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2 AKTUĀLI

Tas nozīmē, ka budžets ļauj pilsētai
spert soli uz priekšu. Plašāk par
pašvaldības galveno finanšu dokumentu
stāsta Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

– kādi ir pilsētas budžeta straujā
pieauguma iemesli? 

– Pateicoties efektīvai līdzekļu izli-
etošanai, pēdējo triju gadu laikā, ir izvei-
dojies budžeta pārpalikums. 2016. gadā
tas sasniedza gandrīz 10 miljonus eiro, kā
rezultātā, 2017.gadā būs iespēja realizēt
dažādas idejas un projektus. Pastāvīgi
pieaug nodokļu ieņēmumi, tai skaitā arī
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.Tas liecina
par to, ka pilsētā ir pietiekami stabila
ekonomiskā situācija. Savu artavu ir devis
arī mūsu ilgais un neatlaidīgais darbs,
sagatavojot dažādus projektus. Tā
rezultātā mēs esam ieguvuši  finansiālo
atbalstu gan no Eiropas fondiem, gan no
valsts. Kopumā ir sastādīts budžets, kas
ļaus paveikt ļoti daudz. Tas ir par 27
miljoniem eiro lielāks nekā aizvadītajā
gadā. Kopējā izdevumu daļa sastāda 113
miljonus 842 tūkstošus eiro. Lielākā
budžeta daļa, aptuveni 45 miljoni eiro, tiks
novirzīta izglītībai: bērnudārzu un skolu
uzturēšanai, darbinieku darba samaksai.
Starp citu, pateicoties pašvaldības budže-
tam, šogad ir palielinājušies pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu ienākumi.

– jūs jau vairākkārt esat runājis
par to, ka šogad pilsētā būs diezgan
daudz darba celtniekiem. kad tas
notiks?

– Februārī darbus uzsākušas ir jau
piecas firmas. Četros būvniecības konkur-
sos uzvarēja vietējās kompānijas, vienā –
Rīgas, taču noteiktus darbus kā
apakšuzņēmēji veiks Daugavpils celtnieki.

Šajos objektos tiks nodarbināti aptuveni
200 cilvēki. Kopējās darbu izmaksas sas-
niegs 6 miljoni eiro. Tiks veikta pirmssko-
las izglītības iestāžu renovācija, Poļu
ģimnāzijā taps praktiski jauna sporta
zāle, izremontēs arī Kultūras pili. Sāksies
arī citu vērienīgu projektu īstenošana,
piemēram, ceļa pārvada pāri dzelzceļam
būvniecības pirmajā kārtā tiks izbūvēti
pievedceļi, promenādei Stropu ezera
krastā  -  celiņi un apgaismojums. Pro-
tams, turpināsim pilsētas ielu
asfaltēšanas darbus. Daugavpilī uz doto
brīdi ir 190 kilometri asfaltētu ielu, 4
kilometri – ar betona segumu, 2 kilo-

metri un 200 metri – ar bruģa segumu,
125 kilometri – grunts ceļi. Ir skaidrs, ka
ne viena, ne trīs gadu laikā tās visas
netiks noasfaltētas, taču pakāpeniski
situācija mainīsies. Šogad noasfaltēsim
vēl vismaz 19 ielas. 

– kā vēl pašvaldība var ietekmēt
visaktuālākās problēmas – bez-
darba – risinājumu?

– Visiem ir zināms, ka Dome nevar
nodarboties ar uzņēmējdarbību. Taču
pašvaldībai ir jāsniedz iedzīvotājiem ne-

pieciešamos pakalpojumus. Paplašinot
municipālo uzņēmumu iespējas, mēs, no
vienas puses, efektīvāk tērējam budžeta
līdzekļus, bet no otras puses, radām darba
vietas. Piemēram, SIA
„LABIEKĀRTOŠANA-D” 60 % stādu
pilsētas puķudobēm tagad izaudzē savā
siltumnīcā. Tādēļ uzņēmums ir palielinājis
darbinieku skaitu. DzKSU saviem spēkiem
veic dažādus darbus, tai skaitā municipālo
dzīvokļu remontu. Šo darbu veikšanai ir
izveidota speciāla brigāde.

Jaunajā Daugavpils budžetā ir arī tāda
pozīcija kā ekonomiskās aktivitātes
stimulēšana pilsētā. Par to ir runāts diez-

gan daudz, bet īsumā atkārtošu. Kā
mums piesaistīt uzņēmēju, kurš meklē
vietu jaunai rūpnīcai? Kāpēc viņš vēlēsies
ieguldīt naudu tieši Daugavpilī? Mūsu no-
vada pašvaldības ir panākušas valdības
lēmumu par Latgales speciālās
ekonomiskās zonas izveidošanu. Tā nav
kaut kāda norobežota teritorija. Ja firma
iegulda naudu ražošanā Daugavpilī, tad
pusi no investīcijām var atgriezt, saņemot
nodokļu atlaides. Par Eiropas fondu
līdzekļiem mēs veidojam arī ne-

pieciešamo infrastruktūru rūpnieciskajos
rajonos, tas ir, tur ir gan kanalizācija, gan
apgaismojums, Križu rūpnieciskajā zonā
plānojam atjaunot arī dzelzceļa atzaru.
Turklāt visur ir noslēgti līgumi ar
konkrētām firmām. Bet, lai piesaistītu vēl
vairāk investoru, rīkojām vērienīgu biz-
nesa forumu.

– ir pieaudzis arī finansējums
sociālajai nozarei, lai gan trūcīgo
personu skaits ir samazinājies.

– Jā, Dome pastāvīgi  piedāvā iespējas
izmantot dažādus pabalstu veidus, kā arī
palielina to skaitu un apjomu. Piemēram,
ir ieviests tāds jēdziens kā
maznodrošinātais, šis statuss tiek piešķirts
tiem, kuriem ienākumi uz vienu ģimenes
locekli ir 304 eiro. Šiem cilvēkiem,
attiecīgi, tiek nodrošināti dažādi atvieglo-
jumi. Daudzi atvieglojumi tiek piešķirti
pilsētniekiem neatkarīgi no viņu
materiālā stāvokļa. Bezmaksas braukšana
pensionāriem, skolēniem, pusdienas
bērniem. Katrs var pats aprēķināt, kādu
summu ietaupa viņa ģimene.

– vai turpināsies atpūtas vietu
attīstīšana?

– Noteikti. Stropos būs ne tikai
promenāde, bet arī atklātais baseins,
uzņēmēji šeit izveidos piedzīvojumu
parku „Tarzāns”. Turpināsim attīstīt arī
jauno parku Esplanādē. Kartodroms,
jauns futbola laukums pie Olimpiskā cen-
tra, vieglatlētikas manēža... Darbs jau
notiek, un tas tiek veikts plānveidīgi, tāpēc
drīzumā to visu mēs redzēsim savām
acīm, nevis tikai skicēs un rasējumos. . .
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daugavpils budžets 
2017. gadam pēc vairākiem
rādītājiem ir labākais pēdējo
gadu laikā. pirmkārt, 
pilsētas kasē ir par 35 % 
vairāk naudas nekā, piemēram,
pagājušajā gadā. 
otrkārt, ir piešķirts rekordliels
līdzekļu apjoms eiropas 
projektu ietvaros. 
treškārt, praktiski visas 
pilsētas ekonomikas sfēras 
ir saņēmušas papildus
finansējumu. 
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daugavpils celtnieki uzsākuši 
jaunu vērienīgu projektu apgūšanu

Februārī darbus uzsākušas ir jau piecas Firmas.
Četros būvniecības konkursos uzvarēja vietējās
kompānijas, vienā – rīgas, taČu noteiktus darbus 
kā apakšuzņēmēji veiks daugavpils celtnieki.
kopējās darbu izmaksas sasniegs 6 miljoni eiro.
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Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde būs pirmā ēka pilsētā ar īpaši augstu energoefektivitāti.



ekonomiskā darbība:
n ceļu būvniecība un uzturēšana,

mežsaimniecība – 6 491 932 eiro;
n dotācijas sabiedriskajam trans-

portam  – 4 319 488 eiro;
n dokumentācijas sagatavošana,

līdzfinansējums Eiropas projektiem un
to realizēšana – 5 542 481 eiro;

n Tūrisma attīstības un informācijas
aģentūra – 242 850 eiro.

apkārtējās vides aizsardzība:
n pilsētas sanitārā uzkopšana un

lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana –
2 045 791 eiro;

n pašvaldībai piederošo zemesga-
balu uzturēšana – 322 424 eiro.

