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2 AKTUāLI

Par to, kā norit šis darbs, pilsētnieki
zina diezgan maz, bet tieši šobrīd tiek
lemts par to, kas tiks paveikts – no
sociālajiem atvieglojumiem līdz konkrētu
ielu remontam. Uz jautājumiem atbild
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Jānis Lāčplēsis.

– pastāvēja lielas bažas sankciju
kara un attiecību ar kaimiņvalstīm
dēļ. kāda ir pašreizējā finansiālā
situācija pilsētā?

– Raksturojot situāciju vienā vārdā –
stabila. No kurienes ienāk nauda pilsētas
makā? Daugavpils var izmantot pilsētas
budžeta un Eiropas fondu līdzekļus (ja
projekti tiek atbalstīti) un naudu, ko
piešķir valsts. Runājot pavisam īsi, var
teikt, ka mēs cenšamies piesaistīt pilsētai
maksimālu naudas daudzumu no visiem
iespējamajiem avotiem, turklāt
rīkojamies ar to ļoti apdomīgi. 

Budžetu pirmām kārtām veido
ienākuma nodokļa ieņēmumi. Visi plāni
tiek izpildīti, tas nozīmē, ka lielākajai
daļai daugavpiliešu ienākumi nav
samazinājušies. Vēl jo vairāk, katru gadu
budžets pieaug par 2-3 miljoniem eiro.
Jo vairāk līdzekļu mēs saņemsim no val-
sts un Eiropas fondiem, jo vairāk iespēju
būs īstenot savas programmas.
Piemēram, lai nodrošinātu bezmaksas
braukšanu sabiedriskajā transportā
pensionāriem un skolēniem, var izman-
tot tikai pilsētas budžeta līdzekļus.
Savukārt tramvaja sliežu remontam,
jaunu tramvaju iegādei, ceļiem ir
iespējams iegūt līdzekļus no ES. Un jo
vairāk ir Eiropas fondu līdzekļu dažādām
pilsētas vajadzībām, jo vairāk iespēju
efektīvi izmantot pilsētas budžetu. Tāpēc

šī gada budžetā miljons eiro tika atvēlēts
tam, lai prasmīgi un detalizēti sagatavotu
Eiropas projektus. Pēdējo trīs gadu laikā,
rīkojot būvniecības objektu konkursus,
cenas ir ievērojami samazinājušās, un
tādējādi ietaupītā nauda tiek novirzīta
atpūtas zonu labiekārtošanai un bērnu
rotaļu laukumiem. Tā rezultātā, īstenojot
visas programmas, mēs noslēdzam gadu

ar budžeta proficītu, tas ir, ieguvām par
8 miljoniem eiro vairāk, nekā iztērējām. 

– tad kāpēc pilsēta ņem kredītus?
– Princips ir tas pats – naudai ir

jāstrādā pilsētnieku labā. Pašvaldībai ir
tiesības saņemt kredītu tikai noteiktiem
mērķiem. Piemēram, tiem pašiem
Eiropas projektiem. Un tas ir ļoti izdevīgi

– izdevumi tiks ātri atmaksāti.
Līdzfinansējums var sasniegt 85 procen-
tus. Šogad pašvaldībai ir ļauts ņemt
kredītu nekustamā īpašuma iegādei, jo
visi saprot: tieši šobrīd ir iespējams lēti
iegādāties tos objektus, kuri ir ne-
pieciešami pilsētas attīstībai. Piemēram,
iegādājāmies zemes gabalu, kur tiks
būvēts ceļa pārvads, teritoriju Stropos,

kur būvēsim atklāto baseinu, bijušo cehu
„Daiļrade”, kura vietā tiks uzbūvēts jauns
„Saules skolas” korpuss.

–  šī gada budžetu jūs raksturojāt
ar vārdu ‘stabilitāte’, kā vērtējat
nākamā gada budžetu?

– Droši vien pareizais vārds būs
‘izrāviens’. Domāju, ka tuvākajos gados

divos pilsētā tiks radītas aptuveni
tūkstoš jaunas darbavietas. Mēs
centāmies panākt un panācām Saeimas
un valdības lēmumu par Latgales
speciālās ekonomiskās zonas izveidi ar
nodokļu atvieglojumiem. Veidojam
infrastruktūru tiem, kuri ir gatavi atvērt
uzņēmumu. Ir noslēgusies Ziemeļu
rūpnieciskās zonas bijušās ķīmiskās
šķiedras rūpnīcas teritorijā pirmā kārta.
Ir sagatavoti projekti citu rūpniecisko
zonu atjaunošanai – tur, kur tās agrāk
ir bijušas, tas ir, Čerepovas un Gajoka
mikrorajonā un gaļas kombināta rajonā.
Turklāt tieši par Eiropas naudu. Katrā
gadījumā ir konkrēti uzņēmēji, kas ir
gatavi atvērt vai paplašināt ražošanu.
Tie nav tikai solījumi, tie ir reāli projekti,
kuri jau tiek īstenoti vai drīzumā tiks
paveikti. Jāmin vēl kāda lieta. Ziniet, ar
kādu nopietnu problēmu mēs
saskaramies? Mums trūkst projektētāju,
viņi nepaspēj izpildīt pašvaldības
pasūtījumus. Bet, atšķirībā no
privātfirmām, pašvaldība nevar noalgot
vairāk cilvēku par papildus naudu, visu
reglamentē konkursa noteikumi. Varu
nosaukt vēl vienu problēmu, ar kuru
mums nāksies saskarties rīt – celtnieku
trūkums. Ceru, ka tas būs iemesls tam,
lai no pilsētas aizbraukušie šīs nozares
speciālisti atgrieztos atpakaļ. At-
griežoties pie nākamā gada budžeta.
Protams, galvenā izdevumu pozīcija –
tā ir izglītība. Būs arī jaunas sociālās
programmas. Ir ļoti daudz projektu
atpūtas zonu attīstībai. Promenāde
Stropos un Daugavas krastā, jauni
bērnu rotaļu laukumi katrā
mikrorajonā – tas viss ir iekļauts
nākamā gada plānos. 

– vai budžeta apspriešanas gaitā
ienāk daudz priekšlikumu, tai skaitā
no deputātiem?

– Protams, gan no deputātiem, gan
dažādiem dienestiem. Ir divi skaidri
kritēriji: cik ļoti tas ir nepieciešams
pilsētniekiem un vai ir finansiālās iespējas
īstenot to vai citu ideju.  Piemēram,
plānojām piešķirt bezmaksas braukšanu
sabiedriskajā transportā Daugavpils
iedzīvotājiem, kas sasnieguši 65 gadu ve-
cumu, bet deputāts V. Bojarūns ierosināja
citu kritēriju – Latvijā noteikto
pensionēšanās vecumu. Parēķinājām –
budžets ļauj to izdarīt. Praktiski visi
lietderīgie priekšlikumi ir iekļauti budžetā
un noteikti tiks īstenoti. . .
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jau kopš oktobra domē 
arvien biežāk izskan frāze: 
„tiek apspriests nākamā gada
budžets”. visas pašvaldības
struktūrvienības iesniedz 
savus priekšlikumus, 
budžeta komisija tos izskata, 
apspriež, iebilst, piekrīt, 
vārdu sakot, sēžu zālē dienu 
no dienas rit spraiga diskusija,
kurai ir jānoslēdzas ar galvenā
finanšu dokumenta izstrādi,
kurā tiks detalizēti aprakstīts
tas, cik naudas ir pilsētas rīcībā
un kam šī nauda tiks izlietota. 
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jānis lāčplēsis: „Budžeta ienākumi 
par 8 miljoniem eiro pārsniedz izdevumus”

