārta.
Sabiedriskās apspriešanas laikā no 23.12.2011. līdz 27.01.2012. tika saņemtas 769 pozitīvas
atsauksmes un 29 anonīmas atsauksmes, kā arī viena komercsabiedrības pozitīva vēstule.

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
6.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina efektīvu un operatīvu Daugavpils pilsētas domes
interneta mājas lapas www.daugavpils.lv darbību, kurā tiek publicēta aktuāla informācija pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem. Daugavpils pilsētas pašvaldība informē sabiedrību par Daugavpils
pilsētas dzīves aktualitātēm, sniedz nepieciešamo informāciju, lai uzturētu pastāvīgu saikni ar
pilsētas iedzīvotājiem. Portālā pieejama informācija par deputātu pieņemšanas kārtību, par
izmaiņām komisijās un komitejās, par Daugavpils pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem,
saistošajiem noteikumiem, gada pārskatiem, Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu un plaša
informācija par Daugavpils pilsētas notikumiem dažādām dzīves jomām (prezentācijas, video un
foto materiāli).
2011.gadā Daugavpils pilsētas domes mājas lapā tika izveidota jauna sadaļa, kur apkopota
informācija par publiskajiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.
2011. gada sākumā sagatavots gada informatīvais izdevums “Daugavpils 2010”, kas iedzīvotājiem
tiek izplatīts bez maksas.
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2011. gadā uzsākts darbs pie tehnisko iespēju modernizācijas, kas dos iespēju veidot video
materiālus sabiedrības informēšanai par notiekošo pašvaldībā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un
Interneta iespējas.
Sabiedrisko attiecību nodaļa aktīvi iesaistās arī citu pašvaldības izdoto materiālu tapšanas
procesā un popularizēšanā. Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti aktīvi iesaistās pilsētas
mārketinga pasākumu organizēšanā, piedalās citu pasākumu rīkošanā un atspoguļošanā. Reizi
nedēļā vietējā televīzijas kanālā tika sagatavots un demonstrēts raidījums “Ar skatu uz pilsētu”, ar
mērķi informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, skaidrot pieņemtos lēmumus. Daugavpils
pilsētas domes vadība un darbinieki regulāri piedalījās vietējās radio rīkotajās tiešraidēs, lai uzturētu
atgriezenisku saikni ar iedzīvotājiem, atbildētu uz jautājumiem, kas tiek uzdoti pa tālruni, tādejādi
labāk uzzinot par iedzīvotāju vēlmēm, interesēm, sūdzībām. Daugavpils pilsētas domes vadība
divas reizes mēnesī rīkoja preses konferences, lai nodrošinātu

saikni ar žurnālistiem un ar

plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegtu iedzīvotājiem svarīgu informāciju, atskaitītos par padarīto
un informētu par pašvaldības plāniem.
Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina Daugavpils pašvaldības rīkoto pasākumu publicitāti,
iesaistās pasākumu, prezentācijas materiālu izstrādē, vizīšu organizēšanā.
Daugavpils iedzīvotāji 2011.gadā Domes informācijas birojā griezās aptuveni ar 17 854
jautājumiem, gan personiski - mēnesī vidēji 1168 apmeklētāji, gan pa tālruni - mēnesī vidēji 320
zvani, kā arī tika sniegtas atbildes vairāk kā uz 170 “on-line” jautājumiem pa e-pastu - mēnesī vidēji
14 jautājumi. No fiziskām personām tika saņemti 1 123 iesniegumi un sūdzības, kas tika reģistrēti
elektroniskā lietvedības sistēmā OneCRM.
2011.gadā Informācijas birojs sagatavoja un izsniedza pēc radinieku pieprasījuma 166 izziņas
par nomirušās personas apbedījuma vietu Daugavpilī, kas nepieciešama vīzas noformēšanai
iebraukšanai Latvijā, kā arī 98 izziņas par garantēto minimālo ienākumu līmeni, kas nepieciešama
Uztura līguma reģistrācijai Zemesgrāmatā.
2011.gada 6.decembrī sākās iesniegumu pieņemšana par iekļaušanu Pierobežas teritoriju
iedzīvotāju sarakstā. Gada beigās tika elektroniski sagatavots saraksts, kurā tika iekļauti 2 336
cilvēki, kas vēlas saņemt vienkāršotās pierobežas šķērsošanas atļaujas jau no 2012.gada februāra.
Domes Informācijas biroja darbinieki aktualizē informāciju pašvaldības mājas lapai
www.daugavpils.lv par Daugavpils pilsētas domes nodaļu, departamentu un iestāžu kontaktiem,
pieņemšanas laikiem. Daugavpils pilsētas domes apmeklētājus nodrošina ar informatīvām lapiņām
par pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, kā arī valsts iestāžu kontakttālruņiem, adresēm, darba
laiku, kurās visbiežāk griežas iedzīvotāji ar savām problēmām. Informācijas birojā ir pieejami
publisko un sabiedrisko apspriešanu materiāli un priekšlikumu anketas, informācija par Daugavpils
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pilsētas domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, informācija par deputātu
pieņemšanas laikiem, NVA informācija par vakancēm pilsētā u.t.t.