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana:

n ielu apgaismojums, apzaļumo-
šana, bērnu rotaļu laukumi, video
novērošana, kapsētu uzturēšana – 5
384 953 eiro;

n pašvaldības programma privāt-
māju pieslēgšanai ūdensvadam un
kanalizācijai – 353 401 eiro;

n līdzfinansējums māju energo-
efektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumiem – 273 090 eiro.

kultūra, sports, atpūta:
n jauniešu vasaras nodarbinātības

programma – 214 742 eiro;
n vasaras nometņu organizēšana

– 158 178 eiro;
n pasākumi jauniešiem – 43 598

eiro;
n atbalsts profesionālajiem

sportistiem – 89 000 eiro;
n sporta un atpūtas infrastruktūras

uzturēšana un attīstība – 1 031 979
eiro;

n starptautisku festivālu un
pilsētas kultūras pasākumu
organizēšana – 598 662 eiro;

n jauniešu neformālās izglītības
centrs – 45 575 eiro;

n finansējums bērnu un jaunatnes

sporta skolai – 1 510 850 eiro;
n sporta bāzu uzturēšana un

attīstība – 964 392 eiro;
n sporta nometņu organizēšana –

151 287 eiro.

izglītība:
n skolēnu ēdināšanas apmaksa –

2 026 261 eiro;
n pašvaldības stipendijas, tai skaitā

ārstiem-rezidentiem – 296 105 eiro;
n skolu uzturēšana un pedagogu

darba samaksa – 30 949 809 eiro.

sociālā aizsardzība:
n pašvaldības sociālie pabalsti –

3 869 882 eiro;
n tsk. dzīvokļa pabalstam, malkas

iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās,
mājokļa pielāgošanai 1656381 eiro; 

n garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai  363240 eiro; 

n veselības aprūpes atbalstam (pa-
cientu iemaksām, medikamentu

iegādei, polisēm, ārstnieciskām
procedūrām)  731548 eiro;

n bērnu un pieaugušo cilvēku
ēdināšanai 395904 eiro;

n sociālām garantijām bāreņiem
un audžuģimenēm 210895 eiro;

n pabalstam bērna piedzimšanas
gadījumā 241200 eiro apmērā;

n pārējai palīdzībai 270714 eiro;
n pensionāru sociālās apkalpošanas

teritoriālais centrs – 1 443 838 eiro;
n bērnunams-patversme „Priedīte”

– 824 037 eiro;
n Bāriņtiesa – 226 733 eiro;
n sabiedrisko organizāciju atbalsta

fonds – 28 500 eiro.

sabiedriskā kārtība un drošība:
n pašvaldības policija – 1 858 300

eiro;
n detoksikācijas palāta – 92 000

eiro;
n Komunālās saimniecības

pārvaldes  glābšanas  dienests  –
205 309 eiro.. .
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Pilsētas budžeta Prioritātes 

kam tiks novirzīta nodokļu maksātāju nauda
Plānots, ka Pilsētas budžeta koPējie izdevumi 2017. gadā būs 113 842 266 eiro. kam konkrēti 
tiks tērēti daugavPiliešu nodokļi – galvenās Pozīcijas.
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n Izglītība – 44%

n Ekonomiskā darbība – 16%

n Municipālo teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana – 9%

n Vispārējās pārvaldes struktūras – 6%

n Sociālā aizsardzība – 10%

n Atpūta, kultūra, reliģija – 10%

n Sabiedriskā kārtība 
un drošība – 2%

n Apkārtējās vides aizsardzība – 2%

n Veselības aizsardzība – 1% 
(medicīna tiek finansēta no valsts 
budžeta, pašvaldība palīdz iegādāties 
atsevišķu aprīkojumu un apmaksā stipendijas 
ārstiem - rezidentiem)



4 APTAUJAS REZULTāTI

Sociologi piedāvāja daugavpiliešiem
izteikt konkrētāku viedokli par to, kas
padara viņu dzīvi mūsu pilsētā ērtāku un
kas raisa negatīvas emocijas. Aptaujas
rezultāti skaidri demonstrē pilsētnieku
kopējo noskaņojumu un viņu attieksmi
pret dzīvi pilsētā. Proti, lielākā daļa aptau-
jas dalībnieku (59 %) uzskata, ka pēdējo
trīs gadu laikā dzīve Daugavpilī ir kardināli
uzlabojusies.

Respondentiem tika piedāvāts sniegt
savu novērtējumu tai vai citai pilsētas
dzīves jomai, un praktiski visās jomās
aptaujāto vairākums pauda pozitīvu
vērtējumu.

Tā, piemēram, daugavpiliešus ļoti
iepriecina tīrība parkos, skvēros un
zaļajās zonās (93 % izteica pozitīvas
atsauksmes), sabiedriskā transporta
(92 %) un ūdensapgādes (88 %)
pakalpojumu kvalitāte. Tāpat arī
vairāk nekā 2/3 no sociologu
aptaujātajiem pilsētniekiem ir
apmierināti ar kultūras dzīvi (85 %),
skolu uzturēšanu (77 %), centralizētās
apkures nodrošināšanu (76 %),
sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanu (76 %), ielu apgaismo-
jumu (74 %), atbalstu veselīgam un
aktīvam dzīvesveidam (72 %),
bērnudārzu uzturēšanu (72 %).

Atbildība par visām šīm jomām gulstas
uz pašvaldības uzņēmumiem. Starp citu,
67 % iedzīvotāju, kas piedalījās SKDS
aptaujā, pozitīvi novērtē Daugavpils
pilsētas domes darbu. Kā vienus no
visveiksmīgākajiem pašvaldības sas-
niegumiem pilsētnieki vairumā gadījumu
minēja labiekārtošanas darbus, tai skaitā
ceļu un trotuāru stāvokļa uzlabošanos (37
%), parku un skvēru ierīkošanu un
uzlabošanu (18 %), bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanu (14 %). Turklāt Daugavpils
iedzīvotāji ir pauduši apmierinātību ar to,
kā Dome risina sociālos jautājumus.

Tajā pašā laikā 17 % respondentu izte-
ica viedokli, ka ir nepieciešams vēl vairāk
uzmanības pievērst labiekārtošanai, 14
% vēlētos redzēt aktīvāku darbu sociālajā
jomā. Tādējādi vieni un tie paši jautājumi
figurē gan pozitīvi novērtētajās jomās,
gan kā problēmas, kurām pēc pilsētnieku
viedokļa ir jāpievērš vēl lielāka uzmanība.
Tas ataino viedokļu dažādību un dod
pilsētas vadībai papildus stimulu, lai

kvalitatīvi un plānveidīgi turpinātu
iesākto darbu.

