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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

BJC - Bērnu un jauniešu centrs 

CSP - Centrālā statistikas pārvalde 

DAP – Daugavpils attīstības programma 

DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 

DzKSU – Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums 

ESF – Ēiropas Sociālais fonds 

ERAF - Ēiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES - Ēiropas Savienība 

ESF – Ēiropas Sociālais fonds 

EUR - Ēiropas vienotā valūta (eiro) 

LCB - Latgales Centrālā bibliotēka 

LATVIJA - Latvijas Republika 

LK – Lokālā katlu māja 

LKC - Latviešu kultūras centrs 

LSEZ – Latgales speciālā ekonomiskā zona 

KF - Kohēzijas fonds 

KKC – Krievu kultūras centrs 

MK - Ministru kabinets 

KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

NVA - Nodarbinātības Valsts Aģentūra  

NVO - Nevalstiskā organizācija  

PAS - Pašvaldības akciju sabiedrība 

PKC – Poļu kultūras centrs 

PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

SC – Siltumcentrāle  

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VSAC  - Valsts sociālās aprūpes centrs 
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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

 
 
Cienījamie daugavpilieši! 
 

S is pa rskats atspogul o 2018.gada  paveikto darbu daz a da s pas valdī bas darbī bas joma s, 

pas valdī bai uztice to funkciju izpilde  un finans u resursu pa rvaldī ba . 

Aizvadī taja  gada  visas raz os anas nozares Daugavpilī  attī stī ja s ar pozitī vu tendenci. 

Liela ko pilse tas ru pniecī bas uzn e mumu  apgrozī jums 2018. gada  sasta dī ja 247,91 miljoni 

eiro, kas ir par 12,2% vaira k neka  2017.gada . Lai atbalstī tu uzn e me jus un stimule tu darba 

vietu radī s anu, Daugavpils pilse tas dome turpina attī stī t industria lo zonu infrastruktu ru. Ar 

ĒS finansia lu atbalstu 2018. gada  pabeigta C erepovas ru pnieciska s zonas moderniza cija 

20,4 ha platī ba . Ve l turpina s darbi Kriz u, Gajoka, Žiemel u industria laja s zona s, lai s ī s 

teritorijas bu tu pievilcī gas gan esos ajiem, gan potencia lajiem investoriem. 

 Aizvadī ta  gada darba rezulta tu vislaba k atspogul o budz ets. Daugavpils pilse tas 

pas valdī bas kopbudz eta ien e mumi 2018.gada sasta dī ja 107 milj. EUR. Kopbudz eta 

ien e mumu apjoms bija par 14,5 milj. EUR liela ks, salī dzinot ar ieprieks e jo gadu. Kopbudz eta 

izdevumi pa rskata gada  sasta dī ja 108,7 milj. EUR.  

Paga jus aja  gada  pla nveidī gi tika attī stī ta pilse tas infrastruktu ra, turpina ja s darbs, lai 

pilse ta kl u tu zal a ka, e rta ka un sakopta ka. Realize ja s projekts, kurs  paredz tramvaju ritos a  

sasta va atjaunos anu un jauna sliez u cel a izbu vi. Turpina ja s ielu un pagalmu remontu 

programma, atjaunoja s be rnu rotal u laukumu infrastruktu ra. Pa rbu ve ts Viestura ielas 

posms no 18. Novembra lī dz K. Valdema ra ielai: no vienas lī dz diva m josla m tika paplas ina ta 
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brauktuve, uzsta dī ts luksofors. C etra s grants seguma iela s tika iekla ts asfaltbetons, ses a s 

iela s tika ierī kots jauns ielu a re jais apgaismojums. Izbu ve ti vaira ki pilse tvides objekti: be rnu 

sporta un atpu tas laukums Raipoles iela  7A, futbola komplekss Rug el os, Magdeburgas 

tiesī bu pies k irs anai Dinaburgai 1582. gada  veltī ts vides objekts u.c. Modernize ta izglī tī bas 

iesta z u infrastruktu ra. Rasta iespe ja atjaunot arī  pirmskolas iesta z u rotal u laukumus. 

Uzsa kts darbs pie divu promena z u izveides, dambja bu vniecī bas. Liela ve rī ba tiek pieve rsta 

pilse tas u denstilpju saka rtos anai. 

2018. gada  darbu uzsa ka 2 jaunas sporta skolas un kopa  darboja s 4 sporta skolas: 

Daugavpils Be rnu un jaunatnes sporta skola, Daugavpils Individua lo sporta veidu skola, 

Daugavpils Ledus sporta skola un Daugavpils Futbola skola. Reforma bija ve rsta uz to, lai   

sniegtu pilse tniekiem iespe ju efektī vi nodarboties ar sportu, sasniegt rezulta tus un 

izaugsmi. 

Tika apstiprina ta “Daugavpils pilse tas vispa re ja s izglī tī bas iesta z u attī stī bas 

strate g ija 2018.-2025.gadam”, kas ietver izglī tī bas iesta z u attī stī bas darbī bas virzienus, 

priorita tes un pla nota s rī cī bas lī dz 2025. gadam. I stenoti pasa kumi, lai sagatavotos pa rejai 

uz ma cī ba m latvies u valoda  pamatskolas posma  un lai sagatavotu skole nus valsts pa rbaudes 

darbiem latvies u valoda , sa kot no 2020. gada.  

Socia laja  sfe ra  turpina ja s darbs pie jaunu pakalpojumu un pabalstu ievies anas. 

Saskan a  ar 2018.gada  apstiprina tiem saistos o noteikumu grozī jumiem, nestra da jos a s 

personas, kura m pies k irta III invalidita tes grupa un tru cī gas vai maznodros ina tas personas 

statuss Daugavpils sabiedriskaja  transporta  var braukt bez maksas. Savuka rt, lai pensiju 

indeksa cijas de l  Daugavpils pensiona ri nezaude tu tiesī bas san emt socia los pakalpojumus, 

pien emts le mums noteikto pensijas vecuma pabalstu san e me ju iena kumu lī meni paaugstina t 

par 30 EUR.  

Veicina ta kultu ras un tu risma attī stī ba. Pas valdī bas ieguldī tais darbs tu risma 

infrastruktu ras pilnveidos ana  devis bu tiskus rezulta tus. Daugavpils tūrisma objektu, kultūras, 

aktīvās atpūtas un sporta iestāžu apmeklētāju skaits aktīvās tūrisma sezonas laikā pieauga par 8%. 

Tādējādi tos apmeklēja 550 707 interesenti. Turpina m atjaunot galveno tu risma magne tu - 

Daugavpils cietoksni. 
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Daugavpils pilse tas pas valdī bas darbī ba arī  turpma k pa rdoma ti un me rk tiecī gi bu s ve rsta 

uz izvirzī to priorita s u, uzn e me jdarbī bas atbalsta un tu risma attī stī bas ī stenos anu, kas 

paplas ina s pilse tas iedzī vota ju ekonomiska s, socia la s un kultu ras iespe jas.  

 Mēs turpināsim strādāt pie siltumenerģijas tarifa samazināšanas, jau ir sasniegti 

būtiski rezultāti. Turpināsies darbs pie pilsētnieka kartes ieviešanas. Strādāsim, lai pilsētā 

sāktu kursēt ne vien jauni tramvaji, bet arī moderni autobusi. 

47,42% no 2018.gada koppudžeta izdevumiem tika novirzīts mācību procesa 

nodrošināšanai, izglītības iestāžu uzturēšanai un modernizēšanai. Arī nākamajam periodam 

izglītības jomas attīstības plānu ir ļoti daudz: turpinās darbs, lai risinātu rindu problēmu 

pirmskolas izglītības iestādēs, līdzfinansētu aukļu algošanu, ja vietas bērnam nebūs, 

palielinātu algas pedagogiem.   

Ir ļoti daudz ieceru attiecībā uz pilsētvides un infrastruktūras modernizāciju. Visi ir 

pamanījuši, kā mainās Saules ielas kvartāls. Iesāktais tiks plānveidīgi turpināts, realizēsim 

arvien jaunas idejas. 

Mums ir kopīgas rūpes un kopīgi mērķi. Paldies visiem, kas visu iecerēto realizēja un 

turpina strādāt Daugavpils pilsētas labā! 

 

Domes prieks se de ta js       Andrejs Ēlksnin s   
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1.  DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  

DAUGAVPILS PILSĒTAS VĪZIJA JEB PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS: 

2030.gads - Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu ekonomikas lokomotīve un 

labsajūtas galvaspilsēta 

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  

Pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā 

 

Izvirzī to priorita ro virzienu me rk u sasniegs anai tiek ī stenotas vaira kas aktivita tes, 

realize ti pilse tas attī stī bai nozī mī gi projekti. Dome turpina apstiprina ta s Daugavpils pilse tas 

attī stī bas programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpma k – DAP 2020) 

ievies anu, nodros inot Rī cī bas un Investī ciju pla na savlaicī gu aktualiza ciju atbilstos i 

programmas priorita te m. 

 

 

1.SABIEDRĪBA (S) 
2.EKONOMIKA (E) 3.VIDE (V) 



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    8  |  12 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

N emot ve ra  ĒS struktu rfondu pieda va ta s iespe jas, aktualize jot investī ciju pla nu, taja  

regula ri tiek iekl autas papildus aktivita tes vai precize tas esos a s. Pas valdī bas administra cija 

piela go Attī stī bas programmas ievies anu atbilstos i pilse tas vajadzī ba m.  

Daugavpils pilse tas pas valdī ba pla no turpina t veiksmī gi ī stenot Attī stī bas programma  

iepla noto uzdevumu risina s anu noteikto me rk u sasniegs anai, aktī vi piesaistot ĒS un citu 

a rvalstu finanse jumu industria lo teritoriju saka rtos anai, pas valdī bas e ku siltina s anai, 

komuna lo pakalpojumu un transporta infrastruktu ras attī stī bai u.c. me rk iem.  

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūra 

Daugavpils pilse tas pas valdī bas iedzī vota ju pa rsta vī bu nodros ina to ieve le ts 

pas valdī bas le me jorga ns – Daugavpils pilse tas dome (turpma k – Dome). Dome atbilstos i 

savai kompetencei ir atbildī ga par ta s institu ciju tiesisku darbī bu un finans u lī dzekl u 

atbilstī gu izlietojumu. 

Dome, atbilstos i Latvijas Republikas pilse tas domes un novada domes ve le s anu 

likumam, sasta v no 15 deputa tiem: 

Vārds, uzvārds Amats Partija 

Andrejs Elksniņš Domes prieks se de ta js “Saskan a” socia ldemokra tiska  partija  

Igors Prelatovs Domes prieks se de ta ja 1.vietnieks Politiska  partija „Mu su Partija” 

Aivars Zdanovskis Domes prieks se de ta ja vietnieks Politiska  partija „Mu su Partija” 

Rihards Eigims Domes deputa ts Politiska  partija „Mu su Partija” 

Aivars Broks Domes deputa ts Politiska  partija “Latgales Partija” 

Jānis Dukšinskis Domes deputa ts Politiska  partija “Latgales Partija” 

Anatolijs Gržibovskis Domes deputa ts “Saskan a” socia ldemokra tiska  partija 

Marjana Dademaša 

(lī dz 2018.gada 1.novembrim) 

Domes deputa te “Saskan a” socia ldemokra tiska  partija 

Nataļja Kožanova 

(no 2018.gada 22.novembra) 

Domes deputa te “Saskan a” socia ldemokra tiska  partija 

Līvija Jankovska Domes deputa te Politiska  partija „Mu su Partija” 

Reinis Joksts Domes deputa ts  Politiska  partija “Latgales Partija” 

Valērijs Kononovs Domes deputa ts “Saskan a” socia ldemokra tiska  partija 

Inguna Kokina Domes deputa te Politiska  partija “Latgales Partija” 



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    9  |  12 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

Vārds, uzvārds Amats Partija 

Jānis Lāčplēsis Domes deputa ts Politiska  partija “Latgales Partija” 

Mihails Lavrenovs Domes deputa ts “Saskan a” socia ldemokra tiska  partija 

Helēna Soldatjonoka Domes deputa te Politiska  partija “Latgales Partija” 

 

Dome uz savu pilnvaru laiku no deputa tu vidus iecel  Domes prieks se de ta ju, Domes 

prieks se de ta ja 1.vietnieku un vienu Domes prieks se de ta ja vietnieku, ka  arī  piecu pasta vī go 

komiteju locekl us. 2018.gada 28.ju nija  Daugavpils pilse tas dome pien e ma le mumu Nr.338 

“Par Daugavpils pilse tas domes prieks se de ta ja vietnieka ieve le s anu”. Lī dz ar to tika ieve le ts 

ve l viens domes prieks se de ta ja vietnieks, kas savas pilnvaras pildī ja lī dz 27.decembrim. 

Domes le mumu izpildi nodros ina domes ieve le tas vai ieceltas amatpersonas, 

pas valdī bas iesta des un to darbinieki, ka  arī  kapita lsabiedrī bas. 

Lai nodros ina tu savu darbī bu un sagatavotu jauta jumus izskatī s anai Domes se de s, 

Dome iecel  s a das pasta vī ga s komitejas: 

1) Finans u komiteju; 

2) Socia lo jauta jumu komiteju; 

3) Izglī tī bas un kultu ras jauta jumu komiteju; 

4) Ma jokl u komiteju; 

5) I pas uma pa rvaldī s anas komiteju. 

6) Attī stī bas komiteju;  

7) Pilse tas saimniecī bas komiteju. 

Atsevis k u pas valdī bas funkciju pildī s anai dome  izveidotas pasta vī ga s komisijas, kura s 

darbojas deputa ti un pilse tas iedzī vota ji: 

1) Administratī va  komisija; 

2) Interes u izglī tī bas un pieaugus o neforma la s izglī tī bas programmu licence s anas 

komisija; 

3) Nekustama  ī pas uma nodokl a atvieglojumu pies k irs anas komisija; 

4) Pas valdī bas dzī vojamo ma ju privatiza cijas un ī pas uma atsavina s anas komisija; 

5) Pilse tbu vniecī bas un vides komisija; 

6) Transporta komisija; 
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7) Žemes komisija; 

8) Ve le s anu komisija; 

9) Jaunatnes lietu konsultatī va  komisija; 

10)  Veselī bas apru pes pla nos anas komisija; 

11)  Civila s aizsardzī bas komisija; 

12)  Ma jokl u komisija; 

13)  I pas uma komisija. 

Dome ar atsevis k u le mumu var izveidot darba grupas. Izveidota s komisijas un darba 

grupas darbojas uz Domes apstiprina ta nolikuma pamata, vai arī  to kompetenci var noteikt 

Domes le muma , ar kuru ta s tiek izveidotas. 

2018.gada  notika 41 domes se de, pien emti 712 le mumi, 36 saistos ie noteikumi, 9 

nolikumi un 5 noteikumi. 

1.2.  DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

Pa rskata gada laika  notika izmain as domes pas valdī bas iesta z u un administra cijas 

struktu ra . Daugavpils pilse tas dome 2018.gada 8.marta  pien e ma le mumu Nr.78 “Par 

Daugavpils pilse tas domes Sporta un jaunatnes departamenta likvida ciju, Daugavpils 

pilse tas pas valdī bas iesta des „Sporta pa rvalde” un Daugavpils pilse tas domes Jaunatnes 

nodal as izveidos anu. 2018.gada 23.augusta  tika veikti grozī jumi pilse tas pas valdī bas 

iesta des “Sporta pa rvalde” nolikuma  (le mums Nr.434), kas paredze ja Be rnu un jaunatnes 

sporta skolas reorganiza ciju, profesiona la s ievirzes sporta izglī tī bas iesta z u „Daugavpils 

Ledus sporta skola” un „Daugavpils Individua lo sporta veidu skola” dibina s anu, ka  arī  

iesta des “Futbola centrs Daugavpils” nosaukuma main u.  

Pas valdī bas iesta des: 

1) Daugavpils pilse tas domes Kultu ras pa rvalde;  

2) Daugavpils pilse tas Izglī tī bas pa rvalde;  

3) Socia lais dienests;  

4) Komuna la s saimniecī bas pa rvalde;  

5) Sporta pa rvalde; 

6) Latvies u kultu ras centrs;  

7) Pol u kultu ras centrs;  
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8) Baltkrievu kultu ras centrs;  

9) Krievu kultu ras centrs;  

10) Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs; 

11)  Daugavpils pilse tas domes iesta de “Kultu ras pils”; 

12)  Latgales zooda rzs; 

13)  Latgales centra la  bibliote ka; 

14)  Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzejs; 

15)  Daugavpils pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria lais centrs; 

16)  Daugavpils pilse tas pas valdī bas policija; 

17)  Daugavpils Be rnu un jaunatnes sporta skola; 

18)  Daugavpils Futbola skola; 

19) Daugavpils Ledus sporta skola; 

20) Daugavpils Individua lo sporta veidu skola; 

21)  Daugavpils pilse tas be rnu un jaunies u centrs “Jaunī ba”; 

22)  Daugavpils logope diska  interna tpamatskola - attī stī bas centrs (lī dz 01.07.2018.); 

23) Daugavpils Stropu pamatskola – attī stī bas centrs (no 01.07.2018., izveidota, apvienojot 

Daugavpils Logope disko interna tpamatskolu – attī stī bas centru un Daugavpils 2.specia lo 

pirmsskolas izglī tī bas iesta di); 

24)  Daugavpils Krievu vidusskola - licejs; 

25)  Daugavpils 3. vidusskola; 

26)  J.Rain a Daugavpils 6. vidusskola; 

27)  Daugavpils 9. vidusskola; 

28)  Daugavpils 10. vidusskola; 

29)  Daugavpils 12.vidusskola; 

30)  Daugavpils 13.vidusskola; 

31)  Daugavpils 15.vidusskola; 

32)  Daugavpils 16. vidusskola; 

33)  Daugavpils 17. vidusskola; 

34)  Daugavpils Centra vidusskola; 

35)  J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zija; 
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36)  Daugavpils Valsts g imna zija; 

37) Profesiona la s izglī tī bas kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola 

"Saules skola"”; 

38)  Daugavpils 1. specia la  pamatskola; 

39)  Daugavpils 11. pamatskola; 

40)  Daugavpils Saskan as pamatskola; 

41)  Daugavpils Vienī bas pamatskola; 

42)  Daugavpils pilse tas 1. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

43)  Daugavpils pilse tas 2. specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de (lī dz 01.07.2018); 

44) Daugavpils pilse tas 3. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

45)  Daugavpils pilse tas 4. specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

46)  Daugavpils pilse tas 5. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

47)  Daugavpils pilse tas 7. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

48)  Daugavpils pilse tas 8. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

49)  Daugavpils pilse tas 9. specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

50)  Daugavpils pilse tas 10. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

51)  Daugavpils pilse tas 11. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

52)  Daugavpils pilse tas 12. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

53)  Daugavpils pilse tas 13. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

54)  Daugavpils pilse tas 14. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

55)  Daugavpils pilse tas 15. specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

56)  Daugavpils pilse tas 17. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

57)  Daugavpils pilse tas 18. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

58)  Daugavpils pilse tas 20. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

59)  Daugavpils pilse tas 21. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

60)  Daugavpils pilse tas 22. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

61)  Daugavpils pilse tas 23. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

62)  Daugavpils pilse tas 24. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

63)  Daugavpils pilse tas 26. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 

64)  Daugavpils pilse tas 27. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
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65)  Daugavpils pilse tas 28. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  

66)  Daugavpils pilse tas 29. pol u pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  

67)  Daugavpils pilse tas 30. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  

68)  Daugavpils pilse tas 32. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  

69)  Daugavpils Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  

70)  Be rnunams – patversme „Priedī te”;  

71)  Daugavpils pilse tas pas valdī bas tu risma attī stī bas un informa cijas ag entu ra. 

Pas valdī ba ir 100% kapita la dal u ture ta ja ta da s kapita lsabiedrī ba s, ka : 

1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;  

2) AS “Daugavpils siltumtī kli”; 

3) SIA “Sadzī ves pakalpojumu kombina ts”; 

4) SIA “Labieka rtos ana – D”; 

5) SIA “Daugavpils u dens”; 

6) SIA “Parkings D”; 

7) SIA “Daugavpils lidosta”; 

8) AS “Daugavpils satiksme”; 

9) SIA “Daugavpils zoba rstniecī bas poliklī nika”; 

10) SIA “Daugavpils be rnu veselī bas centrs”; 

11) SIA “Daugavpils dzī vokl u un komuna la s saimniecī bas uzn e mums”. 

Pas valdī ba ir kapita la dal u ture ta ja pieca s priva taja s kapita lsabiedrī ba s: 

1) SIA “Atkritumu apsaimniekos anas Dienvidlatgales starppas valdī bu organiza cija”; 

2) AS “Daugavpils specialize tais autotransporta uzn e mums”; 

3) SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”; 

4) SIA “Latgales laiks”; 

5) SIA “Daugavpils reg iona la  slimnī ca”. 

Pas valdī ba ir dalī bnieks s a da s biedrī ba s (nodibina jumos): 

1) Biedrī ba “Latvijas Pas valdī bu savienī ba”; 

2) Biedrī ba “Latvijas Lielo pilse tu asocia cija”; 

3) Biedrī ba “Latgales reg iona attī stī bas ag entu ra”; 

4) Biedrī ba ”Speedway Grand Prix of Latvija”; 
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5) Biedrī ba “Slimnī cas atbalsta biedrī ba”; 

6) Biedrī ba “Hokeja klubs Daugavpils”; 

7) Biedrī ba “Ēiroreg ions ”Ēzeru zeme””; 

8) Biedrī ba “Latvijai – 100”; 

9) Biedrī ba “Latvijas zina tnes centru apvienī ba”; 

10)  Biedrī ba “Daugavpils sudraba lilija”; 

11)  Biedrī ba “Latgales kulina ra  mantojuma centrs”. 

Pas valdī bas institu ciju darbī bas tiesiskuma un lietderī bas kontroli Dome  veic Revī ziju 

un audita nodal a, ta  darbojas saskan a  ar Domes apstiprina tu nolikumu un ir atbildī ga par 

amatu klasifice s anas rezulta tu atbilstī bas uzraudzī bu pas valdī ba . 

Administra cija ir pas valdī bas izpildorga ns, kas nodros ina domes pien emto le mumu 

izpildi, ka  arī  ta s darba organizatorisko un tehnisko apkalpos anu. Administra cijas vadī ta js ir 

izpilddirektors. 

1.3.  DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA  

Pas valdī bas administra cija – Domes departamenti un nodal as, ka  arī  to darbinieki, veic 

savus piena kumus saskan a  ar Domes nolikumu un Domes apstiprina tajiem departamentu un 

nodal u nolikumiem. 

Administra cija  ietilpst s a di departamenti un nodal as: 

1) Attī stī bas departaments; 
2) Pilse tpla nos anas un bu vniecī bas departaments; 
3) Juridiskais departaments; 
4) I pas uma pa rvaldī s anas departaments; 
5) Finans u nodal a 
6) Domes centralize ta  gra matvedī ba; 
7) Revī ziju un auditu nodal a; 
8) Vispa re ja  nodal a; 
9) Jaunatnes nodal a; 
10) Sabiedrisko attiecī bu un ma rketinga nodal a; 
11) Dzimtsarakstu nodal a; 
12) Ba rin tiesa; 
13) Kapita lsabiedrī bu pa rraudzī bas nodal a; 
14) Centralize to iepirkumu nodal a; 
15) Daugavpils sporta medicī nas centrs 
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Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 2018.gadā 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa) 

Vecums Personāla  skaits 

20 – 24 gadi 3 
25 – 39 gadi 84 
40 – 59 gadi 108 
No 60 gadiem 32 

 
Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis  2018.gadā 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes  Vispārējā nodaļa) 
Izglītības līmenis Darbinieku skaits 

Augsta ka  izglī tī ba: 
t.sk. 

maģistra grāds 
doktora grāds 

2 un vairāk izglītības 
Mācās doktorantūrā 

171 
 

60 
1 

73 
1 

Vispa re ja  vide ja  izglī tī ba 56 
 

2018.gada beigās pašvaldības administrācijā strādāja 227 darbinieki, t.sk. 63 vīrieši  

un 164 sievietes (no personāla kopskaita).  

Daugavpils pilsētas dome nodrošina personāla kvalitatīvu personisko izaugsmi, kas 

uzlabo darba rezultātus, veicina jaunu ideju īstenošanu un atvieglo svarīgu jautājumu 

risināšanu. Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī 

2018.gadā Daugavpils pilsētas domes personāls piedalījās dažādos profesionālās kvalitātes 

paaugstināšanas semināros un kursos.  

Pārskata gadā 80 Daugavpils pilsētas domes darbinieki piedalījās maksas kursos un 

semināros, 18 darbinieki piedalījās semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros. 

Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina prakses vietas augstskolu 

studentiem - dod iespēju apgūt praktiskās iemaņas, iegūt nepieciešamās prasmes saskarsmē 

ar darba devējiem, darba kolektīvu, kā arī iegūt darba pieredzi. Šāda iespēja pārskata gadā 

tika dota 7 studentiem.       

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1.  IEDZĪVOTĀJI  

Pe c iedzī vota ju skaita Daugavpils ir otra  liela ka  pilse ta Latvija . Saskan a  ar Pilsonī bas 

un migra cijas lietu pa rvaldes datiem, 2018.gada  Daugavpilī  dzī voja 92 260 iedzī vota ji. 
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Daugavpils pilse tas teritorijas kope ja  platī ba ir 72.3 km2, kas ir tres a  liela ka  pilse tas teritorija 

Latvija . Iedzī vota ju blī vums uz 1 km2 bija 1 276 iedzī vota ji (2017.gada  – 1 290). 

Ta pat ka  visa  valstī  kopuma , ta  arī  Daugavpils pilse ta  ve rojama iedzī vota ju skaita 

samazina s ana s. Gada laika  iedzī vota ju skaits samazina jies par 1048 cilve kiem jeb par 1.14% 

(skat.2.1.1.att.).  

 

2.1.1.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldībā  
2012. - 2018.gadā 

(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) 

 

Pa rskata gada  Daugavpils pilse tas iedzī vota ju skaits bija 4,4% no Latvijas iedzī vota ju 

kopskaita. Iedzī vota ju skaita samazina s ana s tiek skaidrota ar darbspe jī go iedzī vota ju 

emigra ciju uz cita m ĒS valstī m, jaunies u emigra ciju uz galvaspilse tu, ka  arī  vispa re jo negatī vo 

demogra fisko situa ciju gan valstī , gan pilse ta . 

2018.gada  Daugavpils pilse tas dome bija viena no desmit pas valdī ba m, kas sadarbī ba  

ar pla nos anas reg ionu koordinatoriem sa ka nodros ina t praktisku atbalstu potencia lajiem 

reemigrantiem. Pas valdī ba iesaistī ja s Vides aizsardzī bas un reg iona la s attī stī bas ministrijas 

pilotprojekta  “Reg iona lais koordinators remigra cijas veicina s anai”, ar me rk i atbalstī t tos 

cilve kus, kuri pla no atgriezties Latvija , ī pas i Daugavpilī , ar praktisku informa ciju un palī dzī bu 

jauta jumu risina s ana , kas no ta lienes var bu t sarez g ī ta k, neka  esot uz vietas. 

Ta pat 2018.gada  Daugavpils pilse tas dome, ka  vienī ga  Latvijas pas valdī ba, kas 

iesaistī jusies kustī ba , ir parakstī jusi memorandu un pievienojusies iniciatī vai kustī bas 

“Latvija stra da ” ietvaros. Kustī ba "Latvija stra da " ir socia la  iniciatī va, kura aicina Latvijas 

darba deve jus aktī vi iesaistī ties reemigra cijas veicina s ana . Katrs darba deve js, kas iesaista s 

kustī ba , publiski apn emas atgriezt vismaz 1 aizbraukus o. 

2012 2013 2014 2015 2016
2017

2018

100365 98922
97373

96028
94586

93308
92260
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Saskan a  ar Dzimtsarakstu nodal as datiem, 2018.gada  Daugavpilī  piedzima 674 be rni 

(salī dzinot ar 2017.gadu, dzimus i par 122 maza k), mirus as 1197 personas (2017.gada  –  

1292 mirus ie), iedzī vota ju dabiskais pieaugums bija negatī vs – 523 (2017.gada  - 496). 

Pa rskata gada  Daugavpilī  tika reg istre ta 471 laulī ba, kas ir par 19 laulī ba m maza k ka  

ieprieks e ja  gada , bet s k irtas tika 269 laulī bas, kas ir par 4 maza k neka  2017.gada . 

Saskan a  ar PMLP datiem, 2018.gada  Daugavpilī  dzī voja 57 950 iedzī vota ji darbspe jas 

vecuma  jeb 62,8% no pilse tas iedzī vota ju kope ja  skaita. Darbspe jas vecuma iedzī vota ju 

ī patsvars turpina samazina ties - gada laika  tas samazina ja s par 664 cilve kiem (2017.gada  

darbspe jas vecuma iedzī vota ju skaits bija 58 614). 