Mēs cenšaMies piesaistīt pilsētai MaksiMālu 
naudas daudzuMu no visieM iespējaMajieM avotieM,
turklāt rīkojaMies ar to ļoti apdoMīgi.
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Daudzi maldās, uzskatot, ka Sociālā
dienesta klienti – tie ir tikai sociāli
nelabvēlīgi cilvēki. Daugavpils
pašvaldība uzskata par savu
pienākumu sniegt finansiālu palīdzību
arī visnotaļ labvēlīgām ģimenēm ar
bērniem. Lūk, ko par to saka Sociālo
jautājumu komitejas priekšsēdētājs,
Daugavpils Domes vicemērs Pēteris
Dzalbe: „Visā valstī pastāv trūcīgas per-
sonas statuss, kad ienākumi uz vienu
ģimenes locekli ir mazāki par 128,06
eiro mēnesī. Taču mūsu pašvaldībā mēs
ieviesām tādu jēdzienu kā
maznodrošināta persona. Tie ir cilvēki,
kuru ikmēneša ienākumi uz rokām
sastāda mazāk nekā 80 % no
minimālās mēnešalgas. Piemēram, ja
ģimenes galva nopelna 450 eiro pēc
nodokļu nomaksas, bet viņa
dzīvesbiedre – 280 eiro, un viņiem ir
bērns, tad ienākumi uz vienu ģimenes
locekli ir mazāki nekā 296 eiro mēnesī,
un viņi var saņemt maznodrošinātas

ģimenes statusu. Pašvaldība sniegs
viņiem atbalstu apkures apmaksai un
dotēs bērna ēdināšanu bērnudārzā 100
% apmērā. Viņiem arī pienākas
atvieglojumi elektroenerģijas apmak-
sai. reālā ekonomiskā situācija ir tāda,
ka mums ir jāatbalsta ģimenes, kur abi
vecāki ir strādājošie.”

Jāatzīmē, ka maznodrošinātā statuss
tagad tiek piešķirts uz gadu. Tas
nozīmē, ka cilvēkam ir jāierodas
Sociālajā dienestā tikai reizi gadā, un
viņš var izmantot visus iepriekšminētos
atvieglojumus.

Savukārt trūcīgā statuss (ienākumi
līdz 128,06 eiro mēnesī) tiek piešķirts
tikai uz trīs mēnešiem – tāda ir valsts
likumu prasība. Pēteris Dzalbe uzsver,
ka vēl pavisam nesen cilvēkiem nācās
gaidīt 30-40 dienas, kamēr tika ies-
niegti un izskatīti dokumenti kārtējai
statusa pagarināšanai. „Šobrīd mums ir
izdevies saīsināt šo termiņu līdz 10-15
dienām. Mūsu mērķis – pārtraukumi

ne vairāk kā uz 2-3 dienām. Ir arī citi
jaunievedumi sociālajā sfērā – klientu
pieņemšana piecas dienas nedēļā bez
pusdienu pārtraukumiem. Tas bija
iespējams palielinot  to Sociālā dien-
esta darbinieku skaitu, kuri strādā tieši
ar klientiem un samazinot

administrāciju. Vēlos vērst uzmanību arī
uz to, ka šogad privātmāju
iedzīvotājiem, kuriem ir
maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir
iespēja bez maksas pieslēgties pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem,”
norāda vicemērs.

Summa, kas tiek izmaksāta
pilsētniekiem pabalstos no pilsētas
budžeta, katru gadu pieaug. „2015.
gadā – 3,1 miljons eiro, bet 2016. gadā
– 3,8 miljoni eiro. Jaunie pabalstu veidi
ir pieprasīti: 108 daudzbērnu ģimenes
(kurās ir trīs un vairāk bērni) saņēma
palīdzību apkures apmaksai, 123 bērni
no daudzbērnu ģimenēm saņēma bez-
maksas ēdināšanu bērnudārzos, 63
pensionāri izmantoja iespēju pavadīt
četras dienas kādā no stacionāriem
Latvijā, ko apmaksā pašvaldība (turklāt
gandrīz 3,5 tūkstoši pensionāru, pate-
icoties šim atbalsta veidam, ārstējās
Daugavpils reģionālajā slimnīcā).
Gandrīz 4,5 tūkstošiem pilsētnieku
piešķirts maznodrošinātā statuss ar
attiecīgajiem atvieglojumiem,”
pastāstīja Pēteris Dzalbe. . .
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3SAbIeDrībA

Pilsētnieku sociālajam atbalstam 
piešķirti 3,8 miljoni eiro

Izglītības ministrija ir veikusi peda-
gogu atalgojuma reformu, kopumā
palielinot mērķdotāciju skolotāju algām,
bet tajā pašā laikā samazinot ienākumus
ģimnāziju un vakarskolu pedagogiem,
skolotājiem ar augstu profesionālās
kvalifikācijas līmeni. Saskaņā ar ministri-
jas plāniem visiem pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem būtu jāsaskaras ar
atalgojuma samazināšanos, taču Dau-
gavpils dome to nepieļāva, palielinot
skolotāju algu par vienu slodzi no saviem
līdzekļiem. 

Vienlaikus mūsu pašvaldība turpina
izglītības iestāžu energoefektivitātes
paaugstināšanas, rekonstrukcijas un
modernizācijas projektu īstenošanu. To
kopējā vērtība būs aptuveni 5 miljoni eiro. 

„Divas Daugavpils skolas ir
saglabājušas savu vietu Latvijas
labāko skolu trijniekā savā kategorijā.
Savukārt skolēnu skaits mūsu skolās

ir pieaudzis par 150 skolēniem,”
norāda Jānis Dukšinskis.

Izmaiņas skāra arī sporta jomu. 2016.
gadā  izveidots jauns departaments, kurā
apvienotas divas struktūras – Sporta
pārvalde un Jaunatnes departaments.
„Pirmkārt, sporta jomā bija daudzas
darba organizācijas problēmas, auditi
uzrādīja nopietnus pārkāpumus, un
nonāca pat tiktāl, ka atsevišķos
jautājumos Domei nācās vērsties
tiesībsargājošās iestādēs. Šobrīd, pate-
icoties šai reorganizācijai, situācija
mainās uz labo pusi. Jaunā sporta un jau-
natnes departamenta vadība strādā pie
taisnīgas un caurskatāmas finansējuma
piešķiršanas sistēmas privātajiem sporta
klubiem un sporta skolai. Otrkārt, divu
struktūru apvienošana ļaus kopīgiem
spēkiem rīkot masu pasākumus jau-
niešiem un radīt atbilstošus apstākļus
veselīga dzīvesveida piekopšanai,” skaidro

Jānis Dukšinskis. Ar Domes deputātu
lēmumu pilsētas sporta objektu ap-
saimniekošana ir nodota Daugavpils
Olimpiskajam centram. „Tādējādi mēs
ietaupījām budžeta līdzekļus vairākās
pozīcijās, un darbs tiek veikts daudz
rūpīgāk,” komentē pirmais vicemērs.
Jānis Dukšinskis uzskata, ka pilsētā tiek

turpinātas iepriekš izveidojušās sporta
un kultūras tradīcijas, taču parādās arī
jauni festivāli, skrējieni, plenēri,
sacensības un citi pasākumi, kas
piedāvā daugavpiliešiem
daudzveidīgākas brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Pilsētas vadība
plāno arī turpmāk strādāt šajā virzienā.. .
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Izglītības un sporta jomā, kas Daugavpils pilsētas domē 
ir priekšsēdētāja pirmā vietnieka Jāņa Dukšinska pārziņā, 
šogad ir notikušas ievērojamas izmaiņas.
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Pieaug skolēnu skaits mūsu skolās

2016. gadā ir veikta Daugavpils Sociālā dienesta reorganizācija, 
un klientu ērtībai ieviesta virkne jauninājumu.
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4 PErSPEKTīVaS

Par konkrētiem pilsētas domes pro-
jektiem stāsta izpilddirektore Inga Gold-
berga.