Daugavpilieši uzskata, ka ir jāpievērš
papildus uzmanība medicīnas iestāžu
pieejamības nodrošināšanai, kā arī ir
jāturpina sekmēt uzņēmējdarbības
attīstība. Jānorāda, ka Daugavpils pilsētas
domes vadība aktīvi strādā šajos virzienos.
Domes lēmums apmaksāt pensionāriem
4 dienas uzturēšanās stacionārā jebkurā
no 30 Latvijas slimnīcām – tas ir
ievērojams atbalsts pilsētniekiem, kuriem

ir nepieciešama ārstēšana. Sestdienās
Daugavpils reģionālajā slimnīcā (DRS)
pieņem dežūrārsts. Ir palielināts veselības
aprūpes pabalstu apmērs: medikamen-
tiem, plānveida operācijām. Reizi piecos
gados trūcīgās ģimenes var saņemt 150
eiro zobu protezēšanai. Daugavpils
reģionālā slimnīca ir ieguvusi jaunu sta-
tusu, kļūstot par Rīgas Stradiņa
universitātes studiju un pētniecības
klīnisko bāzi. Universitātes iekļaušana
starp slimnīcas akcionāriem paver jaunas

iespējas DRS attīstībai. Mūsu mediķiem
būs iespēja uz vietas saņemt augstskolas
profesoru konsultācijas, paaugstināt savu
kvalifikāciju, ieviest jaunākās ārstniecības
metodes. Rezidentiem, tas ir, jaunajiem
ārstiem tiek maksātas stipendijas ar
nosacījumu, ka viņi strādās Daugavpilī.
Tiek sniegts atbalsts arī studentiem, kuri
veiksmīgi nokārto sesiju. Pirms trīs
gadiem slimnīcā strādāja trīs jaunie ārsti,
tagad ir nodarbināti 34 jaunie speciālisti.
Slimnīcā strādā vairāk nekā 500

medmāsas. Lai iegūtu specializāciju, ir ne-
pieciešams turpināt mācības augstskolā.
Pēc DRS galvenā ārsta Reiņa Joksta
iniciatīvas tika saņemta universitātes
piekrišana tam, ka pasniedzēji brauks uz
Daugavpili, lai apmācītu mūsu
medmāsas. Pilsētas domes priekšsēdētājs
Jānis Lāčplēsis panāca to, ka Daugavpils
reģionālā slimnīca saņems ne tikai ie-
priekš paredzēto finansējumu 7 170 720
eiro apmērā, bet arī papildus 7 670 720
eiro slimnīcas attīstībai, tas ir, kopumā

gandrīz 15 miljonus eiro. Šie līdzekļi tiks
izlietoti jauna aprīkojuma iegādei un
medicīnisko pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai.

Uzņēmējdarbības attīstībai Daugavpils
pilsētas dome ir panākusi divu ilgtspējīgu
un vērienīgu uzņēmējdarbības atbalsta
instrumentu ieviešanu: uzsākusi darboties
Latgales speciālā ekonomiskā zona, tiek
veidotas rūpnieciskās zonas pilsētas
teritorijā. ERAF projekta „Ziemeļu
rūpnieciskās zonas infrastruktūras
attīstība: 1. kārta” (2013-2015) ietvaros
tika sakārtota Ziemeļu rūpnieciskās zonas
infrastruktūra – atjaunots ceļu segums un
inženiertehniskās komunikācijas. Kopējais
projekta finansējums bija 4 324 131 eiro
(ERAF: 3 173 602 eiro). Tiek gatavota
infrastruktūra potenciālajiem ražotājiem
mikrorajonā Čerepovo. Ņemot vērā esošo
rūpniecisko zonu Ķīmiķu mikrorajonā,
saskaņā ar jau parakstītajiem līgumiem
ar uzņēmējiem pilsētā tiks izveidotas vis-
maz tūkstoš jaunas darbavietas.

Trīs gadus Daugavpils pilsētas dome
piešķir grantus arī jauno uzņēmēju at-
balstam – viens projekts var pretendēt
uz finansējuma saņemšanu 7 tūkstošu
eiro apmērā. Uz šo brīdi jau 27 jaunie
uzņēmēji ir spējuši īstenot dzīvē savas
idejas, kopumā radot vairāk nekā 100
darbavietas. . .
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2016. gada beigās pētījumu 
centrs skds veica 
sabiedriskās domas 
aptauju mūsu pilsētā. 
75 % respondentu norādīja, 
ka ir apmierināti 
ar dzīvi daugavpilī.
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pilsētnieku vairākums 
domes darbu vērtē pozitīvi

Respondentiem tika piedāvāts sniegt 
savu novēRtējumu tai vai citai pilsētas dzīves jomai,
un pRaktiski visās jomās aptaujāto vaiRākums 
pauda pozitīvu vēRtējumu.
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Šodien jau ir grūti iedomāties, ka vēl
pirms dažiem gadiem Daugavpils
cietokšņa teritorijā bija tikai pamestas
ēkas ar izsistiem logiem, bet vaļņi un
aizsarggrāvji aizauga ar kokiem un
krūmiem. Cietokšņa atdzimšanā
nozīmīga loma bija tam, ka kādreizējā
štāba ēkā pēc rekonstrukcijas tika izvi-
etota policijas pārvalde. Blakus esošais
skvērs 2016. gadā tika nodots
pašvaldībai. Šogad tur tiks veikta
dendroloģiskā analīze. Citiem vārdiem
sakot, speciālisti pārbaudīs visus kokus,
noteiks to stāvokli, sastādīs plānu parka
sakārtošanai un nākotnē tajā atkal dar-
bosies strūklaka un atjaunota tiks lapene. 

Tūristus piesaista ne tikai Marka Rotko
mākslas centrs, Kultūras un informācijas

centrs, kas izvietojies bijušajā
ūdenstorņa ēkā, bet arī par Eiropas
struktūrfondu līdzekļiem atjaunotie
Nikolaja vārti, kordegardes ēka
(sardzes ēka), ar laukakmeņiem
bruģētā Nikolaja iela. Ir arī suvenīru
veikals un „Atmiņu lāde”, kur var
aplūkot un pielaikot senlaicīgus tērpus.

Taču blakus labiekārtotajām
teritorijām vēl aizvien atrodas pirms
pusotra gadsimta celtās ēkas ar aizna-
glotiem logiem. Arī tās ir jāsakārto.
Pašvaldība plāno ar Eiropas fondu
palīdzību veidot jaunus un interesantus
objektus.

Pretī M. Rotko mākslas centram atrodas
unikāla Pulvera noliktavas ēka. Tas faktiski
ir akmens termoss ar gaisa slāni starp
sienām. Kā to izmantot? Ideju ieteica pati
dzīve. Mūsu pilsētā dzimušais
pasaulslavenais Latvijas keramiķis Pēteris
Martinsons novēlēja savu unikālo kolek-
ciju Marka Rotko mākslas centram.
Būdams daudzu starptautisku konkursu
laureāts, viņš darbojās dažādos žanros,
veidoja brīnišķīgas keramikas skulptūras.
Krājumos ir eksponāti, no kuriem var
izveidot lielisku pastāvīgo ekspozīciju.
Diemžēl mākslas centrā tam nepietiek
vietas. Latvijas un Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros ir
sagatavots kārtējais projekts tūrisma
attīstībai, kas paredz agrākās pulvera no-
liktavas ēkā  izveidot „Martinsona māju”.
Pašlaik projekts ir nodot vērtēšanai
Briselē, tā īstenošanai Daugavpils
pretendē saņemt 1,2 miljonus eiro.

Blakus ir vēl viens objekts, kuru pilsēta
cer atjaunot par pārrobežu sadarbības

fonda līdzekļiem, - tas ir viens no
kazemātiem. Tā atjaunošanai ir ne-
pieciešams pusmiljons eiro. Šo projektu
ir plānots īstenot partnerības program-
mas ietvaros ar Lietuvu un Baltkrieviju.
Ja projekts tiks atbalstīts, tur tiks izvietota
vēl viena keramikas ekspozīcija.