Iedzī vota ju skaits lī dz darbspe jas vecumam bija 13 456 jeb 14,6% no pilse tas 

iedzī vota ju kope ja  skaita, bet virs darbspe jas vecuma – 20 854 jeb 22,6% no pilse tas 

iedzī vota ju kope ja  skaita. Pa rskata gada  tikai nedaudz samazina ja s iedzī vota ju skaits vecuma 

grupa  lī dz darbaspe jas vecumam, t.i. par 4 cilve kiem maza k, un iedzī vota ju skaits vecuma 

grupa  virs darbspe jas vecuma samazina ja s par 380 cilve kiem (skat.2.1.2.att.). 

 

2.1.2.att. Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilvēki 
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) 

 

Daugavpils ir daudznaciona la pilse ta. Ta s iedzī vota ju etniskais sasta vs pe de jo gadu 

laika  bu tiski nav mainī jies. Saskan a  ar PMLP datiem, gada laika  krievu tautī bas ī patsvars 

samazina ja s par 873 cilve kiem (2017.gada  – 1066), bet latvies u tautī bas ī patsvars 

palielina ja s par 59 cilve kiem (skat.2.1.3.att.). 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018

13093 13228 13353 13460 13456

63003 61357 59670 58614 57950

21277 21443 21563 21234 20854

Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam Iedzīvotāji darbspējas vecumā

Iedzīvotāji virs darbspējas vecuma
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2.1.3.att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2018.gadā,% 
(Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) 

 

Daugavpils pilse tas pas valdī ba ru pe jas par saviem iedzī vota jiem, ī pas i par g imene m ar 

be rniem, kas ir mu su na kotne. Apjomī gas investī cijas ir ieguldī tas pilse tvide , t.sk. izglī tī bas 

infrastruktu ra , rotal u laukumos utt., kas kopa  ar daudza m atbalsta iespe ja m padara pilse tu 

par g imene m draudzī gu. Vides aizsardzī bas un reg iona la s attī stī bas ministrijas (VARAM) 

rī kota  konkursa  “G imenei draudzī ga ka  pas valdī ba 2018”, Daugavpils jau otro gadu pe c ka rtas 

ieguva draudzī ga ka s pas valdī bas titulu. Ja piemin, ka 2017.gada  s aja  konkursa  iegu ta  naudas 

balva tika ieguldī ta Latgales zooda rza teritorijas labieka rtos ana  – tika izbu ve ts izglī tojos s 

be rnu rotal u laukums ar trus u un kukain u viesnī ca m un Hobitu ma ju. 

2.2.  NODARBINĀTĪBA UN BEZ DARBS  

Bezdarbnieku skaits Daugavpilī  2018.gada beiga s bija 3 625 cilve ki. Gada laika  

bezdarbnieku skaits samazina ja s par  443 cilve kiem jeb par 0.7%. 

  

Krievi; 49.7

Latvieši; 19.0

Poļi; 13.7

Baltkrievi; 7.2

Ukraiņi; 1.9

Citi; 8.5
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2.2.1.att. Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc struktūras 
(Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra) 

 
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits 

samazinājās par 23% jeb par 766 cilvēkiem. Par 8 cilvēkiem jeb par 1.14% palielinājās 

bezdarbnieku skaits mērķa grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 12% jeb par 79 

cilvēkiem samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar īpašām vajadzībām 

(invalīdi-bezdarbnieki), savukārt par  24.4% jeb par 57 cilvēkiem samazinājās bezdarbnieku 

skaits mērķa grupā – jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (skat.2.2.1.att.). 

Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa 2018.gada beigās bija šāds: 

bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 1662 jeb 45% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku 

skaita, 756 jeb 22% ar vispārējo vidējo izglītību, 410 jeb 11% ar pamatizglītību un 101 jeb 

3% ar izglītības līmeni, kas ir zemāks par pamatizglītību. Savukārt 696 bezdarbnieki (19%) 

bija ar augstāko izglītību. 

Bezdarbnieku sadalī jums pe c vecuma grupa m nora da, ka liela ka  dal a reg istre to 

bezdarbnieku ir vecuma  no 50 lī dz 59 gadiem – 1176  jeb 32.4%, reg istre tie bezdarbnieki 

vecuma  no 40 lī dz 49 gadiem – 756 jeb 21.0% no kope ja  bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki 

vecuma  no 15 lī dz 29 gadiem – 511 jeb 14%, bezdarbnieki vecuma  no 30 lī dz 39 gadiem – 

729 jeb 20%, bezdarbnieki virs 60 gadu vecuma bija 453  jeb 12,5% no kope ja  bezdarbnieku 

skaita. 

Bezdarbnieku skaits pe c bezdarba ilguma: 

 lī dz 6 me nes iem – 1674  jeb 46,2%  no kope ja  bezdarbnieku skaita; 

 no  6 lī dz 12 me nes iem – 727 jeb 20% no kope ja  bezdarbnieku skaita; 

 no 1 lī dz 3 gadiem – 708  jeb 19,5% no kope ja  bezdarbnieku skaita;  

 3 gadi un vaira k – 516 jeb 14,3% no kope ja  bezdarbnieku skaita. 

1224

708
572

177

Ilgstošie bezdarbnieki Pirmspensijas vecuma
bezdarbieki

Invalīdi-bezdarbnieki Jaunieši vecumā no 15-
24 gadiem
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Saskaņā ar NVA datiem, 2018.gada beigās bezdarba līmenis Daugavpilī bija 7,2% no 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Gada laikā bezdarba līmenis samazinājās par 0.7 

procentiem, kas ir par 2,2% lielāks par vidējo līmeni Latvijā (5,0%), bet par 3,7% mazāks kā 

Latgales reģionā (10,9%) un par 1,9% mazāks kā Rēzeknē – otrajā lielākajā pilsētā Latgales 

reģionā (9,1%).  

Saskan a  ar Domes rī cī ba  esos ajiem datiem, pa rskata gada  stra da jos o skaits Daugavpils 

liela kajos ru pniecī bas uzn e mumos bija 5 067 cilve ki, kas ir par 194 stra da jos ajiem maza k 

ka  ieprieks e ja  gada . Cilve kresursu ietilpī ga ka s nozares Daugavpilī  ir gatavo 

meta lizstra da jumu raz os ana, kur tiek nodarbina ti 1 651 stra da jos ie, dzelzcel a lokomotī vju, 

ritos a  sasta va raz os ana/remonts – 765 stra da jos ie, ka  arī  pa rtikas un dze rienu raz os ana, 

kur nodarbina ti 709 stra da jos ie. Visvaira k darba vietas nodros ina gatavo 

meta lizstra da jumu raz os anas nozares uzn e mums AS ”Daugavpils lokomotī vju remonta 

ru pnī ca” – 601 darba vieta. Dzelzcel a lokomotī vju un ritos a  sasta va raz os anas/remonta 

nozares liela kie uzn e mumi SIA ”LDŽ  ritos a  sasta va serviss” – “Lokomotī vju remonta centrs” 

un “Vagonu remonta centrs” –  kopa  nodros ina 765 darba vietas, kabel u raz os anas 

uzn e mums SIA „Axon Cable” – 552 darba vietas (skat.2.2.2.att.). 

Pa rskata gada  Dome turpina ja ī stenot nodarbina tī bas pasa kumu bezdarbniekiem 

„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pas valdī ba s” ar kope ja m izmaksa m 296,1 tu kstos i eiro 

apme ra , veicinot bezdarbnieku aktivita ti sabiedrī bas laba , ka  arī  dodot bezdarbniekiem 

iespe ju iegu t vai uzture t darba ieman as. Pa rskata gada  s o iespe ju izmantoja 802 bezdarbnieki, 

kuri tika nodarbina ti pas valdī bas iesta de s. No tiem visvaira k darbinieku tika nodarbina ti 

Izglī tī bas pa rvalde ,  Komuna la s saimniecī bas pa rvalde , Socia laja  dienesta  un Daugavpils 

cietoksnī . 
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2.2.2. att. Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs 2018.gadā, cilvēki 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

 

2.3.  DARBA SAMAKSA  

Vide ja  bruto alga Daugavpilī  2018.gada 4.ceturksnī  bija 796 eiro, kas ir ieve rojami 

maza k neka  vide ja  alga Latvija  – bruto 1 117 eiro. Stra da jos o me nes a vide ja  bruto darba 

samaksa Daugavpilī  2018.gada  bija par 17.4% liela ka neka  ieprieks e ja  gada  (678 eiro) 

(skat.2.3.1.att.) 

 
2.3.1.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 

Latvijas republikas nozīmes pilsētās 2018.gadā, eiro (Datu avots:  CSP) 

 

 Pēdējo gadu laikā  strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Piecu 

gadu laikā, no 2014. līdz 2018.gadam, pilsētas iedzīvotāju darba samaksa ir pieaugusi par 

39.6% jeb par 226 eiro (skat. 2.3.2.att.). 
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2.3.2.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no 2014.-2018.gadam 
(Datu avots: CSP) 

 

 

2.4.  DAUGAVPILS PILSĒTAS EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS  

Daugavpils pilse ta ve sturiski ir attī stī jusies ka  industria lais centrs, kas arī  s odien 

nosaka ru pniecī bas nozaru attī stī bu. Tradiciona lie un nozī mī ga kie uzn e me jdarbī bas virzieni 

Daugavpilī  ir gatavo meta lizstra da jumu raz os ana, ritos a  sasta va raz os ana un remonts, 

pa rtikas produktu un dze rienu raz os ana, k ī miska s s k iedras un to izstra da jumu raz os ana, 

elektrisko kabel u un to savienojumu raz os ana (skat.2.4.1.att.). 

 

2.4.1.att. Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2018.gadā,% 
   (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

 

Saskan a  ar Daugavpils pilse tas domes rī cī ba  esos ajiem datiem, Daugavpils liela kie 

raz os anas uzn e mumi realize ja produkciju 247.91 miljonu eiro apme ra . Salī dzinot ar 

ieprieks e jo gadu, ru pniecī bas produkcijas realiza cijas apjomi ir palielina jus ies 

(skat.2.4.2.att.). 
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2.4.2.att. Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro 
 (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

Ru pniecī bas saraz ota s produkcijas apjoma palielina jums liela kajos uzn e mumos ir saistī ts  ar 

jaunu tirgu apgu s anu  un  jaunu produkcijas veidu raz os anu uzn e mumos. 

Salī dzina juma   ar ieprieks e jo pa rskata gadu, raz os anas apjoma pieaugums ir ve rojams 

mas ī nbu ve  un meta lapstra de , k ī miska s s k iedras un ta s izstra da jumu raz os ana , kabel u 

savienojumu raz os ana , bu vmateria lu raz os ana  un  dzelzcel a ritos a  sasta va remonta 

uzn e mumos. Pa re ja s nozare s raz os anas apjomi ir palikus i ieprieks e ja  gada lī menī . Pilse tas 

ekonomikas pamatu veido meta lapstra des, pa rtikas produktu, dzelzcel a ritos a  sasta va 

remonta, k ī miska s s k iedras un elektrisko kabel u raz os anas uzn e mumi, kas pa rsvara  eksporte  

produkciju uz a rzeme m un nodarbina liela ko dal u pilse tas iedzī vota ju. 

 

Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences 2017. - 2018. g.  
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

Nr.p.

k. 
Nosaukums 

Produkcijas apjoms (tūkstoši eiro) Strādājošo skaits (cilvēki) 

2017. g. 2018. g. 2017. g. 2018. g. 

1. SIA “Axon Cable” 25364 29821 467 552 

2. 
SIA “LDz Ritos a  

sasta va serviss” 
17060 20176 866 765 

3. 
AS “Latvijas 

maiznieks”  
17929 19734 263 278 

4. 
SIA “Žieglera 

mas ī nbu ve” 
19213 22767 315 359 

5. 

AS “Daugavpils 

Lokomotī vju 

remonta 

ru pnī ca” 

23504 30489 601 696 
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Nr.p.

k. 
Nosaukums 

Produkcijas apjoms (tūkstoši eiro) Strādājošo skaits (cilvēki) 

2017. g. 2018. g. 2017. g. 2018. g. 

6. SIA “Magistr”  8609 8521 235 223 

7. 
SIA “Latgales 

piens” 
7611 7465 190 185 

8. SIA “Belmast” 6209 4288 167 172 

9. 
SIA “Nexis 

Fibers”  
23424 25897 112 110 

10. 
SIA 

 “Meat Union”  
4067 4571 74 80 

 

Liela ka  Latgales reg iona eksporte jos o uzn e mumu dal a atrodas Daugavpilī . No 96 

pilse tas raz os anas uzn e mumiem gandrī z puse jeb 45 ir eksporte ta ji. Daugavpils liela ka s 

komercsabiedrī bas, kas eksporte  savu produkciju vaira k ka  uz 23 valstī m ir: 

1) SIA “Žieglera mas ī nbu ve” – lauksaimniecī bas tehnikas komplekte jos o detal u raz os ana, 

raps a dalī ta ju raz os ana, vadu un kabel u raz os ana automobil u ru pniecī bai; 

2) SIA “Axon Cable” – augstas kvalita tes kabel u raz os ana medicī nas, milita ra s, 

aerokosmiska s ru pniecī bas u.c. vajadzī ba m; 

3) AS “Daugavpils Lokomotī vju remonta ru pnī ca” – dī zel lokomotī vju un 

elektrolokomotī vju remonts, rezerves dal u izgatavos ana; 

4) SIA “Ēast Metal” - komplekte jos o detal u raz os ana daz a da m ieka rta m – ve ja 

g eneratoriem, autoceltn iem, kokapstra des ieka rta m, be rnu rotal u laukumiem, virvju 

ve rpjamaja m mas ī na m; 

5) AS “Ditton pievadk e z u ru pnī ca” – k e z u raz os ana automobil iem, motocikliem, 

velosipe diem, mas ī nbu ves vajadzī ba m, spiedveidn u un daz a da veida detal u 

projekte s ana un izgatavos ana no meta la un plastmasas; 

6) SIA “Centennial Industries” – ma kslī ga s a das izstra da jumu raz os ana; 

7) SIA “Nexis Fibers” – poliamī da tehniska s s k iedras raz os ana; 

8) SIA “Regula Baltija” – dokumentu un naudas zī mju autentiskuma pa rbaudes ierī c u 

raz os ana; 

9) SIA “Belmast” – sakaru torn u un mastu raz os ana, meta la bu vkonstrukciju raz os ana. 
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Pe de jo gadu laika  Daugavpilī  aktī vi attī sta s elektronikas un IT nozaru uzn e mumi: SIA 

“SMD Baltic “,  SIA “Stream  Labs”, SIA “BTG” u.c.  

Daugavpils liela ka s  komercsabiedrī bas, kas darbojas vairumtirdzniecī bas joma : 

1) SIA “CCT” - naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; 

2) SIA “Intergaz” – saspiesta s un sas k idrina ta s ga zes tirdzniecī ba, sas k idrina ta s ga zes 

apkures siste mu uzsta dī s ana un apkalpos ana; 

3) SIA “Latvijas naciona la  naftas kompa nija” – naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; 

4) SIA “Ingrid A” - naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; 

5) SIA “Ēuro Ēnergo Company” - naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; 

6) SIA “ĒU-Trader” – ru pniecī bas prec u vairumtirdzniecī ba (mobilo sakaru lī dzekl u, 

plans etdatoru un sadzī ves tehnikas vairumtirdzniecī ba); 

Pilse ta  savas raz otnes ir izvietojus i vaira ki uzn e mumi ar a rvalstu kapita lu. 

 

Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

Komercsabiedrības 
nosaukums 

Nozare Komercsabiedrības kapitāla 
turētāja valsts 

SIA “Axon Cable” 
Augstas kvalita tes kabel u raz os ana 
medicī nas, milita ra s, aerokosmiska s 

u.c. nozaru vajadzī ba m 
Francija 

AS “Daugavpils Lokomotī vju 
remonta ru pnī ca” 

Dī zel lokomotī vju  un elektrovilcienu 
remonts, rezerves dal u raz os ana 

Igaunija 

AS “Latvijas maiznieks” Maizes izstra da jumu raz os ana Igaunija 

SIA “Ēast Metal” 
Meta lizstra da jumu raz os ana (detal as 

ve ja g eneratoriem) 
Da nija 

SIA “Nexis Fibers” Poliamī da tehniska s s k iedras raz os ana Slova kija 

SIA “Centennial Industries” 
Izstra da jumu raz os ana no ma kslī ga s 

a das 
Norve g ija 

SIA “Regula Baltija” 
Dokumentu un naudas zī mju 
pa rbaudes ierī ces (apara ti, 
programmas, datu ba zes) 

Baltkrievija 

SIA “Latgales alus D” Alus raz os ana Baltkrievija 

SIA “Žieglera mas ī nbu ve” 

Lauksaimniecī bas mas ī nu 
komplekte jos o detal u raz os ana, raps a 
dalī ta ju raz os ana, vadu un kabel u 
raz os ana automobil u ru pniecī bai 

Va cija 

 

Daugavpils pilse tas raz os anas uzn e mumi veiksmī gi darbojas, pla nveidī gi attī sta s, 

paplas inot un rekonstrue jot raz os anas platī bas, ievies ot mu sdienu tehnolog ijas, paplas inot  
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pa rdota s produkcijas apjomus gan Latvija , gan a rzeme s. Ieprieks e jos gados Daugavpils 

uzn e mumi aktī vi piedalī ja s LIAA administre taja s programma s un, izmantojot ĒS pies k irto 

lī dzfinanse jumu, ī stenoja raz os anas procesu pilnveidi, palielina ja uzn e mumos saraz ota s 

produkcijas pievienoto  ve rtī bu, izstra da jot jaunus produktus. 

Saskan a  ar Daugavpils pilse tas domes rī cī ba  esos ajiem datiem, pa rskata gada  

kope jais bu vmonta z as darbu apjoms Daugavpils liela kaja s bu vniecī bas komercsabiedrī ba s 

bija 37 486 tu kstos i eiro. Salī dzinot ar 2017.gadu, tas ir par 5.6 miljoniem eiro liela ks.  

Pieaugums par 17.8% ir saistī ts ar  aktī vu ĒS lī dzfinanse to projektu apgu s anu. Bu vniecī bas 

nozare  pilse ta  stra da  1 358 cilve ki.  

 2018.gada , salī dzinot ar 2017.gadu, vagonu apgrozī jums caur Daugavpils iecirkni 

palielina ja s par 26,5% un sasta dī ja 1,902 miljonu vagonu. Taja  pas a  laika  samazina ja s 

izkrauto un iekrauto vagonu skaits. Darbinieku skaits ir samazina jies par 2,7%.  

Pakalpojumu sfe ra Daugavpilī   attī sta s dinamiski. Pe de jo divu gadu laika  pilse ta  tika 

atve rtas divas  jaunas viesnī cas - “San Mari” (SIA “DBK” ) un “Saules rati” (SIA “Bura D”).  Tika 

atve rti jauni e dina s anas uzn e mumi - restora ns “San Mari” (SIA “DBK”), kafejnī ca “Salda  

dzī ve”(SIA “Žiemel u zvaigzne”), kafejnī ca “Ēzī tis migla ” (SIA “Daugavpils ezī tis migla ”), 

kafejnī ca “Papa sus i” (SIA “Asian Food”), vaira kas pice rijas (“Pizza house”, “Crazy Pizza”, 

“Ita l u pica”). Kopuma  tika radī tas vaira k par 100 darba vieta m. Tas liecina par to, ka 

Daugavpilī  palielina s tu ristu skaits un ka s ie pakalpojumi ir pieprasī ti arī  pilse tas iedzī vota ju 

vidu . 

Saskan a  ar Lursoft datu ba zes datiem 2018.gada  Daugavpilī  tika reg istre ti 238 jauni 

uzn e mumi, bet likvide ti 335 uzn e mumi, pa rskata gada  reg istre to uzn e mumu skaits  

samazina ja s par 97 vienī ba m. 2018.gada beiga s Daugavpilī  darboja s 4 663 ekonomiski 

aktī va s statistiska s vienī bas (56 ekonomiski aktī va s vienī bas uz 1000  iedz. pe c CSB datiem, 

44 ekonomiski aktī va s vienī bas uz 1000 iedz. pe c LURSOFT datiem).  

2.5.  INVESTĪCIJĀM PIEMĒROTAS RAŽOŠANAS TERITO RIJAS  

Uzn e me jdarbī bas veicina s anai un attī stī bai Daugavpils pilse ta  ir pieejamas 5 

ru pnieciska s zonas un 1 raz os anas teritorija, kuras var izmantot jaunu raz os anas 

uzn e mumu izvietos anai: 
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1. Žiemel u ru pnieciska  zona Vis k u-Mendel ejeva-Log istikas ielu rajona , K ī mijas mikrorajona  

– platī ba 113 ha, papildus 27 ha ir neapbu ve ta  teritorija. No 2014. lī dz 2015.gadam dal a 

s ī s teritorijas tika rekonstrue ta un atjaunota ta s infrastruktu ra – u densvads, kanaliza cijas 

un ga zes tī kli, a re jais apgaismojums. Teritoriju  s k e rso divas dzelzcel a lī nijas, ka  arī  no 

trim puse m ir auto pievedcel i. S eit ir iespe ja izveidot ru pniecī bas uzn e mumus ar lielu 

energ ijas pate rin u, jo ir ga zesvads un elektriskie vadi ar pietiekamu jaudu, ka  arī  blakus 

atrodas pilse tas siltumcentra le Nr. 3 un “Sadales tī kla” centra la  apaks stacija. Žiemel u 

ru pnieciskaja  zona  darbojas biznesa parks “NP properties” (SIA “Saida”). 2018.gada  tika 

uzsa kta teritorijas otra s ka rtas rekonstrukcija, kas skar pamata  Mendel ejeva ielu, 

rekonstrukcijas procesa  tiks bu ve ts jauns ru pnī cas korpuss.  

2. Žiemel u ru pnieciska s zonas teritoriju Vis k u-Spal u-Smils kalna ielu rajona  s k e rso dzelzcel a 

lī nija, ir labs savienojums ar pilse tas tranzī ta un mag istra lajiem autocel iem. Ru pnieciska s 

zonas teritorija  ir pieejama ga zes apga de, u dens apga de, kanaliza cija. Tur darbojas arī  

“Ditton grupa” biznesa parks, kura  var noma t raz os anas telpas. Neizmantota s zemes 

platī ba ir 6 ha, kas pieder komercsabiedrī bai, bet pas valdī bai piederos a  teritorija ir 1,5 ha 

platī ba .   

3. Cietoks n a noliktavu zona – 53 ha platī ba , 50% teritorijas netiek izmantota. Teritoriju var 

pieme rot gan noliktava m, gan uzn e mumiem, kuriem ir nepiecies amas lielas teritorijas, 

bet var izmantot arī  raz os anas uzn e mumiem ar nelielu stra da jos o skaitu un ar nelielu 

energ ijas pate rin u. 

4. Valkas ielas raz os anas teritorija – 14 ha platī ba , 32% teritorijas netiek izmantots. 

Ats k irī ba  no cita m ru pnieciskaja m zona m, Valkas ielas ru pnieciska  zona atrodas tuvu 

pilse tas centram. Telpas ir pilnī gi gatavas nomai vai pa rdos anai, teritorija  ir izveidots 

“Dauer D” grupas biznesa parks.  Teritorija  ir attī stī ta infrastruktu ra, izn emot dzelzcel u. 

Ta  ir pieme rota raz otn u izvietos anai ar nelielu energ ijas pate rin u un nelielu izmes u 

daudzumu. Valkas ielas ru pnieciskaja  zona  atrodas arī  socia las nozī mes objekti: viesnī ca, 

sporta un atpu tas komplekss „Olimpija”. 

5. C erepovas ru pnieciska  zona, Stiklu-Dunduru-Ru pniecī bas ielas rajona , ir otra liela ka  

ru pnieciska  zona pilse ta , kuras platī ba ir 88 ha. Ru pniecī bas zona  darbojas daudz 

raz os anas uzn e mumu un tikai 27% teritorijas s obrī d netiek izmantots. Brī vie zemes 
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gabali un neizmantota s e kas pa rsvara  atrodas Dunduru ielas un Fabrikas ielas rajona . 

Žonas teritorija  ir vaira kas dzelzcel a lī nijas un ta s ir savienotas ar mag istra lajiem cel iem. 

2015. - 2018.gada  ties i s aja  teritorija  tika define ti liela kie priva to investī ciju projekti 

pilse ta , ka  arī  2018.gada  tika ieguldī ti ĒS struktu rfondu lī dzekl i publiska s infrastruktu ras 

(cel u, inz enierkomunika cijas) saka rtos ana . 

6. Gajoka ru pnieciska s zonas platī ba ir 6,2 ha, 80% no teritorijas kope ja s platī bas tiek 

izmantoti. Ru pnieciska  zona ir nodros ina ta ar u densvadu, kanaliza ciju, elektroenerg iju, ta  

atrodas tuvu pilse tas centram un mag istra lajiem cel iem. Gajoka ru pnieciskaja  zona  

pla noti vaira ki renova cijas pasa kumi, tai skaita  upes laba  krasta infrastruktu ras 

attī stī s anas pasa kumi; 

7. Kriz u ru pnieciska  zona – aptuveni 19 ha, kur ir saglaba jusies pa rtikas produktu raz otne. 

Teritorija ir norobez ota ar dzelzcel u, to s k e rso transporta automag istra le A6. 

Nepiecies ama infrastruktu ras saka rtos ana, esos o e ku nojauks ana un rekonstrukcija, ka  

arī  inz enierkomunika ciju,  pievedcel u rekonstrukcija un teritorijas labieka rtos ana. 

2018.gada  tika sagatavota tehniska  dokumenta cija raz os anas teritoriju infrastruktu ras 

atjaunos anas darbu projektiem, lai uzlabotu ru pniecisko zonu teritoriju infrastruktu ru 

pilse ta  un na kotne  izveidotu jaunas darba vietas: 

 Žiemel u ru pnieciska s zonas infrastruktu ras rekonstrukcijas 2.ka rta – Spal u ielas 

rekonstrukcija ta la k attī stot s aja  teritorija  meta lapstra di; 

 Kriz u ru pnieciska s teritorijas infrastruktu ras rekonstrukcija, izveidojot  graudu 

pirmapstra des kompleksu un kokapstra des cehu.          

Daugavpils pilse tas pas valdī ba regula ri izstra da  Daugavpils uzn e mumu un investī ciju 

iespe ju katalogu, kura  tiek atjaunoti dati par investī cija m pieme rotiem nekustama  ī pas uma 

objektiem. 

2.6.  TŪRISMS  

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra 

(turpma k – Ag entu ra) ir Daugavpils pilse tas pas valdī bas izveidota un no budz eta finanse ta 

pas valdī bas iesta de, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegs anas joma  pas valdī bas 

saistos o noteikumu ietvaros. 
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2018.gada  tika ī stenoti vaira ki ma rketinga pasa kumi tu risma popularize s anai. Tika 

ievietotas publika cijas masu sazin as lī dzekl os, ikme nes a preses relī zes par aktualita te m 

tu risma joma  Daugavpilī . Publika cijas laikrakstos “Latvijas avī ze”, “Latgales laiks”, 

“Neatkarī ga  rī ta avī ze”, e-z urna la  “Skolas va rds”, publika cijas porta la  www.travelnews.lv un 

citos plas sazin as lī dzekl os. Dalī ba Dautkom TV, Alise+, Divu krastu radio, Latgales TV 

raidī jumos. 

Pa rskata gada  tika stra da ts pie Daugavpils pilse tas tu risma pieda va juma 

popularize s anas a rvalstī s. Tu risma informatī vie materia li (tu risma kartes, bukleti, bros u ras) 

tika izplatī tas 10 Lietuvas tu risma informa cijas centros, 7 starptautiskaja s tu risma izsta de s 

un gadatirgos Ēiropa : Adventur (Vil n a, Lietuva), Vakantiebeurs (Utrehta, Nī derlande), Matka  

(Helsinki, Somija), Tourest (Tallina, Igaunija), ITB (Berlī ne, Va cija), Tu risma izsta de  Minska , 

Baltkrievija , Senior Ma ssan (Stokholma, Žviedrija). Tika izveidots rekla mas rullī tis par Kara 

rekonstrukciju klubu festiva lu lietuvies u valoda , kas tika izplatī ts Lietuva  ar socia lo tī klu 

starpniecī bu, sadarbī ba  ar Lietuvas TIC’iem un LIAA facebook kontu “Atrask Latviją”. Kopuma  

187 Lietuvas skola m un pas valdī ba m izsu tī ts ekskursiju pieda va jums Lietuvas skole nu 

grupa m “Laipni lu dzam Daugavpilī !”. 2018.gada  noorganize tas 6 a rzemju z urna listu un 

blogeru vizī tes pilse ta . 

Ag entu ra sadarboja s ar Daugavpils pilse tas tu risma objektiem, izvietojot informatī vos 

materia lus un tirgojot suvenī rus Daugavpils tu risma informa cijas centra  un Daugavpils 

cietoks n a Kultu ras un informa cijas centra , ekspozī cija  “S makovkas muzejs”. Sadarbī ba  ar 

Daugavpils Ma la ma kslas centra ma ksliniekiem, notika ma la suvenī ru un ma la prieks metu 

tirdzniecī ba Daugavpils tu risma informa cijas centra . Gada ietvaros tika publice ta aktua la ka  

informa cija vietne  www.visitdaugavpils.lv un facebook.com/Daugavpils.travel profila . 