– kad tika veikts vairāku ielu
kapitālais remonts, pilsētnieki
sūdzējās, ka viss esot pārrakts.
Tagad var dzirdēt sakām, ka pilsētā
netiek veikti būvdarbi, kur ir jauni
projekti?

– Daudzi būs pārsteigti, taču Eiropas
fondi darbojas saskaņā ar plānu. Kārtējais
plānošanas periods sākās 2014. gadā,
divus gadus valdība saskaņoja noteiku-
mus, kādi projekti tiks atbalstīti. Fondos
nedrīkst vērsties tikai ar ideju: nebūtu
slikti Daugavpilī uzbūvēt promenādi!
Visam ir jābūt sagatavotam – gan
tehniskajai dokumentācijai, gan tāmēm,
gan pamatojumam, kā tas ietekmēs
pilsētas attīstību. Mēs bijām pilnā
gatavībā, tāpēc jau esam saņēmuši atbal-
stu vērienīgu projektu realizācijai. Līdz šī
gada beigām  izsludinās konkursu par ceļa
pārvada būvniecību, kas savienos Ķīmiķu
ciematu un pilsētas centru, apejot
dzelzceļa sliežu ceļus. Kopējā šī projekta
vērtība ir 21 miljons eiro. Tāpēc atkal viena
no pilsētas ielām ar intensīvu transporta
kustību tiks pārrakta, un tajā strādās
tehnika. Noslēdzas ‘papīru kārtošana’ jau-
najam tramvaju projektam: būs
pagarināts trešais tramvaja maršruts līdz
Neredzīgo biedrībai un slimnīcai, iepirkti
jauni tramvaju vagoni. Tiks īstenots arī
Grīvas iedzīvotājiem svarīgs projekts, kas
beidzot darīs galu teritoriju applūšanai
palu laikā. Nenosaukšu visus projektus,
tikai atgādināšu, ka tuvāko gadu laikā,
pateicoties Eiropas projektiem, pilsēta
saņems 70 miljonus eiro, tas ir, vēl vienu
gada budžetu.

– Šādos objektos noteikti būs
darbs celtniekiem. kādi vēl projekti
var palīdzēt risināt bezdarba
problēmu?

– Pašvaldības uzdevums ir radīt
labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai.
Minēšu piemēru. Savulaik Mežciemā
atvēra firmas „Kover” ražotni, kas nodar-

bojas ar zarnu apstrādi desu produkcijai.
Iedzīvotāji sūdzas par smakām, savukārt
uzņēmēji norāda, ka, ja viņi pametīs
pilsētu, tad tiks zaudētas 60 darbavietas.
Taču mums ir gatavs projekts rūpnieciskās
zonas atjaunošanai gaļas kombināta
rajonā – par Eiropas naudu. Firma ir ne
tikai gatava uz turieni pārcelties, bet
piekrīt arī divreiz palielināt darbavietu
skaitu. Turklāt ražotne atradīsies tālu no
dzīvojamajām mājām. 

Ne visi zina par to, ka bijušās ķīmiskās
šķiedras rūpnīcas teritorijā, kur ir izvei-
dota Ziemeļu rūpnieciskā zona, šobrīd
darbojas vairāk nekā divdesmit
uzņēmumi. Ir uzsākti projekti arī citu
rūpniecisko zonu attīstībai – tiek ierīkoti
ceļi, atjaunots apgaismojums. Es vēlos
uzsvērt, ka Dome saņem naudu šiem

projektiem tikai pēc tam, kad ar
konkrētiem uzņēmējiem tiek parakstīta
vienošanās par to, ka viņi ir gatavi iz-
mantot šo jauno infrastruktūru sava biz-
nesa uzsākšanai vai paplašināšanai. Tas
nozīmē, ka viss, ko mēs būvējam,
noteikti būs pieprasīts. Ir milzīga interese
no uzņēmēju puses, tāpēc Domes pūles
šajā gadījumā noteikti sevi attaisnos. 

–  ir siltinātas skolas un vairums
bērnudārzu. vai šajā virzienā darbs
turpināsies?

– Mēs noteikti sakārtosim visus
bērnudārzus. 26. pirmsskolas izglītības
iestādē, piemēram, jau ir uzsākti
energoefektivitātes paaugstināšanas
darbi. 3., 13. un 16. vidusskolā, kā arī
Krievu licejā ir ieplānots iekštelpu re-
monts un jaunas tehnikas iegāde.
Drīzumā  veiks arī vērienīgu Valsts
ģimnāzijas un Saskaņas pamatskolas
rekonstrukciju, kas pārcelsies uz citu
ēku. Man kā profesionālai arhitektei
ļoti patīk „Saules skolas” rekonstrukcijas
projekts. Beidzot mainīsies skats,
iebraucot pilsētā no Saules ielas puses.
Vēl nesen, veicot pagriezienu uz centru
no dambja, acu priekšā pavērās bijušā
ceha „Daiļrade” drupas. Šajā vietā būs
jauns skolas korpuss, kas izdaiļos
pilsētas vēsturisko daļu. 

– pilsētā joprojām ir vairākas
pamestas ēkas. vai nevarētu arī to
izskatu padarīt pievilcīgāku?

– Daudzas no tām pieder
privātpersonām. Tāpat kā „Saules sko-
las” attīstības projekta gadījumā, mēs
izpērkam objektus, ja tie ir vajadzīgi
pilsētai,  ja izdodas vienoties par
pieņemamu cenu. Tā Dome iegādājās
bijušās slimnīcas ēkas Siguldas ielā. Tās
atjaunojot, mēs plānojam paplašināt
pilsētas pansionātu, jo tā pakalpojumi

ir ļoti pieprasīti iedzīvotāju vidū. Jau
esošās pansionāta ēkas Stropos tiks
siltinātas.

Pašvaldība plāno arī atvērt
poliklīniku Jaunās Forštates rajonā. Šim
mērķim atbilst ēka Minskas ielā 1 –
mēs jau esam sākuši to savest kārtībā.

– vai eiropas nauda tiks
novirzīta cietoksnim?

– Bez šaubām! Gatavojamies
piedalīties vairākos pārrobežu projek-
tos, pateicoties kuriem plānojam at-
jaunot vēsturiskās vietas Cietoksnī un
atklāt jaunus tūrisma objektus.
Cietoksnī drīzumā būs atvērti arī
privātie muzeji. Šis fakts vēlreiz
apliecina, ka pilsētas dome rīkojas
pareizi. Cietoksnis kļūst par populāru
tūrisma objektu, kā arī piesaista privātā
biznesa investīcijas.

– dažās pilsētās ar es fondu at-
balstu ir uzbūvētas jaunas
koncertzāles. vai daugavpils to
neplāno darīt?

– Mūsu Kultūras pils koncertzāle
ir tik labi rekonstruēta, ka šobrīd
neatpaliek no citiem līdzīgiem ob-
jektiem. Saprotiet, ir svarīgi ne tikai
apgūt Eiropas naudu, bet arī saprast,
kā pēc tam uzturēt par to uzbūvētos
objektus. Daugavpils dome cenšas
saprātīgi izlietot šo naudu. Ir labāk
sakārtot jau esošos infrastruktūru,
nekā uzbūvēt daudz skaistu un jaunu
ēku, bet pēc tam nezināt, ko ar tām
iesākt.