Lemjot par tās vai citas ēkas tālāku iz-
mantošanu, jāņem vērā īpašumtiesību
jautājumi, jo ne visas būves cietoksnī
pieder pašvaldībai. Daļa no ēkām atrodas
valsts īpašumā, daļa tika privatizētas vēl
90.-tajos gados un šodien pieder
privātīpašniekiem. 2016. gadā ar Min-
istru kabineta lēmumu vairākas ēkas, tai
skaitā bijušās Kara aviācijas inženieru
skolas darbnīcu  ēka Imperatora ielā 8,
tika nodotas pašvaldības īpašumā. Šo
kompleksu veido trīs korpusi un pa-
galms. Ēka ir bēdīgā stāvoklī, remonts
ir jāsāk no jumta. Šajā ēkā tiks izvietots
Tehnikas un industriālā mantojuma
muzejs. Kultūras ministrija atbalstīja šo
projektu. Ēkas atjaunošanai pilsēta cer
iegūt aptuveni 3 miljonus eiro.
Eksponātus ir gatavi piešķirt gan daži
Rīgas muzeji, gan privātkolekciju
īpašnieki. Kā zināms, mūsu pilsētā ir
cilvēki, kas atjauno vecos automobiļus,
motociklus un citu tehniku. Bet cilvēku,
kurus tas interesē, ir ne mazāk  par
mūsdienu mākslas cienītājiem.

Mazo pulvera noliktavas ēku Nikolaja
ielā 15 pašvaldība izpirka no
privātīpašnieka. Tā ir labā stāvoklī, tomēr
bez remonta, protams, neiztikt. Jau ir
sagatavots un iesniegts izskatīšanai
atbildīgajām institūcijām projekts, kas
paredz šeit izveidot stikla darbnīcu un

smēdi. Meistari pilsētā ir, un šādas
darbnīcas, bez šaubām, ieinteresēs gan
pilsētniekus, gan tūristus. Nākotnē
Cietoksnī veidosies savdabīga meistaru
pilsētiņa. Varēs apskatīt, kā senatnē šuva
kleitas, kā izgatavoja dažādus priekšme-
tus un kā sāka izmantot dažādus
mehānismus. Daudzi tūristi speciāli iero-
das Daugavpilī, kad šeit norisinās intere-
santi pasākumi. Muzeju nakts, festivāls
„Dinaburg-1812”, skandināvu cīņas
mākslu cienītāju festivāls un citi. Šīgada
maijā ir ieplānota Martas balle, kad
notiks karnevāls, kurā viesus satiks
Pēteris I ar sievu Katrīnu I. Atgādināsim,
ka saskaņā ar vienu no versijām impera-
tores bērnība noritēja Višķos.

Pienācis laiks padomāt arī par
tūristiem, kas ierodas pilsētā ar
personīgajām automašīnām un trei-
leriem. Cietokšņa attīstības plānos ir
stāvvietas ierīkošana šādām karavānām
jeb dzīvojamajiem treileriem.  Arvien
biežāk jauniešu grupas vēlas rīkot
Cietoksnī koncertus. Ir ideja izveidot
vasaras estrādi vietā, kur jau ir amfiteātris
skatītāju vietu iekārtošanai. 

Pašvaldība strādā pie tā, lai attīstītu
Daugavpils cietoksni un palielinātu
tūristu skaitu. Jau šobrīd ir redzami
paveiktā darba rezultāti, un tas veicina
arī pakalpojumu nozares attīstību. Līdz
ar tūristu skaita pieaugumu arī uzņēmēji
būs gatavi atvērt  šeit kafejnīcu vai
nelielu viesnīcu.

Jau šodien ik katrs pa jaunajiem pas-
taigu celiņiem var aiziet līdz Cietoksnim
un savām acīm pārliecināties par to, cik
daudz pārmaiņu tajā ir noticis. 

2016.gadā Daugavpils cietoksni
apmeklēja par 19 % 
vairāk tūristu nekā pirms gada.
Marka Rotko mākslas centrā 
vien pabija vairāk 
nekā 120 tūkstoši cilvēku. 
Ēkā, kurā kādreiz 
atradās kazarmas, 
šodien tiek rīkotas 
visdažādāko modernās 
mākslas veidu izstādes. 
22. martā Daugavpilī notiks 
kontaktbirža, 
kuras laikā tūrisma firmas 
varēs uzzināt 
par jaunajiem tūrisma 
objektiem un virzieniem.

Jauni objekti Cietoksnī: 
no tehnikas muzeja līdz koncertzālei
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Runā iedzīvotāji: populārākie
pašvaldības lēmumi un programmas

Jana Kezika: “Mana un Tatjanas
firma “ChuCha ChaCha” nodarbojas
ar bērnu svinību organizēšanu. Tas
bija mūsu sapnis, kuru īstenot
mums palīdzēja pašvaldības jauno
uzņēmēju atbalsta programma
“Impulss”. Tā ir ļoti laba iespēja gan
uzsākt savu uzņēmējdarbību, gan
iegūt pārliecību par saviem
spēkiem. Mēs šajā nozarē darbo-
jamies jau vairāk nekā trīs gadus,
un līdz pat šim brīdim mūs nebeidz
pārsteigt neiedomājami aktīvi
vecāki un viņu pārsteidzoši
zinātkārie bērni. Tieši šādas
ģimenes liek mums pastāvīgi
attīstīt mūsu firmu”.

Zinaīda Kazakeviča: “Mēs kopā ar
kolēģi Jeļenu strādājam pensionāru
klubā Križos. Veicot sabiedrisko darbu,
es bieži izmantoju sabiedrisko trans-
portu. Turklāt pati apmeklēju
kulinārijas pulciņu, dziedu ansamblī
“Družba” un nodarbojos veselības
grupā Dienas centrā Apavu
kombināta rajonā. Un zināt, maksāt
par katru braucienu 43 eiro centus –
tas ir ļoti neizdevīgi. Nesen es aizgāju
pensijā un sāku izmantot sabiedrisko
transportu bez maksas. Esmu ļoti
pateicīga pilsētas domei par šo
iespēju. Tagad es ietaupu vismaz 20
eiro mēnesī”.

Līga Vaidere: “Es dzīvoju Dau-
gavpils novadā, taču gandrīz katru
dienu esmu Daugavpilī. Varu teikt,
ka jaunatnei šeit ir daudz iespēju
lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Notiek
daudzi pasākumi, kuru rīkošanā jau-
nieši var palīdzēt organizatoriem kā
brīvprātīgie. Es domāju, ka tieši
brīvprātīgais darbs palīdz jaunatnei
pilnveidoties.
Runājot par notikumiem, kuri ir
visspilgtāk palikuši atmiņā, vēlos
minēt festivālu “Artišoks” un Holi
krāsu skrējienu, kurš pagājušajā
gadā norisinājās pirmo reizi un kurā
es pati piedalījos. Daugavpilij tas bija
kaut kas neparasts! Agrāk redzēju
sociālajos tīklos šādu skrējienu
fotogrāfijas no citām pilsētām, taču
nekādi nebija izdevies turp
aizbraukt. Bet te – pats Holi at-
brauca uz Daugavpili! Tik daudz
pozitīvu atmiņu un emociju!”

Kate Stroža: “Es mācos dizaina un mākslas vidusskolā “Saules
skola”. Tās sniegtās zināšanas un prasmes ļauj mums piedalīties re-
publikas un starptautiska mēroga konkursos. 2016. gada beigās
Latvijas komandas sastāvā es devos uz prestižo konkursu Euroskills,
kur ieguvu otro vietu un sudraba medaļu modes tehnoloģiju jomā.
Mūsu skolas rekonstrukcijas darbi ir patīkams satraukums mums,
tās studentiem. Mēs ar nepacietību gaidām brīdi, kad varēsim
pārcelties uz jaunajām telpām. Nesen tika atklāts skolas galvenā
korpusa trešais stāvs, kur atrodas mūsdienīga un plaša bibliotēka,
kā arī atpūtas zona. Šeit, tāpat kā citās telpās, tiek organizētas
mākslas izstādes. Visbiežāk, protams, tās ir skolas audzēkņu darbu
izstādes. Manuprāt, mūsu “Saules skolā” ir radīta ļoti mājīga
gaisotne. Es priecājos, ka Daugavpilī ir atvērts arī Marka Rotko
mākslas centrs, ko bieži apmeklē mūsu skolas studenti. Centrā mēs
apmeklējam lekcijas, piedalāmies meistarklasēs un radošajās
darbnīcās un, protams, apmeklējam daudzās izstādes”.