Ag entu ra sadarboja s ar tu risma nozares uzn e me jiem kopī gu tu risma produktu un 

pakalpojumu izveide . Pieme ram, tika noorganize ts semina rs tu risma nozares pa rsta vjiem un 

Sarunu sols „Tu risma LAVKA” Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzeja , pasniegtas 

balvas “Tu risma balva 2017” 6 nomina cija s. 

Lai veicina tu aktī va  tu risma attī stī bu Daugavpils pilse ta , 2018.gada  Ag entu ra kopa  ar 

Daugavpils novada un Kra slavas novada kole g iem izveidoja un atkla ja pirmo mark e to 

velomars rutu Daugavpils pilse tas teritorija . Reg iona las nozī mes velomars ruts nr. 35 
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“Daugavas loki”, kas aptver Daugavpils pilse tu, Daugavpils novadu un Kra slavas novadu, ir 

apl veida velomars ruts, kas stiepjas gar Daugavas abiem krastiem un dod iespe ju brauciena 

laika  apmekle t svarī gus tu risma objektus. Sadarbī ba  ar Sporta klubu “Beibuks” tika izveidota 

izzinos a un atraktī va 1h Ēkskursija “Pilse ta Daugavas krasta ” pa Daugavu ar plostu vai 

liellaivu. Tika izveidota audio ekskursija ar retrotramvaju latvies u, krievu un angl u valoda s. 

Izmantojot viedta lruni pilse tas sve tku laika  un Martas balles laika , braucot ar retrotramvaju, 

bija iespe ja piesle gties audio ekskursijai, izmantojot QR kodus. 

Nodros inot informa cijas pieejamī bu par Daugavpils cietoksni un pla notajiem 

pasa kumiem, tiek uzture ts Daugavpils cietoks n a Facebook konts: 

https://www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis/ Lapas sekota ju skaits 2018.gada  bija 

2965, kas ir par 12%  vaira k neka  2017.gada .  

Daugavpils cietoksnim ir savs konts cel ota ju porta la  www.TripAdvisor.lv. Pa rskata 

gada  Daugavpils cietoksnis san e ma kvalita tes sertifika tu “2018 TripAdvisor Certificate of 

Ēxcellence”. Pamatojoties uz apmekle ta ju atsauksme m interneta vietne  TripAdvisor, 

Daugavpils cietoksnis ir iekl auts Daugavpils pilse tas pas valdī bas Daugavpils tu risma objektu 

TOP 10 saraksta , ien emot taja  otro vietu. Turkla t, 83% apmekle ta ju bijus i apmierina ti ar vizī ti 

Daugavpils cietoksnī  un devus i s im kultu rve stures objektam pozitī vas atsauksmes. 

Tu ristu e rtī bai nodros ina ta ekskursiju pieteiks ana gan Daugavpils cietoks n a Kultu ras 

un informa cijas centra , gan Daugavpils tu risma informa cijas centra . 2018.gada  tika novadī tas 

328 ekskursijas Daugavpils cietoksnī  (par 6% vaira k neka  2017.gada ), 132 pilse tas apskates 

ekskursijas, ka  arī  248 ekskursijas S makovkas muzeja . 

Ag entu ras apkoptie dati liecina, ka pilse tas tu risma objektus, kultu ras un aktī va s 

atpu tas iesta des 2018.gada  kopuma  apmekle jus i 550 070 interesenti, no tiem 291 335 

apmekle ta ji viesoja s ties i tu risma objektos. Liela kais tu risma objektu apmekle ta ju skaits tika 

nove rots pa rskata gada 2.ceturksnī , savuka rt, analize jot tu ristu plu smu pa me nes iem, 

visliela kais apmekle ta ju skaits bija maija  un ju nija . 

Pe c Ag entu ras statistikas datiem, liela kais a rvalstu apmekle ta ju skaits bija ve rojams 

no s a da m valstī m - Lietuvas (5%), Krievijas (1,6%), Polijas (1,4%), Baltkrievijas (1,1%) un 

Va cijas (0,8%). 
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2.6.1.att.Tūristu sadalījums pa valstīm Daugavpilī 2018.gadā, skaits 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra) 

 

 

10 popula ra kie Daugavpils tu risma apskates objekti 2018.gada : 

1. Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs (35% no kope ja  apmekle ta ju skaita 

Daugavpils tu risma objektos), 

2. Daugavpils cietoks n a Kultu ras un informa cijas centrs, 1.krasta lunete (21%), 

3. Latgales zooda rzs (14%), 

4. Daugavpils novadpe tniecī bas un ma kslas muzejs (9%), 

5. Žina tka res centrs „Žinoo Daugavpils” (5%), 

6. Ma kslas galerija "Baltais zirgs" un me bel u un interjera salons „Vinta z a” (3%), 

7. Daugavpils skros u ru pnī ca (3%), 

8. S makovkas muzejs (3%), 

9. Daugavpils Ma la ma kslas centrs (2%), 

10. Daugavpils Sikspa rn u centrs (1%), 

Statistiskie dati liecina par to, ka arī  pa rskata gada  Daugavpils Marka Rotko ma kslas 

centrs ir apmekle ta kais apskates objekts – 2018.gada  to apmekle ja 102 839 cilve ki jeb 35% 

no kope ja  apmekle ta ju skaita Daugavpils tu risma objektos. Daugavpils cietoks n a Kultu ras un 

informa cijas centra apmekle jums pieauga par 11%, bet zina tka res centru „Žinoo Daugavpils”  

apmekle ja par 27% vaira k cilve ku.  

Lietuva; 26710

Krievija; 8634

Polija; 7656Baltkrievija; 6202

Vācija; 4641

Apvienotā karaliste; 3190

Igaunija; 2924

ASV; 1447

Zviedrija; 1389

Norvēģija; 1208

Somija; 856 Citas valstis; 15238
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Daugavpils tu risma, kultu ras un aktī va s atpu tas iesta des 2018.gada  apmekle ja gan  

Latvijas iedzī vota ji (86%), gan a rvalstu viesi (14%) (skat.2.6.2.att.). 

 

2.6.2. Daugavpils iekšzemes un ārvalstu viesu sasdalījums 2018.gadā 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra) 

 

2018.gada  bija ve rojams bu tisks pieaugums naks n os anas sektora . Pe c Centra la s 

statistikas pa rvades datiem Daugavpilī  2018.gada  ir naks n ojus i 64 565 tu risti, kas ir par 

19,8% vaira k ka  2017.gada . Kope jais Daugavpils naktsmī tne s pavadī to naks u skaits 

2018.gada  pieaudzis par 19,7% un sasniedza 99 746 naktis. 2018.gada  Daugavpils tu ristu 

mī tne s tika apkalpoti 27 096 a rvalstu viesi, kas ir par 21,8% vaira k neka  attiecī gaja  perioda  

pe rn, savuka rt a rvalstu viesu pavadī to naks u skaits audzis par 24,6%, sasniedzot 42 290 

naktis. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (turpma k teksta  Rotko centrs) ir 

daudzfunkciona ls moderna s un laikmetī ga s ma kslas, kultu ras un izglī tī bas centrs Daugavpils 

cietoksnī , kas ir vienī gais ī pas u pa rbu vju neskartais 19.gadsimta pirma s puses cietoksnis 

Ēiropa . Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs ir vienī ga  vieta Austrumeiropa , kur tiek 

pieda va ta iespe ja iepazī ties ar pasaulslavena  ma kslinieka, abstrakta  ekspresionisma 

pamatlice ja Marka Rotko orig ina ldarbiem. 

2018.gada  tika organize ti Rotko centra tradiciona lie un arī  unika lie pasa kumi, kas 

kuplina ja Latvijas simtgades pasa kumu programmu, ka  arī  papildina ja kope jo Latvijas 

kultu ras karti. 

86%

14%

Iekšzemes apmeklētāji Ārvalstu apmeklētāji
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Gada laika  tika atkla tas 5 ma kslas projektiem baga tas, izsta z u sezonas, kur gandrī z 

katra  no ta m bija skata mas izsta des daz a da s ma kslas joma s – glezniecī ba , grafika , tekstila , 

keramika , fotogra fija , ta de ja di ra dot reg iona, Latvijas un a rvalstu laba kos ma kslas projektus.  

Kopuma  2018.gada  tika atkla tas 42 izsta des, ka  arī  tika noorganize tas 19 izsta des cita s 

ma kslas telpa s Latvija : 4 izsta des Daugavpilī , 4 izsta des Rī ga , 2 izsta des Sigulda , pa vienai 

izsta dei Ogre , Madona , Lu znava , Re zekne  un 5 izsta des a rpus Latvijas robez a m Pan evez a  

(Lietuvā), Žarasos, (Lietuvā) un Vars ava  (Polijā). 

Aprī lī  ar septin a m jauna m izsta de m, Lietuvas ma kslinieku koncertu, 4D multimediju 

stru klaku s ovu tika svine ta Daugavpils Marka Rotko ma kslas centra 5 gadu jubileja. Maija , 

Muzeju nakts ietvaros, Rotko centrs savus apmekle ta jus ies u poja ma kslas pasaule , l aujot 

aizmirsties no pieredze ta , atkla jot nebijus o un jauno ma ksla . Ju nija , turpinot ve la vakara 

aktivita tes muzeja , jau ceturto gadu tika organize ta Ma kslas nakts ar pasa kumiem, kas atkla j 

trauslo un taja  pas a  laika  spe cī go te mu „Sieviete ma ksla ”. Ju lija , parale li XXVI Vispa re jiem 

latvies u Dziesmu un XVI Deju sve tkiem, Latvijas kultu ras programmu kuplina ja un sve tkus 

svine ja visi Baltijas keramik i, aizvadot II Starptautisko Latvijas keramikas bienna li ar 10 

daz a da m laikmetī ga s keramikas izsta de m, zina tnisko konferenci un ma kslinieku 

performance m visa  Latvija  un pa ri ta s robez a m. Septembrī  ar ita l u dueta koncertu, be rnu 

rados o darbnī cu, preses konferenci un 8 jaunu ma kslas izsta z u atkla s anu tika atzī me ta, 

Daugavpilī  dzimus a , pasaulslavena  ma kslinieka Marka Rotko 115 gadu jubileja. 

Piecu gadu intensī va darba rezulta ta  Rotko centrs ir piera dī jis, ka spe j nodros ina t 

augstas kvalita tes kultu ras un tu risma pakalpojumus, kas sniedz bu tisku ieguldī jumu valsts 

un pilse tas atpazī stamī bas veicina s ana , ekonomiska s aktivita tes atjaunos ana  un Daugavpils 

cietoks n a pilse tvides atjaunotne , ka  arī  iedzī vota ju pas apzin as cels ana .  

Turpinot aktī vi stra da t, Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs arī  2018.gada  spe ja 

piesaistī t plas u Latvijas un a rvalstu apmekle ta ju interesi, pieda va jot saviem apmekle ta jiem 

izbaudī t ne tikai cietoks n a ī pas o auru, bet mudinot izzina t mainī go un pasta vī go izsta z u 

saturu.  

Visvaira k apmekle ta ju 2018.gada  bija aprī lī  un maija . Tas skaidrojams ar to, ka aprī lī  

tika svine ta Rotko centra 5 gadu jubileja. Aprī l a izsta z u daudzveidī ba piesaistī ja apmekle ta jus 

lī dz pat izsta z u sezonas beiga m. Savuka rt maija  Muzeju nakts laika , kas norisina ja s parale li 
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ballei – maskara dei „Martas balle”, Rotko centru ierada s apskatī t vaira ki desmiti tu kstos u 

apmekle ta ju, kas lī dz s im, vienas dienas ietvaros, ir bijis rekordliels apmekle ta ju skaits. 

Kopuma  2018.gada  apmekle ta ju skaits salī dzina juma  ar citiem gadiem bija stabils un 

lī dzī gs, tac u 2018.gada  bija gandrī z par 10 000 apmekle ta ju vaira k neka  tas bija ve rojams 

ieprieks e ja  pa rskata perioda  – 2017.gada . 2018.gada  procentua li mazliet samazina ja s 

paga jus aja  pa rskata perioda  konstate ta  a rvalstu tu ristu skaita strauja  palielina s ana s. 

2018.gada  no visiem Rotko centra apmekle tajiem 75% bija apmekle ta ji no Latvijas un 25% 

apmekle ta ji no cita m valstī m. 2018.gada  visbiez a k Rotko centru apmekle ja kaimin valsts 

tu risti no Lietuvas. Ta pat kaimin valstu konteksta  nozī mī gs daudzums apmekle ta ju bija arī  no 

Krievijas un Baltkrievijas. 

 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nodros ina ekspozī ciju un 

informa cijas pieejamī bu par Daugavpils novadu, Daugavpils pilse tu, veiksmī gi sekme  izpratni 

par identita ti, piederī bu konkre tai dzī ves vietai, nodros ina tik nozī mī go saikni starp paga tni 

un tagadni. Muzejs ir Daugavpils novada kultu rve stures mantojuma glaba ta js, kura kra juma  

ir 98,9 tu kst. muzejisko prieks metu. 

 Latvijas valsts simtgades gada , muzejs nosvine ja savu 80 gadu jubileju. Pa rskata 

perioda  Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzeja  un  Daugavpils Ma la ma kslas centra  

bija apskata ma 31 izsta de, organize tas 128 izglī tojos as programmas, novadī tas 59 

ekskursijas un 6 lekcijas, sagatavoti un ī stenoti 84 pasa kumi. A rpus muzeja ekspone tas 14 

izsta des. Kopuma  2018.gada  aktivita tes ir apmekle jus i 31,3 tu kst. cilve ku. Salī dzinot ar 

2017.gadu, apmekle ta ju skaits ir pieaudzis par 4,2 tu kst. cilve ku.  

27.aprī lī  muzeja  notika 2018.gada aktī va s tu risma sezonas atkla s anas pasa kums 

Daugavpilī , bet muzeja pagalma  - sarunu sols “LAVKA”. Apmekle ta ka s muzeja organize ta s 

aktivita tes: pirmo reizi Daugavpilī  organize ts Starptautiskais lel l u festiva ls, pasaulslavena  

tango karal a O.Stroka 125 gadu jubilejai veltī ts pasa kums “Sveiciens dzims anas diena , Oskar 

Strok!”,  Vides aizsardzī bas un reg iona la s attī stī bas ministrijas finanse tais projekts „Brī vī bas 

ielu sta sts 9 pilse ta s, reg ionu simboli un ve rtī bas”, izsta de “Tautiskais mantojums”, cel ojos a  

izsta de „Ēs (arī ) esmu latvietis”, vasaras akcija “Apcel o Latvijas muzejus!” , la pu ga jiens 

La c ple s a diena .  
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2018.gada ju nija vidu  pirmo reizi Daugavpilī  muzejs organize ja Starptautisko lel l u 

festiva lu. Ta  bija unika la iespe ja ve rot 25 pasaule  atzī tu ma kslinieku darina ta s autorlelles no 

7 valstī m. N emot ve ra  skatī ta ju lielo interesi, s is festiva ls turpma k tiks organize ts katru gadu. 

  Muzejs piedalī ja s viena  no centra lajiem valsts simtgades notikumiem -  Latvijas 68 

muzeju kopizsta de  „Latvijas gadsimts” Latvijas Naciona la  ve stures muzeja  Rī ga . Izsta dei tika 

pasniegta Latvijas sabiedrisko mediju balva “Kilograms kultu ras 2018”. 

Pa rskata gada  Latgales zoodārzs organize ja 125 ekskursijas, 17 lekcijas, vaira kas 

tematiska s biolog ijas stundas skole niem.  2018.gada  zooda rzu apmekle ja 48 217 apmekle ta ji, 

kas ir par 925 jeb 2% vaira k ka  2017.gada .  

Latgales zooda rzs jau no dibina s anas sa kuma pe ta, aizsarga  un popularize  purva 

brun urupuc us Latvija , lī dz ar to 2018.gada  Žooda rzs piedalī ja s ĒS lī dzfinanse ta  projekta 

“LIFĒ-HerpetoLatvia "Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia" After-LIFĒ” 

ī stenotaja s aktivita te s, kuru ietvaros tika konstate ts, ka 2014.gada  brī ve  izlaistie 18 purva 

brun urupuc i 2018.gada  pe c ziemos anas Latvijas daba  joproja m ir sastopami Daugavpils 

novada . 

Pa rskata gada  Latgales zooda rza  pe c renova cijas tika atkla ti jauni 8 tera riji, kas l a va 

paplas ina t ekspozī ciju un palielina t apmekle ta ju skaitu. Ta pat pa rskata gada , Daugavpils 

pilse tas dome piedalī ja s Latvijas me rk programmas projeku konkursa  un ī stenoja projektu 

“G imene m draudzī gu aktivita s u un infrastruktu ras attī stī ba Daugavpils pilse ta ”, kura ietvaros, 

piesaistot arī  Vides aizsardzī bas un reg iona la s attī stī bas ministrijas konkursa “G imene m 

draudzī ga pas valdī ba” ietvaros pies k irto naudas balvu, tika izveidots Latvijas dabas 

komplekss be rniem ar Kukain u viesnī cu, Trus u pilse tin u un Strupastes ma ju. Ar Daugavpils 

pilse tas domes finansia lu atbalstu Latgales zooda rza  2018.gada  tika iega da ti jauni dzī vnieki 

ĒUR 7 035 ve rtī ba . Tika veikti hidrobiontu ekspozī cijas izveides darbi, kas l aus uzlabot 

apmekle ta ju vidi un dzī vnieku uzture s anas apsta kl us Latvijas Vides Aizsardzī bas Fonda 

projekta: „Simtgadu Latvijas simtgadu dzī vnieks – Laika pastnieks nes ve stuli divsimt gadu 

Latvijai (LV100-Ēo-LV200)”.   
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3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

Pas valdī bas rī cī ba  esos o finans u resursu apjomu pamatfunkciju izpildei, izvirzī to 

me rk u un priorita s u realiza cijai noteica galvenais finans u dokuments - pas valdī bas budz ets, 

kas tika apstiprina ts 2018.gada 25.janva rī . Budz eta projekta sagatavos anai tika izveidota 

darba grupa, kuras sasta va  tika iekl auti pas valdī bas deputa ti un atbildī gie specia listi, kas, 

balstoties uz valsts budz eta sagatavos anas procesa  noteiktaja m nodokl u prognoze m, 

izve rte ja iesta z u darbī bai nepiecies amos finans u resursus, sagatavoja budz eta projektu un 

iesniedza izskatī s anai Domes Finans u komiteja  un apstiprina s anai Domes se de . Budz eta 

projekta sagatavos anas laika  tika ve rte tas Daugavpils pilse tas attī stī bas programmas 2014. – 

2020.gadam Investī ciju pla na  iekl auta s aktivita tes, un veiktas korekcijas Investī ciju pla na , 

atbilstos i pas reize ja m priorita te m un pieejamo finans u resursu apjomam. 

 
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta izpilde (euro) 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2018.gada pārskats) 
 

 Pamatbudžets 
Speciālais 

budžets 

Ziedojumi un 

dāvinājumi 
Kopbudžets 

Resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
125 737 571 2 722 147 28 185 128 487 903 

Naudas lī dzekl u atlikums 

gada sa kuma  
12 737 224 77 728 21 864 12 836 816 

Ien e mumi 104 330 839 2 644 419 6 321 106 981 579 

San emti aizn e mumi 8 669 508 0 0 8 669 508 

Izdevumi, aizņēmumi, 

ieguldījumi (kopā) 
112 810 846 1 526 401 8 473 114 345 720 

Izdevumi 108 067 213 1 526 401 8 473 109 602 087 

Lī dzdalī ba komersantu 

pas u kapita la  
580 000 0 0 580 000 

Aizn e mumu atmaksa 4 163 633 0 0 4 163 633 

Naudas līdzekļu atlikums 

gada beigās 
12 926 725 1 195 746 19 712 14 142 183 
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Nodokl u ien e mumu dal a pas valdī bu budz etos pe de jos gados ir bijusi salī dzinos i 

stabila, tac u nodokl u reformas rezulta ta  bu tiski samazina s pas valdī bas budz eta  ieskaita ma  

iedzī vota ju iena kuma nodokl a dal a. Lī dz ar to Ministru kabineta un Latvijas Pas valdī bu 

savienī bas vienos ana s un domstarpī bu protokola  tika pana kta vienos ana s - noteikt likuma  

„Par vide ja  termin a budz eta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”, ka pas valdī bu budz etu 

nodokl u ien e mumi kopa  ar specia lo dota ciju 2018., 2019. un 2020. gada  ir 19,6 procenti no 

kopbudz eta nodokl u ien e mumiem, neieskaitot valsts socia la s apdros ina s anas obliga ta s 

iemaksas valsts pamatbudz eta  veselī bas apru pes finanse s anai.  

Izmain as nodokl u politika  ietekme ja ne tikai pas valdī bas budz eta ien e mumus, bet arī  

izdevumus – minima la s darba algas palielina s ana, valsts socia la s apdros ina s anas obliga to 

iemaksu palielina s ana, akcī zes nodokl a un citas izmain as. N emot ve ra  straujo minima la s 

darba algas ka pumu, pas valdī bai bija nepiecies ami resursi ne tikai minima la s darba algas 

paaugstina s anai, bet arī  pa re jo darbinieku darba samaksas palielina s anai, lai saglaba tu 

darba samaksas diferencia ciju atkarī ba  no darbinieka prasme m un zina s ana m. Akcī zes 

nodokl a palielina jums ietekme ja  arī  daudzu citu pakalpojumu cenas – ka  rezulta ta  iesta z u 

uzture s anai bija  nepiecies ams vaira k lī dzekl u.   

3.1.  PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI  

Apstiprinot budz etu, Daugavpils pilse tas pas valdī bas finans u resursi izdevumu 

segs anai 2018.gada  tika pla noti 120,4 milj.euro apme ra , tai skaita : 

- ieņēmumi 94,4 milj.euro,  

- naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 12,8 milj.euro, 

- aizņēmumi 13,2 milj.euro.  

2018.gada laika , veicot budz eta grozī jumus, ien e mumu apjoms tika precize ts 

atbilstos i  faktiskajam finanse jumam pedagog isko darbinieku atlī dzī bai (san emts jaunajam 

ma cī bu gadam no 2018.gada 1.septembra), jauna m programma m un projektiem, ka  arī  tika 

precize ts aizn e mumu apjoms. 
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Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2016. - 2019. g. 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017.gada pārskats) 

Ieņēmumi 
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

izpilde (euro) izpilde (euro) Izpilde (euro) plāns (euro) 

KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI 81 589 394 92 505 267 106 981 579 
96 801 

956 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

kopā, t.sk. 
79 192 855 90 071 661 104 330 839 

94 110 

481 

Nodokl u un nenodokl u 

ien e mumi kopa , t.sk.: 
42 871 023 45 686 960 45 269 036 43 363 887 

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 38 214 391 40 968 219 40 313 425 39 555 124 

- Iepriekšējā gada nesadalītais 
iedzīv.ienāk. nodokļa atlikums 

277 075 0 314 868 179 622 

- Īpašuma nodokļi 3 370 459 3 552 549 3 272 698 2 868 541 

- Azartspēļu nodoklis 356 226 339 452 417 390 400 000 

- Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma 

154 517 158 353 291 107 0 

- Valsts (pašvaldību) nodevas un 
maksājumi 

112 873 116 479 134 941 120 000 

- Sodi un sankcijas 80 538 79 343 102 530 90 000 

- Pārējie nenodokļu ieņēmumi 94 139 263 882 180 248 30 600 

- Ieņēmumi no pašv. nekust. 
īpašuma  pārdoš. 

210 805 208 683 241 829 120 000 

Maksas pakalpojumi un citi 

pas u ien e mumi 
3 153 465 3 111 489 3 388 118 3 920 717 

A rvalstu finans u palī dzī ba 237 545 39 073 127 745 16 328 

Transferti kopa , t.sk.: 32 930 822 41 234 139 55 545 940 46 809 549 

- No valsts budžeta daļēji 

finansēto atvasināto 

publisko personu  un 

budžeta nefinansēto 

iestāžu transferti 

 

 

3000 

 

 

49 502 

 

0 

- Valsts budžeta 
transferti 

18 691 101 25 046 593 37 388 620 24062053 

- Maksājumi no PFIF un 
papildu dotācijas 

13 489 086 15 363 753 17 210 560 21 847 496 

- Pašvaldību budžetu 
transferti 

750 635 820 793 897 258 900 000 
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Ieņēmumi 
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

izpilde (euro) izpilde (euro) Izpilde (euro) plāns (euro) 

Speciālā budžeta ieņēmumi 

kopā, t.sk. 
2 357 200 2 408 320 2 644 419 2 691 475 

Dabas resursu nodoklis 264 523 295 210 340 920 345 697 

Me rk dota cijas pas valdī bas 

autocel u (ielu) fondam 
1 702 195 1 702 195 1 751 664 1 751 664 

Me rk dota cijas pasaz ieru 

pa rvada jumiem 
358 664 396 673 525 302 571 414 

Pa re jie ien e mumi 31 818 14 242 26 533 22 700 

Ziedojumi un dāvinājumi 39 339 25 286 6 321 0 

 

Daugavpils pilse tas pas valdī bas kopbudz eta ien e mumi 2018.gada  sasta dī ja  

107 milj.euro, tai skaita : 

- pamatbudz eta ien e mumi 104,3 milj.euro, 

- specia la  budz eta ien e mumi 2,7 milj.euro. 

Kopbudz eta ien e mumu apjoms ir par 14,5 milj.euro liela ks, salī dzinot ar ieprieks e jo 

pa rskata periodu, transfertu ien e mumu pieauguma rezulta ta .  

Nodokl u un nenodokl u ien e mumi sasta dī ja 45,3 milj.euro jeb 43,39% no 

pamatbudz eta ien e mumiem. To apjoms, salī dzinot ar ieprieks e jo periodu, ir samazina jies  

par 0.4 milj.euro. Iedzī vota ju iena kuma nodoklis ir galvenais nodokl u ien e mumu avots, un ta  

ī patsvars pas valdī bas pamatbudz eta  sasta da  38,94 % - 40,6 milj.euro. 2018.gada  iedzī vota ju 

iena kuma nodokl a ien e mumu lielumu ietekme ja likumdos anas izmain as saistī ba  ar nodokl u 

reformas pasa kumiem. Darbaspe ka nodokl u siste mas reformas rezulta ta  tika ieviestas  

jaunas iedzī vota ju iena kuma nodokl a likmes (20%, 23%, 31.4%),  bu tiski paaugstina ts ar 

iedzī vota ju iena kuma nodokli neapliekamais diference tais minimums (no 0 lī dz 200 euro 

me nesī ), paaugstina ts atvieglojums par apga dī ba  esos a m persona m (200 euro me nesī ),  

paplas ina ts atvieglojumu san e me ju loks ar nestra da jos u laula to, paaugstina ta minima la  

me nes a darba alga (430 euro),  ka  arī   veikti citi pasa kumi, kas ska ra iedzī vota ju iena kuma 

nodokl a ien e mumu apjomu.    
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Nekustama  ī pas uma nodokl a ī patsvars pas valdī bas pamatbudz eta  sasta dī ja 3,1 

procentus. Pamatojoties uz izstra da to prognozi, pas valdī bas budz eta  ien e mumi bija pla noti 

2,6 milj.euro apme ra , izpilde sasta dī ja 2,8 milj.euro . 2018.gada  tika iekase ti ieprieks e jo gadu 

nekustama  ī pas uma nodokl a para di 448,7 tu kst. euro apme ra .  

Transfertu ien e mumi pas valdī bas pamatbudz eta  sasta dī ja 55,5 milj.euro - 

me rk dota cijas pedagog isko darbinieku atlī dzī bai un specia lo izglī tī bas iesta z u uzture s anai, 

pas valdī bu finans u izlī dzina s anas rezulta ta  san emta s dota cijas un finanse jums Ēiropas 

Savienī bas lī dzfinanse tajiem projektiem. Tai skaita , Ēiropas Savienī bas projektu finanse s anai 

2018.gada  tika san emti  17,8 milj. euro. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2012. g.-2019.g., milj. euro 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2017.gada pārskats) 

 

3.2.  PAMATBUDŽETA IZDEVUMI  

Kopbudz eta izdevumi pa rskata gada  sasta dī ja 108,07 milj.euro. No tiem, ma cī bu 

procesa nodros ina s anai, izglī tī bas iesta z u uzture s anai un renova cijai tika novirzī ti 47,42%, 

pilse tas teritorijas un cel u labieka rtos anai, vides pasa kumiem, infrastruktu ras objektu 

saka rtos anai, sabiedriska  transporta dote s anai – 27,37%, socia lajai palī dzī bai, pabalstiem 
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un socia lo iesta z u darbī bai  - 9,01%, kultu ras un sporta atbalstam – 8,76%, pa re jiem 

izdevumiem – 7,44%. Kopbudz eta izdevumi ir par 20,3 milj.euro liela ki neka  gadu ieprieks .  