Starp citu, mēs plānojam siltināt
Kultūras pili. Līdz 2017. gada beigām
tā iegūs pavisam jaunu un pievilcīgu
izskatu.. .
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kas tiks būvēts pilsētā 
tuvākajā laikā? vai izdosies 
izmantot eiropas naudu 
jaunajiem projektiem? 
vai būs radītas 
jaunas darbavietas? 
atbildes uz šiem 
jautājumiem interesē 
daudzus pilsētniekus.

jaunie projekti mainīs daugavpils tēlu

Tuvāko gadu laikā, paTeicoTies eiropas projekTiem,
pilsēTa saņems 70 miljonus eiro, Tas ir, 
vēl vienu gada budžeTu. 
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5KuLtūRA

Starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls „ReStArt”
jau ir kļuvis par mūsu pilsētas vizītkarti. Šogad tas
norisinājās piekto reizi, un festivāla programmā bija
28 pasākumi. Lūk, tikai daži no tiem: slavenās
latviešu operdziedātājas Ingas Kalnas koncerts,
Pleskavas apgabala filharmonijas simfoniskā
orķestra uzstāšanās, folkgrupa „Otava Yo” no
Sanktpēterburgas, tradicionālie Rīgas ielas svētki,
šoreiz – kā pastaiga, bet galvenie svētku dalībnieki
bija paši daugavpilieši, u.c.

2016. gada vasaras jaunums –  brīvdabas koncerti Dubrovina parkā katru piektdienu un sestdienu.
Kori „Daugava”, „Forte”, „Rūta”, vokālā studija „Pērlītes”, pūtēju orķestris „Daugava”, deju kolektīvi
„Laismeņa”, „Saime”, „Atbalss”, radošas jauniešu muzikālās grupas, ielu vingrotāji, cirka mākslinieki,
ābolu, Medus un ķiploku  svētki un vēl daudzi citi – vārdu sakot, vasaras vakaros nebija laika gar-
laikoties.

AIzejOŠā gADA 

II Starptautiskais kara vēstures rekonstruk-
cijas klubu festivāls „Dinaburg-1812”
Cietoksnī – pilsētnieki un pilsētas viesi
iejutās 19. gadsimta atmosfērā. Spriežot
pēc skatītāju un dalībnieku skaita, interese
par šo pasākumu arvien pieaug. Šoreiz
kaujās piedalījās jau desmit klubi no Latvi-
jas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un
Polijas. Pirmajā festivālā piedalījās tikai
četri klubi.

spilgtākienotikumiPilsēta nosvinēja savu 741. dzimšanas dienu
ar devīzi „Daugavpils ir ģimene!”. Svētku
gājiens, avio šovs, gadatirgus, radošo
kolektīvu uzstāšanās, dažādu stilu un virzienu
mūzika, teātra priekšnesumi, cirka numuri,
Ainara Mielava, grupu „Astro`n`out”, „Elpa”,
„Splin”, Allas Duhovas baleta „Todes” koncerti,
sporta sacensības, līgavu parāde, uguņošana
– pasākumu programma bija piesātināta un
daudzveidīga.

Daugavpilī pirmo reizi norisinājās „HOLI krāsu skrējiens”. Katrs dalībnieks
piedzīvoja daudzkrāsainu emociju varavīksni startā, pārsteigumus tā gaitā un
grandiozu finišu.  Vasaras krāsainākajā skrējienā piedalījās 228 cilvēki, 109 no
tiem bija bērni.

Populārās Muzeju nakts iet-
varos visi interesenti pirmo
reizi varēja apmeklēt Dau-
gavpils pilsētas domes ēku,
kur iepazinās ar ēkas vēsturi,
interesantām izstādēm,
paviesojās mēra kabinetā,
sēžu zālē un visi, kas vēlējās,
varēja ierakstīt video
apsveikumu pilsētas svētkos.
Jāatzīst, ka interese bija liela
– pilsētas domi apmeklēja
vairāk nekā 1000 cilvēku.

Muzikālais augusts, kurš notika jau ceturto gadu pēc kārtas.
To ir iecienījuši pilsētnieki un pilsētas viesi. Šoreiz koncertos
piedalījās mūziķi un solisti no Latvijas, Spānijas, Lietuvas,
Vācijas, Ukrainas un Krievijas: neatkārtojamais Gorka Her-
mosa, Daugavpils akordeonistu orķestris, bigbends „MIRAGE
JAZZ ORCHESTRA” un Ieva Kerēvica, Ilona Bagele un Latvijas
Nacionālās operas mūziķi, Čerņigovas Filharmonijas estrādes
mākslinieki, „St.Petersburg Musette Ensemble” solisti Svet-
lana Stavicka un Vladimirs Ušakovs un vēl daudzi citi. 

Pirmo reizi tika organizēta Latvi-
jas Starptautiskā keramikas
biennāle, kas norisinājās Marka
Rotko mākslas centrā un bija
veltīta pasaulslavenajam latviešu
keramiķim, daugavpilietim
Pēterim Martinsonam. Par
centrālo notikumu kļuva izstāde,
kurā piedalījās mākslinieki no
visas pasaules. Keramiķu

aktivitāte bija pārsteidzoša: pieteikumus iesniedza 298 mākslinieki no 44 valstīm.
Biennāles laikā keramiķi no 7 valstīm radīja savus mākslas darbus, ar kuriem pēc
biennāles noslēguma varēja iepazīties visi centra apmeklētāji.



6 LABIEKāRToŠANA

Uzņēmuma “Labiekārtošana D”
vadītājs Sergejs Blagoveščenskis
pastāstīja, ka katra no uzņēmuma
struktūrvienībām 2016. gadā ir
paveikusi lielu darba apjomu. Un,
lielā mērā pateicoties katra
darbinieka pūlēm, Daugavpils ar
katru dienu kļūst skaistāka un ērtāka
dzīvošanai.

n Ir sakārtoti 299 bērnu rotaļu
laukumi pagalmos, veikts visu soliņu
kapitālais remonts Centrālajā parkā, A.
Pumpura skvērā un Dubrovina parkā,
ar koka pārklājumu siltināti vairāk nekā
simts soliņi sabiedriskā transporta
pieturvietās. 

n Pilsētas ielās veikts bedrīšu re-
monts 3879 m2 platībā, uzstādīts jauns
apgaismojums Aveņu skvērā Jaunajā
Forštatē, veikta ielu bruģēšana 2800 m2
platībā, uzbūvēti 870 m2 asfalta trotuāru,
aprīkoti 7 jauni bērnu rotaļu laukumi, at-

jaunots grunts segums pilsētas ielās
3440 km garumā, izremontēti 1174 m2

pagalmu teritoriju.
n Pateicoties uzņēmuma

“Labiekārtošana D” apzaļumošanas
iecirkņa darbībai, pilsētas puķudobes
pavasara un vasaras periodā rotāja 123
884 dažādi ziedi un augi, 87 tūkstoši no
tiem  izaudzēti uzņēmuma siltumnīcās.
Starp citu, kopējā puķudobju platība
Daugavpilī ir 5774 m2.

n Uzņēmuma darbinieki pļāva
zālienu 619 ha platībā. Starp paveikta-
jiem darbiem ir gan dzīvžoga vei-
došana ar kopējo garumu 3629
garummetri, 14,4 ha pilsētas teritoriju
attīrīšana no apauguma, 315 celmu
frēzēšana, 1381 putnu būrīša
sagatavošana un iztīrīšana.

n Vērienīgi labiekārtošanas darbi ir
veikti arī pilsētas kapsētās. Tostarp,
savāktas un izvestas 1036 tonnas atkri-

tumu, uzbūvēts laukums mehanizētai
atkritumu savākšanai, nozāģēti 73
bīstami koki, nopļauta zāle 10,3 ha
platībā, izremontēti 35 km zemesceļu,
attīrīti un labiekārtoti četri dīķi,
izremontētas un labiekārtotas 10 akas,
uzstādīti septiņi soliņi ar nojumi
kapsētu apmeklētājiem. 

n Pilsētas dzīvnieku patversmē,
kas arī ir uzņēmuma “Labiekārtošana
D” struktūrvienība, šogad ir
uzbūvēti pieci jauni voljēri suņiem,
renovēta fasāde, patversmes ēkas
apkures un ventilācijas sistēma. 148
suņi un 126 kaķi  ir atraduši sev jau-
nas mājas. . .