Alla Fiļipova-Timčenko: “Mēs
dzīvojam Naujenes pagastā, un
“iziešana sabiedrībā”, tas ir, brau-
ciens uz pilsētu, vienmēr ir nelieli
svētki. Mūsu ģimenē ir divi bērni:
Alise (6 gadi) un Maksims (1,5 gadi),
un mēs cenšamies pēc iespējas
vairāk brīvā laika pavadīt kopā ar
viņiem. Izdomāt, ko darīt pilsētā, ir
samērā vienkārši, jo daudz kas jau ir
izdomāts mūsu vietā. Piemēram,
mums ļoti patīk bērnu rotaļu

laukumi Daugavpilī. Rotaļu komplekss, kas šovasar tika atklāts Centrālajā
parkā, ir piemērots dažāda vecuma bērniem. Tas ir ļoti svarīgi, dodoties
pastaigāties ar diviem bērniem!”

Maksims Petrakovs: “Esmu rezidents-interns Daugavpils reģionālajā
slimnīcā. Ir ļoti svarīgi, ka slimnīcas vadība aktīvi meklē jaunus
speciālistus un piedāvā karjeras izaugsmes iespējas nākotnē. Tieši tas
bija iemesls manai izvēlei par labu Daugavpilij. Stabilitāte un
perspektīvas  sniedz pārliecību par rītdienu.”
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Aleksandrs Ivanovs: „Es vadu sabiedrisko
organizāciju „Street Spirit”. Mūsu mērķauditorija
ir pilsētas aktīvie un sportiskie jaunieši. Tāpēc es
priecājos par jaunajiem objektiem pilsētā: sporta
trasi Stropos, skeitparku Esplanādē. Pagājušajā
gadā mēs kopā ar biedrību „D-team” šajā
skeitparkā sarīkojām pirmo pasākumu –
ekstremālo sporta veidu un roka festivālu „Ed-
Fest 2016”. Tas bija iespējams tikai pateicoties
tam, ka pilsētā ir izveidots šāds parks, un mūs atbalstīja pašvaldība. Šogad mēs
noteikti atkal rīkosim šo festivālu, tikai jau daudz augstākā līmenī. Mums vēl ir
daudz ideju arī par citiem objektiem pilsētā un ir ļoti patīkami, ka pilsētas domes
vadība atbalsta šīs idejas. Tāpēc mums priekšā ir jauni pasākumi, lai piesaistītu
jauniešus sportiskam dzīvesveidam”.

Ilona Likova: „Man ir divi skolas
vecuma bērni – 9 un 13 gadus
veci. Es labi atceros tos laikus, kad
mēs nodevām naudu vecākās
meitas ēdināšanai skolā. Šodien
abi mani bērni saņem bezmaksas
ēdināšanu skolā. Lai arī viņi ne
vienmēr apēd to, ko viņiem
piedāvā, taču es zinu, ka viņiem
vienmēr vismaz ir pieejamas siltas
un veselīgas pusdienas. Pēc
stundām dēls dodas uz sporta
nodarbībām, abi aktīvi izmanto
iespēju bez maksas braukt
tramvajā. Tādējādi mūsu ģimene
katru mēnesi ietaupa  aptuveni 35
eiro par sabiedrisko transportu un
55 eiro par ēdināšanu. Mācību
gada laikā šī summa veido aptu-
veni 900 eiro”.

Aleksandrs Zļenko: „Kā zināms,
ir izveidota Latgales speciālā
ekonomiskā zona. Esmu
uzņēmuma SIA East Wear valdes
loceklis. Mēs nodarbojamies ar
zviedru zīmola Fristads Kansas
darba apģērbu šūšanu.
Uzņēmums ir ieguldījis investīcijas
aprīkojumā un darba apstākļu
uzlabošanā. Plānojam turpināt
ieguldījumus, lai attīstītu ražošanu
un palielinātu darbavietu skaitu.
Iesniegsim pieteikumu darbībai
SEZ statusā, kas ļaus uzņēmumam
apmaiņā pret investīcijām saņemt
nodokļu atvieglojumus. Mēs
tiecamies pēc ilgtspējīgas un
veiksmīgas uzņēmuma darbības,
tāpēc katra iespēja saņemt
finansiālu atbalstu tiek vērtēta
pozitīvi”.

Evita Sergejeviča: „Vasarā
mums kopā ar vīru un bērniem
patīk pavadīt brīvo laiku pie
pilsētas ūdenstilpēm. Nav
iespējams neievērot, kā pēdējo
pāris gadu laikā ir mainījusies ter-
itorija ap daudzām no tām! Ir izvei-
doti īsti atpūtas parki, kur ir gan
zaļā zona, gan bērnu rotaļu
laukumi, gan pludmale, gan vietas,
lai nodarbotos ar sportu. Pietiek
vien tur iegriezties, lai redzētu, cik
daudz pilsētnieku šodien
pastaigājas un atpūšas vietās, kas
vēl pavisam nesen līdzinājās
nezālēm aizaugušiem klajumiem”.

Normunds Stefanovičs: “Man
ir 25 gadi, esmu jaunais
uzņēmējs. Attīstu savu kompāniju
“CleanUp Solutions”, kas sniedz
profesionālas augstspiediena
tīrīšanas pakalpojumus. Es varēju
atvērt savu uzņēmumu, pate-
icoties dalībai pašvaldības grantu
programmā “Impulss” – mana
biznesa ideja saņēma atbalstu un
es to varēju īstenot dzīvē. Pilsētas
domes atbalsts tiek augstu
novērtēts, it īpaši jauno
uzņēmēju vidū”.

Valentīna Nipāne: “Ilgu laiku es biju
pensionāru organizācijas ”Dauteks”
priekšsēdētāja, taču veselības dēļ noliku
savas pilnvaras. Līdz šim brīdim esmu mūsu
organizācijas goda locekle, daru daudzas li-
etas, piemēram, organizēju mūsu biedrības
locekļiem telefonsakarus, veselības
apdrošināšanu. Tāpēc nākas daudz izmantot
sabiedrisko transportu. Mēs kopīgi gādājām,
lai ieviestu bezmaksas braukšanu

pensionāriem no 75 gadiem, tas jau bija kļuvis par labu atspaidu veciem
cilvēkiem. Pēc tam Dome ieviesa bezmaksas braukšanu no 70 gadiem,
bet tagad jau no 63 gadiem. Tas ir tāds atbalsts mūsu pensionāriem! Pen-
sijas ir nelielas, vidēji aptuveni 250 eiro mēnesī. Ar šādiem ienākumiem
cilvēki vienkārši nevar atļauties apmaksāt sev ārstēšanos, lai gan veselības
problēmu mūsu vecumā ir pietiekoši. Tagad Dome apmaksā mums četras
dienas slimnīcā, un ne tikai mūsu pilsētas slimnīcā, bet arī citās Latvijas
slimnīcās – pateicoties tam, pensionāri ietaupa gandrīz 40 eiro!”