Analize jot izdevumu struktu ru funkciona la  griezuma , pa rskata gada  visstrauja k 

augus i izdevumi ekonomiskajai darbī bai un izglī tī bas nozarei. Viens no pas valdī bas 

priorita rajiem uzdevumiem ir, atbalstot uzn e me jdarbī bas attī stī bu, veikt degrade ta s vides 

saka rtos anu industria laja s teritorija s. S ī  me rk a sasniegs anai jau vaira kus gadus tiek 

investe ti vaira ki miljoni euro infrastruktu ras atjaunos anai un saka rtos anai, realize jot 

Ēiropas Savienī bas lī dzfinanse tos projektus. Starp liela kajiem projektiem var mine t - 

Smiltenes ielas divlī men u pa rvada ar pievadiem bu vniecī ba, lī dz Smils u un Kaun as ielas 

krustojumam; Daugavpils pilse tas Žiemel u ru pnieciska s zonas publiska s infrastruktu ras 

attī stī ba, II ka rta; Daugavpils vispa re jo izglī tī bas iesta z u materia li tehniska s ba zes un 

infrastruktu ras saka rtos ana  atbilstos i mu sdienī ga m prasī ba m; Daugavpils Dizaina un 

ma kslas vidusskolas „Saules skola” izveidos ana par Profesiona la s izglī tī bas kompetenc u 

centru un infrastruktu ras moderniza cija; Daugavpils Valsts g imna zijas materia li tehniska s 

ba zes un infrastruktu ras moderniza cija; Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils 

pilse tas pirmsskolas izglī tī bas iesta de s.  

Attī stot sporta infrastruktu ru pas valdī bas teritorija , 2018.gada  tika turpina ta futbola 

stadiona atjaunos ana un notika sporta kompleksa – boksa za les renova cija.   

Latvijas valsts simtgades gada  Daugavpilī  norisina ja s vaira ki s ai nozī mī gajai jubilejai 

veltī ti pilse tas un valsts me roga pasa kumi - tika organize ts I Daugavpils starptautiskais 

tautu deju festiva ls „100 dejas Latvijai”,  sadarbī ba  ar Latvijas Naciona lo kultu ras centru tika 

rī kots Starptautiska  folkloras festiva la „Baltica 2018” nosle guma pasa kums, Daugavpils 

rados ie kolektī vi pa rsta ve ja mu su pilse tu XXVI Vispa re jos latvies u Dziesmu un XVI Deju 

sve tkos Rī ga ,  notika latvies u mu zikla „Brī numputns” izra de, pasa kums „Žal umballe – 

Daugavpilī ”. 

Pa rskata gada  norisina ja s Kultu ras pils e kas energoefektivita tes paaugstina s anas 

projekta realiza cija, lai ilgtermin a  samazina tu prima ra s energ ijas pate rin u un pas valdī bas 

izdevumus par siltumapga di.  
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2018.gadā 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2018.gada pārskats) 

 

 

 
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi   

(pēc valdības funkcijām)  2016. – 2019.g. 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2018.gada pārskats) 

Izdevumu kategorija 
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

izpilde (euro) izpilde (euro) izpilde (euro) plāns (euro) 

Vispa re jie valdī bas dienesti 3 749 160 4 255 948 4 594 625 7 112 774 

Sabiedriska  ka rtī ba un 

dros ī ba 
1 570 401 1 991 770 2 412 389 2 515 152 

Ēkonomiska  darbī ba 7 008 119 12 335 026 20 088 452 21 735 452 

Vides aizsardzī ba 2 281 272 2 270 313 2 290 298 2 854 570 

Pas valdī bas teritorijas un 

ma jokl u apsaimniekos ana 
6 044 383 6 014 496 7 196 684 8 509 633 

Veselī ba 185 540 170 412 1 037 429 695 825 

Atpu ta, kultu ra un relig ija 6 468 516 8 885 671 9 469 999 9 672 758 

Izglī tī ba 35 965 843 42 622 238 51 240 628 52 823 663 

Socia la  aizsardzī ba 8 307 471 9 178 558 9 736 709 11 450 002 

Izdevumi kopā 71 580 705 87 724 432 108 067 213 117 369 829 
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2016.-2019.g. 
(pēc ekonomiskās klasifikācijas) 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2018.gada pārskats) 

Izdevumu kategorija 
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

izpilde (euro) izpilde (euro) izpilde (euro) plāns (euro) 

Atlī dzī ba 36 405 367 41 018 541 45 440 375 43 132 091 

Preces un pakalpojumi 18 961 294 20 524 247 22 065 513 29 800 610 

Subsī dijas un dota cijas 5 740 265 6 331 367 7 893 158 7 203 759 

Procentu izdevumi 44 230 3 421 524 8 972 

Socia lie pabalsti 3 917 525 4 807 593 4 554 584 5 003 419 

Uzture s anas izdevumu 

transferti 
359 587 315 154 360 540 646 610 

Pamatkapita la veidos ana 6 152 437 14 360 459 26 968 730 31 525 363 

Kapita lo izdevumu transferti  363 650 783 789 49 005 

Pavisam 71 580 705 87 724 432 108 067 213 117 369 829 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2012.g.-2019.g. 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2018.gada pārskats) 
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3.3.  SPECIĀLAIS BUDŽETS  

Specia la  budz eta ien e mumi 2018.gada  tika san emti 2 644 419 euro apme ra , savuka rt  

izdevumu apjoms sasta dī ja 1 526 401 euro.  Saglaba ja s atlikums pa rskata perioda beiga s.  

Izdevumi, kas tika segti no dabas resursu nodokl a ien e mumiem 2018.gada  sasta dī ja 

342 523 euro, kuri tika novirzī ti augsnes, u dens un mez us piesa rn ojos o stihisko izga ztuvju 

likvida cijai – 29 898 euro, biotuales u, g e rbtuvju un a ra roku mazga s anas izlietn u, sanita ro 

konteineru nomai, uzsta dī s anai un apkalpos anai un uzsta dī s anai -  31 474 euro, ga zes 

kvalita tes un kvantita tes izpe tei rekultive taja  izga ztuve  „Demene” – 9 583 euro, vides 

monitoringam un filtra ta attī rī s anai rekultive taja  izga ztuve  „Demene” –  19 445 euro, u dens 

paraugu n ems anai Daugavpils pilse tas peldvieta s un avotos ar me rk i noskaidrot to 

atbilstī bu peldu dens un dzerama  u dens kvalita tes parametriem  – 1 967 euro, pas valdī bas 

teritorijas apzal umos anai  – 14 899 euro, peldvietu revitaliza cijai Plotic ku ezera , Žirgu ezera , 

Liela  Stropu ezera   – 35 854 euro, Liela  Stropu ezera krasta vietas ierī kos anai, pludmales 

paplas ina s anai – 27 248 euro, u dens tilpn u gultnes apsekos anai – 8 340 euro,  ainaviski 

degrade tas teritorijas  revitaliza cijai  Vienī bas, Cietoks n a ielu rajona , Liginis k u ielas rajona , 

Dunduru ielas rajona , Stiklu ielas rajona  – 55 439 euro, novadgra vju tī rī s anai – 38 558 euro, 

koku nelikvī du un kru mu izcirs anai un izves anai no ainaviski degrade tam teritorija m– 

14343 euro, caurtekas attī rī s anai no sanesumiem un gultnes nostiprina s anai un 

appludina s anas situa cijas likvide s anai Grī vas rajona  – 9 354 euro, teritorijas saka rtos anas 

darbiem, betona lielgabarī ta konstrukciju demonta z ai un utiliza cijai – 26 005 euro, karpu 

mazul u piega dei un ielais anai pilse tas u denstilpne s – 9 964 euro, putnu bu rī s u 

izgatavos anai un uzsta dī s anai – 3 847 euro, pa re jiem darbiem – 6 305 euro. 

Pas valdī bas cel u un ielu finanse s anai paredze ta  valsts budz eta Valsts autocel u fonda 

programmas me rk dota cija 2018.gada  647 931 euro apme ra  tika izlietota pilse tas ielu 

seguma atjaunos anas darbiem  Se lijas ielas posma , Ka rklu ielas posma , Kraujas  ielas posma , 

Pus k ina ielas posma , Arhitektu ielas posma  un citiem darbiem. 

Me rk dota cija pasaz ieru regula rajiem pa rvada jumiem tika novirzī ta AS “Daugavpils 

satiksme” zaude jumu kompense s anai 510 860 euro apme ra .  

Pa re jie specia la  budz eta ien e mumi novirzī ti zal umsta dī jumu atjaunos anai 18 129 

euro apme ra , pa re jiem ī pas i iezī me tiem me rk iem  6 958 euro apme ra . 
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3.4.  PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA SAISTĪBAS  

Pas valdī bu aizn e mumu kope jo piel aujamo palielina jumu saimnieciskaja  gada  nosaka 

gadska rte ja  valsts budz eta likums. Para da saistī bas, kura m iesta jies atmaksa s anas termin s  

ka rte ja  saimnieciskaja  gada  kopa  ar ieprieks e jo gadu para du saistī ba m, kura m iesta jies 

atmaksa s anas termin s  nedrī kst pa rsniegt 20 procentus no pas valdī bas ka rte ja  saimnieciska  

gada budz eta kopapjoma (pamatbudz eta ien e mumi bez me rk dota cija m).  

Ēiropas Savienī bas projektu lī dzfinanse s ana un prieks finanse s ana notika piesaistot 

aizn emtos lī dzekl us Valsts kase . 2018.gada  pas valdī ba izmantoja likuma  „Par valsts budz etu 

2018.gadam” atl auto normu, un piesaistī ja aizn emtos lī dzekl us izglī tī bas iesta z u, taja  skaita  

pirmsskolas izglī tī bas iesta z u, investī ciju projektiem un tehniskajai dokumenta cijai, cel u un 

to kompleksa investī ciju projektiem un tehniskajai dokumenta cijai. 

Pa rskata gada  Daugavpils pilse tas dome san e ma aizn e mumus 8.67 milj. euro apme ra  

un veica aizn e mumu atmaksu 4.16 milj. euro apme ra . Saskan a  ar apstiprina to pas valdī bas 

budz etu, Dome savlaicī gi pildī ja savas saistī bas un veica maksa jumus, kuriem iesta ja s 

maksa s anas termin s . 

 

Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības (ar procentiem), euro 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētais 2018.gada pārskats) 

Rādītājs 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads* Pavisam* 

Aizn e mumi 4 252 828 4 164 122 3 567 640 3 294 831 55 388 664 

Galvojumi 1 003 313 659 894 656 466 655 986 7 202 790 

Citas ilgtermin a 

saistī bas 
1 454 587 1 544 423 2 418 363 4 027 848 12 127 260 

Ilgtermin a saistī bas 

kopa  
6 710 728 6 368439 6 642 469 7 978 665 74 718 714 

Saistību apmērs (%) 

perioda beigās 
11.23 10.16 9.94 11,39 x 

*dati no saistos ajiem noteikumiem par 2019.gada pas valdī bas budz etu  
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3.5.  LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ  

Ilgtermin a finans u ieguldī jumu kopsumma salī dzina juma  ar 2017.gada pa rskata gadu 

palielina jusies par ĒUR 845 842. 

 
Pa rskata perioda 

sa kuma  

Pa rskata perioda 

beiga s 

Izmain as 

(+, -) 

 48 080 204 48 926 046 + 845 842 

Lī dzdalī ba radniecī go 

kapita lsabiedrī bu kapita la  
38 044 711 39 146 630 + 811 073 

Lī dzdalī ba asocie to 

kapita lsabiedrī bu kapita la  
10 035 493 9 779 416 - 256 077 

 

Lī dzdalī ba radniecī go kapita lsabiedrī bu kapita la  2018.gada beiga s bija ĒUR 39 146 

630. Salī dzina juma  ar 2017. pa rskata gadu ve rojams palielina jums par ĒUR 811 073.  

Lī dzdalī ba asocie to kapita lsabiedrī bu kapita la  2018.gada beiga s bija ĒUR 9 779 416. 

Salī dzina juma  ar 2017. pa rskata gadu ve rojams samazina jums par ĒUR 256 077. 

3.6.  SAĪSINĀTĀ BILANCE  

Pas valdī bas 2018.gada konsolide tais gada pa rskats veidots, iekl aujot s a du iesta z u 

pa rskatus: 

- Daugavpils pilse tas domes gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas Izglī tī bas pa rvaldes gada pa rskats; 

- Profesiona la s izglī tī bas kompetences centra “Daugavpils Dizaina un ma kslas 

vidusskola “Saules skola””  gada pa rskats; 

- Daugavpils pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria la  centra gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des “Socia lais dienests” gada pa rskats; 

- Latgales Centra la s bibliote kas gada pa rskats; 

- Novadpe tniecī bas un ma kslas muzeja gada pa rskats; 

- Latvies u kultu ras centra gada pa rskats; 

- Pol u kultu ras centra gada pa rskats; 

- Baltkrievu kultu ras centra gada pa rskats; 

- Daugavpils pas valdī bas budz eta iesta des „Latgales zooda rzs” gada pa rskats; 
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- Daugavpils pilse tas domes Kultu ras pa rvaldes gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des „Krievu kultu ras centrs” gada pa rskats; 

- Be rnu un Jaunatnes sporta skolas gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas pas valdī bas profesiona la s ievirzes sporta izglī tī bas iesta des 

"Futbola centrs Daugavpils" gada pa rskats; 

- Daugavpils pas valdī bas policijas gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas domes iesta des “Kultu ras pils” gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des “Komuna la s saimniecī bas pa rvaldes” 

gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des „Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs” 

gada pa rskats; 

- Be rnunama-patversme “Priedī te” gada pa rskats; 

- Daugavpils pilse tas pas valdī bas ag entu ras “Daugavpils pilse tas pas valdī bas 

tu risma attī stī bas un informa cijas ag entu ra” gada pa rskats. 

Gada pa rskats sagatavots ka  vienas vienī bas konsolide tais pa rskats, izsle dzot 

savstarpe jos darī jumus un atlikumus starp konsolida cija  iesaistī taja m vienī ba m. Pa rskatu 

valu ta ir eiro. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

AKTĪVS 

Ilgtermin a ieguldī jumi 284 192 651 264 704 989 

    Nemateria lie ieguldī jumi 108 871 76 874 

    Pamatlī dzekl i 235 103 289 216 421 718 

    Ilgtermin a finans u ieguldī jumi 48 926 046 48 080 204 

Ilgtermin a prasī bas un uzkra jumi 

nedros a m ilgtermin a prasī ba m 
54 445 126 193 

Apgroza mie lī dzekl i 18 493 717 17 316 807 

   Kra jumi 554 907 1 186 454 

   Debitori 2 893 868 2 643 739 

   Na kamo periodu izdevumi un avansi 

par pakalpojumiem un projektiem 
902 759 649 798 
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Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

   Naudas lī dzekl i 14 142 183 12 836 816 

BILANCE 302 686 368 282 021 796 

PASĪVS 

Pas u kapita ls 237 790 136 230 287 188 

    Rezerves 1 193 164 1 193 164 

    Budz eta izpildes rezulta ti 236 596 972 229 094 024 

Uzkra jumi 5 437 0 

Kreditori 64 890 795 51 734 608 

    Ilgtermin a saistī bas 50 796 201 42 203 209 

    I stermin a saistī bas 14 094 594 9 531 399 

BILANCE 302 686 368 282 021 796 

 

4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU, KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBĪBAS 

REZULTĀTI 

4.1.  IZGLĪTĪBAS NOZARE  

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) padotībā ir Daugavpils pilsētas 

pašvaldības 27 pirmsskolas un 18 vispārējās izglītības iestādes, 1 profesionālās un 1 interešu 

izglītības iestāde. 

2018.gadā pilsētā darbojās 13 vidējās izglītības iestādes un 5 pamatskolas, kuras 

apmeklēja 9 286 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4 726 bērni, Bērnu un 

jauniešu centrs „Jaunība” (BJC „Jaunība”) sniedza interešu izglītības iespējas 2 730 

izglītojamajiem.  

Daugavpilī visiem obligāto sagatavošanās pamatizglītības ieguvei vecumu 

sasniegušajiem bērniem ir nodrošinātas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pat brīvas 

vietas. Uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2018.gada 31.decembri reģistrēti 287 bērni 

vecumā līdz 3 gadiem, lielākā daļa no kuriem gaida vietu noteiktā iestādē. 



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    4 9 |  1 2 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

Ņemot vērā vecāku pieprasījumu, uz esošo grupu materiāli tehniskās bāzes 

mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs tiek palielināts grupu skaits, kurās izglītības 

programma tiek īstenota latviešu valodā – no 2018.gada 1.septembra darbojas 30 šādas 

grupas. 

Pilsētas izglītības iestādēs ienāca jaunie skolotāji: augstskolās pedagoga specialitātes 

ieguva un darbu uzsāka vai turpina 22 jaunie speciālisti. 

Izglītības iestādes īsteno arī izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajās skolās. Šāda integrācija notiek J.Raiņa 

Daugavpils 6.vidusskolā, 11.pamatskolā, 16.vidusskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijā, Vienības pamatskolā un 12.vidusskolā.  

Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs centralizētajos eksāmenos (CĒ) sasniegtie 

rezultāti dod iespēju analizēt skolēnu zināšanu līmeni un veikt nepieciešamos uzlabojumus 

izglītības iestāžu mācību darbā. Izglītības uz zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura 

centrs skolēnu CĒ rezultātus izsaka procentuāli atbilstoši skolēna sekmīgi paveiktā darba 

apjomam. DPIP, apkopojot 2017./2018.mācību gada Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu CĒ 

rezultātus, īpaši atzīmēja augstu rezultātu (virs 60%) īpatsvaru: Krievu vidusskolā-licejā to 

uzrādīja 71,61% absolventu, Valsts ģimnāzijā – 70,79%, 3.vidusskolā – 55,03% absolventu.  

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Ata Kronvalda fonda Latvijas talantīgo skolēnu 

sasniegumu reitingā par 2017./2018.mācību gadu „lielo” skolu grupā ieguva 2.vietu un balvu 

„Lielā Pūce”, savukārt Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā 

par sasniegumiem CE – kopvērtējumā 3.vietu. Ata Kronvalda Atzinības rakstus par audzēkņu 

sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm saņēma arī 2 pilsētas pedagogi: Daugavpils 

Valsts ģimnāzijas skolotāja Olga Osipova un Daugavpils 13.vidusskolas skolotājs Jurijs 

Kostjukevičs. 

Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalījās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus, startēja sporta 

sacensībās. Ar DPIP Goda rakstu par sasniegumiem šajos pasākumos tika apbalvoti 180 

skolēni, bet LR Ministru prezidenta Atzinības rakstu saņēma 70 divpadsmito klašu 

absolventi. 2018.gadā 11 Daugavpils skolēni ir kļuvuši par starptautisko olimpiāžu 

uzvarētājiem, valsts olimpiādēs ir iegūtas 37 godalgotas vietas, Latgales novada olimpiādēs 
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– 17 pirmās vietas, valsts un novada konkursos – 5 godalgotas vietas, valsts mūzikas 

konkursos – 16 pirmās vietas. Latgales un Latvijas 42.skolēnu zinātniskajās konferencēs ir 

iegūtas 26 godalgotas vietas. Sporta sacensībās godalgotas vietas ir izcīnījušas 14 komandas 

un 9 individuāli startējuši skolēni. Interešu izglītībā notikušajos konkursos, sacensībās un 

skatēs 28 kolektīvi un 5 individuāli dalībnieki ir ieguvuši godalgotas vietas valstī. Par skolēnu 

sagatavošanu dažāda līmeņa olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām DPIP Goda 

rakstu saņēma 131 pedagogs.  

11 pilsētas skolās darbojās programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ar mērķi 

labvēlīgi ietekmēt gan skolu iekšējo vidi, gan mācību sasniegumu līmeni. Veiksmīgi visās 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs turpinājās izstrādātās un jau 2016.gada oktobrī 

uzsāktās programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai pirmsskolas izglītības iestādē” ieviešana. 

Pilsētas izglītības iestādēs tika īstenotas interešu izglītības programmas atbilstoši 5 

interešu izglītības veidiem: pulciņos darbojās 4319 izglītojamie, no tiem lielākā daļa – 2868 

– kultūrizglītības programmās, 351 – citās izglītojošās programmās, 586 – sporta izglītības 

programmās, 255 – jaunatnes darba programmās, 129 – tehniskās jaunrades programmās 

un 130 – vides izglītības programmās. 

Bilingvālās izglītības jomā vairāki pasākumi tika vērsti uz to, lai sagatavotos pārejai 

uz mācībām latviešu valodā pamatskolas posmā, sākot no 2019.gada septembra, un lai 

sagatavotu skolēnus valsts pārbaudes darbiem latviešu valodā, sākot no 2020.gada. 

Sadarbībā ar izglītības metodiķiem matemātikas un vēstures skolotājiem tika organizētas 

mācīšanās grupas „No eksāmena 9.klasei dzimtajā valodā uz eksāmenu valsts valodā”. 

Skolām tika piedāvāts modelis svarīgāko problēmu, saistītu ar pāreju uz mācībām latviešu 

valodā, apzināšanai skolā. Pēc piedāvātajiem kvalitatīvajiem rādītājiem skolu pedagoģiskie 

kolektīvi, kopīgi izvērtējot un nosakot vajadzības, resursus, izstrādāja stratēģiskos plānus 

2018.-2021.gadam, paredzot pasākumus problēmu risināšanā. Uzsākts darbs pie bilingvālās 

izglītības attīstības un pārraudzības programmas 2018.-2021.gadam izveides. Pirmsskolas 

izglītības iestādes tika mudinātas projektēt pāreju uz bilingvālās izglītības modeļiem, kuri 

paredz vai nu iedziļināšanos valodas vidē, vai nu paralēlu divu valodu lietojumu.  

Aktīvi notika darbs karjeras izglītības jomā. Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU) 

skolēniem tika organizēta „Jauno uzņēmēju skola”, kurā iesaistījās 25 skolēni, karjeras 
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izglītības akcijā „Ēnu diena” piedalījās 496 skolēni, „Karjeras nedēļas 2018” aktivitātēs 

iesaistījās vairāk nekā 5000 dalībnieku. Attīstot skolēnos uzņēmējprasmes, 7 skolu skolēni 

iesaistījās biznesa izglītības programmā „Skolēnu mācību uzņēmums“. 2017.gada martā tika 

uzsākta ĒSF fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

īstenošana 10 Daugavpils vispārizglītojošās skolās. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 

2020.gada 30.decembrim.  

Sadarbībā ar pilsētas profesionālās izglītības iestādēm tika organizētas Atvērto durvju 

dienas, Karjeras nedēļa, Amatnieku pilsētiņa u.c. 

Daugavpils izglītības iestādes aktīvi piedalās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē 

un īstenošanā, kā arī paši iesaistās projektu darbībā. Visas skolas un pirmsskolas izglītības 

iestādes piedalījās projektos “Piens un augļi skolai”, CLIL (Contentand Language Integrated 

Learning – Integrēta satura un valodas apguve) projektā darbojas 14 skolas, Latvijas Veselību 

veicinošo skolu tīklā iesaistījušās 15 Daugavpils pilsētas izglītības iestādes – 10 skolas un 5 

pirmsskolas izglītības iestādes. 2018.gadā 9.speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei un 

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādei tika piešķirts statuss „Veselību veicinoša 

izglītības iestāde”. 

2018.gada  ĒS projektu programmas izglī tī ba  Erasmus+ (2014-2020) Daugavpils 

pilse tas izglī tī bas iesta de m kopuma  apstiprina ti projekti par kope jo summu 408250 euro, 

kuri tiks ī stenoti daz a dos termin os (1–2 gadi) un pievienosies jau ī stenojamajiem, 

ieprieks e ja  gada  atbalstī tajiem.  

DPIP uzsa kusi ī stenot Erasmus+ programmas strate g iska s sadarbī bas partnerī bas 

projektu “Augs up! Spe le s balstī tas prakses izstra de migrantu be rnu iekl aus anai” ("Level up! 

Designing game – based practices for migrant children inclusion”). Veiksmī gi nosle gts 

Erasmus+ programmas strate g iska s sadarbī bas partnerī bas projekts „Ar saskarsmi pret 

atkarī ba m” („HUGS NOT DRUGS”).  

No 2018.gada septembra Latvijas skolās tiek īstenota programma „Latvijas skolas 

soma”. „Latvijas skolas somas” programma ir centrālā Latvijas simtgades iniciatīva. „Latvijas 

skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem 

finanšu gadiem (līdz 2021.gada beigām), vienlaikus nodrošinot tā ilgtspēju arī pēc 2021.gada. 

Iniciatīva veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai 
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stiprinātu jaunās paaudzes (1.-12.klases skolēnu) nacionālo identitāti, pilsoniskuma, 

valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, 

paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu DPIP 2018.gadā organizēja 

jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot 13–14 gadus veciem 

izglītojamajiem 412 darbavietas skolās, bet jauniešiem, kas vecāki par 15 gadiem, 327 

darbavietas izglītības iestādēs. 

Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni bez 

maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, bet profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti 50% apmērā. 

Gada laikā pašvaldībā licencētas 23 neformālās izglītības programmas un pagarināts 

īstenošanas termiņš 3 programmām. No 26 licencētajām programmām 14 ir interešu 

izglītības programmas, bet 12 – pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

450 pilsētas iedzīvotājiem organizēti un novadīti Daugavpils pilsētas domes 

finansētie (25715 euro) bezmaksas latviešu valodas kursi 100 stundu programmas ietvaros 

dažādos valodas zināšanu līmeņos. 

2018.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma mērķprogrammu 

ietvaros DPIP realizēja mēbeļu un aprīkojuma atjaunošanas pasākumus pirmsskolas 

izglītības iestādēs. 2018.gadā iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par elektroiekārtu 

piegādi Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, noslēgti līgumi par mēbeļu piegādi izglītības 

iestādēm, veikta žalūziju uzstādīšana, kā arī veikti citi būtiski iekšējās vides uzlabojumi. 

2018.gada noslēgumā tika noslēgta datorklašu atjaunošanas programma, kā arī iegādāti 

datoru komplekti vispārizglītojošām skolām. 

Remontdarbu ietvaros DPIP ka  bu vniecī bas procesa dalī bnieks „Pasu tī ta js” piedalī ja s 

bu vdarbu realiza cija . Uzsa kti bu vdarbi 17.vidusskolas e kas pa rbu vei – aktu za les telpu bloka 

izbu vei. Tika veikta virtuves telpu bloka un apdares atjaunos ana 16.vidusskola  un 

1.pirmsskolas izglī tī bas iesta de . Apliecina juma kars u izstra de un bu vdarbi sanita ro mezglu 

telpu apdares atjaunos anai un inz eniertī klu nomain ai tiek veikti 7., 10., 11., 14., 17., 18., 20., 

21., 22., 23., 24., 27. un Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta z u e ka s. Tiek veikta telpu apdares 

atjaunos ana pe c energoefektivita tes projekta bu vdarbu ī stenos anas 26. un 32.pirmsskolas 
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izglī tī bas iesta de s e ka s, bet ieks telpu kosme tiskais remonts pe c u densapga des/kanaliza cijas 

tī klu nomain as – 26.pirmsskolas izglī tī bas iesta de s e ka s. Veikta e kas (Vain odes iela  4) 

fasa des un telpu grupas vienka rs ota atjaunos ana. Pabeigta Daugavpils Stropu pamatskola–

attī stī bas centra e ku fasa z u apdares dal e ja atjaunos ana, ka  arī  veikta tehniska s 

dokumenta cijas izstra de un notiek bu vdarbi telpu grupas atjaunos anai, pieme rojot to 

ratin kre slu lietota jiem Daugavpils Stropu pamatskolas-attī stī bas centra 2.gul amkorpusa 

e ka . Veikta BJC “Jaunī ba” e kas (S aura  iela  21A) fasa des un telpu grupas vienka rs ota 

atjaunos ana. Veikta apliecina juma kartes izstra de un bu vdarbi telpu apdares un 

elektroapgaismes atjaunos anai Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja e ka . Vasaras spe l u 

nojumju jumta segumu nomain a veikta 12. un 18.pirmsskolas izglī tī bas iesta de s, bet ka pn u 

telpu apdares atjaunos ana – 1., 7., 20. un 24.pirmsskolas izglī tī bas iesta de s. Veikta 

apliecina juma kars u izstra de: „Lietus u dens novadī s anas siste mas ierī kos ana no Daugavpils 

pilse tas Centra vidusskolas sporta za les e kas jumta Daugavpils pilse tas kanaliza cijas 

siste ma ”, J.Rain a Daugavpils 6.vidusskolas ve sturiska  korpusa fasa des atjaunos anai, “Telpu 

apdares un inz eniertī klu atjaunos ana/ierī kos ana sporta nodarbī bu telpu bloka  Daugavpils 

15.vidusskola ” un “Telpu apdares un inz eniertī klu atjaunos ana/ierī kos ana virtuves telpu 

bloka  Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta des e ka ”. 