 . 
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Pašvaldības uzņēmums “Labiekārtošana D” rūpējas 
par pilsētas zālieniem un puķudobēm, apsaimnieko 
pilsētas kapsētas, dzīvnieku patversmi, remontē ceļus 
un uztur darba kārtībā ielu apgaismojuma tīklus. 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.

Daugavpilī ir jau vairāk nekā 300 rotaļu laukumi

Runājot par aizejošā gada
svarīgākajiem darba rezultātiem,
Komunālās saimniecības pārvaldes
vadītājs Aivars Pudāns īpaši izceļ trīs
objektus: „2016. gads paliks atmiņā
ar mūsu pilsētas galvenā bērnu
rotaļu laukuma Centrālajā parkā
nodošanu ekspluatācijā, A. Pumpura
un Mazā Dārza ielas rekonstrukciju
un šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma atklāšanu Liģinišķos”. Pro-

tams, bija arī citi nozīmīgi projekti.
Tā, piemēram, mazie daugavpilieši
šogad ieguva jaunas brīvā laika
pavadīšanas iespējas, jo Esplanādē
izveidots vesels parks, kur var
vizināties ar velosipēdiem,
skrejriteņiem un skrituļslidām, kā arī
pavadīt laiku laukumā ar šūpolēm un
citiem daudzveidīgiem rotaļu ele-
mentiem. Šeit tagad ir gan pastaigu
celiņi, gan labiekārtota pludmale.

Jauni bērnu laukumi ir izveidoti arī pie
16. vidusskolas Jaunās Forštates
mikrorajonā, pludmalē „Stropu vilnis” un
Smilšu ielā 103. Noslēdzas rotaļu
laukuma būvniecība Cietoksnī, Aleksan-
dra ielā 4. Turklāt  atjaunots bērnu
laukums Slavas skvērā, kā arī nomainīti
atsevišķi elementi bērnu rotaļu lauku-
mos pagalmos (22 rotaļu elementi 19
pagalmos).

Aivars Pudāns uzsver, ka šogad lielāka
vērība tika pievērsta ūdenstilpju un to
piegulošo teritoriju labiekārtošanai. „Mēs
atjaunojām pludmali Daugavas krastā,
Vitebskas ielas rajonā un Lauceses krastā.
Labiekārtojām Stropaka ezera krastus
Neredzīgo biedrības rajonā, iztīrījām
Šūņu ezera krastu pie 7. pamatskolas
ēkas un Gubiščes ezera krastu. Lielā
Stropu ezera krastam piegulošā akvatori-
jas josla  attīrīta no grunts un
ūdensaugiem. No aizauguma  iztīrīts arī
aizsargvalnis Cietoksnī posmā no Niko-
laja vārtiem līdz bijušās sūkņu stacijas
teritorijai,” pastāstīja A. Pudāns.

2016. gadā  atjaunota arī mākslīgā
ūdenstilpe Šūņu un Zeltkalna ielas
krustojumā, šāda mākslīga ūdenstilpe

izveidota arī Avotiņa parkā uz Jaunbūves
un Ķīmiķu ciemata robežas. Ar tās
palīdzību tiek regulēts gruntsūdeņu
līmenis.

Pilsētā turpinās arī zemesceļu
asfaltēšanas darbi. Šogad  noasfaltētas
32 ielas – tie ir 12,02 km ar jaunu asfalta
segumu. Vienlaikus tiek uzturēti kārtībā
pilsētas ceļi un trotuāri: vienai daļai
veikts kapitālais remonts, citur pagaidām
pietiek ar tekošo remontu. „Mūsu
speciālisti operatīvi reaģē uz informāciju
par bedrēm uz ceļiem un rīkojas, lai tās
likvidētu,” saka Komunālās saimniecības
pārvaldes vadītājs. Pieteikumi tiek
pieņemti pa tālruni 65476406, kā arī tos
var sūtīt uz e-pastu celubedre@inbox.lv.

Diemžēl, gadiem ejot, savu aktualitāti
nezaudē stihisko izgāztuvju likvidēšanas
problēma. Šogad  savākti un izvesti 800
kubikmetri atkritumu, ko cilvēki bija
atstājuši mežos un pamestās teritorijās.
Šādu darbu sistemātiskums palīdz
samazināt  izgāztuvju skaitu Daugavpilī.
Bet dažu šādu objektu vietā, kā,
piemēram, Liģinišķos, tagad var
pastaigāties, vizināties ar velosipēdu un
izbaudīt dabas krāšņumu.. .
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Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde ir atbildīga 
par mūsu pilsētas labiekārtošanu, sākot no ielu uzkopšanas
ikdienā līdz pat jaunu ceļu un atpūtas objektu būvniecībai.
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Noasfaltētas 32 ielas
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Kā norāda uzņēmuma „Daugavpils
siltumtīkli” vadītājs andrejs Kuzņecovs,
ir novērojama cieša sakarība starp tar-
ifa samazināšanos un patērētāju
īstermiņa parādu (līdz vienam gadam)
apjomu. Siltuma piegādātājs izrāda
saviem klientiem pretimnākšanu un
pagarina termiņu, kura laikā, noslēdzot
rakstisku vienošanos, ir iespējams segt
parādu bez soda naudas
aprēķināšanas. Tā rezultātā kopējā
uzņēmuma klientu parāda summa par
gadu ir samazinājusies par 200
tūkstošiem eiro. apkures tarifs
Daugavpilī ir zemākais, salīdzinot ar

citām reģionālās nozīmes pilsētām.
Siltumtīklu uzņēmums veic
mērķtiecīgu darbu, lai arī turpmāk
veicinātu tarifa samazināšanos,
optimizējot ražošanas procesus. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta arī drošības
līmeņa paaugstināšanai siltuma
ražošanas procesā. 

Siltumcentrālē Nr.3 (SC3) šogad
uzstādīta moderna ūdens ķīmiskās
sagatavošanas sistēma. Tā nodrošina
katlos un siltumtīklos nonākošā ūdens
komplekso apstrādi, tādējādi novēršot
korozijas un katlakmens veidošanos uz
iekārtu elementiem.

Lokālajai katlumājai Ruģeļos ir
iegādāts elektrības dīzeļģenerators.
„Ja lielajās siltumcentrālēs mums ir
vairāki elektrības ievadi, kurus varam
izmantot elektroenerģijas padeves
traucējumu gadījumā, tad lokālajās
katlumājās mums ir jānodrošina au-
tonoma avārijas elektroenerģijas
padeve, pretējā gadījumā, pazūdot
elektrībai, katlumāja nespēs dar-
boties. Šim mērķim iepriekš ar
ģeneratoru tika aprīkota katlumāja
Stropos, tagad – arī Ruģeļos,” stāsta
andrejs Kuzņecovs. 

Uzņēmuma „Daugavpils siltumtīkli”
vadība aktīvi gatavojas jaunajām
Eiropas fondu programmām, pate-
icoties kurām varēs saņemt
finansējumu pilsētas apkures

sistēmas modernizācijai. ir plānots
nomainīt nolietotos siltumtrašu pos-
mus, kā arī uzbūvēt jaunu katlumāju
trešās siltumcentrāles teritorijā. Tā
darbosies, izmantojot atjaunojamo
kurināmo – šķeldu.