Vanda Mihailova: „Es vadu Daugavpils
invalīdu biedrību. Jāatzīmē, ka šobrīd mūsu
pilsētā ļoti daudz tiek darīts cilvēku ar
ierobežotām iespējām labā. Tas skar gan
sociālo palīdzību, gan vides pieejamības
uzlabošanu. Veselam cilvēkam dažbrīd nav
saprotams, kādam nolūkam ir paredzētas
dzeltenās līnijas vai trotuāra reljefa bruģis,
kāpēc pie gājēju pārejām uz dambja ir
izveidotas tik sarežģītas konstrukcijas.
Pirmajā gadījumā tas ir brīdinājums
vājredzīgajiem par to, ka priekšā ir ceļa
braucamā daļa. Savukārt nobrauktuves
ļauj cilvēkiem invalīdu ratiņos nokļūt no viena mikrorajona uz citu. Kad pie mums
ierodas viesi no citām pilsētām, viņi vienmēr ar sajūsmu norāda uz to, ka pandusi
ir ne tikai pie ieejas mūsu biedrības telpās, bet arī pilsētas domē, zobārstniecības
poliklīnikā un citās vietās.  Šobrīd lielākā daļa municipālo uzņēmumu ir aprīkoti
ar speciālām palīgierīcēm, lai tur varētu iekļūt invalīdi.  Sociālajam dienestam ir
speciāls transports invalīdiem, pateicoties kuram var ne tikai aizbraukt pie ārsta,
bet arī apmeklēt dažādus sabiedriskos pasākumus. Pašvaldība sniedz lielu
palīdzību sabiedriskajām organizācijām, tai skaitā arī tām, kas apvieno invalīdus.
Mēs dodamies ekskursijās, rīkojam sporta sacensības un izstādes. Šobrīd ir pat
grūti iedomāties, ka bija laiks, kad invalīds bija ieslēgts četrās sienās un praktiski
nebija iespējas satikties ar citiem cilvēkiem un normāli dzīvot. Savukārt nesen
notikušajā invalīdu konferencē mēs uzzinājām par pašvaldības plāniem.
Tuvākajos gados tiks izdarīts vēl vairāk, un tas priecē”. 
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1. programma (Domes 2010. gada
11. novembra saistošie noteikumi
nr. 39 ). Pasākumi un atbalsta
apmērs:

l bēniņu pārseguma siltināšana – 60
%;

l tehniskā projekta izstrāde un
energosertifikāta saņemšana tālākai
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanai – 80 %;

l karstā ūdens apgādes un apkures
sistēmas modernizācija ar mērķi ieviest
katra dzīvokļa patērētās siltumenerģijas
uzskaiti – 60 %.

Galvenie nosacījumi:
l mājas pārvaldīšanas tiesību

pārņemšana,
l vismaz 65 % dzīvokļu īpašnieku at-

balsts lēmumam par to vai citu pasākumu
veikšanu mājā.

2. programma (Domes 2010. gada
11. novembra saistošie noteikumi
nr. 39). Pasākumi un atbalsta
apmērs:

ldurvju un logu nomaiņa kopli-
etošanas telpās – 30 %;

l karstā un aukstā ūdens apgādes
cauruļu siltināšana – 50 %;

l jumta seguma atjaunošana – 25
%;

ljumta seguma atjaunošana, ja
vienlaicīgi tiek veikta bēniņu siltināšana
– 30 %.

Galvenie nosacījumi:
l nav jāpārņem mājas pārvaldīšanas

tiesības – var vienkārši pieņemt lēmumu
par piedalīšanos programmā iedzīvotāju
kopsapulcē,

lvismaz 75 % dzīvokļu īpašnieku at-
balsts lēmumam par to vai citu pasākumu
veikšanu mājā.

3. programma (Domes 2015. gada
12. februāra saistošie noteikumi nr.
10).Pasākumi un atbalsta apmērs:

l braucamās daļas, trotuāra at-
jaunošana; autostāvvietas izbūve vai
pārbūve – līdz 10 000 eiro, taču ne vairāk
kā 50 % no kopējām darbu izmaksām;

l apgaismojuma ierīkošana vai at-
jaunošana – līdz 2 500 eiro, taču ne vairāk
kā 50 % no kopējām darbu izmaksām;

l piegulošā zemesgabala
labiekārtošana: bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana, apzaļumošana, soliņu, atkri-
tumu urnu uzstādīšana utt. – līdz 3 000
eiro, taču ne vairāk kā 50 % no kopējām
darbu izmaksām;

l daudzdzīvokļu māju atjaunošana
(piemēram, balkonu remonts, mājas ne-
sošo konstrukciju atjaunošana) – līdz 10
000 eiro, taču ne vairāk kā 50 % no
kopējām darbu izmaksām.

Galvenie nosacījumi:
lmājas pārvaldīšanas tiesību

pārņemšana,
lvismaz 65 % dzīvokļu īpašnieku at-

balsts lēmumam par to vai citu pasākumu
veikšanu mājā.

katrai no šīm programmām ir papildus
nosacījumi, ar kuriem var iepazīties
augstākminētajos pašvaldības saistošajos
noteikumos. Var vērsties arī pēc
konsultācijas un palīdzības mājas
apsaimniekojošajā organizācijā. 

Viena māja var piedalīties uzreiz visās
programmās un noteiktas programmas
visos pasākumos – attiecībā uz to nav
nekādu ierobežojumu. Otrā no
minētajām programmām ir jauna, šīs
izmaiņas saistošajos noteikumos domes
deputāti pieņēma 2017. gada sākumā.

Pēc tam, kad ir noformēti visi doku-
menti un nepieciešamais dzīvokļu
īpašnieku skaits ir pieņēmis lēmumu par
piedalīšanos kādā no līdzfinansējuma
programmām, jautājumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu izskata un
pieņem Mājokļu komiteja un vēlāk – visi
domes deputāti. Jautājumus par domes
finansiālā atbalsta saņemšanu māju re-
montam var adresēt Mājokļu komitejas
priekšsēdētājam vladislavam
bojarūnam. Viņš pieņem iedzīvotājus
pilsētas domes 303. kabinetā (kr.
valdemāra 1). Iepriekšējais pieraksts pa
tālruni 65404343, 25903030.
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ŠOBrīd daugaVPILī darBOJaS TrīS PrOgraMMaS, ar kuru PaLīdzīBu Var IegūT PaŠVaLdīBaS LīdzfInanSēJuMu daudzdzīVOkļu 
MāJu reMOnTaM un energOefekTIVITāTeS PaaugSTInāŠanaI, kā arī PIeguLOŠO TerITOrIJu LaBIekārTOŠanaI:
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kā saņemt naudu mājas remontam 
no pilsētas budžeta

MājAs, kAs sAņēMUšAs DoMEs AtbAlstU 
DAžāDU DARbU vEIkšAnAI 2016. gADā:

Imantas iela 11 Bēniņu siltināšana 23 094 18 475
Stacijas iela 127 Bēniņu siltināšana 1 936 1 549
Saules iela 66 Bēniņu siltināšana 2  819 1 691
Vienības iela 25 Bēniņu siltināšana 5 236 3 142
Lāčplēša iela 40 Bēniņu siltināšana 4 085 2 451
Otrā Preču iela 25 Bēniņu siltināšana 6 524 3 914
Puškina iela 52 Bēniņu siltināšana 17 126 10 175
Smilšu iela 103* Trotuāra asfaltēšana, apzaļumošana 8 387 4 193

Stāvvietas paplašināšana un ierīkošana 16 722 7 906
Tartu iela 9 Braucamās daļas remonts, stāvvietas ierīkošana 23 234 11 617
Saules iela 12 Stāvvietas ierīkošana, ceļa seguma atjaunošana 4 612 2 306
Jātnieku iela 91* Stāvvietas paplašināšana un ierīkošana 9 822 4 941

Balkonu atjaunošana 19 245 11 643
Malu iela 11 Piegulošās teritorijas apzaļumošana 2 933 1 774
Jātnieku iela 14 Mājas ārējās sienas siltināšana 11 548 5 774