Sadarbī ba  ar Daugavpils pilse tas domes Attī stī bas departamentu notiek bu vdarbu 

realiza cija s a dos objektos: 

- J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zijas e ku energoefektivita tes paaugstina s ana 

(Marijas iela  1D un Marijas iela  1Ē); 

- 26.pirmsskolas izglī tī bas iesta des rekonstrukcija par zemas energ ijas pate rin a e ku; 

- 32.pirmsskolas izglī tī bas iesta des e kas energoefektivita tes paaugstina s anas bu vdarbi; 

- Bu vdarbi projekta „Daugavpils Valsts g imna zijas materia li tehniska s ba zes un 

infrastruktu ras moderniza cija” ietvaros; 

- Bu vdarbi objekta  „Daugavpils pilse tas vispa re ja s izglī tī bas iesta des e kas Jelgavas iela  

30A, Daugavpilī , energoefektivita tes paaugstina s ana un ma cī bu vides uzlabos ana”. 

Pabeigti bu vdarbi objektos “Daugavpils pilse tas 3.vidusskolas e kas telpu vienka rs ota  

atjaunos ana, Rain a iela  30, Daugavpilī ” un „Daugavpils pilse tas Krievu vidusskolas–liceja 

e kas telpu vienka rs ota  atjaunos ana, Tautas iela  59, Daugavpilī ”. 
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Tika realize ta virkne a rpuska rtas (ava rijas) remontdarbu pilse tas skola s un 

pirmsskolas izglī tī bas iesta de s. A rka rtas remonti izglī tī bas iesta de s galvenoka rt ir saistī ti ar 

ava rijas seku likvide s anu, jo izglī tī bas iesta z u e kas un taja s iebu ve tie inz eniertī kli ir fiziski 

novecojus i un tiem ir nepiecies ama atjaunos anas darbu izpilde. 

2018.gada  Daugavpils pilse tas pas valdī bas budz eta finanse juma me rk programmu 

ietvaros DPIP realize ja rotal u laukumu aprī kojuma atjaunos anas pasa kumus 1., 5., 7., 9., 11., 

14., 17., 18., 23. un 27.pirmsskolas izglī tī bas iesta de s. 

Interešu izglītība. Lai bērni un jaunieši maksimāli pilnvērtīgi tiktu iesaistīti interešu 

izglītības programmās un pasākumos, BJC “Jaunība” strādā kopā ar skolu direktoru 

vietniekiem audzināšanas darba jomā MA, mūzikas skolotāju un tautas deju kolektīvu 

vadītāju MA. Mācību gada garumā BJC “Jaunība” sadarbojās ar pilsētas izglītības iestādēm, 

pilsētas domi un DPIP, VISC un sporta federācijām, kultūras biedrībām un sporta 

organizācijām, bibliotēkām un muzejiem. 

Skolas aktīvi piedalījās visos tradicionālajos konkursos un pasākumos. 

 BJC “Jaunība” pulciņos darbojās 2730 audzēkņi, no tiem kultūrizglītības 

programmas apguva 1422 audzēkņi, tehniskās jaunrades programmās – 368, sporta 

programmās – 281, mikrorajonu bērnu klubos pulciņu nodarbībās iesaistījušies 659 

audzēkņi. Interešu izglītības jomā tika rīkoti un apmeklēti informatīvi un izglītojoši semināri, 

valsts nozīmes pasākumi un konkursi, pilsētas skolām organizēti pasākumi.  

Interešu izglītības programmas neatņemama sastāvdaļa ir konkursi, izstādes, 

sacensības, kurās audzēkņi pārstāv savu pulciņu, iestādi, pilsētu un valsti. Arī šajā mācību 

gadā BJC “Jaunība” audzēkņi sasniedza augstus rezultātus. Tradicionāli vairāku gadu garumā 

valsts līmenī labākie ir BJC “Jaunība” dejotāji, veiksmīgi VISC rīkotajos konkursos piedalījās 

arī vokālie ansambļi “Pavasaris”, “Re-Mi” un “Milonga”, akordeonistu ansamblis “Akords”. BJC 

“Jaunība” vienīgā pilsētā piedāvā divas sporta programmas “Triatlons” un “Sporta 

orientēšanās”, kuru audzēkņi piedalījās dažāda mēroga sacensībās, bet no 2018.gada aprīļa 

darbojas Bērnu spīdveja skola. Aktīvi izstādēs un konkursos piedalās vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi.  
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Turpinājās darbs arī humānās pedagoģijas aktivitāšu jomā. Daugavpils pilsētas skolu 

pedagogi Klaipēdā ir piedalījušies XI Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konferencē 

„Iemīliet nākotni – izaugs spārni”. 

BJC “Jaunība” un 11.pamatskolā tiek īstenota Ēdinburgas hercoga starptautiskā 

jauniešu pašaudzināšanas programma “Award”. 

Nozīmīgs pasākums BJC “Jaunība” bija piedalīšanās projektā “Fizisko aktivitāšu un 

veselīga uztura popularizēšana – aicinājums veselīgam dzīvesveidam” un sporta pasākuma 

organizēšana “Veselības diena “Jaunībā”. Turpinās darbs starptautiskajā projektā Ēiropas 

komisijas programmas Erasmus+ apakšprogrammā “Ēiropas brīvprātīgais darbs. 

      Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk – LCB) un filiāles darbojās atbilstoši 

2018.gadā izvirzītajām prioritātēm un saskaņā ar apstiprināto darba plānu, kurā tika 

ietvertas attiecīgajā gadā veicamās aktivitātes un par tām atbildīgie darbinieki. 

Atbilstoši 2018.gadā izvirzītajām Bibliotēkas darba prioritātēm tika īstenota 

bibliotēku tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana. Pārrobežu sadarbības projekta 

“Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam 

Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros LCB tika izveidots Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centrs, kas piedāvā ģimenēm un citiem interesentiem iespēju izglītoties un saturīgi pavadīt 

brīvo laiku, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Lai nodrošinātu šī centra apmeklētāju 

kvalitatīvu apkalpošanu, tika veikta darbinieku profesionālā pilnveide: LĒGO®, virtuālās 

realitātes un Kinect tehnoloģiju mentoru apmācības, darbam ar projekta ietvaros 

izstrādātajiem multimediju produktiem un iepirkto aprīkojumu.   

Turpinot darbu pie LCB filiāļu infrastruktūras sakārtošanas, pārskata gadā tika 

pabeigta LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas telpu renovācija. Rezultātā tika palielināta telpu 

kopējā platība, bibliotēkas 1. stāvs ir pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iegādātas 

jaunas mēbeles. Renovētās telpas pavērs daudz plašākas iespējas darbā ar dažādām lietotāju 

mērķgrupām un nodrošinās pilnvērtīgu bibliotēkas darbu atbilstoši tās mērķiem un 

uzdevumiem.  

Pārskata gadā būtiski audzis gandrīz visu LCB veidoto novadpētniecības datu bāzu 

virtuālais apmeklējums. Šo rezultātu izdevies sasniegt, veicot intensīvu popularizēšanas 

darbu bibliotekārajās stundās, skolu un publisko bibliotēku darbinieku apmācībās, 
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izmantojot LCB publicitātes kanālus. LCB virtuālie novadpētniecības resursi piesaistīja arī 

ārvalstu kolēģu interesi. Aprīlī notika pieredzes apmaiņas vebinārs ar Braslavas rajona 

centrālo bibliotēku Baltkrievijā, decembrī notika teletilts ar Krievijas Žinātņu akadēmijas 

Sibīrijas nodaļas Valsts publisko zinātniski tehnisko bibliotēku Novosibirskā. Teletiltu 

ietvaros ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar LCB veidotajiem novadpētniecības 

elektroniskajiem resursiem – datubāzēm, multimediju resursiem, virtuālajām izstādēm. 

2018.gadā LCB un filiālēs reģistrētais vienotais lietotāju skaits bija 14 837.  Daļa 

lietotāju izmantoja gan LCB, gan filiāļu sniegtos pakalpojumus, tāpēc kopējais lietotāju skaits 

visās bibliotēkās bija ievērojami lielāks – 17 287 lietotāji. Vienoto reģistrēto lietotāju skaits, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 2,2%. Domājams, ka lietotāju skaita kritums 

ir saistāms ar pakāpenisku pilsētas iedzīvotāju skaita samazināšanos.  

Pārskata gadā bibliotēkas fiziski tika apmeklētas 187353 reizes. Iesniegumu skaits 

sastādīja 40 0968 eksemplārus. Ievērojami palielinājās bibliotēku virtuālais apmeklējums. 

Pārskata gadā palielinājās bibliotēkas veidoto elektronisko resursu apmeklētība, tādējādi 

katru gadu pieaug pieprasījums lietot bibliotēku sniegtos pakalpojumus attālināti. 

2018.gadā LCB un filiāļu pakalpojumi bija pieprasīti šādām lietotāju kategorijām: 

skolēniem, studentiem, ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, pensionāriem utt. Bibliotēku 

lietotāju sastāva dinamika triju gadu periodā ir apkopota 4.1. attēlā. 

 

4.1.att.LCB un tās filiāļu lietotāju sastāvs 2016.–2018.gadā  
(Datu avots: BIS ALISE) 
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  2018.gada  LCB un filia le s tika rī koti 836 pasa kumi – tiks ana s ar autoriem, 

ma ksliniekiem vai cita m rados a m persona m, gra matu atve rs anas sve tki, izsta z u atkla s anas 

pasa kumi, litera ri tematiskie pasa kumi, rados a s darbnī cas, biblioteka ra s un novadma cī bas 

stundas, Digita la s nede l as, Bibliote ku nede l as, Dzejas dienu, Patriotu nede l as pasa kumi u.c. 

Tika atkla tas 45 ma kslas darbu izsta des. Ma kslas cienī ta jiem bija iespe ja ve rte t ka  

profesiona lo ma kslinieku, ta  arī  amatierma kslas pa rsta vju darbus. Izsta de s tika ekspone ti 

gleznos anas, zī me s anas, grafikas, kola z as, tekstilkola z as, gobele na un krustdu riena izs uvumu 

tehnika , jaukto mediju tehnika  darina ti ma kslas darbi. 

26 ekskursijas daz a da m bibliote kas lietota ju me rk grupa m – pusaudz iem, jaunies iem, 

pieaugus ajiem, citu reg ionu biblioteka riem. S is pakalpojums ī pas i bija aktua ls izglī tī bas 

iesta z u audze kn u grupa m.  Ēkskursiju ietvaros bibliote ka  viesoja s 461 apmekle ta js. 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas (turpma k Jaunatnes nodal a) darbī ba  

viens no priorita rajiem virzieniem ir neforma la s izglī tī bas un jaunies u nevalstisko 

organiza ciju (biedrī bu) atbalsts un popularize s ana.  

2018.gada  vasaras laika  tika organize tas 19 nometnes, kuras vare ja apmekle t 870 be rni 

un jaunies i. Jaunies u vasaras nodarbina tī bas programma , kuras me rk is ir veicina t Daugavpils 

pilse tas 13 –19 gadī go jaunies u nodarbina tī bu vasaras brī vlaika , sniedzot iespe ju attī stī t 

praktiska  darba ieman as, rast izpratni par profesija m un gu t pirmo darba pieredzi, 2018.gada 

vasara  pilse tas skola s un pas valdī bas iesta de s kopuma  tika nodarbina ti 1470 jaunies i. 

2018.gada vasara  Jaunatnes nodal a sadarbī ba  ar Nodarbina tī bas valsts ag entu ru 

ī stenoja pasa kumu „Nodarbina tī bas pasa kumi vasaras brī vlaika  persona m, kuras iegu st 

izglī tī bu vispa re ja s, specia la s vai profesiona la s izglī tī bas iesta de s”. Pasa kuma  vare ja 

piedalī ties skole ni vecuma  no 15 lī dz 20 gadiem (ieskaitot), kuri ma cī ja s un turpina ja ma cī bas 

vispa re ja s, specia la s vai profesiona la s izglī tī bas iesta de s na kamaja  ma cī bu gada . Daugavpils 

pilse tas dome 2018.gada vasaras brī vlaika me nes os pas valdī bas iesta de s bija izveidojusi 79 

darba vietas skole niem. Ju nija  tika nodarbina ti 30 skole ni, ju lija  – 27 skole ni, augusta  – 22 

skole ni. 

Daugavpilī  pa rskata gada  bija organize ti 16 pasa kumi, ko organize ja Jaunatnes nodal a, 

tajos vare ja atpu sties be rni un jaunies i vecuma  no 6 gadiem lī dz 25 gadiem. 1.ju nija  tika 

aizvadī ta Be rnu aizsardzī bas diena, pirmo reizi augusta  tika organize ts starptautiskais hip-
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hop kultu ras festiva ls "Skill Deal". Septembrī  notika arī  ikgade jais jaunies u festiva ls “Artis oks”. 

Dubrovina parka  darboja s rados a s darbnī cas, izsta des, prezenta cijas, sacensī bas un 

meistarklases. Pa rskata gada  vaira k neka  60 organiza cijas piedalī ja s pasa kuma , lai 

iepazī stina tu jaunos cilve kus ar iespe ja m lietderī gi un interesanti pavadī t brī vo laiku 

Daugavpils pilse ta . Ikgade ja tradī cija ir arī  Žinī bu dienas svinī bas Vienī bas laukuma  un 

piedzī vojumu spe le “Latgales sargi”, kura  2018.gada  piedalī ja s 17 komandas, no kura m 13 

bija no Daugavpils, divas komandas bija no Daugavpils novada, viena no Re zeknes un viena 

no Je kabpils novada. Ta pat arī  ka  jau ierasts decembrī  Jaunatnes nodal a Daugavpils 

Universita tes jaunaja  korpusa  organize ja Žiemassve tku laboratorijas, kur dalī bniekiem triju 

stundu garuma  bija iespe ja iesaistī ties rados a s aktivita te s un apgu t jaunas prasmes 7 

Žiemassve tku laboratorija s. 

Jaunatnes nodal a organize , popularize  un atbalsta Daugavpils pas valdī ba  brī vpra tī go 

darbu. 2018.gada  Jaunatnes nodal a  tika reg istre ti 199 brī vpra tī gie, kuri aktī vi piedalī ja s 

pasa kumu organize s ana , norise  un ieguva jaunas ieman as, zina s anas un darba pieredzi. No 

kope ja  brī vpra tī go skaita 18% bija puis i, bet 82% meitenes. Visvaira k brī vpra tī go piedalī ja s 

pasa kuma „Artis oks 2018” organize s ana  – piedalī ja s 73 jaunies i. 

2018.gada  Daugavpils pilse tas Jaunies u dome piedalī ja s pasa kuma  “Jaunies u forums 

skola s”, “Liela  talka”, “Brī vpra tī go nede l a”, “Brī vpra tī go godina s ana”, “Fotokonkurss”. 

Organize ja Daugavpils pilse tas Skole nu pas pa rvalz u un parlamentu forumu, kura  Daugavpils 

skolu pa rsta vji piedalī ja s grupu darba , diskute ja un apsprieda problema tiskas te mas jaunies u 

vidu , kura m ir ja mekle  iemesli un risina jums. 

Izglī tī bas un zina tnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 

ietvaros tika uzsa kts darbs pie projekta “Daugavpils pilse tas pas valdī bas jaunatnes politikas 

pla nos anas dokumenta izstra de”.  

Jaunatnes nodal a koordine  Jaunies u neforma la s izglī tī bas centra darbī bu. Kopa  

2018.gada nogale  Jaunies u neforma la s izglī tī bas centra  darboja s 26 biedrī bas un 2 rokgrupas. 

4.1.1.  KULTŪRAS NOZARE  

2018.gada  Daugavpils pilse ta  tika organize ti kultu ras pasa kumi, kuros piedalī ja s 

pilse tas iedzī vota ji, kultu ras un izglī tī bas iesta des, sabiedriska s organiza cijas, kultu ras 

biedrī bas, pas valdī bas un valsts organiza cijas – tai skaita  valsts SIA “Latvijas koncerti”, 
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Daugavpils tea tris, Stan islava Broka Daugavpils Mu zikas vidusskola, Daugavpils Universita te, 

Naciona lais kultu ras centrs u.c.  

2018.gada  darbu turpina interneta ma jas lapa un facebook.com lapa, kur regula ri tiek 

ievietotas zin as par Daugavpils pasa kumiem un kultu ras dzī ves jaunumiem. Tas nodros ina 

plas a kas iespe jas informa cijas apritei par kultu ras dzī ves aktualita te m Daugavpilī . 

Lielākie kultūras pasākumi 2018.gadā Daugavpils pilsētā: 

 I Daugavpils starptautiskais tautu deju festivāls „100 dejas Latvijai”/ 9. – 11.02. 

Pirmo reizi norisina ja s Daugavpils Starptautiskais tautu deju festiva ls, kura  piedalī ja s 9 

latvies u, krievu, lietuvies u, pol u un flamenko deju kolektī vi no Latvijas un Lietuvas. 

Festiva la ietvaros notika divi koncerti, latvies u un pol u tautas dejas, ka  arī  flamenko 

meistarklases. 

 „Plašā Masļeņica”/ 17.februāris 

Daugavpilī  Vienī bas laukuma  norisina ja s tradiciona lais  pasa kums – ieraz u sve tki „Plas a  

Masl en ica”, kas simbolize  ziemas beigas. Sve tku organizatori apmekle ta jiem bija 

sagatavojus i folkloras kolektī vu koncertu, ciena s anu ar panku ka m un citiem gardumiem, 

spe les un citas izklaides, ka  arī  salmu lelles, kas simbolize  ziemu, dedzina s anu. I pas u 

koncertprogrammu skatī ta jiem pieda va ja sve tku viesi – ansamblis „Veiksme” («Успех») 

no Krievijas. 

 Pavasara svētku koncerts (veltījums sievietēm)/ 7.marts 

Par ikgade ju tradī ciju pilse ta  ir kl uvusi Pavasara sve tku koncertu rī kos ana, kas ir veltī jums 

sieviete m. S oreiz ar programmu CHĒRCHĒŽ LA FĒMMĒ (Mekle jam sievieti) klausī ta jus 

priece ja ork estris Daugavpils Sinfonietta (dirig ents Aivars Broks). Koncerta  izskane ja 

Dz ona Lenona, Pola Makartnija, Ēndrju  Lloida Ve bera, Nino Rota un citu komponistu 

popula ras melodijas. 

 Solomona Mihoelsa dienas Daugavpilī/ 13. – 16.marts 

No 12. lī dz 16.martam Daugavpilī  norisina sies ikgade ja s Solomona Mihoelsa dienas, kas 

veltī tas mu su novadnieka, izcila  rez isora, aktiera, pedagoga un sabiedriska  darbinieka 

dzims anas dienai. S. Mihoelsa dienu ietvaros vare ja aplu kot Izrae las be rnu gra matu 

ilustra ciju izsta di “Ēs piederu s eit”, literatu ras izsta di „Aktierma kslas meistara dzirksts. 

Rez isoram, aktierim Solomonam Mihoelsam – 128”, cel ojos o izsta di „Izcilie Daugavpils 
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ebreji”, apmekle t atve rto durvju dienas ma ja , kur ka dreiz piedzima S.Mihoelss, pasa kumu 

“Mihoelsa va rds kinoma ksla ”, ka  arī  ziedu noliks anu pasa kumu pie piemin as pla ksnes 

Mihoelsa iela  4. 

 Mākslas dienas/ aprīlis – maijs 

No 2.aprī l a Daugavpilī  norisina ja s ikgade jais pasa kums „Ma kslas dienas”, kuru laika  

vare ja gan apmekle t pieredzes baga tu un topos o ma kslinieku izsta des, kura s aplu kojami 

daz a da s tehnika s veidoti darbi, gan piedalī ties Daugavpils Ma la ma kslas centra un 

Lietis k a s ma kslas studija „Klu ga” atve rto durvju diena s, gan pilnveidot savas zina s ana un 

prasmes Daugavpils Universita tes rī kotaja s meistarklase s, gan arī  apmekle t klasiska s un 

dz eza mu zikas koncertus utt. Kopuma  „Ma kslas dienu” laika  no 2.aprī l a lī dz 10.maijam 

notika vaira k neka  30 daz a das izsta des, meistarklases, atve rto durvju dienas un koncerti. 

 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svinības/ 4.maijs 

Latvijas Republikas Neatkarī bas deklara cijas pasludina s anas diena , 4. maija , Daugavpilī , 

Vienī bas laukuma  tika rī kots svinī gs pasa kums. Ta  laika  tiks pasniegti Daugavpils pilse tas 

domes Goda raksti, ka  arī  bija iespe ja baudī t sve tku koncertu. Koncerta  piedalī ja s 

Daugavpils Universita tes Studentu deju ansamblis „Laima” (vad. J. Butkevic s) un ī pas ie 

viesi – kapela „Dunduri”, kas ar programmu „Dindaru Dunduri” s ajos sve tkos svine ja arī  

savu atdzims anu. 

 „Martas balle”/ 19.maijs 

Daugavpils Cietoksnī  jau otro reizi notika Martas balle. Tas ir veltī jums novadniecei Martai 

Skavronskai,  kas kl uva par Krievijas cara Pe tera I sievu un ve la k arī  par imperatori 

Katrī nu I (1684 - 1727). Pasa kums norisina ja s daz a da s tematiskaja s zona s, kas l a va 

izte loties vidi, kura  Marta izauga un veidoja s par personī bu. Darboja s ekspozī cija 

„S u pulis”, „Deju meistarklas u zonas”, Be rnu zona (meitene m “Mazo princes u skola”, 

ze niem – “Milita ra  skola”), klauni un animatori, „Vasaras da rzs” (Dzī va s skulptu ras un 

spoki), Te rpu konkurss, „Da mu paradī ze” u.c. Nosle dza s pasa kums ar lielo deju balli – 

maskara di. 

 Daugavpils pilsētas svētki/ 4. – 10.jūnijs 

Ar devī zi “Daugavpils skan!” 4.-10. ju nija  Daugavpilī  tika svine ti Pilse tas sve tki, kas sa ka s 

ar koncertiem mikrorajonos nede l as laika , bet vainagoja s ar pasa kumiem pilse tas centra  
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8. – 10. ju nija . Pilse tas sve tku laika  notika tradiciona lais sve tku ga jiens, visdaz a da kie 

koncerti, atrakcijas, sve tku tirdzin s , sporta aktivita tes, sve tku salu ts un citas aktivita tes. 

 Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2018” noslēguma pasākums/ 21.jūnijs 

Sadarbī ba  ar Latvijas Naciona lo kultu ras centru Daugavpils pilse tas domes Kultu ras 

pa rvalde organize ja Starptautiska  folkloras festiva la „Baltica” nosle guma pasa kumu 

Daugavpilī . Festiva la  piedalī ja s etnogra fiskie ansambl i, folkloras kopas, tautas mu zikas 

grupas, sta stnieki un citi individua lie izpildī ta ji. Pasa kuma  nosle guma  tika svine ti Vasaras 

saulgriez i kopa  ar maza kumtautī bu kolektī viem no visas Latvijas. 

 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā/ 30.jūnijs – 08.jūlijs. 

Atzī me jot Latvijas valsts simtgadi, no 30.ju nija lī dz 8.ju lijam Rī ga  notika Vispa re jie 

latvies u Dziesmu un Deju sve tki, kuros piedalī ja s arī  vaira k neka  550 daugavpilies u. 

Daugavpils pilse tu sve tkos pa rsta ve ja daz a du nozaru 28 kolektī vi: 3 kori, 6 deju kolektī vi, 

10 maza kumtautī bu kolektī vi, 2 folkloras ansambl i, 2 pu s amo instrumentu ork estri, 2 

lietis k a s ma kslas studijas, tautas mu zikas ansamblis, be rnu voka lais ansamblis, kokle ta ju 

ansamblis.  

 IV Starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg-1812”/ 

13. – 15.jūlijs 

Jau 4.reizi Daugavpils Cietoksnī  norisina ja s ikgade jais Starptautiskais kara ve stures 

rekonstrukcijas klubu festiva ls “Dinaburg-1812”, kura laika  kla tesos i vare ja sajust 

19.gadsimta atmosfe ru, ieraudzī t Aleksandra I un Napoleona laikmeta karavī rus, baudī t 

ma kslinieku prieks nesumus, ma jraz ota ju un amatnieku tirdzin u, modes skati, ampī ra 

balli, sve tku dalī bnieku ga jienu, ve rot ve sturiska s Dinaburgas cietoks n a aizsta ve s anas 

rekonstrukciju un citas aktivita tes. Festiva la  piedalī ja s klubi no Lietuvas, Baltkrievijas, 

Krievijas, Polijas, Va cijas un Latvijas. 

 Simtgades zaļumballe/ 11.augusts 

Daugavpilī , ta pat ka  visa  Latvija , simts dienas pirms valsts 100. dzims anas dienas tika 

rī kota Simtgades zal umballe. Pasa kums norisina ja s A.Pumpura skve ra  un taja  piedalī ja s 

postfolkloras grupa “Riks i”,  Latvies u kultu ras centra Profesiona lais pu s amo instrumentu 
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ork estris “Daugava”, Latvies u kultu ras centra jaunies u deju ansamblis “Laismen a” un 

Latvies u kultu ras centra folkloras dziesmu un deju kopa “Sva tra”. 

 VII Mūzikas un mākslas festivāls „Daugavpils ReStart 2018”/ 15.septembris – 

14.oktobris 

Jau 7.reizi Daugavpilī  norisina ja s ikgade jais mu zikas un ma kslas festiva ls „ReStArt 2018”, 

kura daudzveidī gaja  programma  tradiciona li bija iekl auti muzika li prieks nesumi, 

izsta des un ma kslinieciska s performances, ka  arī  interesanti starpdisciplina rie projekti 

(kopuma  vaira k neka  20 aktivita tes). Ta  ka  festiva ls notika Latvijas valsts simtgade  tika 

akcente ts pas ma ju ma kslinieku rados ais sniegums. 2018.gada festiva ls izce la s arī  ar 

jaunina jumu – koncerti norisina ja s ne vien ierastaja s telpa s, bet arī  Daugavpils cietoks n a 

atkla taja  ma kslas galerija  “Baltais zirgs” un pat “Ditton” tirdzniecī bas centra . Festiva la  

piedalī ja s mu zik i un ma kslinieki no Baltkrievijas, C ehijas, Igaunijas, Ita lijas, Latvijas un 

Lietuvas. Nosle dza s festiva ls ar tradiciona lo kora mu zikas koncertu, kura  piedalī ja s XXVI 

Vispa re jo latvies u Dziesmu un XVI Deju sve tku dalī bnieki. 

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi/ 17.-18.novembris 

Svinot Latvijas Republikas proklame s anas 100.gadadienu, Daugavpilī  notika pasa kumi, 

kas veltī ti Latvijas tematikai. Tie bija koncerti, izsta des, dievkalpojumi, akcijas u.c. 

pasa kumi, ko kopa  ar Daugavpils pilse tas domi un Daugavpils pilse tas domes Kultu ras 

pa rvaldi nodros ina ja Daugavpils kultu ras iesta des un Daugavpils izglī tī bas iesta des. 

Kulmina ciju s ie pasa kumi sasniedza 18.novembrī , kad Daugavpils tea trī  notika LR 

proklame s anas 100.gadadienas svinī bas – Latvijas prezidenta uzrunas TV ties raide,  

Daugavpils pilse tas domes apbalvojuma „GADA BALVA” pasniegs anas ceremonija un 

„KRĒMĒRATA BALTICA” koncerts. Turpina ja s sve tku programma Vienī bas laukuma , kur 

kla tesos os uzruna ja pilse tas vadī ba, tika dzieda ta Valsts himna, ka  arī  Daugavmala  vare ja 

ve rot kra s n o sve tku salu tu. Savuka rt 19.novembrī  notika Akordeonistu ork estra un 

solistu koncerts. “Simtgades skan u palete ork estrim”. 

Latviešu kultūras centrs (turpma k – LKC) arī  2018.gada  jau tradiciona li realize ja 

vaira kus, atsaucī bu guvus us projektus. Latvies u kultu ras centra rados a  dzī ve 2018.gada  

aizrite jusi Latvijas simtgades zī me . S aja  sakara  organize ti daudzi nozī mī gi pasa kumi visa 
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gada garuma : adī to cimdu izsta de “Rakstu raksti simtgadei”, Oskara Stroka 125.gadska rtai 

veltī ts muzika ls  uzvedums “Viens vienī gs tango....” , SK “Ru ta” 50 gadu jubilejas koncerts  

“Ru toj, Ru ta, ru toj Latvija ”, DA “Laismen a” 30 gadu jubilejas koncerts “Latvija ir Laismen ai un 

Laismen a ir Latvijai!”, VPDK “Saime” 15 gadu jubilejas koncerts “Latvijas simtgadei – ar sirdi 

deja ”, festiva la “ReStart” atkla s anai un Ēiropas Kultu ras mantojuma gadam veltī ts baroka 

ork estra “Collegium Musicum” koncerts “300 gadi pirms Latvijas. Latvijas baroka mu zika” u.c. 