„Šis vērienīgais projekts ir gatavs,
pašreiz tiek veikta ekspertīze. Tiklīdz
būs apstiprināti atbilstoši Ministru
kabineta noteikumi, mēs
piedalīsimies projektu konkursā un
ceram īstenot šo ieceri. Tas ļaus mūsu
uzņēmumam būt neatkarīgam no
mainīgajām gāzes cenām un izmantot
pilsētas apkurei šķeldu, kad tas būs
izdevīgāk  iedzīvotājiem,” par atjauno-
jamo energoresursu izmantošanu
stāsta uzņēmuma „Daugavpils
siltumtīkli” vadītājs.. .
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2016. gada sākumā apkures tarifs Daugavpilī bija aptuveni 
51 eiro par 1 MWh siltumenerģijas. Līdz gada beigām 
tas ir samazinājies par 6 eiro, kas daudziem pilsētniekiem ļauj 
ne tikai apmaksāt tekošos apkures rēķinus, 
bet arī dzēst parādus.
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7PaKaLPOJUMi

Apkures tarifs 
turpina samazināties

„Visjaunākajai” tipveida daudzstāvu
mājai Daugavpilī ir 24 gadi. Lielākajai
daļai iekšējo komunikāciju sistēmu
kalpošanas laiks ir 25-30 gadi, tāpēc ar
katru gadu uzņēmums “DzKSU” ir spiests
palielināt remontdarba apjomus un
tempus – tikai tā izdodas uzturēt
pilsētas dzīvojamo fondu apmierinošā
stāvoklī un cīnīties pret arvien pieaugošo
komunikāciju nolietojumu. Jevgeņijs
Oļenovs apliecina, ka ar šo uzdevumu
uzņēmums teicami tiek galā: 2016.
gadā, veicot tekošo dzīvojamo māju ap-
saimniekošanu, uzņēmuma darbinieki ir
izremontējuši 72 balkonus un 3000 m2
jumta seguma. „Šīs vasaras laikapstākļu
dēļ, kura izvērtās ļoti lietaina, mēs
nespējām laikus veikt visus ieplānotos
āra darbus, toties koncentrējāmies uz
iekšdarbu veikšanu. Salīdzinājumā ar
pagājušo gadu, vairākkārtīgi  ir pieaudzis
veikto elektromontāžas darbu apjoms.

18 mājās pilnībā rekonstruēta karstā
ūdens padeves sistēma, vēl 11 mājās –
aukstā ūdens padeves sistēma.
Nomainīti 2100 metri kanalizācijas
cauruļu. Kā pierāda prakse, laiks
nesaudzē čugunu:  caurules aizaug no
iekšpuses, plīst no ārpuses. Pieņemot
lēmumu par to nomaiņu, iedzīvotāji
pasargā sevi no avārijas situācijām un
uzlabo ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu kvalitāti savā mājā,”
paveikto darbu komentē Jevgeņijs
Oļenovs. 

2016. gadā uzņēmums izbūvēja arī
lietusūdens kanalizāciju māju pagalmā
Šaurā ielā, tādējādi atrisinot ilggadējo
pagalma un kāpņutelpu applūšanas
problēmu. Tiek piedāvāts arī jauns
“DzKSU” pakalpojums – kāpņutelpu
uzkopšana. 2016. gada vasarā  veikts ap-
saimniekošanas tarifa pārrēķins, kurš
vidēji samazinājās par 3,5 %, bet dažās

mājās – pat par 19 %. Diemžēl tajā pašā
laikā valdība nolēma apsaimniekošanas
pakalpojumus aplikt ar pievienotās
vērtības nodokli. 

Dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums ne tikai palielina tekošo un
kapitālo remontdarbu apjomus, bet arī
tiecas uzlabot sadarbību ar saviem kli-
entiem. 2016. gadā klientu ērtībai pie
uzņēmuma galvenās administratīvās
ēkas Liepājas ielā 21 ieejas  uzstādīts
pacēlājs, iekštelpās ir ierīkoti sanitārie

mezgli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
„Mans kā uzņēmuma vadītāja mērķis

ir panākt to, lai darbinieki maksimāli ātri
un produktīvi reaģētu uz signāliem, kas
tiek saņemti no iedzīvotājiem. To
veicināja gan 2015. gadā veiktā
restrukturizācija, gan arī uz konkrētu
problēmu risinājumu vērsti pasākumi,
kas tiek īstenoti joprojām. Mēs
strādājam mūsu klientiem – to apzinās
visi uzņēmuma darbinieki,” uzsver
“DzKSU” vadītājs. . .
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Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma vadītājs 
Jevgeņijs Oļenovs informē par to, ka gada laikā 
Daugavpils dzīvojamajā fondā veikto remontdarbu 
apjoms ir pārsniedzis sākotnējo plānu. 
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“DzKSU” pārsniedzis māju remontdarbu plānu



8 PAKALPoJUMI

2016. gada 10 mēnešu laikā tika
pārvadāti 5,5 miljoni tramvaja pasažieru
un 6,4 miljoni autobusa pasažieru.
Salīdzinot ar analoģisku periodu
pagājušajā gadā, pasažieru skaits ir
pieaudzis par 21 tūkstoti.

Uzņēmuma „Daugavpils satiksme”
vadītājs Ēvalds Mekšs uzsver, ka,
organizējot savu darbu, uzņēmums
vadās pēc pasažieru vēlmēm un pirmām
kārtām strādā pasažieru ērtībai. „Šogad
no 1. maija līdz 31. oktobrim tika ievies-
tas izmaiņas autobusu Nr. 4 un Nr. 12
atsevišķu reisu maršrutos, kā arī ieviests
papildus maršruta Nr. 3 reiss. Lielu vērību
mēs pievēršam transporta tehniskajai
apkopei. Ja 2014. gadā tehnisku
traucējumu dēļ neizdevās veikt 34 auto-
busu reisus, tad 2016. gadā – tikai 5. Un,
kā parādīja aptauja par sabiedriskā
transporta pakalpojumu kvalitāti, ko
mēs veicam katru gadu, to cilvēku skaits,

kuri ir apmierināti ar mūsu uzņēmuma
darbu, patiešām palielinās. Šoreiz – par
13 %,” uzsver Ēvalds Mekšs.

Lai uzturētu uzņēmuma
infrastruktūru apmierinošā stāvoklī,
2016. gadā tika nomainīti 260 m tram-
vaja sliežu (uz depo Jātnieku ielā un A.
Pumpura ielā), veikta daļēja gulšņu
nomaiņa A. Pumpura, Jātnieku un
Ventspils ielā. Periodiski tiek veikts tram-
vaju un autobusu remonts. Uzņēmuma
administratīvajām ēkām un darbnīcām
tika veikts jumta seguma remonts.

Ēvalds Mekšs uzsver, ka uzņēmumā
„Daugavpils satiksme” liela uzmanība
tiek pievērsta arī energoefektivitātes
paaugstināšanai un elektroenerģijas
ekonomijai. Šim mērķim tika iegādāti
divi autobusi ar mazāku sēdvietu skaitu
(tie kursē mazāk populāros maršrutos),
ir uzstādīti paceļamie vārti darbnīcā
Kārklu ielā 24 un uzsākta ārējā apgais-

mojuma sistēmas modernizācija
uzņēmuma objektos. 

Daugavpils ir viena no trīs Latvijas
pilsētām, kur kursē tramvaji. Uzņēmums
„Daugavpils satiksme” cenšas modernizēt
ritošo sastāvu, taču retro tramvaji pie-
saista tūristus. Tieši šī iemesla dēļ Rīgas
vagonbūves rūpnīcā ražotais RVR-6M2
vagons 2016. gadā tika aprīkots ar
mēbelēm un pielāgots tūrisma braucie-
niem un pat svinību rīkošanai uz
riteņiem. 