Adrese Darbu veids Izmaksas, EUR
Projekta daļa, ko apmaksā
pašvaldība, EUR**

* viena māja var saņemt līdzfinansējumu dažādās programmās
** dažos gadījumos faktiski izmaksātā summa mainījās projekta realizācijas gaitā mainīto izmaksu dēļ.
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Sociālās palīdzības un sociālo pakalpo-
jumu pilnveidošana un attīstība bija un
ir viena no Daugavpils pilsētas domes
darbības prioritātēm. Pateicoties 2016.
gadā veiktajai Sociālā dienesta
reorganizācijai, ir izdevies novirzīt tieša-
jam darbam ar klientiem vairāk
speciālistu. Atklāti iedzīvotāju ap-
kalpošanas punkti pilsētas mikrorajonos.
Apmeklētājus sāka uzņemt Klientu ap-
kalpošanas centrs Lāčplēša ielā 39, kur
kopā ar Sociālo dienestu drīz strādās arī
Latvijas Sarkanā Krusta nodaļa.
Izstrādāta sistēma iesniegumu ies-
niegšanai visu veidu palīdzības
saņemšanai elektroniskā veidā portālā
www.latvija.lv.

Pilsētas dome plānveidīgi strādā pie
tā, lai sociālā palīdzība būtu pieejama
lielākam pilsētnieku skaitam – ir
pieņemti desmitiem svarīgu lēmumu par
izmaiņām esošajos noteikumos un
izstrādāti jauni saistošie noteikumi
sociālajā jomā. Ir palielināts atbalsts
ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un
cilvēkiem, kas saņem minimālo darba
algu. 

Pēdējo trīs gadu galvenie jaunieve-
dumi:

n pabalstu apmērs tiek
palielināts vairākas reizes gadā,
līdzīgi kā paplašinās arī pabalstu
saņēmēju loks un pieaug ienākumu
robeža, līdz kurai daugavpilieši var
vērsties sociālās palīdzības saņemšanai;

n visiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri
ir sasnieguši LR likumdošanā noteikto
pensijas vecumu, ir tiesības bez mak-
sas izmantot pilsētas sabiedrisko
transportu;

n bērna piedzimšanas pabalsts
ir palielināts divas reizes – līdz 300
eiro, un tas ir lielākais starp citām Latvi-
jas lielajām pilsētām;

nDaugavpilī ir ieviests
maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss. Pilsētnieki, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
3 mēnešu laikā nepārsniedz 80 % no
minimālās algas (rēķinot, ka minimālā
alga ir 380 eiro mēnesī, šobrīd tie ir 304
eiro), var iegūt šo statusu, kas paredz
pašvaldības atbalstu apkures un citu
komunālo pakalpojumu apmaksai,
veselības aprūpei, atlaidi elektroenerģijai
un nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī

pilnu ēdināšanas apmaksu bērniem
pirmsskolas izglītības iestādēs;

n ikviens pilsētas iedzīvotājs, ja ir
ārsta atzinums par steidzamas operācijas
nepieciešamību, var saņemt atbalstu
operācijas apmaksai līdz 1500 eiro
apmērā;

n kompensācija par 4 dienu
ārstēšanos stacionārā pensionāriem un
invalīdiem tiek izmaksāta ne tikai par
uzturēšanos Daugavpils reģionālajā
slimnīcā, bet vēl 29 stacionāros visā
Latvijā. Ir ieviests pabalsts 15 eiro
apmērā izdevumu segšanai, kas ir
saistīti ar iestāšanos citas pilsētas slimnīcā;

n maznodrošinātas personas vai
ģimenes statuss tiek piešķirts uz 12

mēnešiem, gaidīšanas laiks tā
saņemšanai ir sarucis līdz divām nedēļām;

n ir ieviesti jauni materiālā atbal-
sta veidi: līdz 30 eiro gadā skolas formas
iegādei bērniem no maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm; 150 eiro reizi piecos
gados zobu protezēšanai trūcīgajiem;
pirts apmeklējuma apmaksa daudzbērnu
ģimenēm, kurām mājās nav vannas; 5
eiro mēnesī televīzijas abonentmaksas
segšanai gulošiem I un II grupas
invalīdiem un citi;

n daudzbērnu ģimenēm nav
jāmaksā par bērnu ēdināšanu
bērnudārzos;

n trūcīgā statusu var saņemt, ja
īpašumā ir vasarnīca vai zemesga-

bals, kuru kadastrālā vērtība
nepārsniedz 5000 eiro, kā arī
transportlīdzeklis, kurš ir iesniedzēja
īpašumā vairāk nekā divus gadus;

n piešķirot pabalstus
daudzbērnu ģimenēm, tiek ņemts
vērā tikai ienākumu līmenis, nevis
piederošais īpašums;

n bāreņi un bez vecāku gādības pa-
likušie bērni līdz 24 gadu vecumam var
saņemt no pašvaldības ne tikai
dzīvokli, bet arī palīdzību komunālo
pakalpojumu apmaksai;

n iesniegumu pabalsta
saņemšanai siltumenerģijas apmak-
sai var iesniegt visa gada garumā,
nevis tikai noteiktā laika periodā;

n klientu ērtībai ēdināšanas pa-
balstu tagad var saņemt kā
kompensāciju naudā.

Līdz ar augstākminētajiem jaunieve-
dumiem, Daugavpils sociālās aizsardzības
sistēma ir daudzpusīga, progresīva un
taisnīga. Jo zemāks ir cilvēka ienākumu
līmenis, jo ar lielāku atbalstu no
pašvaldības puses viņš var rēķināties. Ir
paredzēts īslaicīgs atbalsts tiem, kas
nonākuši krīzes situācijā – pēkšņi zaudēja
galveno ienākumu avotu, nokļuva
nelaimes gadījumā utt.

Saskaņā ar statistikas datiem pilsētā
samazinās trūcīgo iedzīvotāju skaits.
Tomēr to līdzekļu apjoms, kas katru
gadu tiek piešķirti sociālo pabalstu iz-
maksai daugavpiliešiem, ar katru gadu
pieaug. Tas ļauj apgalvot, ka pilsētas
iedzīvotāju dzīves līmenis kopumā
uzlabojas: viņu vidējie ienākumi ir
lielāki, bet palīdzība no pašvaldības
puses – vēl intensīvāka.

Arvien lielāks pilsētā dzīvojošo ģimeņu
skaits izlemj laist pasaulē otro, trešo, ce-
turto un nākamos bērnus. Daugavpils
pilsētas domes vadība stiprina viņu
pārliecību par rītdienu, piedāvājot
vispusīgu atbalstu sadzīves un finansiālo
jautājumu risināšanā. Arī pensionāriem,
invalīdiem, pirmspensijas vecuma
iedzīvotājiem un citām sociāli
neaizsargāto personu kategorijām ir
paredzēti Domes ieviestie statusi un
atvieglojumi. Informāciju par tiem var
iegūt, zvanot Sociālā dienesta konsul-
tantiem pa tālruni 65440926, rakstot
uz e-pastu soclp@soclp.lv, kā arī
klātienē Lāčplēša ielā 39.. .
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Sociālā aizsardzība
Kādus jaunus atbalsta veidus pilsētniekiem ir ieviesusi pilsētas dome 
pēdējo trīs gadu laikā

Daugavpils Sociālais dienests pieņem iesniegumus no saviem klien-
tiem elektroniskā veidā. Tas ir ātri un ērti pirmām kārtām pašiem kli-
entiem. Mājaslapā www.soclp.lv ir pieejama instrukcija soli pa solim
par to, kā iesniegt iesniegumu statusa saņemšanai vai pagarināšanai,
kā arī pabalstu saņemšanai. Klientu identifikācija šajā gadījumā tiek
veikta ar internetbankas  starpniecību, tāpēc šo pakalpojumu var iz-
mantot ikviens, kuram ir bankas konts un pieslēgts internetbankas
pakalpojums jebkurā no kredītiestādēm Latvijā. 