Gada nozī mī ga kais notikums – ma ksliniecisko tautas kolektī vu dalī ba XXVI Vispa re jos 

latvies u Dziesmu un XVI Deju sve tkos Rī ga  un Latvijas Republikas proklame s anas 

100.gadadienai veltī tajos naciona la s nozī mes pasa kumos valstī . Vienī bas nama koncertza le  

organize ta arī  spilgta ko koncertu transla cija uz liela  ekra na. 

Latvies u kultu ras centrs 2018.gada  realize jis vaira kus atsaucī bu guvus us muzika los 

projektus. Visplas a ko rezonansi no tiem guvus ais “Muzika lais augusts Daugavpilī ” spe jis 

iepazī stina t klausī ta jus ne tikai ar brī nis k ī ga m mu zik u grupa m un izpildī ta jiem no Latvijas 

un cita m valstī m, bet arī  da va jis tiem iespe ju nove rte t operu “Jevgen ijs On egins” uz LKC 

skatuves jauno operdzieda ta ju un mu zik u izpildī juma  no trim valstī m vienlaicī gi (Latvijas, 

Lietuvas, Krievijas). I pas i iecienī ti kl uvus i Medus un k iploku sve tki „Salds ka  medus, stiprs ka  

k iploks!” Andreja Pumpura skve ra . Ar ī pas u dalī bnieku skaitu ieve rojams bijis arī  V 

starptautiskais be rnu un jaunies u mu zikas konkurss “Daugavas pe rle”. 

Daugavpils pilse tas pas valdī bas budz eta iesta des Kultūras pils pa rskata gada  

svarī ga kais saimnieciskais uzdevums – bu vprojekta “Ē kas ar bu ves kadastra apzī me jumu 

0900 005 2018 001 energoefektivita tes paaugstina s ana un teritorijas labieka rtos ana” 

uzsa ks ana un ī stenos ana, kura laika  paredze ta a re ja s fasa des nosiltina s ana, ventila cijas 

siste mas atjaunos ana, siltumapga des siste mas rekonstrukcija, ka  arī  energoefektī va 

apgaismojuma uzsta dī s ana, lai tiktu samazina ti siltuma pate rin a un elektroenerg ijas 

izdevumi. Kultu ras pils pa rskata gada  bija sle gta apmekle ta jiem, lī dz ar to pasa kumi netika 

organize ti. 

2018.gada  Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta de Krievu kultūras centrs (turpma k 

- KKC) Daugavpils pilse ta  organize ja vaira k neka  80 kultu ras pasa kumus. To vidu  bija 

folkloras sve tki, festiva li, svinī gie un sve tku pasa kumi, koncerti, atpu tas vakari, tematiskie 

pasa kumi be rniem un pieaugus ajiem, rados a s tiks ana s, gra matu un ma kslas izsta des, 
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a rvalstu viesu uzn ems ana Krievu nama  un ekskursiju vadī s ana. Krievu kultu ras centra 

pasa kumos 2018.gada  piedalī ja s aptuveni 14 000 Daugavpils pilse tas un novada iedzī vota ju, 

ka  arī  pilse tas viesu no citiem novadiem un valstī m. 

Krievu kultu ras centrs pa rskata gada  sarī koja vaira kus ikgade jos pasa kumus, ka  arī  

realize ja jaunus projektus: 

 Folkloras koncerts “Svjatoc nije potes ki”; 

 Krievu tautas sve tki “Plas a  Masl enica”; 

 Sla vu tautas sve tki “Jabloc nij Spas”; 

 Sve tku koncerts “Tev mu z am dzī vot, Latvija!” par godu Latvijas simtgadei; 

 Teatralize ta  izra de “Vecmodī gie brī numi” g imenes sve tku ietvaros; 

 Muzika lie sve tki “Un skan kaut kur tango, s is senais tango”; 

 Festiva ls “Da vina jums mī l ajai Latvijai”, piedalī ja s ma kslas kolektī vi no Latvijas, Krievijas, 

Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas utt. 

2018.gada  iesta de sarī koja 7 rados os (dziesmu, garī go dzejol u, zī me jumu u.c.)  

konkursus jaunies iem un be rniem, kuros piedalī ja s vaira k neka  300 Daugavpils pilse tas un 

novada skole ni. Konkursu uzvare ta ju apbalvos ana notika Sla vu kultu ras dienu ietvaros. 

Kultu ras centra rados ajiem kolektī viem “Uzori” un “Rusic i” tika iega da ti jauni koncertu te rpi. 

Krievu kultu ras centra  atve rtas 12 pasta vī ga s ekspozī cijas. 2018.gada  tika papildina ta 

ekspozī cija “Me s savai Latvijai”, veltī ta Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai. Latvijas 

simtgadei Krievu kultu ras centrs sagatavoja unika lu da vanu – gleznu kolekciju ar ve sturisko, 

kultu ras un garī go Daugavpils objektu skatiem dimantu izs u s anas tehnika . 

Pa rskata gada  Krievu kultu ras centra ekspozī cijas apmekle ja vaira k par 1850 cilve ku, 

kas ir par 14% maza k neka  ieprieks e ja  gada . Vin u vidu  bija a rzemju delega cijas no ASV, 

Lielbrita nijas, Va cijas, Izrae las, Ita lijas, Spa nijas, Horva tijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 

Polijas, Baltkrievijas un Turcijas. 

2018.gads Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta dei Poļu kultūras centrs (turpma k – 

PKC) bija notikumiem baga ts – tika realize tas daudzas ieceres un projekti. Februa rī  tika 

organize ts IX Starptautiskais jaunatnes pol u garī ga s dziesmas festiva ls. Festiva ls tradiciona li 

notiek vienu reizi divos gados, un ta  dalī bnieki ir voka lie kolektī vi, ansambl i un solisti no 

Polijas un Lietuvas, ka  arī  no Re zeknes, Kra slavas un Daugavpils.  Marta  notika ka rte jais 
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reg iona lais pol u un latvies u dziesmu konkurss, kura  piedalī ja s voka listi no Kra slavas, 

Re zeknes un Daugavpils. Maija sa kums ir ī pas i nozī mī gs Latvijas pol u kopienai, jo s aja  laika 

posma  tiek svine tas ne tikai A rzeme s dzī vojos o pol u diena un Polijas konstitu cijas diena, bet 

arī  Latvijas Republikas Neatkarī bas deklara cijas pasludina s anas diena. Sakara  ar to tika 

organize ti  Vars avas ielas sve tki, PR Karoga diena, a rzeme s dzī vojos o pol u sve tki, Balta  

galdauta sve tki, ka  arī  kora „Promien ” 30 gadu jubileja. Ka  viens no nozī mī ga kajiem s ī  gada 

notikumiem ir Polijas prezidenta Andz eja Dudas un vin a sievas Agatas Kornhauser-Dudas 

vizī te 28. ju nija . Novembrī  pol u diasporas pa rsta vji un viesi pulce ja s uz svinī go Sve to Misi un 

Latvijas valsts proklame s anas 100.gadadienai veltī to pasa kumu.  

2018.gada  tika organize ti daudzveidī gi pasa kumi be rniem: Latvijas un Polijas 

simtgade m veltī ts intelektua lais konkurss jaunies iem no Rī gas, Re zeknes, Kra slavas un 

Daugavpils pol u skola m; pol u rakstnieka Aleksandra Rimk evic a 105.dzims anas gadadienai 

veltī ts dail lasī s anas konkurss; „Burka nu sve tki”, rados ais konkurss “Brī numainie 

Žiemassve tki”. 

PKC rados ie kolektī vi aktī vi iesaista s pasa kumos Daugavpilī , Latvija  un a rvalstī s. 

2018.gada  jauktais koris „Promien ” piedalī ja s Žiemassve tku dziesmu festiva la  Kra slava  

(07.01.2018.), Pol u kultu ras festiva la  Pasiene  (15.09.2018.), ka  arī  uzsta ja s Vars ava  (10.11.- 

11.11.2018.). 2018.gada 5.novembrī  Rī ga , Mazaja  G ilde  notika svinī ga pien ems ana par godu 

Polijas neatkarī bas atgu s anas simtgadei un Polijas Armijas sve tkiem. S aja  pasa kuma  uzsta ja s 

TDK „Kukulec ka”. Sadarbī ba  ar PR biroju „Niepodległa” TDK „Kukulec ka” piedalī ja s Latvijas 

simtgadei veltī tas ī sfilmas veidos ana . 

Pe c statistikas datiem 2018.gada pasa kumus PKC apmekle ja 7 241 cilve ks. Tie bija 

46% Daugavpils iedzī vota ju, 14% viesu no cita m Latvijas pas valdī ba m un 40% a rzemju 

ciemin u, t.sk. - 28% no Polijas, 7% no Lietuvas un  5%  cita m valstī m (Turcijas, Spa nijas, 

Ita lijas, Austrijas). 

4.1.2.  SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪ BA  

Sociālais dienests (turpma k – SD) ir Daugavpils pilse tas domes budz eta iesta de, kura 

nodros ina socia lo pakalpojumu un socia la s palī dzī bas administre s anu Daugavpils pilse tas 

teritorija , ī stenojot Daugavpils pilse tas pas valdī bas domes noteikto socia lo pakalpojumu, 
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socia la s palī dzī bas politiku, ka  arī  nodros inot s im me rk im pies k irto pas valdī bas budz eta 

lī dzekl u administre s anu. 

Socia la s palī dzī bas nodal a sniedz materia lu atbalstu krī zes situa cija  nona kus a m 

tru cī ga m un maznodros ina ta m g imene m (persona m), lai apmierina tu to pamatvajadzī bas 

(e diens, apg e rbs, ma joklis, veselī bas apru pe, obliga ta  izglī tī ba) un veicina tu darbspe jī go 

personu lī dzdarbī bu savas situa cijas uzlabos ana . Socia los pakalpojumus nodros ina Socia la  

dienesta Socia lo palpojumu nodal a. 

2018.gada  tika mainī ta Socia la  dienesta struktu ra un reorganize ta Administratī va s un 

saimniecī bas nodal a, bet tika izveidoti atsevis k i sektori: Vispa re jais sektors, Juridiskais 

sektors, Gra matvedī ba, Informa cijas un lietvedī bas sektors, Saimniecī bas sektors. 

2018.gada nogale  dienesta pamatdarbinieku skaits sasniedza 183 cilve kus, no kuriem 

81 darbinieks ir socia la  darba specia lists, 52 – socia lie darbinieki, 18 – apru pe ta ji, 5 

rehabilite ta ji un 6 cilv. – socia la s palī dzī bas organizatori. 

Lai nodros ina tu un kontrole tu socia la s palī dzī bas un socia lo pakalpojumu kvalita ti, 

Socia laja  dienesta  ar 2018.gadu ir ieviestas 2 jaunas amata vienī bas – socia la s palī dzī bas un 

socia lo jauta jumu kvalita tes uzraudzī bas specia listi, kuru ties ie darba piena kumi ir 

nodros ina t socia la s palī dzī bas un socia lo pakalpojumu kontroli ikdiena  uz vietas, t.sk. 

nodros ina t arī  tiesiskumu normatī vo aktu pieme ros ana . 

Lai sniegtu profesiona lus un kvalitatī vus pakalpojumus, Socia la  dienesta darbiniekiem 

tika organize tas apma cī bas, kvalifika cijas cels anas semina ri, kursi, pieredzes apmain as 

braucieni, citi profesiona la s attī stī bas pasa kumi. Socia lais dienests aktī vi piedalī ja s projekta  

“Profesiona la  socia la  darba attī stī ba pas valdī ba s”. 2018.gada  projekta ietvaros tika 

organize tas apma cī bas 18 darbiniekiem un supervizora konsulta cija 25 socia la  darba 

specia listiem. 

Pa rskata gada  tika reg istre ts jauns pakalpojums “G imenes asistents”, kuru sniedz 

g imene m ar be rniem sektors. 2018.gada  s o pakalpojumu izmantoja 12 g imenes. 

2018.gada  tika izstra da ta un apstiprina ta Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des 

“Socia lais dienests” darbī bas un attī stī bas strate g ija 2018.-2023.gadam, kuras realize s anas 

ietvaros tika ieguldī ts darbs projekta  „Deinstitucionaliza cijas (DI) pasa kumu ī stenos ana 



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    6 7 |  1 2 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

Latgales reg iona ”. Socia laja  dienesta  tika ieviesta DI procesa ī stenos anas specia lista amata 

vienī ba. 

DI gaita  tiek nodros ina ti sabiedrī ba  balstī ti socia lie pakalpojumi Daugavpils pilse ta  

pilngadī ga m persona m ar garī ga rakstura trauce jumiem (personas ar GRT), be rniem ar 

funkciona liem trauce jumiem (be rni ar FT) un be rnu ar funkciona liem trauce jumiem 

likumiskajiem pa rsta vjiem. 8 personas ar GRT san em pakalpojumu “Grupu dzī voklis”. Be rni 

ar FT san em pakalpojumus “Apru pe lī dz 10 h nede l a ” un «Specia listu konsulta cijas un 

individua lais atbalsts». Dienas apru pes centra  persona m ar garī ga rakstura trauce jumiem 

Arhitektu iela  21 sa ka darboties specialize ta darbnī ca, kuras aktivita te s iesaistī ti 19 klienti. 

Apma cī ba s tiek iegu tas ieman as s u s ana , pe rl os ana , floristika . 2018.gada 6.augusta  tika 

uzsa kts pakalpojums “Reitterapija” be rniem ar funkciona liem trauce jumiem. Pakalpojumu 

nodros ina Kaplavas pagasta zemnieku saimniecī bas “Klajumi” reitterapijas asistenti ar 4 

sertifice tiem zirgiem un Naciona la  rehabilita cijas centra “Vaivari” sertifice ta reitterapeite. 

2018.gada  projekta “Deinstitucionaliza cijas pasa kumu ī stenos anas Latgales reg iona ”, 

ietvaros:  

 Kopa  san emti iesniegumi par pakalpojumu pies k irs anu/pagarina s anu – 70  

 Atsaukti iesniegumi – 7  

 Pien emti le mumi par pakalpojumu pies k irs anu/pagarina s anu – 63  

 Uzsa kta pakalpojumu sniegs ana – 44  

 Pabeigta pakalpojumu sniegs ana – 17  

 Nav uzsa kta pakalpojuma sniegs ana – 2  

 Mirus i vai atteikus ies san emt pakalpojumus – 38  

 Pakalpojumu nodros ina s ana  iesaistī tie specia listi (uzn e muma lī gums) – 7  

 Nosle gti lī gumi par pakalpojumu sniegs anu – 7  

DI projekta ietvaros 2018.gada  tika nodros ina ti sabiedrī ba  balstī ti pakalpojumi: 

- Persona m ar garī ga rakstura trauce jumiem: 

- Grupu dzī vokl i – 8 persona m 

- Specialize ta s darbnī cas – 19 persona m 

- Dienas apru pes centrs – 1 personai 

- Be rniem ar funkciona liem trauce jumiem: 
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- Apru pes pakalpojums – 3 be rniem 

- Reitterapijas pakalpojums – 14 be rniem 

- Fizioterapeita individua la s nodarbī bas – 1 be rnam 

- Logope da individua la s nodarbī bas – 1 be rnam 

- Dermatologa individua la  konsulta cija – 1 be rnam 

- Be rnu ar funkciona liem trauce jumiem likumiskajiem pa rsta vjiem: 

- Psihologa konsulta cijas – 3 veca kiem 

2018.gada  Socia lo pakalpojumu nodal as g imene m ar be rniem sektora  uzskaite  bija 

1361 g imenes, no kura m 447 g imene s tika konstate ta augsta  socia la  riska situa cija, kad 

veca ki nepietiekos i ru pe jas un atsta j nova rta  savus be rnus. 2018.gada  Sektora darbinieki 

identifice ja vardarbī bas gadī jumus un socia la  rehabilita cija tika pies k irta 61 vardarbī ba  

cietus ai personai: no ta m 58 be rniem (40 dzī vesvieta  un 18 institu cija s) un 3 pieaugus ajiem. 

A rpusg imenes apru pes pakalpojumi tika noforme ti 37 be rniem: 22 be rniem apru pei un 

uzraudzī bai audz ug imene s un 15 be rniem ilgstos as socia la s rehabilita cija s un socia la s 

apru pes san ems anai institu cija s. Pa rskata perioda  pirmreize ji ieka rtotas 15 nepilngadī go 

profilakses lietas (divas nosle gta s 2018.gada ), apspriestas izstra da ta s 28 uzvedī bas socia la s 

korekcijas programmas. 

Aktivize jot darbu ar g imene m, kura s ir socia la s proble mas, Socia lais dienests kopa  ar 

Ba rin tiesu, Izglī tī bas pa rvaldi veica lielu darbu Socia la s rehabilita cijas programmas 

pakalpojumu ievies ana . Tika izveidota un aktī vi darboja s starpinstituciona la  specia listu 

darba grupa, kura  ietilpst Socia la  dienesta, Ba rin tiesas, Izglī tī bas pa rvaldes un citu institu ciju 

pa rsta vji. 2018.gada 27.marta  starp Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta di “Socia lais 

dienests” un Nodibina jumu “Socia lo pakalpojumu ag entu ra” (SPA) tika nosle gts lī gums lī dz 

2019.gada 26.martam. Tas paredz, ka nodibina jums “Socia lo pakalpojumu ag entu ra” 

nodros ina s a dus socia la  atbalsta un konsulta ciju pakalpojumus: 

- Atbalsta pakalpojums g imene m krī zes situa cija , audz ug imene m, 

aizbildn iem un adopte ta jiem (psihoterapeita, g imenes terapeita, 

narkologa konsulta cijas u.c.) 

- G imenes asistentu pakalpojums; 

- Krī zes intervences pakalpojums; 
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- Atbalstu veca kiem un be rniem ar uzvedī bas gru tī ba m; 

- Be rnu vasaras nometnes; 

- Izglī tojos os pasa kumus g imene m. 

2018.gada  sadarbī ba  ar Daugavpils domi un Ba rin tiesu Socia lais dienests turpina ja 

kampan u, kuras uzdevums ir saistī ts ar audz ug imenes kustī bu. Ta s me rk is – iepazī stina t 

iedzī vota jus par iespe ja m un garantija m audz ug imene m un aizbildn u g imene m. 2018.gada 

1.ju nija , Be rnu aizsardzī bas diena  organize ta  pasa kuma ietvaros, Socia lais dienests, 

Daugavpils pilse tas ba rin tiesa, Socia lo pakalpojumu ag entu ra, audz ug imen u atbalsta 

biedrī ba " Muna sa ta" uzruna ja pilse tas iedzī vota jus un ciemin us un aicina ja kl u t par 

audz ug imene m, aizbildn iem un viesg imene m. 

Ar 2018.gada 1.janva ri sta ja s spe ka  grozī jumi Daugavpils pilse tas domes 2016.gada 

8.decembra saistos ajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilse tas pas valdī bas socia lie pabalsti". 

S o grozī jumu sakara  Socia lais dienests sagatavoja visu nepiecies amo saistos o noteikumu 

grozī jumus, dokumentu paraugus, lai ar 2018.gada 1.janva ri, kad sta ja s spe ka  Ministru 

kabineta 2017.gada 20.ju nija noteikumi Nr.356 "Grozī jumi Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par g imenes vai atsevis k i dzī vojos as personas 

atzī s anu par tru cī gu"", saistos ajos noteikumos noteiktu to kustamo un nekustamo ī pas umu, 

kuru neuzskata par ī pas umu, ve rte jot personas (g imenes) atbilstī bu tru cī gas personas 

(g imenes) statusa san ems anai. 

Lai lietderī ga k un efektī va k izmantotu budz eta lī dzekl us, kuri ir paredze ti socia lajiem 

pabalstiem, sa kot no 2018.gada 1. janva ra tika ieviesti grozī jumi, kuri skar dzī vokl a pabalstu. 

Tagad s is pabalsts tru cī gaja m un maznodros ina taja m persona m segs apkures un citus 

komuna los pakalpojumus ne vaira k par faktisko izmaksu apme ru, ta deja di neveidojot 

uzkra juma lī dzekl us pakalpojuma sniedze ju konta , bet novirzot dzī vokl a pabalstu ties i 

paredze tajam me rk im. 

17.01.2018. sta ja s spe ka  Daugavpils pilse tas domes saistos o noteikumu Nr.46 

"Daugavpils pilse tas pas valdī bas materia lais atbalsts mazaizsarga taja m persona m" grozī jumi. 

Grozī jumi paredz, ka atbalsts be rnu e dina s anas izdevumu segs anai Daugavpils pirmsskolas 

izglī tī bas iesta de s, Daugavpils pamatskola s un vidusskola s (launagi) un profesiona la s vide ja s 

izglī tī bas iesta de s (pusdienas un launagi) ma cī bu gada laika , vasaras nometne s Daugavpils 
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pilse ta  un sabiedriska s e dina s anas uzn e mumos vasaras brī vlaika perioda  turpma k tiks 

pies k irts par pilnu me nesi. 

2018.gada 10.marta  sta ja s spe ka  grozī jumi Saistos ajos noteikumos Saistos ajos 

noteikumos Nr. 46 “Daugavpils pilse tas pas valdī bas materia lais atbalsts mazaizsarga taja m 

persona m”. Atbalstot g imenes ve rtī bas un godinot seniorus, saistos os noteikumus papildina ja 

ar atbalstu ne tikai zelta ka zu jubileja , bet arī  60 gadu un 70 gadu ka zu jubileja s. Saskan a  ar 

grozī jumiem laula to pa ri, kas svin 60. un 70. ka zu jubilejas, turpma k san ems no pilse tas 

pas valdī bas 150 eiro . 

2018.gada. 13.aprī lī  sta ja s spe ka  grozī jumi Daugavpils pilse tas domes saistos ajos 

noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilse tas pas valdī bas materia lais atbalsts mazaizsarga taja m 

persona m” , saskan a  ar kuriem nestra da jos a persona, kurai pies k irta III invalidita tes grupa 

un kurai pies k irts tru cī gas vai maznodros ina tas personas (g imenes) statuss, Daugavpils 

sabiedriskaja  transporta  (tramvaja  un autobusa ) var braukt bez maksas. 

2018.gada. 19.ju lija  sta ja s spe ka  grozī jums Daugavpils pilse tas domes 2016.gada 

8.decembra saistos ajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilse tas pas valdī bas materia lais 

atbalsts mazaizsarga taja m persona m", kas paredz, ka persona, kurai ir III invalidita tes grupa 

un kurai pies k irts tru cī gas vai maznodros ina tas personas (g imenes) statuss, var braukt 

pilse tas sabiedriskaja  transporta  (tramvaja  un autobusa ) bez maksas. Agra k s a du 

atvieglojumu vare ja san emt tikai nestra da jos a s personas ar III invalidita tes grupu. 

Lai pensiju indeksa cijas de l  Daugavpils pensiona ri nezaude tu tiesī bas uz socia lajiem 

pabalstiem, Daugavpils pilse tas domes deputa ti veica grozī jumus Saistos ajos noteikumos 

Nr.47 „Daugavpils pilse tas pas valdī bas socia lie pabalsti” , un noteiktais pensijas vecuma 

pabalstu san e me ju iena kumu lī menis tika saskan ots ar gaida mo vecuma pensiju indeksa ciju, 

paaugstinot paredze to iena kumu lī meni par 30 euro. 

19. decembrī  sta ja s spe ka  grozī jumi Saistos ajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilse tas 

pas valdī bas materia lais atbalsts mazaizsarga taja m persona m”. Realize jot Daugavpils pilse tas 

pas valdī bas iesta des “Socia lais dienests” darbī bas un attī stī bas strate g iju 2018.-2023.gadam, 

Saistos ie noteikumi Nr.46 tika papildina ti ar jaunu atbalstu - atbalstu be rnu kops anai lī dz 

pusotra gada vecumam 200 eiro me nesī  uz katru be rnu, kas paredze ts g imene m, kura s 
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piedzima trī s vai vaira k be rni viena s dzemdī ba s un kura m pies k irts tru cī ga s vai 

maznodros ina ta s g imenes statuss. 

2018.gada  Socia laja  dienesta  realize ti pasa kumi klientu apkalpos anas uzlabos anai: 

Tika veiktas socia lo pakalpojumu san e me ju aptaujas ar me rk i uzzina t klientu viedokli 

par san emtajiem socia lajiem pakalpojumiem, ka  arī  ierosina jumus to pilnveidos anai un 

sniegto pakalpojumu kvalita ti uzlabos anai. 2018.gada  tika veiktas: 

- Dienas apru pes centra persona m ar garī ga rakstura trauce jumiem klientu, klientu 

veca ku, aizbildn u aptauja. Ankete s ana  piedalī ja s 30 Dienas apru pes centra persona m 

ar garī ga rakstura trauce jumiem klientu veca ki un aizbildn i (75% no visiem klientiem, 

kas dzī vo g imene s) un 34 Dienas apru pes centra persona m ar garī ga rakstura 

trauce jumiem pieaugus ie klienti (77% no visiem klientiem). 

- Apru pes ma ja s biroja klientu aptauja. Tika aptauja ti 190 apru pe ma jas san emos ie 

klienti. Respondentu vecums bija amplitu da  no 40 lī dz 95 gadiem, bet liela ko klientu 

dal a attieca s pie vecuma no 80.-90.g. Savuka rt aptaujas anketas aizpildī jus i 24 vī ries i 

un 166 sievietes. 

- Dienas centra “Saskarsme” klientu aptauja. Tika aptauja ti 185 klienti. 

Aptauju rezulta ti secina, ka liela ka  klientu un to likumisko pa rsta vju dal a ( no 85% lī dz 

99%) ir pilnī ba  apmierina ta ar Socia la  dienesta sniegtajiem socia lajiem pakalpojumiem. Tika 

izteikti daz a di prieks likumi socia lo pakalpojumu pilnveidos anai un attī stī bai, kuri tika n emti 

ve ra  Socia la  dienesta turpma kaja  darba . 

2018.g. tika uzsa kta un turpina s 2019.g. nepilngadī go be rnu ar invalidita ti 

veca ku/likumisko pa rsta vju aptauja. Aptaujas me rk is ir laba k saprast katra be rna ar 

invalidita ti vajadzī bas, pilnveidot esos os socia los pakalpojumus un uzlabot sniegto 

pakalpojumu kvalita ti. 

Pa rskata ga da  optimize ts Apru pes ma jas biroja pakalpojums, tagad biroja  ir socia lais 

darbinieks un socia lais rehabilite ta js, kuri veic klientu nove rte s anu, pakalpojuma pies k irs anu 

un profesiona lu pakalpojumu sniegs anu. 

2018.gada  Socia lais dienests informe ja iedzī vota jus par visa m aktua laja m izmain a m 

socia laja  joma , par iespe ja m noforme t dokumentus pabalstu un atvieglojumu san ems anai, 

izmantojot publika cijas interneta porta los (www.socd.lv, www.daugavpils.lv, www.grani.lv, 
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www.gorod.lv, www.nasha.lv u.c.) un publika cijas pilse tas avī ze s (“Latgales laiks”, “Seic as”, 

«Miljons», «Nas  gorod»). Sadarbī ba  ar Daugavpils pilse tas domes Sabiedrisko attiecī bu un 

ma rketinga nodal u 2018.gada  tika sagatavoti televī zijas siz eti (izvietoti www.daugavpils.lv, 

www.socd.lv, www.grani.lv un raidī ti TV DauTKom e tera ). 

Kopa  2018.gada  tika iesniegti 1411 e-iesniegumi (2017.g.- 1932), kuri tika reg istre ti 

Valsts reg iona la s attī stī bas ag entu ras Valsts informa cijas siste mu savietota ja (VISS) siste ma  

ĒKONS. 

Kope ja  Socia la  dienesta budz eta izpilde 2018.gada  bija 7 227 485 euro, kas ir par 

6,94% vaira k, neka  2017.gada . 3 729 382 euro tika izmaksa ti socia la s palī dzī bas sniegs anai 

Daugavpils pilse tas tru cī gajiem un maznodros ina tajiem iedzī vota jiem un 3 498 103 euro tika 

izmantoti Socia la  dienesta un ta s struktu rvienī bu uzture s anai, t.sk. socia lo pakalpojumu 

sniegs anai. 

2018.gada  maznodros ina to statusu san e ma 8834 cilve ki, kas ir par 385 vaira k neka  

2017.gada . 

 

4.1.4.2.att.Daugavpils pilsētas pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti 2018.gadā, 
EUR (pa veidiem) 

(Datu avots: Sociālais dienests) 
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4.1.4.3.att.Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sociālo pabalstu un 
atbalsta saņēmēju skaits 2018.gadā (cilvēki) 

(Datu avots: Sociālais dienests) 
 

 

Kopuma , 2018.gada  Socia laja  dienesta  bija 8 pabalstu veidi ar 22 apaks punktiem 

(veidiem), un tiesī bas san emt s os pabalstus bija 15 iedzī vota ju kategorija m, atbalstu veidu 

skaits - 14, un tiesī bas san emt s os atbalstu veidus bija 27 iedzī vota ju kategorija m. 

Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garante  sabiedrisko ka rtī bu un dros ī bu 

pilse tas administratī vaja  teritorija . Pas valdī bas policijas uzdevumu izpildei un iesta des 

darbī bas nodros ina s anai 2018.gada  pies k irti pas valdī bu budz etu transferti 1 967 660 euro 

apme ra .  