6.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Daugavpils pilsētas dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un
finansiāli atbalsta tās. Daugavpils pašvaldības budžetā ir izveidots Sabiedrisko organizāciju atbalsta
fonds, kura līdzekļus saņem vairāk nekā 30 nacionālās kultūras biedrības savas darbības
nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas Savienības projektu
līdzfinansēšanai. Daugavpils pašvaldība iznomā tai piederošās telpas NVO, sniedz neapdzīvojamo
telpu nomas maksas atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskos svētku
pasākumus, mācību un apmaiņu braucienus.
2011.gadā no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Izglītības un kultūras komiteja un
Sociālo jautājumu komiteja iedalīja 14 000 Ls nacionālajām kultūras biedrībām, sabiedriskajām
organizācijām.

6.3. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Daugavpils pilsētas pašvaldība aktīvi piedalās pārrobežu projektos, ko īsteno kopā ar
Igauniju, Lietuvu un Baltkrieviju, kā arī transnacionālajos projektos, kā dalībniece.
Daugavpils pilsētas dome, piedaloties Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
no 2008. līdz 2011.gadam ieviesa projektu „Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas
centru Daugavpilī un Utenā” ar kopējām izmaksām Ls 353 966. Projekta ietvaros tika renovēta
Keramikas darbnīca un izveidots Daugavpils māla centrs, tika organizētas 480 stundu apmācības
bērniem un pieaugušajiem, kā arī organizētas izstādes, festivāli, semināri, konferences un veikti
pētījumi par podniecības un keramikas tradīciju saglabāšanu Latgalē.
2011.gadā Daugavpils pilsētas dome iesaistījās projektā „Starpreģionu partnerību platforma”
un pilotprojektā „Internacionalizācijas stratēģijas vietējām pašvaldībām”, kā viena no dalībniecēm.
Starp dalībniecēm ir pašvaldības no Vācijas, Ungārijas un Spānijas. Projekta mērķis ir uzlabot
reģionu kapacitāti, lai stiprinātu pētījumus, tehnoloģijas un inovācijas, kas tiks sasniegts pateicoties
starpreģionu partneru platformai. Projekts ir ļoti svarīgs, lai pārskatītu organizatorisko struktūru
administrācijās, ar mērķi strādāt vēl profesionālāk un nodrošināt centralizētu kontroli visām
aktivitātēm, kas attiecas uz Eiropeizāciju un internacionalizāciju. Ieviešot internacionalizācijas
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stratēģiju tiks veicināta investoru, apmeklētāju, tirgotāju, imigrantu, tūristu utt. kapitāla un
investīciju piesaiste, un saglabāšana, lai sasniegtu pastāvīgu attīstību šajā jomā.

7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
7.1. Plānotie pasākumi nākamajā gadā
2012.gadā saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno
realizēt pasākumus un investīciju projektus, nodrošinot pašvaldībai likumā „Par pašvaldībām”
uzlikto funkciju izpildi.
Nozīmīgākie projekti, ko plānots realizēt nākamā gadā laikā:
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanas nozarē turpināsies 2009.gadā uzsāktā projekta
„Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija” īstenošana, kas paredz kompleksu Daugavpils cietokšņa maģistrālo ielu infrastruktūras
sakārtošanu - ūdensvada un kanalizācijas tīklu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, siltumtīklu, ārējo
elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūvi. Turpināsies ERAF projektu „Daugavpils Rotko
mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” un „Artilērijas Arsenāla
ēkas rekonstrukcija Daugavpils Marko Rotko mākslas centra izveidei” ietvaros uzsāktie Artilērijas
Arsenāla ēkas rekonstrukcijas darbi. Turpināsies KF projektu ietvaros uzsāktie darbi pie Daugavpils
ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu rekonstrukcijas un maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas
mikrorajonos, kā arī ERAF projekts pie tramvaju līnijas posmu un 3 pārveidošanas apakšstaciju
renovācijas, kā arī jaunā ritošā sastāva iegādes.
Nākamajā gadā ir plānots pabeigt ERAF projektu „Pašvaldības ēku un pieguļošās
infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā”, kā arī plānots pabeigt video
novērošanas sistēmas pilotprojekta realizāciju, kura rezultātā tiks uzstādītas videonovērošanas
kameras un izveidota video novērošanas sistēma Daugavpils pilsētā. Plānots uzstādīt jaunu bērnu
rotaļu laukumu aprīkojumu dzīvojamo namu pagalmos. ERAF projektu ”Satiksmes infrastruktūras
rekonstrukcija I.kārta” un

„Satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija II.kārta” ietvaros plānots

pabeigt pilsētas satiksmes infrastruktūras renovācijas darbus. Ir plānots uzsākt cietokšņa Nikolaja
ielas un tās apbūves atjaunošanu ERAF projekta „Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana”
ietvaros, kā arī uzsākt darbus ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas
teritorijā” ietvaros.
Veselības aizsardzības nozarē turpināsies agrāk uzsāktie projekti. Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas sadarbības projekta „Mobilā rentgena diagnostikas kabineta ar mamogrāfijas iekārtām
un attēlu digitalizāciju iegāde” ietvaros tiks iegādātas nepieciešamās mamogrāfijas iekārtas.
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Savukārt ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA
„Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot
pakalpojumu izmaksu efektivitāti” ietvaros tiks veikta tehnoloģiju piegāde un montāža ķirurģijas un
terapijas profiliem, ēku ārējā renovācija ar sienu siltināšanu, siltummezglu un sanitāro mezglu
renovācijas darbi u.t.t. (projektu pilnībā plānots pabeigt 2013.gadā).
Sociālajā nozarē tiks uzsākts darbs pie Dienas aprūpes centra personu ar garīga rakstura
traucējumiem (Arhitektu ielā 21) un Bērnunams - patversmes „Priedīte” (Turaidas ielā 36) ēku
energoefektivitātes I kārtas realizācija, kas paredz jumta pārseguma siltināšanu un seguma
atjaunošanu, kā arī ūdens noteces sistēmas rekonstrukciju. ESF projekta ietvaros tiks uzsākts darbs
pie Latgales sociālās rehabilitācijas centra ar alternatīviem sociālajiem pakalpojumiem izveides
Daugavpilī, Liepājas ielā 4. Tas paredz iekštelpu pielāgošanu invalīdiem, aprīkojuma iegādi,
fizioterapijas, ergoterapijas, kā arī psihologa pakalpojumu sniegšanu.
Kultūras nozarē turpināsies darbs pie Latviešu kultūras centra 4. stāva telpu remonta un
Baltās zāles renovācijas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta ietvaros. Nākamajā gadā tiek plānots uzsākt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projektu „Tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas pasākumu ieviešana LCB un
pārrobežu sadarbības veicināšana ar Zarasu bibliotēku, Lietuvā”, kā arī Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Muzeja pakalpojumu uzlabošana
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, veicot aprīkojuma iegādi”, kura ietvaros tiks
ieviests audio gids, kas esošās ekspozīcijas padarīs mūsdienīgas un interaktīvas. Tiks veikta jaunas
interaktīvas ekspozīcijas zāles „Pagātnes reveranss. Dvinska XIX gs.b. – XX gs.s ” izveide. Tiek
plānots uzsākt kinoteātra „Renesanse” un Vienības nama jumta renovācijas darbus.
Izglītības nozarē 2012.gadā paredzēts mērķtiecīgi turpināt atjaunot un modernizēt skolu
materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot izglītības programmas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību
procesu. Turpināsies 18 vispārējās izglītības iestāžu renovācijas darbi ERAF projekta „Izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana
pilsētvides attīstībai” ietvaros. Plānots pabeigt ERAF projektu „Daugavpils mākslas vidusskolas
“Saules skola” infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija” ietvaros uzsāktos ēkas
rekonstrukcijas darbus, kā arī projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija”
ietvaros pabeigt Daugavpils pilsētas skolu apgādi ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem,
multimediju tehnikas komplektiem, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības
iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
2012.gadā ir plānots organizēt Tūrisma konferenci un pabeigt iesākto Daugavpils pilsētas
tūrisma attīstības koncepcijas Rīcības plānu.
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7.2. Galvenie uzdevumi un pasākumi 2012. gadā
Pateicoties iepriekšējos gados ieguldītajam darbam projektu sagatavošanā un pieteikšanā
Eiropas Savienības līdzfinansējumam, pašvaldība ir kāpinājusi pilsētas infrastruktūras sakārtošanas
tempus. Galvenais uzdevums 2012.gadā ir sekmīgi pabeigt esošos projektus un uzsākt jaunu
projektu īstenošanu 

tranzītielas A13 rekonstrukcija pilsētas teritorijā;



Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana;



siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana apgaismojuma infrastruktūrā;



tramvaju infrastruktūras attīstība.

Gatavojoties 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, pašvaldība
ir apzinājusi esošo pakalpojumu grozu pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu,
kā arī nospraudusi investīciju prioritātes jaunajam struktūrfondu plānošanas periodam.
Kā prioritārie projekti ir noteikti –


Kandavas, Smilšu, Daugavas ielas autotransporta mezgla izbūve;



Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras un pievadceļa rekonstrukcija;



Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturisko objektu sakārtošana;



izglītības iestāžu ēku iekšējās infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi,
izglītības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;



novecojošu siltumtīklu nomaiņa ar mērķi maksimāli samazināt ķīmiski attīrītā ūdens
un siltumenerģijas zudumus pārvadot to no siltuma avotiem līdz lietotāju objektiem;



Daugavpils ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija;



pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas II.kārta;



Daugavpils lidostas koncepcijas ieviešana un lidostas „Daugavpils” attīstība.
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PIELIKUMI
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2. PIELIKUMS
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