DER ZINĀT

Ēkā Lāčplēša ielā 39 sāka darbu Sociālā dienesta 
Sociālās palīdzības nodaļa.
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2017. gadā ceturto reizi daugaVPils
Pilsētas dome Pieņems Pieteikumus no
Pilsētas iedzīVotājiem, kuri Vēlas uzsākt
saVu uzņēmējdarbību. PašValdības at-
balsts tiek īstenots, Piešķirot naudas
grantus Programmas ”imPulss” ietVaros.

Pagājušajā gadā pašvaldības finansējumu savu
biznesa ideju realizācijai saņēma 8 jaunie
uzņēmēji, bet programmas ”impulss” trīs gadu
īstenošanas laikā  atbalstīti 27 projekti. Pateicoties
to realizācijai, daugavpilī  radītas vairāk nekā 100
jaunas darbavietas. saskaņā ar programmas „im-
pulss” noteikumiem viena biznesa projekta
īstenošanai var tikt piešķirti 7000 eiro. granta pre-
tendentam ir jāsagatavo biznesa plāns un sava
projekta prezentācija. Pirms  uzsāks pieteikumu
pieņemšanu dalībai programmā „impulss”, ko
varēs izdarīt no aprīļa līdz augustam, tiks rīkoti
vairāki informatīvie pasākumi, kuros visiem intere-
sentiem  izstāstīs, kā pareizi sagatavot un iesniegt
projektus. sekojiet informācijai pašvaldības
mājaslapā http://www.daugavpils.lv un
īstenojiet savas biznesa idejas ar daugavpils
domes atbalstu!

KĀ KĻŪT pAR pROGRAMMAS 
„IMpulSS” DAlĪbNIEKu

KĀ SAŅEMT NODOKĻu 
ATVIEGlOJuMuS
koPš 2017. gada sākuma darbojas lat-
gales sPeciālā ekonomiskā zona (sez),
dalībai kurā Var Pieteikties uzņēmēji,
kuri Plāno attīstīt saVu darbību mūsu
reģionā. 

zonas robežas nav iepriekš noteiktas, tāpēc šis
statuss ar latgales sez valdes lēmumu var tikt
piešķirts ikvienai teritorijai, kur uzņēmējs ir
gatavs attīstīt savu biznesu. attīstība šajā
gadījumā nozīmē investīcijas: materiālās (ēkās,
ražošanā, tehnikā un aprīkojumā) un
nemateriālās (patentu saņemšanai un
tehnoloģiju apgūšanai).

investējošais uzņēmums var saņemt atlaidi līdz
80 % nekustamā īpašuma nodoklim un peļņas
nodoklim. atlaides procents tiek aprēķināts
individuāli katrā atsevišķā gadījumā un ir atkarīgs
no diviem faktoriem: uzņēmuma lieluma (mikro,
mazs, vidējs vai liels uzņēmums) un ieguldīto
investīciju apjoma.

Pretendentiem latgales sez teritorijā
strādājoša uzņēmuma statusa iegūšanai ir
jāiesniedz izskatīšanai speciālās ekonomiskās
zonas valdē dokumentu pakete, ar pilnu doku-
mentu sarakstu un paraugiem var iepazīties
mājaslapā http://www.latgale.lv.

sīkāku informāciju par prasībām
uzņēmumiem, kas pretendē uz šī statusa
saņemšanu, un par statusa piešķiršanas kārtību
var iegūt, sazinoties ar latgales sez valdi pa e-
pastu (lsez@latgale.lv) vai pa tālruni
26511047.

KuR NOFORMĒT bĒRNA
pIEDzIMšANAS pAbAlSTu
koPš 2017. gada 1. janVāra Vienreizējā
bērna Piedzimšanas Pabalsta aPmērs, ko
Piešķir daugaVPils Pilsētas dome, ir 300
eiro. 

galvenais nosacījums tā saņemšanai ir viena
vai abu vecāku dzīvesvietas deklarācija daugavpils
pilsētā pēdējo deviņu mēnešu laikā. Pabalstu var
saņemt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas
fakta reģistrācijas. iesniegumu pabalsta
saņemšanai var iesniegt dzimtsarakstu nodaļā,
reģistrējot bērnu. šim nolūkam vienam no
vecākiem (ja viņi ir stājušies laulībā) vai abiem
vecākiem (ja viņu attiecības nav oficiāli reģistrētas)
ir jāierodas 3. kabinetā Raiņa ielā 27 (1.
stāvā). Pieņemšanas laiks:

n pirmdienās un ceturtdienās – no 9.00 līdz
14.00;

n otrdienās – no 8.00 līdz 14.00;
n trešdienās – no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00

līdz 17.00;
n piektdienās – no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00

līdz 16.00.
iesniegumu var arī iesniegt daugavpils pilsētas

domes informācijas birojā Kr. Valdemāra ielā 1
(1. stāvā), uzrādot bērna dzimšanas apliecību un
norādot tās personas bankas kontu, kas iesniedz
iesniegumu. 

KĀ NOKĻŪT
VASARAS NOMETNĒ 
Pilsētas domes sPorta un jaunatnes de-
Partamenta jaunatnes nodaļa nodarbo-
jas ar nometņu organizēšanu Vasaras
Periodā.

reģistrācija vasaras nometnēm mājaslapā
https://jaunatne.daugavpils.lv sadaļā
„bērnu nometnes” tiks uzsākta sestdien, 8.
aprīlī, plkst. 10.00!

Pašvaldības organizētajās nometnēs varēs
atpūsties 890 bērni. lielākais skaits nometņu ir
ieplānots jūnijā. nometnes ilgs 19-20 dienas,
ceļazīmes maksās no 73 līdz 91 eiro. ceļazīme uz
diennakts (14 diennaktis) skautu nometni sporta
bāzē „dzintariņš” (jūlijā) maksās 124 eiro. 

jūnijā tiks organizētas divas nometnes, uz
kurām nevarēs pieteikties iepriekš norādītajā
mājaslapā. tā būs nometne bērniem ar īpašām
vajadzībām un nometne poļu tautības bērniem.

KĀ STRĀDĀ 
DOMES INFOCENTRS
Pilsētas domes ēkā kr. Valdemāra ielā 1 (1.
stāVā) darbojas informācijas centrs. tā
darbinieki Palīdz Pilsētniekiem saņemt at-
bildes uz daudziem jautājumiem: kurā
PašValdības struktūrVienībā Vērsties, kā
Pierakstīties uz Pieņemšanu Pie dePutātiem
un domes Vadības, kā iniciēt konkrētas
situācijas izskatīšanu domes komitejās un
komisijās. šeit ir Pieejamas iesniegumu Vei-
dlaPas, noderīgu kontakttālruņu tema-
tiskie saraksti, informatīVas brošūras un
cita noderīga informācija. 

infocentram ir tāds pats darbalaiks, kā domei:
pirmdienās – no 8.00 līdz 18.00, no otrdienas
līdz ceturtdienai – no 8.00 līdz 17.00,
piektdienās – no 8.00 līdz 16.00. Starp citu,
nav obligāti jāierodas klātienē – var piezvanīt
pa tālruni 65404399 vai 65404344. 

Pilsētnieku iesniegumi un jautājumi tiek
pieņemti arī uz elektronisko pasta adresi
info@daugavpils.lv. atbildes tiek nosūtītas uz
iesniedzēja norādīto adresi. gadās, ka tas aizņem
vairākas dienas, par ko pilsētnieki tiek vienmēr
informēti. jānorāda, ka tuvākajā laikā domes
informācijas centrs strādās arī sestdienās.
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