Pas valdī bas policijas darbs 2018.gada  tika realize ts saskan a  ar spe ka  esos o 

likumdos anu. No visiem piefikse tiem likumpa rka pumiem 45,5% bija sabiedriska s ka rtī bas 

pa rka pumi, 34,1% bija cel u satiksmes noteikumu apsta s ana s un sta ve s anas pa rka pumi. 

13,7% no visiem pa rka pumiem bija labieka rtos anas noteikumu pa rka ps ana. 

2018.gada  samazina ja s pa rka pumu skaits par sme k e s anas ierobez ojumu pa rka ps anu, 

pieauga nelikumī gu alkoholisko dze rienu iega da s ana s pa rka pumi, nedaudz palielina ja s 

pa rka pumu skaits par sī ko huliga nismu, samazina ja s pa rka pumu skaits par alkoholisko 

dze rienu lietos anu sabiedriska s vieta s, pieauga atkritumu apsaimniekos anas noteikumu 

pa rka ps ana, pieauga pa rka pumu skaits par dzī vnieku labturī bas prasī bu pa rka ps anu. 
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Pieauga atsevis k i Daugavpils pilse tas domes saistos o noteikumu pa rka pumi, ta di ka  gule s ana 

publiska  vieta , zemesgabalu un bu vju neuzture s ana ka rtī ba , piegul os o teritoriju neuzkops ana. 

Kopa  tika piefikse ti 8395 administratī vie likumpa rka pumi, par kuriem tika sasta dī ti protokoli. 

Pieauga telefonisko izsaukumu skaits no Centra mikrorajona, Jaunbu ves un Jauna s 

Fors tadtes mikrorajonu iedzī vota jiem. Kopa  bija san emti un atstra da ti 11591 telefoniskie 

izsaukumi par daz a diem likumpa rka pumiem. Bija san emti un izskatī ti 5560 dokumenti 

(iesniegumi no fiziskaja m un juridiskaja m persona m).  

Tika realize ta licence ta Pas valdī bas policijas darbinieku apma cī bas programma, lī dz 

ar to tika celts Daugavpils pilse tas pas valdī bas policijas darbinieku profesiona la s meistarī bas 

lī menis. 

2018.gada  tika veikti videonove ros anas siste mas uzlabojumi Daugavpils teritorija , 

palielinot videonove ros anas vietu skaitu un modernize jot videonove ros anas siste mu.  

Notika administratī va s e kas (Muzeja iela  6, Daugavpilī ) papildus aprī kos ana, lai 

nodros ina tu Pas valdī bas policijas darba vajadzī bas. Daugavpils pilse tas pas valdī bas policija 

savu darbī bu turpina s Daugavpils pilse tas attī stī bas programmas 2014.-2020.gadam rī cī bas 

pla na noteiktajos virzienos – e kas infrastruktu ras un funkcionalita tes uzlabos ana Muzeja iela  

6 (telpu ka rte jais remonts, logu un a rdurvju nomain a). 

4.1.3.  DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA  

SIA „Daugavpils dzī vokl u un komuna las saimniecī bas uzn e mums” (turpma k teksta   - 

Uzn e mums) 2018.gada  apsaimniekoja 806 ma jas, proti veica dzī vojamo ma ju uzture s anu, 

e ku elementu saglaba s anu darbderī ga  sta voklī , inz enierkomunika ciju tehnisko parametru un 

tehnisko ieka rtu uzture s anu darba rez ī ma . 

Lielu uzmanī bu Uzn e mums pieve rsa ieks e ja m inz enierkomunika cija m, sakara  ar to 

nolietoto sta vokli. Papildus ka rte jam remontam, 2018.gada  tika veikts dzī vojama  fonda 

kapita lais remonts. 

Veikto remontdarbu apjoms 
(Datu avots: SIA “DzKSU”) 

Kapitālais remonts 2018.gadā Dzīv.māju skaits 

Jumta remonts 23 

Ka pn u telpu remonts 9 

Logu un durvju nomain a ka pn u telpa s  136 
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2018.gada  ava rijas dienests reag e ja vaira k neka  uz 10 000 operatī vo izsaukumu, diena  

tie bija aptuveni 30 izsaukumi. Pa rskata gada  tika veikti pieteikumi daz a du veidu 

remontdarbiem, kopa  gada griezuma  tie bija vaira k par 21 000, bet 58 diena . 

Uzn e mums turpina piedalī ties Daugavpils pilse tas lī dzfinanse juma programma  

„Dzī vojamo ma ju piesle gs ana centralize tai u densapga des un kanaliza cijas siste mai (pilse tas 

tī kliem)”, palī dzot dzī vokl u ī pas niekiem risina t ilggade jo proble mu ar u dens padevi un 

kanaliza ciju. 2018.gada  centralize tajai siste mai tika piesle gtas dzī vojama s ma jas Se lijas iela  

78, Smils u iela  8, Ja tnieku iela  9. 

Dzī vojamo ma ju finans u lī dzekl i izlietoti dzī vojamo fondu remontam un uzlabos anai 

atbilstos i normatī vo aktu prasī ba m un dzī vokl u ī pas nieku ve lme m un maksa tspe jai. 

Uzn e mums aktī vi piedala s un pla no piedalī ties arī  turpma k Daugavpils pilse tas domes 

lī dzfinanse s anas programma s, pieme ram ta da  ka  „Daudzdzī vokl u dzī vojama m ma ja m 

piesaistī to zemesgabalu labieka rtos ana un daudzdzī vokl u dzī vojamo ma ju atjaunos ana” 

(2015.gada 12.februa ra saistos ie noteikumi Nr.10). 2018.gada  tika veikti pagalmu 

labieka rtos anas darbi Vienī bas iela  38. 

Dzī vojamo ma ju energoefektivita tes paaugstina s anai tiek apgu ts pas valdī bas 

lī dzfinanse jums, tiek nodros ina ta ī pas umu tehniska  sta vokl a nove rte s ana, sagatavots 

remonta darbu apkopojums un veikti remontdarbi atbilstos i konstate tajam un iedzī vota ju 

pien emtajiem le mumiem. 

2018.gada  Uzn e mums saimnieciska s darbī bas nodros ina s anai iega da ja s 2 kravas 

automas ī nas (ar kravas kasti), tika atjaunota veca  nolietota  datortehnika un 

elektroinstrumenti. Klientu apkalpos anas uzlabos anas nolu ka , tika uzsta dī ta elektroniska s 

Ieejas jumtin u remonts 15 

Be nin u pa rseguma siltina s ana 11 

Du mvadu uzgalvju remonts 3 

Ventila cijas izvadu remonts 17 

Lieven u un aizsargapmal u remonts 16 

Sienu panel u s uvju hermetiza cija 51 

Ēlektromonta z as darbi 27 

Apkures siste mas siltumizola cija pagraba  un be nin os 9 

Apkures un karsta  u densapga des siste mas siltumizola cija pagraba  6 

Karsta  (un auksta ) u densapga des siste mas kapita lais remonts un siltumizola cija pagraba  1 
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rindas regule s anas siste ma. Konstruktī vo elementu remonta vajadzī ba m tika iega da tas 

celtniecī bas sastatnes. Lai nodros ina tu efektī va ku siltumapga des siste mas darbī bu, tika 

iega da ta ba zes programma siltummezglu ta lvadī bas vadī s anai. Uzn e mums iepirka un aktī vi 

sa ka pielietot jauna  tipa plombas.  

Uzn e mums papildus sniedz maksas pakalpojumus un papildus sniegto pakalpojumu 

apjoms 2018.gada  sasta dī ja 8% no kope ja s saimnieciska s darbī bas, t.i. 1 310 102.58 eiro. 

Atbilstos i sanita rajai apkopei, Uzn e mums veica apsaimniekos ana  esos o piegulos o 

teritoriju sakops anu 1 175 334.97 m2 platī ba . 

Lai uzlabotu sanita ro sta vokli dzī vojama s ma ja s, kops  2016.gada Uzn e mums organize  

ka pn u telpu uzkops anu. N emot ve ra  dzī vokl u ī pas nieku maksa tspe ju un ve lmi, Uzn e mums 

pies k ir dzī vokl u ī pas niekiem tiesī bas pas iem lemt, ka da  veida  tiks uzkopta ka pn u telpa vai 

Uzn e muma spe kiem vai dzī vokl u ī pas nieku spe kiem. Uz 2018.gada beiga m Uzn e mums veica 

ka pn u telpu uzkops anu 86 dzī vojama s ma jas, kas ir par 32% vaira k neka  2017.gada  un 

interese no dzī vokl u ī pas niekiem par pieda va to pakalpojumu arvien vaira k pieaug. Maksa par 

ka pn u telpu uzkops anu ir no 0.02 lī dz 0.06 eiro par 1m2 dzī vokl a ī pas uma esos a s platī bas un 

atkarī gs no uzkopjama s platī bas. 

Sta joties spe ka  datu aizsardzī bas regulai, SIA DDzKSU abonentiem tiek izsu tī ti re k ini 

sle gta  veida . Iedzī vota ji aktī vi pa riet uz elektronisko re k inu san ems anu. Kopuma  

uzn e mumam ir 30 000 abonentu, no kuriem 13 000 re k inus san em elektroniski. 

Ik gadu Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta de „Komunālās saimniecības pārvalde” 

veic bu vniecī bas, labieka rtos anas un projekte s anas darbus Daugavpils pilse tas te la vispusī gai 

attī stī bai un uzlabos anai. 

Pa rskata gada  tika izbu ve ti, izremonte ti un rekonstrue ti vaira ki pilse tas 

infrastruktu ras elementi un to sasta vdal as. 

Labiekārtošanas darbi 2018.gadā: 

 tika pabeigti Viestura ielas posma  no 18.novembra ielas Kris ja n a Valdema ra ielai 

pa rbu ves darbi, ka  rezulta ta  ir pana kta transporta kustī bas komforta lī men a 

paaugstina s ana; 

 tika veikta Rī gas ielas posma  no Cietoks n a ielas lī dz Stacijas ielai dekoratī va  brug a 

apgaismojuma atjaunos ana; 
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 tika atjaunota Liela  iela zem dzelzcel a tilta, ta  rezulta ta  tika novadī ts lietus u dens no ielu 

kla tnes; 

 vaira ka s Daugavpils pilse tas grants seguma iela s tika veikti seguma pa rbu ves darbi: 

 tika turpina ta 2017.gada  uzsa kta  Stropu mikrorajona ga je ju ielas – promena des 

bu vniecī ba. Ka  arī  tika veiktas objekta projekte s anas darbu izmain as. Promena des 

izveide gar Lielo Stropu ezeru ir viens no liela kajiem un unika la kajiem projektiem. 

Kopuma  Stropu ezera labieka rtos anas ilgtermin a projekts paredz c etru atpu tas zonu 

izveidos anu: aktī va s, mierī ga s, g imenes un izklaides zonas ar solin iem, atkritumu urna m, 

autosta vvietas izbu vi un daudzfunkciona la aprī kojuma uzsta dī s anu; 

 tika veikti un pabeigti asfaltbetona seguma remontdarbi un seguma atjaunos anas darbi 

vaira ka m pilse tas iela m; 

 pilse tas ielu attī stī bai tika izstra da ti aptuveni 10 tehniskie projekti pilse tas ielu posmu 

turpma kai bu vdarbu realiza cijai; 

 tika veikti papildus projekte s anas darbi objektam „Smiltenes ielas divlī men u pa rvada ar 

pievadiem bu vniecī ba lī dz Smils u un Kaun as ielu krustojumam, Daugavpilī ”; 

 tika pa rbu ve tas ga je ju ietves ar asfaltbetona un ma kslī ga  brug a segumu vaira ku ielu 

posmos; 

 tika pabeigti auto sta vlaukumu izbu ves un pa rbu ves darbi pie Liela  Stropu ezera 

pludmales, Alejas iela  96, Klusa  iela , Kandavas iela  1, Stacijas iela  63; 

 tika izstra da ts bu vprojekts un veikta Daugavpils pilse tas simbola "Kaija" apgaismojuma 

izbu ve, ka  arī  tika veikti ielu apgaismojuma tī klu bu vniecī bas darbi; 

 tika izbu ve ti un pa rbu ve ti lietus u dens kanaliza cijas tī kli Ēzeru ielas 40 rajona , Smils u un 

Ciedru ielu rajona , Ce su iela , Želtkalna iela , tika atjaunota caurteka Lidota ju iela , ka  arī  

izstra da ti trī s lietus u dens kanaliza cijas tī klu pa rbu ves bu vprojekti; 

 tika pabeigta C iekuru ielas teritorijas labieka rtos ana un uzsa kta Ja tnieku skve ra 

labieka rtos ana; 

 tika izbu ve ti vaira ki infrastruktu ras objekti - ka pnes Ventspils iela  4A, invalī du rampa pie 

be rnu nama „Priedī te”, noz ogojums Vars avas iela  posma  no Satiksmes ielas lī dz Vars avas 

ielai 43A, autobusa pietura „Arodskola Mez ciems”; 



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    7 8 |  1 2 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

 tika iega da ti infrastruktu ras elementi -  pontona tilts Laucesas upei, piesta tne ar pieejas 

laipu pie Daugavas Cietoks n a rajona ,  betona antivanda liskie soli 10 gab., atkritumu urnas 

50 gab.; 

 tika saka rtotas u denstilpnes un to piegul os a  teritorija - revitalize ta  peldvieta Plotic ku 

ezera  (Plotic ku ielas rajona ), revitalize ta  peldvieta Žirgu ezera , paplas ina ta pludmale Liela  

Stropu ezera , ierī kota laivu nolais anas vieta Liela  Stropu ezera krasta ; 

Sporta un aktīvās atpūtas vietu un vides objektu izveide: 

 tika izbu ve ti be rnu rotal u laukumi Raipoles ielas 7A rajona  un Stropu promena de , 

atjaunotas ieka rtas be rnu rotal u laukumos vaira ku dzī vojamo ma ju pagalmu teritorija s; 

 tika izbu ve ti sporta un aktī va s atpu tas laukumi, tai skaita , futbola laukums un sporta 

laukumi Rug el u mikrorajona , volejbola laukums Rug el u u denskra tuve , volejbola laukums 

Daugavas iela  pie atpu tas vieta m, vingros anas laukums Stropu promena de , hokeja sporta 

laukums sausiem trenin iem, futbola laukuma noz ogojums un va rti Vars avas iela  1B; 

 tika izbu ve ts vides objekts Dinaburgas cietoks n a tuvuma  veltī ts Magdeburgas tiesī bu 

pies k irs anai Dinaburgai 1582.gada  un izstra da ta skice un izbu ve ts vides objekts „Ēs mī lu 

Daugavpili”; 

Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta de „Komuna la s saimniecī bas pa rvalde” piedalī ja s c etros 

Živju fonda projektos un tos veiksmī gi ī stenoja, ka  rezulta ta  iesta de iega da ja s aprī kojumu 

malu zvejas nove rs anai Daugavpils u denstilpne s un veica pilse tas ezeru zivju resursu 

pavairos anu, tai skaita : 

- “Materia ltehniska  aprī kojuma iega de zivju resursu aizsardzī bas pasa kumiem 

Daugavpils pilse ta ” - laivas, laivas dzine ja un laivas transporte s anas piekabes 

iega de;   

- „Sabiedrī bas informe s anas pasa kumu nodros ina s ana Daugavpils pilse tas 

u densobjektu zivju resursu aizsardzī bai” – izgatavotas 1000 gab. informatī vo 

bukletu un 7 gab. lielforma ta stendu uzlī mes; 

- „Liela  Stropu ezera zivju resursu pavairos ana” - Lielaja  Stropu ezera  ielaisti 25000 

lī daku mazul u; 
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- „S u n u ezera, Maza  Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairos ana” - 

Mazaja  Stropu ezera  ielaisti 2000, S u n u ezera  10 000 un Stropaka ezera  1000 

lī daku mazul u. 

SIA „Labiekārtošana D” veic labieka rtos anas darbus pilse tas teritorija . 2018.gada  

tika veikts be rnu sporta un atpu tas aprī kojuma remonts 188 dzī vojamo ma ju pagalmos un 

tika izremonte ti 20 pilse tas be rnu laukumi. 

Pa rskata gada  SIA „Labieka rtos ana D” veica kapse tu teritoriju uzture s anu, kur 

atbilstos i lī guma  noteiktajam tika veikta jaunu apbedī juma vietu uzme rī s ana, nospraus ana 

2400 m2 platī ba , jaunu apbedī juma vietu ierī kos ana 10 900 m2 platī ba , cel u un celin u 

uzkops ana 3 593 100 m2 platī ba , kapse tas teritorija  stihiski izveidoto atkritumu sava ks ana 

un izves ana 5 362 586 m2 platī ba , kapse tu grunts cel u uzture s ana 40 km garuma , sava kto 

atkritumu izves ana un utilize s ana 1372.69 t apme ra , kapse tu teritorijas appl aus ana 250 000 

m2 platī ba  un 112 koku, kas rada bī stamu situa ciju, noza g e s ana. 

Pa rskata gada  kapita lsabiedrī ba uzture ja parkus, skve rus un citas publiska  lietos ana  

esos a s teritorijas un zal a s zonas. Tika ierī kotas puk u dobes, ziedu piramī das un konstrukcijas 

4220.83 m2 platī ba , tika nogriezti kru mi 135 805 m2 platī ba , vasaras perioda  tika nopl auta 

za le 11 131 970 m2 platī ba  pilse tas iela s, parkos, skve ros un atpu tas vieta s, tika noza g e ti 845 

koki, kas radī ja ava rijas situa cijas, un tika veikta 236 celmu fre ze s ana. 

SIA „Labieka rtos ana D” pa rzin a  ir Daugavpils dzī vnieku patversme. Sadarbī ba  ar 

Daugavpils pilse tas domi, klain ojos ie dzī vnieki tiek uzture ti patversme  un tiem tiek veikta 

veterina ra  apskate. 2018.gada  vide ji tika uzture ti un baroti 124 dzī vnieki, bet 455 dzī vnieki 

tika pan emti jaunu saimnieku apga dī ba . 

Pa rskata gada  SIA „Labieka rtos ana D” veica pilse tas cel u remontu. Rezulta ta  vasaras 

un ziemas perioda  tika izremonte tas asfaltbetona seguma bedrī tes 6298.8 m2 platī ba  un 

veikti grants cel u greidere s anas darbi 2693 km garuma . Kapita lsabiedrī ba uzture ja arī  

pilse tas ielu apgaismos anas tī klu. Tika veikti visu komunika ciju remontdarbi, kabel u un gaisa 

vadu lī nijas, novecojus o konstrukciju (balstu, krons teinu, tros u) demonte s anas darbi, kas 

palī dz nove rst draudus cilve ku dzī vī bai un ī pas umam. 2018.gada  tika nomainī ti 134 gaismas 

k ermen i un tika nomainī ti kabel i 849 m garuma . 
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4.1.4.  CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE  

Centralize to siltumapga di Daugavpilī  nodros ina viens no liela kajiem Daugavpils 

uzn e mumiem – PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Uzn e muma  tiek uzture tas un aktualize tas 

Kvalita tes un energopa rvaldī bas siste mas atbilstos i starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 

50001 prasī ba m.  

2018.gada  uzn e mums siltumenerg iju raz oja gan u denssilda maja s ieka rta s, gan 

kog enera cijas cikla  (vienlaicī ga elektroenerg ijas un siltumenerg ijas raz os ana). Kog enera cijas 

cikla  saraz ota s elektroenerg ijas daudzums 2018.gada  sasta dī ja 9 736 MWh, kas ir par 555 

MWh vaira k ka  2017.gada  attiecī gaja s kog enera cijas stacija s. Saraz ota s elektroenerg ijas 

daudzums atkarī gs no kog enera cijas ieka rtu darbina s anas intensita tes. 

Uzn e mums siltumenerg iju piega da  dzī vojamaja m ma ja m, sabiedriska s nozī mes un 

ru pniecī bas uzn e mumu e ka m un bu ve m. Pa rskata gada  tika ekspluate ti siltumtī kli ~120 km 

garuma  un tika nodros ina ta siltumenerg ijas piega de 1 166 e ka m. Pa rskata gada  siltumtī klos 

tika nodotas 451 224 MWh siltumenerg ijas, kas ir par 12 334 MWh vaira k ka  2017.gada , 

liela ka pieprasī juma de l . Realize ta s siltumenerg ijas daudzums pa rskata gada  salī dzina juma  

ar ieprieks e jo gadu bija liela ks par 10 272 MWh jeb 3%. 

PAS „Daugavpils siltumtī kli” pasta vī gi stra da  pie siltumtī klu optimiza cijas, lai 

maksima li samazina tu siltumenerg ijas zudumus pa rvades laika . Veicot siltumtī klu 

optimiza ciju un rekonstrukciju, uzn e mums izmanto jauna ka s tehnolog ijas, konstrukcijas un 

materia lus. Lī dz ar to maina s arī  siltumtī klu struktu ra: virszemes un kana la siltumtī klu vieta  

tiek bu ve ti pazemes bezkana la siltumtī kli. 

2018.gada  veikti kaitī go vielu izmes u atmosfe ra  me rī jumi no siltumcentra le m un 

loka laja m katluma ja m, ka  arī  gruntsu den u monitorings. Tika realize ts projekts "SC1 

noteku den u attī rī s anas stacijas telpu siltina s ana un siltumapga des siste mas pa rveide", ka  

ietvaros pla nots, ka vide ji par 5% gada  samazina sies pas u vajadzī ba m izlietota s 

siltumenerg ijas daudzums. I stenoti projekti "Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no Para des un 

G imna zijas ielu krustojuma (1k-8) lī dz u dens izlaides mezglam Kandavas iela , ar 

atzarojumiem", "Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no u dens izlaides mezgla Kandavas iela  lī dz 

kamerai 1k-14 Cietoks n a iela , ar atzarojumiem", "Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ves no Liepa jas 

un Valmieras ielu krustojuma (no kameras 14k-9) lī dz Ja tnieku un Smils u ielu krustojumam 
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(8k-8) 1. posma dal a Valkas iela ", "Siltumtī klu pa rbu ve no 1k-12-14 lī dz dzī vojamai ma jai 

Vienī bas 32", kuru ietvaros tika nomainī ti paga jus a  gadsimta 70.-80.gados izbu ve tie pazemes 

kana la tī kla caurul vadi pret pazemes bezkana la ru pnieciski izole tiem caurul vadiem.  

Pa rskata gada  tika nosle gti pieci lī gumi Ēiropas Savienī bas Struktu rfondu 

lī dzfinanse juma san ems anai darbī bas programmas "Izaugsme un nodarbina tī ba" 4.3.1. un 

4.2.2. specifisko atbalsta me rk u sasniegs anai. 

4.1.5.  ŪDENSS  AIMNIECĪBA  

SIA „Daugavpils ūdens” strate g iskais virsme rk is ir u densapga des un kanaliza cijas 

pakalpojumu sniegs ana Daugavpils pilse tas teritorija .  

2018.gada  u dens padeve pilse tai bija 4 007,7 tu kst. m3. Attī rī to noteku den u apjoms 

2018.gada  veidoja 4 239,4 tu kst. m3. U densapga des pakalpojumu realiza cijas apjoms 

2018.gada , salī dzinot ar 2017.gadu, samazina ja s par 0,4% un sasta dī ja 3 425,6 tu kst. m3.No 

kope ja  u densapga des pakalpojumu apjoma 65,3% veido dzī vojama  fonda klientu pate rin s . 

2018.gada  s ī s klientu grupas pate rin a apjoms, salī dzinot ar 2017.gadu, samazina jies par 1,3%, 

bet nedzī vojama  fonda klientu pate rin s  pieauga par 1,2%.  

Kanaliza cijas pakalpojumu realiza cijas apjoms 2018.gada , salī dzinot ar 2017.gadu, 

samazina jies par 3,0%  un sasta dī ja 3 705,5 tu kst. m3. No kope ja  kanaliza cijas pakalpojumu 

realiza cijas apjoma 58,9% veidoja dzī vojama  fonda klientu pate rin s . 2018.gada , salī dzinot ar 

2017.gadu, s ī s klientu grupas pate rin a apjoms samazina jies par 1,2%, bet nedzī vojama  fonda 

klientu pate rin s  samazina jies par 5,5%. 

SIA “Daugavpils u dens” darbī ba tiek organize ta atbilstos i starptautiska  standarta ISO 

9001 prasī ba m, kas nodros ina sniegto pakalpojumu augsto kvalita ti. 2018.gada 26.septembrī  

viena no vados a m pasaules sertifika cijas institu cija m “DNV GL” veica SIA “Daugavpils u dens” 

kvalita tes vadī bas siste mas a re jo uzraudzī bas auditu, kurs  ir sertifika cijas procesa 

neatn emama dal a un ta  me rk is ir nove rte t vadī bas siste mas atbilstī bu standartam. 2018.gada  

SIA “Daugavpils u dens” kvalita tes vadī bas siste mas sertifika cijas joma  (“U dens ieguve un 

apga de. Noteku den u sava ks ana un attī rī s ana”) ir nove rte ta ar visaugsta ko nove rte jumu – 5 

punkti no 5 iespe jamiem. 
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2018.gada  SIA “Daugavpils u dens” veiksmī gu darbī bu visvaira k ietekme ja ĒS fondu 

pieejamī ba, tehnolog iju attī stī ba un inova cijas, uzn e muma darbinieku kvalifika cijas 

paaugstina s ana, ka  arī  mu su klientu atzinī ba, izpratne un atbalsts  jauna m  iniciatī va m. 

Pa rskata gada  tika ī stenots projekts IWAMA (Interactive WAter  MAnagement), kas 

tiek realize ts 10 valstī s INTĒRĒG programmas ietvaros ar ĒRAF finansia lo atbalstu ar me rk i 

pilnveidot noteku den u pa rvaldī bu Baltijas ju ras reg iona , t.sk. ī stenojot eksperimenta la s 

investī cijas 8 uzn e mumos, kas palielina energoefektivita ti un uzlabo du n u apstra des siste mu. 

Taja  skaita  no Latvijas - Daugavpils kanaliza cijas attī rī s anas ieka rta s (KAI) 2018.gada  tika 

piega da ts un uzsta dī ts 41 elektroenerg ijas skaitī ta js un aizbī dnis gaisa caurul vada , kas l auj 

kontrole t un optimize t noteku den u attī rī s anas procesus un aprī kojuma iestatī jumus, lai 

sasniegtu  tehnolog iskus optima lus parametrus un ta deja di samazina t pate re to energ ijas 

daudzumu. 2018.gada oktobrī  Daugavpils KAI specia listi veica ierī c u teste s anu. Pirmie 

san emtie dati liecina, ka kope jais elektroenerg ijas pate rin s  samazina s par 32% - 55% 

(ī patne jais - vide ji par 37,7%).  

2018.gada 27.aprī lī  starp Centra lo finans u un lī gumu ag entu ru (CFLA) un SIA 

„Daugavpils u dens” tika parakstī ts lī gums par ĒS Kohe zijas fonda projekta “U densapga des un 

kanaliza cijas siste mas attī stī ba Judovkas rajona , Daugavpilī ” ī stenos anu. Projekta ietvaros ve l 

viena  pilse tas mikrorajona  tiek pla nots izbu ve t jaunus u densapga des tī klus 10.4 km 

kopgaruma , kanaliza cijas tī klus 9.4 km kopgaruma  un 3 jaunas kanaliza cijas su kn u stacijas. 

Veicot piesle gumu jaunizbu ve tiem tī kliem, vismaz 1076 Judovkas mikrorajona iedzī vota jiem 

tiks nodros ina ta centralize to pakalpojumu  pieejamī ba. 

Tika san emts apstiprina jums par projekta “Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana 

Daugavpils pilse tas pas valdī bas kapita lsabiedrī bas e ka s - U densvada iela  3, Daugavpilī ” 

ī stenos anu. Pla nots, ka pe c visu pasa kumu ī stenos anas (e ku sienu, jumtu, be nin u, cokol a 

siltina s ana, apkures un ventila cijas siste mu atjaunos ana, logu, a rdurvju un apgaismojuma 

lampu nomain a utt.) uzn e muma 2 e ka s energ ijas pate rin s  apkurei, karsta  u dens 

sagatavos anai, ventila cijai, apgaismojumam un dzese s anai samazina sies lī dz pat 50%. 

Pa rskata gada  SIA “Daugavpils u dens” iesaistī ja s U  vitamī na kampan a  ar devī zi 

“Dzeram u deni no kra na un esam veseli un videi draudzī gi”. 2018.gada  visos uzn e muma un 

pilse tas pasa kumos (Starptautiska  u dens diena, Pilse tas sve tku ga jiens, Sporta spe les, 
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Karjeras nede l a, sana ksmes, ekskursijas utt.) ar U  vitamī na simbola palī dzī bu regula ri 

informe ja m pilse tas iedzī vota jus un viesus par prieks rocī ba m un ieguvumiem, kas 

sasniedzami, lietojot dzeramo u deni no centralize ta  u densvada, jo starp s o u deni un u deni, 

kas pildī ts pudele s, bu tī ba  nav neka das ats k irī bas. 