Vienlaikus tiek gatavots arī jauns
modernizācijas posms. Uzņēmums „Dau-
gavpils satiksme” jau ir sagatavojis
tehnisko dokumentāciju un veicis
iepirkuma procedūras jauna vērienīga
Eiropas projekta realizācijai. Tā rezultātā
tiks uzbūvēta jauna tramvaja līnija no 18.
Novembra ielas līdz Stropu ciematam
caur Veselības ielu, tiks rekonstruēta daļa
esošo sliežu posmu, kā arī iegādāti jauni
tramvaju vagoni. Šo ieceru īstenošanas
uzsākšana ir ieplānota 2017. gadā.. .

 . 
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Šodien, tieši pateicoties uzņēmumam „Daugavpils satiksme”,
tūkstošiem daugavpiliešu dodas savās darīšanās ar autobusu 
vai tramvaju. Un pasažieru skaits ar katru gadu pieaug.
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Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” 
tuvākajos plānos – jauni maršruti un tramvaji

2016. gads kļuva par kārtējo periodu,
kad „Daugavpils ūdens” attīstīja jaunus
pakalpojumus, saglabājot augstā līmenī
arī līdzšinējo pakalpojumu kvalitāti. To
paveikt uzņēmumam palīdz kvalitātes
vadības sistēma, kuras atbilstību starp-

tautiskajiem standartiem novembrī
pārbaudīja neatkarīgie auditori. Viņi
kārtējo reizi konstatēja pozitīvus
rādītājus, kas attiecas uz ražošanas pro-
cesu organizāciju, ūdens kvalitātes kon-
troli un uzņēmuma klientu apkalpošanu.

2016. gadā ievērojams akcents
„Daugavpils ūdens” darbā tika likts uz
to, lai uzņēmuma pakalpojumi būtu
pieejami lielākam privātā sektora
iedzīvotāju skaitam.

„Šis jautājums ir ļoti aktuāls Dau-
gavpils pilsētai. Pēdējo gadu laikā
uzbūvēti vairāk nekā 100 km
ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu.
Taču vienlaicīgi radās problēma – par
pieslēgšanos šiem jaunuzbūvētajiem
tīkliem ir jāmaksā privātmāju
īpašniekiem. Un tie ir diezgan
ievērojami izdevumi. Līdzīga situācija
ir raksturīga arī citām Latvijas pilsētām,
un no šī gada pašvaldībām ir atļauts
daļēji apmaksāt privāto objektu
pieslēgšanu centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Daugavpilī tam ir atvēlēti 300 tūkstoši
eiro, kā arī ir pieņemti saistošie
noteikumi, kuros ir atrunāts
līdzfinansējuma apmērs un
piešķiršanas kārtība,” skaidro SIA „Dau-
gavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts
Kolendo. 

2016. gadā uzņēmums saņēma ap-
tuveni trīssimts iesniegumus no
potenciālajiem jaunajiem klientiem,
taču konkrēto situāciju analīze
parādīja, ka praksē vēl pastāv daudzas
nianses, kuras nebija iespējams
paredzēt saistošo noteikumu sākotnējā
redakcijā. Tā rezultātā noteikumi tika
pilnīgoti, bet uzņēmums „Daugavpils
ūdens” par saviem līdzekļiem uzbūvēja
vēl 880 m tīklu, kas nebija iekļauti
Eiropas projektos.

Kā vienu no aizejošā gada
jauninājumiem uzņēmumā „Dau-
gavpils ūdens” ir jāmin projekta IWAMA
Interaktīva ūdens pārvaldība
uzsākšanu. Tā īstenošana ļaus
samazināt izdevumus par
elektroenerģiju kanalizācijas attīrīšanas
iekārtās. 

Pašlaik uzņēmums aktīvi gatavojas
pieteikuma iesniegšanai Daugavpils
ūdenssaimniecības attīstības projekta
IV kārtas realizācijai. Šajā kārtā gal-
venos darbus ir plānots veikts Judovkas
mikrorajonā. . .

 . 
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Pašvaldības uzņēmuma SIA „Daugavpils ūdens” uzdevums 
ir nodrošināt pieejamus, savlaicīgus un kvalitatīvus ūdensapgādes
pakalpojumus, kā arī notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.
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Dome piešķir līdzfinansējumu privātmāju
pieslēgšanai ūdensvadam 
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Latvijas likumdošana liedz
pašvaldībām ieguldīt budžeta līdzekļus
privātajā biznesā, būvēt rūpnīcas un
radīt iedzīvotājiem darbavietas. tomēr
vietējā vara, protams, ir ieinteresēta, lai
pilsētā tiktu atvērti un veiksmīgi dar-
botos jauni uzņēmumi. Daugavpils
dome ir radusi iespēju atbalstīt šādus
uzņēmumus kopā ar vienu no
komercbankām, piešķirot perspektīvu
un interesantu biznesa ideju autoriem
grantus šo ideju realizācijai. 

trīs gadu laikā programmas „im-
pulss” īstenošanai ir piešķirti 40
tūkstoši eiro no pilsētas budžeta. Vēl 10
tūkstoši eiro ir ieguldījusi komercbanka
„swedbank”. Viens projekts var
pretendēt uz finansējumu 7 tūkstošu
eiro apmērā. ja līdzekļi, kas tiek
piešķirti grantu programmas
īstenošanai, netiek pilnībā iztērēti, tie
tiek pārnesti uz nākamo gadu.

Katram jaunajam uzņēmējam ir
jāaizstāv savs projekts komisijas sēdē,
jāpierāda, ka tas ir perspektīvs un
rentabls. tie jaunie uzņēmēji, kuri ir
saņēmuši savu „impulsu” un īstenojuši

iecerēto, atzīst, ka šī programma sniedz
atbalstu biznesa idejas īstenošanai
visgrūtākajā brīdī – tās realizācijas
pirmajā posmā. savukārt ekspertu
atzinība dod ticību sev un saviem
spēkiem. Programmas „impulss” trīs
gadu pastāvēšanas laikā izskatīšanai
komisijā  iesniegti vairāk nekā 80 pro-
jekti, no kuriem 27  piešķirts granta
finansējums. 2016. gadā „impulsu”
saņēma 8 biznesa idejas, kuras
tuvākajā laikā  īstenos Daugavpilī:

1. Viktors Zarakovskis piedāvās
saviem klientiem arhitektūras projektu
izstrādi trīsdimensiju (3D) telpā;

2. normunds stefanovičs piedāvās
daugavpiliešiem betona, ķieģeļu,
metāla, koka, grants un citu virsmu
profesionālas attīrīšanas un apstrādes
pakalpojumus;

3. Valērija Zujeva plāno atvērt pilsētā
„Latgales fizioterapijas centru”;

4. svetlana azubina vēlas piedāvāt
mūsu pilsētas viesiem velosipēdu
nomas pakalpojumus, turklāt
velosipēdu varēs saņemt tieši pie ieejas
viesnīcā;

5. nikolajs Petrovičs arī ir iecerējis
darboties velosipēdu nomas sfērā, taču
nomas punktus vēlas izvietot pilsētas
centrā, Cietoksnī un stropos;

6. iveta suseja ir gatava atvērt
Daugavpilī specializētu bērnu
frizētavu – skaistumkopšanas salonu
„BuBa”;

7. Pilsētā pirmā veikparka īpašnieki
(tas šogad uzsāka darbu ruģeļu
ūdenskrātuvē), pateicoties „impulsa”
atbalstam, ierīkos savā objektā
pastāvīgu elektroenerģijas

pieslēgumu, kas ļaus nākotnē
paplašināt sniegto pakalpojumu loku;

8. uzņēmēji, kas iznomā treilerus un
mājiņas pludmalē „stropu vilnis”, ir
iecerējuši paplašināt aktīvās atpūtas
iespējas pilsētniekiem. 

tādējādi arvien pieaug grantu
saņēmušo uzņēmēju skaits, un tas
nozīmē, ka šāda programma interesē
jaunos uzņēmējus. turklāt visu šo ideju
īstenošana paver daugavpiliešiem jau-
nas iespējas darbam un atpūtai, kā arī
rada pilsētā jaunas darbavietas.
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.Pirms diviem gadiem, 2014. gadā, daugavpils pilsētas pašvaldība
uzsāka jauno uzņēmēju atbalsta programmu „impulss”, 
kura nu ir kļuvusi par ikgadēju. Līdz šim grantus, tas ir,
finansējumu no domes un komercbankas, ir saņēmuši 
27 jaunu biznesa projektu autori. 
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9Grantu finansējums

"impulss" dod darbavietas jauniešiem

Pretendēt uz granta saņemšanu programmas „impulss” ietvaros ir
tiesības fiziskām personām un jaunizveidotām privātfirmām (ne
vairāk kā divi gadi kopš kompānijas reģistrācijas brīža). Pretendenta
dzīvesvietai vai juridiskajai adresei ir jābūt reģistrētai daugavpils
pilsētā, kur, saskaņā ar konkursa nolikumu, pretendents apņemas
attīstīt savu uzņēmējdarbību.

viena projekta autors var pretendēt uz granta saņemšanu 7000
eiro apmērā, turklāt atbalsts no pašvaldības puses nedrīkst pārsniegt
75 % no kopējām projekta realizācijas izmaksām. Saņemtais grants
ir jāapgūst gada laikā pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību.
Pieteikumu pieņemšana dalībai grantu programmā „impulss” parasti
notiek augustā, pirms tam tiek rīkoti informatīvie semināri un
tikšanās pilsētas domē, kur stāsta par to, kā pareizi sagatavot pro-
jektu. aktuālā informācija par grantu programmu savlaicīgi tiek ievi-
etota pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv.

Pretendentu ievērībai!
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II – VI: 10.00 – 18.00 un VII – I: 10.00 – 16.00. Daugavpils
Novadpētniecības un mākslas muzejs (Rīgas iela 8)
Ziemassvētku labdarības akcija “Sniedzot prieka mirkli”. 
Uzdāvināsim rokdarbu materiālus Daugavpils invalīdu biedrībām!

Līdz 18.12.

III-VI: plkst.12.00 – 18.00 VII: plkst.12.00 – 16.00
I, II – brīvdiena. Daugavpils Māla mākslas centrs 
(18.Novembra iela 8). Izstāde-pārdošana „No svētkiem 
līdz svētkiem”. Biļetes DMMC kasē. 

Līdz 07.01.2017.

10.00 – 22.00 Vienības laukums. Slidotava.
Bez maksas. Ir iespēja nomāt slidas.

Līdz 19.03.2017. 

12.00 – 21.00. – Vienības laukums.
Atrakcijas un karuseļi bērniem. 

25.11.-8.01. 

6.12. 10.00, 13.00, 16.00. 7.12. 10.00, 13.00, 17.00

17.00 – Biedrība „Erfolg” (Mihoelsa iela 7)
Darbnīca  „Piparkūku dekorēšana”.

7.12. 

10. 12. 

12.00 – 20.00. – Vienības laukums. Ziemassvētku tirdziņš

12.00 – 14.00 – Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 
(Mihaila iela 3). Radošās Ziemassvētku darbnīcas bērniem. 
Iepriekšēja pieteikšanās (+371 26190274, 
baiba.priedite@daugavpils.lv). Dalības maksa 2.50 EUR

15.30 – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (Rīgas iela 8)
Ziemassvētku eglītes iedegšana muzeja pagalmā. Ieeja brīva!
16.00 – Ziemassvētku uzvedums „Jenota pirmie Ziemassvētki”
Vienības laukums.
17.00 – Vienības laukums. PILSĒTAS EGLES IEDEGŠANA 
UN RŪĶU NAMIŅA ATKLĀŠANA. Rūķu namiņš darbosies 
no 3.12. līdz 8.01. Atvērts: katru dienu 12.00 – 19.00 / 
31.decembrī  12.00 – 15.00 / 1.janvārī 14.00 – 17.00

3.12. 

no 17.12.  

14.00. – Poļu kultūras centrs ( Varšavas iela 30). Daiļlasīšanas
konkurss bērniem  “Dzejoļi pie eglītes”

16.12. 

13.00 – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 
(Rīgas iela 8). Ģimenes diena “Ziemassvētki ienāk 
mājās...” Īpašās ieejas biļetes var iegādāties muzeja kasē.

18.12. 

16.00 – Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte 
(Vienības iela 13). Ziemassvētku koncerts „Zvaniņš 
atkal spoži skan”. Ieeja bez maksas

20.12. 

16.00 – Baltkrievu kultūras centrs (Smilšu iela 92, 305.kab.)
Latgales brīvo mākslinieku asociācijas Ziemassvētku 
gleznu izstādes "Свет в окне" 

18.00 – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 
(Kandavas iela 2a). Ziemassvētku koncerts. 
Ieeja bez maksas

21.12. 

12.00 – Daugavpils Kultūras pils Lielā zāle (Smilšu iela 92). Izrāde
bērniem „Jaungada brīnumi Ziepju Burbuļu Karaļvalstī”. 
Biļetes TC “Solo” kasē “Biļešu serviss”, www.bilesuserviss.lv. 

24.12. 

12.00 – Daugavpils Kultūras pils Lielā zāle (Smilšu iela 92)
Maskavas Jaungada eglīte. Teātra izrāde „Minjoni Ledus
laikmetā”. Biļetes Daugavpils Kultūras pils kasē, TC „Ditton Nams” 
kasē, TC “Solo” kasē “Biļešu serviss”, www.bilesuserviss.lv
17.00 – Vienības laukumā. Ziemassvētku gaismas akcija
„Iedegsim pilsētas sirdi” (veidosim lielu sirdi no degošām 
svecēm)

26.12. 

17.00 - Poļu kultūras centrs (Varšavas  iela 30). Ziemassvētku 
dziesmu koncerts “Zvanu skaņas viļņo gaisā”

18.00 – Vienības nams (Rīgas  iela 22a). Vokālās grupas 
"Framest" Ziemassvētku koncerts. Biļetes Latviešu kultūras
centra kasē. Biļetes cena 3.00 EUR.

27.12. 

18.30 – Daugavpils Teātris (Rīgas iela 22a). 
„Jaungada koncerts”. Biļetes Daugavpils teātra kasē
(654 26520) un internetā www.bilesuparadize.lv

29.12., 30.12. 

12.00 - Vienības laukums. „Jaungada skrējiens”

23.30 – Vienības laukums. 
KONCERTPROGRAMMA  „GADU MIJĀ”

31.12 .

01.00 – Vienības laukums. JAUNĀ GADA SVĒTKU 
SALŪTS 2017 UN JAUNGADA DISKOTĒKA!

01.01.

Daugavpils Kultūras pils Lielā zāle  (Smilšu iela 92). Bērnu un jauniešu
centra „Jaunība” . „Ziemassvētku koncerts”. Ieeja bez maksas.

15.30 – Daugavpilī, Svētās Dievmātes Marijas baznīca (A.Pumpura ielā
11a). Zviedrijas vēstniecība ielūdz uz Lūcijas dienai veltītu koncertu
“Santa Lucia” Daugavpilī. Koncerta piedalīsies zviedru Vokālais 
ansamblis no Sv. Eiženijas katedrāles Stokholmā, diriģents 
Ulfs Samuelsons, soprāns Inese Galante, ērģelnieks Aivars Kalējs, 
jaunie talanti. Ieeja bez maksas.

Vienības nams (bijušā veikala „Globuss” telpās). 
Ziemassvētku meistardarbnīcas. 

13.00 – 15.00  – Vienības laukums.
Rotaļas un spēles Rūķu namiņa pagalmā.

10.12.–11. 12.
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