4.1.6.  SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  

Daugavpils pilse ta  ir labi attī stī ts transporta tī kls, kas savieno pilse tas centru ar 

mikrorajoniem. Sabiedriska  transporta pakalpojumus Daugavpils administratī vaja  teritorija  

nodros ina AS  “Daugavpils satiksme”.  

2018.gada  AS ”Daugavpils satiksme” pa rvada ja 7 818,8 tu kst. pasaz ieru ar tramvajiem 

un 8 126,6 tu kst. pasaz ieru ar autobusiem.  

 
Pasažieru pārvadājumu rādītāji 

(Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”) 

Rādītāju nosaukums Mērvienība 
2018.gads 

Autobusi Tramvaji 

Pasažieru pārvadāšana kopā: tūkst.pas. 8 126.6 7 818.8 

no tiem:    

Bil etes tu kst.pas. 2 471.5 1 763.8 

Me nes bil etes tu kst.pas. 209.3 256.9 

Bil etes (sve tdienas un sve tku dienas) tu kst.pas. 369.5 258.6 

Invalī di III gr., kuriem iena kumu  apme rs 

nepa rsniedz  228.00ĒUR 

tu kst.pas. 29.8 25.8 

Bil etes (pilse tas  sve tku  laika ) tu kst.pas. 31.0 29.2 

Personas, kuras sasniegus as LR vecuma pensijas 

vecumu 

tu kst.pas. 1 404.6 1 404.6 

Vispa re ja s izglī tī bas iesta de s izglī tojamie tu kst.pas. 2 299.1 2 592.6 

Vispa re ja s izglī tī bas iesta de s izglī tojamie (0.05 ĒUR) tu kst.pas. 2.6 1.8 

Profesiona la s izglī tī bas iesta de s izglī tojamie tu kst.pas. 62.1 93.1 

Represe tie tu kst.pas. 82.3 82.3 

Daudzbe rnu g imenes locekl i tu kst.pas. 293.2 502.7 

C AĒS likvidatori tu kst.pas. 9.6 5.0 
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Rādītāju nosaukums Mērvienība 
2018.gads 

Autobusi Tramvaji 

Afganista nas kara dalī bnieki tu kst.pas. 8.8 3.7 

Invalī di I gr., invalī di II gr., personas lī dz 18 gadiem ar 

invalidita ti un pavados o personu 

tu kst.pas. 544.2 532.9 

Be rni ba ren i tu kst.pas. 100.3 100.3 

Be rni lī dz 7 g. tu kst.pas. 190.6 154.4 

DPSATC apga da jamie tu kst.pas. 17.7 10.7 

Starpt. veco l auz u diena tu kst.pas. 0.3 0.2 

Starpt. invalī du diena tu kst.pas. 0.1 0.2 
 

Salī dzinot ar 2017.gadu, pa rvada to pasaz ieru skaits samazina ja s par 69,4 tu kst. 

pasaz ieru: autobusos pasaz ieru skaits samazina ja s par 1%, bet tramvajos pa rvada to 

pasaz ieru skaits palielina ja s par 0,18%. 

Ien e mumi no pamatdarbī bas faktiski bija ĒUR 2 004 538,59. Tas ir par ĒUR 

199 232,49 jeb par 9,04% maza k salī dzinot ar pla noto. Ien e mumi no pamatdarbī bas 

samazina ja s, jo samazina ja s to pasaz ieru skaits, kas tiek pa rvada ti par maksu. 

AS “Daugavpils satiksme” izdevumi palielina ja s par 33 815 ĒUR jeb par 0,45% 

salī dzina juma  ar 2018.gada pla nu, jo AS “Daugavpils satiksme” autobusu parks ir novecojis, 

ta pe c jau s odien uzn e mumam ir lieli ekspluata cijas un remonta izdevumi (autobusu Solaris 

Urbino15 ekspluata cijas termin s  jau sasniedz 17 gadus un autobusu Volvo B10 ekspluata cijas 

termin s  ir no 19 lī dz 29 gadiem), ka  arī  2016.gada septembrī  beidza s garantija 2014.gada  

iega da tajiem tramvajiem. Lī dz ar to AS “Daugavpils satiksme” tagad veic tramvaju 

remontdarbus pas u spe kiem. 

Izdevumu pozīcijas (eiro) 
(Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”) 

 

Nr. p.k. Izdevumu pozīcijas 
Izdevumi kopā 

Plāns  Fakts Novirze 

1 
Materia la  palī dzī ba un 
da vina jumi 

5 355.00 8 782.91 3 427.91 

2 Materia lu izdevumi 111 520.32 127 018.66 15 498.34 
3 Rezerves dal as 208 800.00 244 995.53 36 195.53 
4 Degviela 866 416.78 952 653.13 86 236.35 
5 Nomas maksa 15 460.01 23 186.71 7 726.70 
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Nr. p.k. Izdevumu pozīcijas 
Izdevumi kopā 

Plāns  Fakts Novirze 

6 Datu aizsardzī ba 0 4 200.00 4 200.00 
7 Administratī vie izdevumi 39423.78 42 883.56 3 459.78 
8 Darba algas fonds 5 149 169.51 5 124 245.68 -24 923.83 
9 Remonta darbi 87 185.00 61 586.83 -25 598.17 
10 Ēlektroenerg ija 348 278.23 296 819.97 -51 458.26 
11 U dens un kanaliza cija 8265,00 7311,61 -953,39 
12 Atkritumu izves ana 15 529.28 8 796.98 -6 732.30 
 

2018.gada  uzn e mums uzture ja 36 tramvaju vagonus un 54 autobusus darba ka rtī ba . 

Lai nodros ina tu ī pas uma piena cī gu uzture s anu un remontu, AS ”Daugavpils satiksme” veica 

tramvaju sliez u cel u un transporta remontu. 

Lai piesaistī tu ĒS struktu rfondus ta la kai uzn e muma struktu ras attī stī bai, AS „Daugavpils 

satiksme” veica s a das darbī bas: 

1. tika veiksmī gi realize ts bu vprojekts “Daugavpils pilse tas esos a s tramvaju lī nijas 

atsevis k u posmu kontakttī kla piela gos anai stien veida un pantogra fa tipa stra vas 

uztve re ja izmantos anai”; 

2. tika ī stenoti bu vniecī bas darbi objekta  “Jaunas tramvaju lī nijas bu vniecī ba posma  

18.novembra iela – Veselī bas iela – Stropu ciems, Daugavpilī ” Kohe zijas fonda 

projekta “Videi draudzī ga sabiedriska  transporta attī stī ba Daugavpils pilse ta ” 

ietvaros. Kops  bu vdarbu uzsa ks anas darbu izpildes apjoms veido ~80%; 

3. tika izbu ve ta kabel lī nija 0,8 km garuma  (divi spe ka kabel i 1x300mm2, nodros ina ts 

stra vas spriegums 550V) posma  Ja tnieku ielas depo – Stropi Kohe zijas fonda 

projekta “Videi draudzī ga sabiedriska  transporta attī stī ba Daugavpils pilse ta ” 

ietvaros; 

4. Veiksmī gi veikta iepirkuma procedu ra “Ēsos o tramvaju sliez u cel u infrastruktu ras 

rekonstrukcija posma  Vienī bas iela – Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils 

ielas krustojuma pa rbu ve” un nosle gts lī gums ar CBF SIA “Binders” par tramvaju 

lī nijas pa rbu vi 2.06 km garuma  Kohe zijas fonda projekta “Videi draudzī ga 

sabiedriska  transporta attī stī ba Daugavpils pilse ta ” ietvaros; 

5. Veiksmī gi veikta iepirkuma procedu ra un nosle gts lī gums ar UAB “Railvec” par 8 

jaunu c etru asu tramvaju iega di Kohe zijas fonda projekta “Videi draudzī ga 

sabiedriska  transporta attī stī ba Daugavpils pilse ta ” ietvaros. 
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2018.gada  notika 20 736 konduktoru, autobusu un tramvaju vadī ta ju pa rbaudes. 

Savlaicī gi izskatī ti un objektī vi nove rte ti 67 darbinieku pa rka pumi. Tika izteikti 9 ra jieni, 30 

piezī mes, 28 aizra dī jumi un 8 darbiniekiem ja atlī dzina uzn e mumam nodarī tie materia lie 

zaude jumi. 

SIA “Daugavpils autobusu parks” sniedz sabiedriska  transporta pakalpojumus trī s 

pasaz ieru pa rvada jumu joma s: reg iona los viete ja s nozī mes pa rvada jumos, reg iona los 

starppilse tu nozī mes pa rvada jumos un starptautiskos mars rutos uz Lietuvu un Baltkrieviju. 

Daugavpils autobusu parks apkalpo 61 viete jo mars rutu, 13 starppilse tu mars rutus un 2 

starptautiskos mars rutus. 

SIA “Daugavpils autobusu parks” sasta va  ir trī s filia les (Kra slava , Dagda , Ilu kste ) un 

valdī juma  ir c etras autoostas: Daugavpils, Kra slava, Dagda un Ilu kste.  

Kopuma  2018.gada  SIA “Daugavpils autobusu parks” sabiedriska  transporta 

pakalpojumus izmantoja 1 414,23 tu kst. reiz u, kas ir par 0,8% vaira k neka  pe rn, tostarp: 

- viete ja s nozī mes pa rvada jumos pasaz ieru kope jais skaits ir palielina jies par 0,5% un 

sasta dī ja 980,5 tu kst.; 

- strappilse tu nozī mes pa rvada jumos pa rvada to pasaz ieru skaits ir palielina jies par 

2,2% un sasta dī ja 398,9 tu kst.; 

- starptautiskos pa rvada jumos un pa rvada jumos pe c klientu pieteikumiem tika ieve rots 

liels pa rvada to pasaz ieru skaita samazina jums, t.i. pa rvada to pasaz ieru skaits 

samazina jies par 6,1%, ka  rezulta ta  tika pa rvesti 34,8 tu kst. pasaz ieru. 

Pasaz ieru skaita palielina jumu reg iona lajos mars rutos ietekme  bil es u cenu izmain as 

gan republikas pilse ta s, gan reg iona lajos pa rvada jumos, veicot abonementa bil es u ievies anu, 

kuras paredz atlaiz u pieme ros anu, ta deja di paaugstinot sabiedrī bas pakalpojumu 

pievilcī gumu. 

Pasaz ieru skaita samazina juma iemesli starptautiskos virzienos tiek skaidrojami ar 

kope ja m iedzī vota ju skaita izmain a m, urbaniza cijas procesu un labkla jī bas lī men a 

paaugstina s anos, kad pa rvietos ana s tiek nodros ina ta ar citiem transporta veidiem (pa rsvara  

vieglais transports). Ja n em ve ra  arī  e nu ekonomikas sekas, kas tiek realize ta no neregula ro 

pa rvada ta ju puses. 
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4.1.7.  VESELĪBAS APRŪPE  

Pateicoties Daugavpils pilse tas domes ī stenojamai topos o a rstu atbalsta programmai 

un SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" cies ai sadarbī bai ar Rī gas Stradin a Universita ti, pe c 

rezidentu ras pabeigs anas darbam slimnī ca  atgriezus ies 6 jaunie sertifice tie a rsti. Apgu tas 

jaunas a rste s anas metodes un ieviestas jaunas medicī niska s tehnolog ijas, taja  skaita  

trombelastometrijas tehnolog ija un laparoskopiska nefrektomija. 

Pa rskata gada  nosle dza s “Kvalitatī vas medicī nas pakalpojumu pieejamī bas 

uzlabos ana, stiprinot instituciona lo kapacita ti un sadarbī bu pa rrobez u reg iona  Žarasi – 

Daugavpils, Nr. LLI-224”  projekts, kura me rk is bija uzlabot kvalitatī vas medicī niska s apru pes 

pieejamī bu, stiprinot medicī nas iesta z u kapacita ti un sadarbī bu pa rrobez u reg iona  Žarasi - 

Daugavpils. 

Ta pat 2018.gada  tika uzsa kts Ēiropas Savienī bas projekts “Sabiedrī bas ar ierobez otu 

atbildī bu “Daugavpils reg iona la  slimnī ca” kvalitatī vu veselī bas apru pes pakalpojumu 

pieejamī bas uzlabos ana un infrastruktu ras attī stī ba”, kas l aus bu tiski uzlabot 

kapita lsabiedrī bas esos o sniedzamas neatliekama s medicī niska s palī dzī bas lī meni, it ī pas i 

tekos ajam pla nos anas periodam noteikto priorita ro virzienu ietvaros, jeb attī stot sirds asins 

vadu slimī bu, onkolog isko slimī bu un be rnu slimī bu a rste s anu. 

Projekta ietvaros pa rskata gada  SIA “Daugavpils reg iona la  slimnī ca” veica 

nepiecies ama s iepirkumu procedu ras  medicī nisko tehnolog iju iega dei un uzsta dī s anai, ka  arī  

atkla to konkursu par bu vniecī bas darbiem Invazī va s kardiolog ijas centra izvietos anai. S ī  pas a 

projekta ietvaros tika iega da ta datortomogra fijas ierī ce, angiogra fijas ierī ce ar integre tu 

intravaskula ro sonogra fiju par 1,1 mlj.ĒUR, ultrasonogra fijas un rentgena ierī ce, aneste zijas 

un ma kslī ga s plaus u ventila cijas ierī ces, videogastroskopi, transportinkubators jaundzimus o 

pa rvietos anai, jaundzimus o reanima cijas galds  un citas ierī ces. 

Tika uzsa kti bu vniecī bas darbi Invazī va s kardiolog ijas centra izvietos anai un 

projekte s anas pakalpojumi  bu vprojekta "Neatliekama s palī dzī bas un pacientu Uzn ems anas 

nodal as telpu pa rbu ve ar lifta ierī kos anu un nojumes piebu vi Neatliekama s medicī niska s 

palī dzī bas dienesta (NMPD) transportam" izstra dei. 

2018.gada beiga s sadarbī ba  ar Kaun as republika n u slimnī cu tika uzsa kts projekts 

“Slimnī cu sadarbī ba, izveidojot efektī vu k irurg isko pakalpojumu pa rvaldī bu pa rrobez u 
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reg iona ” (Hospitals for CBC)” (Projekta Nr.LLI-396). Projekta ietvaros pla nots modernize t 

esos a s slimnī cas telpas, izveidojot transforme jamu multifunkciona lu konferenc u za li, taja  

skaita  iega da joties mu sdienu prasī ba m atbilstos o audio, videokonferenc u un HD transla cijas 

siste mas, lai nodros ina tu kvalitatī vu persona la apma cī bu un pieredzes dalī s anu ar kla tbu tnes 

izju tu, transle jot lekcijas, sarez g ī tu opera ciju veiks anas procesu vai ties saiste  piedaloties 

jauno metoz u apgu s ana , starp SIA "Daugavpils reg iona la  slimnī ca" un Kaun as klī niku, pe c tam 

Latvijas klī niskaja m universita tes slimnī ca m, na kotne  ar a rvalstu klī nika m. Tiks izstra da ts 

metodiskais materia ls, kas sasta ve s no darba organize s anas ka rtī bas, metode m un, ka rtī ba 

darbam ar jauno medicī nas ieka rtu (telemedicī nas ieka rtu). 

Sabiedrī ba ar ierobez otu atbildī bu “Daugavpils bērnu veselības centrs” (turpma k – 

Centrs) veic prima ra s un sekunda ra s ambulatora s veselī bas apru pes pakalpojumus be rniem, 

ka  arī   nodros ina medicī niska s un rehabilita cijas pakalpojumus gulos iem pacientiem ma jas 

apsta kl os. Sekunda ra s veselī bas apru pes pakalpojumu ietvaros Kapita lsabiedrī ba  turpina  

sniegt diagnostikas pakalpojumus, a rstu specia listu konsulta cijas, izmekle jumus, dienas 

staciona ra un hronisko obstruktī vu plaus u slimī bu kabineta pakalpojumus, ka  arī  

rehabilita cijas un fizika la s medicī nas pakalpojumus. 

2018.gada  rada s iespe ja samazina t gaidī s anas rindu masa z as pakalpojumu sniegs ana , 

jo tika pien emts darba  masieris, ka  arī  Centrs samazina ja pacientu gaidī s anas laiku pie 

a rstiem specia listiem, nodros inot papildpien ems anas. Salī dzina juma  ar ieprieks e jo gadu 

diagnostisko pakalpojumu sniegs anas apjoms palielina ja s par 20%. Katru gadu pieaug 

pieprasī jums veselī bas apru pes pakalpojumiem ma jas apsta kl os, un Centra  pies k irtais valsts 

finanse jums s aja  programma  jau izpildī ts 1. pusgada . 

Paaugstinot a rstniecī bas un a rstniecī bas atbalsta personu profesiona lo kompetenci 

un prasmes, Centrs vienlaicī gi paplas ina veselī bas apru pes pakalpojumu veidu skaitu, 

turpina attī stī t a rstniecī bas persona la pakalpojumu sniegs anas kvalita ti. 2018.gada  tika 

ieviesti jauni pakalpojumi –  ī svil n u terapijas procedu ras (pateicoties jaunas ieka rtas iega dei) 

un bioptrona fizika la s procedu ras pieaugus ajiem.  Kapita lsabiedrī ba palielina medicī niska  

persona la skaitu, pien emot darba  masieri un be rnu apru pes ma su. Vienlaicī gi palielinot 

sertifice ta medicī nas persona la skaitu. 
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Ar me rk i piesaistī t Ēiropas Savienī bas struktu rfondu lī dzfinanse jumu, 4.ju lija  ar 

CFLA tika parakstī ts lī gums par ĒS fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/063 "Ēnergoefektivita tes 

paaugstina s ana Daugavpils pilse tas be rnu veselī bas centrs e ka  18.novembra iela  19, 

Daugavpilī " ī stenos anu. Lī dz gada beiga m tika veikta fasa des siltina s ana, logu un lu ku 

nomain a, izveidots jauns jumtu segums.  Tika veikti apkures siste mas renova cijas darbi, 

veikta siltummezgla automatiza cija. Tika izbu ve ta saules kolektoru siste mas tehnolog iska  

dal a un sa kta automatize tu ventila cijas ieka rtu uzsta dī s ana.  Dal e ji tika nomainī ta 

elektroinstala cija un uzsta dī ti  jaunie LĒD gaismekl i.   

2018.gada  Kapita lsabiedrī ba nosle dza pakalpojuma lī gumus ar Daugavpils pilse tas 

domi par Ēiropas Savienī bas fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/101 “Veselī bas veicina s anas 

un slimī bu profilakses pasa kumi Daugavpils pilse tas pas valdī ba ” ī stenos anu. Projekta 

ietvaros Daugavpils be rnu veselī bas centra k irurgs un fizioterapeiti ir uzsa kus i un turpina 

sa kumskolas vecuma be rnu izglī tos anu par veselī ga dzī vesveida jauta jumiem, skolas 

vecuma be rnu izglī tos anu par veselī gas sta jas saglaba s anas un nodros ina s anas jauta jumiem, 

ka  arī  organize  praktiska s apma cī bas ar fiziska m aktivita te m vispa re ja s veselī bas 

veicina s anai un sta jas  stiprina s anai.  Kopuma  2018.gada  tika veikti 19 veselī bas 

veicina s anas pasa kumi s ī  lī guma ietvaros.  

Kvalitatī vas veselī bas apru pes pakalpojumu nodros ina s anai un spektra pakalpojumu 

paplas ina s anai tika iega da ts mu sdienī gs aprī kojums: profesiona la  inhala cijas ierī ce fizika la s 

terapijas procedu ru veiks anai, ī svil n u terapijas ieka rta BTL-6000 Shortwave 400, 

darsonvaliza cijas ieka rta un trī s kus etes fizika la s terapijas kabinetam. 

Centram ir raksturī ga konstruktī va un veiksmī ga sadarbī ba ar Latvijas Universita ti, 

Paula Stradin a Universita ti, Daugavpils Universita ti, DU Daugavpils medicī nas koledz u jaunu 

specia listu sagatavos ana  un piesaistī s ana  darbam a rstniecī bas iesta de s Daugavpilī . Galvenais 

Centra attī stī bu atbalstos ais faktors ir Daugavpils pilse tas pas valdī ba, kas saglaba , attī sta un 

pilnveido iesta di ka  ambulatora s veselī bas apru pes un rehabilita cijas institu ciju Daugavpils 

pilse tas be rniem. 

SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (turpma k – Poliklī nika) zobu 

a rste s ana  un proteze s ana  ir viena no liela kaja m s a da profila iesta de m Latvija .  

2018.gada  reg istre ti 64 468 apmekle ta ji, no tiem 21 586 be rni lī dz 18 gadu vecumam. 
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Poliklī nika ir vienī ga  vieta Latgale , kur sve tdiena s un sve tku diena s var san emt 

palī dzī bu aku tu sa pju gadī juma . Sve tdiena s un sve tku diena s pa rskata gada  dez u ra rsti 

pien e ma 734 pacientus. Poliklī nikas a rsti nepiecies amī bas gadī juma  sniedza palī dzī bu ma ja s 

tiem pacientiem, kuri daz a du iemeslu de l  nevare ja apmekle t poliklī niku. Palī dzī ba sniegta 97 

pacientiem. 

Žoba rstniecī bas palī dzī ba tika sniegta riska grupas pacientiem: 

 saskan a  ar Daugavpils pilse tas domes Socia la  dienesta garantijas ve stule m tika 

pien emti 119 pacienti; 

 saskan a  ar nosle gtiem lī gumiem tika sniegta palī dzī ba 49 pansiona ta 

pacientiem un 62 psihoneirolog iska s slimnī cas pacientiem;  

 tika sniegta palī dzī ba VSAC “Latgale” filia les “Kalku ni” un “Kalupe” 71 

pacientam; 

 ieslodzī juma vietu pa rvaldes Daugavgrī vas cietuma  pien emti 357 pacienti. 

Pa rskata gada  a rsti savu profesiona lo kvalifika ciju paaugstina ja apmekle jot ortodontu 

un implantolog ijas kursus Igaunija , zoba rstu kursus Va cija , ka  arī  piedaloties pieredzes 

apmain a  K ī na . Neraugoties uz a rstu kadru deficī tu izdeva s veikt pla nveida profilaktisko 

darbu ar skole niem. 

    Lai tiktu ieviestas jaunas zobu a rste s anas un proteze s anas metodes, par iesta des 

lī dzekl iem tika iega da ts s a ds materia ltehniskais nodros ina jums: 

 kra sns “Vita Vacumat 6000 m” meta lk eramikas prote z u izgatavos anai zobu 

tehniskaja  laboratorija ;  

 ieka rta zobu sakn u kana lu obtura cijas veiks anai be rnu kabineta ; 

 termodezinfice jos ais apara ts (1 gab.) zoba rstniecī bas instrumentu mazga s anai 

un dezinfekcijai; 

 skapis DUO 2 ar kompresoru un 2 atsu kne ta jiem urbjmas ī nas darbam; 

 datori (3 gab.) gra matvedī bai; 

 konteiners bī stamo atkritumu sava ks anai. 

2018.gada  poliklī nika stra da ja efektī vi, tac u a rstu kadru deficī ta de l  rada s 

zoba rstniecī bas palī dzī bas apgru tina ta pieejamī ba be rniem no Lī va niem, Kra slavas, 
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Je kabpils, Preil iem, Daugavpils novada u.c. reg iona pas valdī ba m, kas veidoja rindu 

zoba rstniecī bas palī dzī bas san ems anai. 

4.1.8.  UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA  

2018.gada  Dome aktī vi sadarboja s ar Daugavpils uzn e me jiem un biznesa atbalsta 

organiza cija m, organize ja tiks ana s un daz a dus pasa kumus uzn e me ju atbalstam un kontaktu 

dibina s anai. Uzn e me jiem regula ri tiek nodros ina ts atbalsts informatī va  veida , tiek pieda va ti 

granti un nodokl u atlaides.  

Liela kais gada pasa kums bija “V Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums”, kas 

norisina ja s 20.-21.septembrī . Kopuma  foruma  piedalī ja s vaira k neka  260 dalī bnieki no 12 

pasaules valstī m, lai apspriestu sadarbī bas iespe jas. 2018.gada Biznesa foruma atsle gva rdi 

bija “Ēksports”, “Investī ciju vide” un “Cilve kresursi”. Tika rī kotas panel diskusijas, uz kura m 

tika aicina ti savas jomas eksperti.  

Parale li forumam, kura  tika aplu kotas 3 biznesa videi svarī gas te mas, notika B2B  

tiks ana s, kura s piedalī ja s 36 a rvalstu uzn e mumi no Kana das, Va cijas, Baltkrievijas, 

Uzbekista nas, Gruzijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, ka  arī  11 uzn e mumi no citiem Latvijas 

reg ioniem un vaira k neka   65 Daugavpils uzn e mumi. Ta pat foruma ietvaros notika Daugavpils 

elektronikas nozares uzn e mumu un augsta ko ma cī bu iesta z u tiks ana s ar Baltkrievijas 

startapu atbalsta organiza ciju “Ēncata”. 

2018.gada  piekto reizi Daugavpilī  notika jauno uzn e me ju atbalsta grantu programma 

„Impulss”. Ta s  ietvaros 10 uzn e mumi san e ma domes atbalstu uzn e me jdarbī bas attī stī bai.  

Izsta de  “Uzn e me ju dienas Latgale ” Re zekne  20.-21. septembrī  tika izvietots 

Daugavpils pilse tas stends, kura  piedalī ja s Daugavpils uzn e mumi “Latsweets”, “Latvijas 

maiznieks”, “Mila Collection” un Tu risma informa cijas centrs, ka arī  tika izplatī ta vaira ku 

Daugavpils ma cī bu iesta z u ( Daugavpils Universita te, “Saules skola” u.c. ) rekla ma. 

Pa rskata gada  tika organize ts Daugavpils uzn e me ju brauciens uz Vitebskas biznesa 

forumu “Inova cijas. Investī cijas. Perspektī vas” 11.-12. maija . Daugavpils pilse tas dome 

atbalstī ja  Daugavpils uzn e mumu dalī bu projekta  “Mazo un vide jo uzn e mumu ekonomiska  

partnerī ba Lodzas reg iona ". Tika organize ta  tirdzniecī bas misija,  piedaloties Lodzas (Polija ) 

biznesa foruma  14.-16.oktobrī . Savuka rt Daugavpils uzn e me ju kluba “Anchor” biedri 

29.novembrī  piedalī ja s  “Latvijas novadu diena s”  Vitebska . 
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Notika vaira kas uzn e me ju tiks ana s ar a rvalstu ve stniecī bu un a rvalstu sabiedrisko 

organiza ciju pa rsta vjiem. 17.aprī lī  Apvienoto Ara bu Ēmira tu ve stniece Hanan Khalfan Obaid 

Ali Al Mahdani apmekle ja uzn e mumu SIA “Regula Baltija” , 5.ju nija  Korejas Republikas misijas 

vadī ta js Songdz in Han apmekle ja uzn e mumu SIA “Centennial Industries”, 6.ju nija  tika 

organize ta Turcijas uzn e me ju tiks ana s ar pilse tas domes vadī bu un Daugavpils lidostas 

apmekle jums, Uzbekista nas Ferganas apgabala administra cijas pa rsta vji un uzn e me ji 

6.septembrī  apmekle ja uzn e mumus AS “Ditton pievadk e z u ru pnī ca” un SIA “Sweet House”, 

savuka rt 19.septembrī  notika Gruzijas un Daugavpils uzn e me ju tiks ana s. 

2018.gada  Dome organize ja konkursu “Daugavpils eksportspe jī ga kais uzn e mums”, ka  

ietvaros uzn e mumiem tika pies k irtas balvas no pas valdī bas. Domes specia listi sniedz 

konsulta cijas jaunajiem uzn e me jiem un 2018.gada laika  70 s a di uzn e me ji san e ma atbilstos as 

konsulta cijas. 

Pa rskata gada marta me nesī  jaunie un esos ie Daugavpils uzn e me ji, nevalstisko 

organiza ciju pa rsta vji un citi interesenti tika aicina ti apmekle t semina ru par socia la s 

uzn e me jdarbī bas likumdos anas un dibina s anas te mu. Pasa kuma me rk is bija izpratnes 

veicina s ana par to, kas ir socia la  uzn e me jdarbī ba un ka  to uzsa kt, ka  arī  ar ka da m sabiedrī bas 

joma m ir saistī ta socia la  uzn e me jdarbī ba. 

2018.gada  savu darbī bu turpina ja gadu ieprieks  izveidota  Latgales specia la  

ekonomiska  zona (LSĒŽ), iekl aujot 2500 ha lielu Daugavpils raz os anas teritoriju platī bu. 

Pilse tas raz os anas uzn e mumi var pretende t uz atbalstu ties o nodokl u atvieglojumu veida . 

Latgales specia laja  ekonomiskaja  zona  pa rskata gada  tika uzn emti 9 uzn e mumi, no kuriem 

5 ir Daugavpils pilse ta  reg istre tie.  
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4.2.  DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTI  

2018.gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie Daugavpils pilsētas 
pašvaldības projekti 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

Projekta 
nosaukums 

 

Projekta 
summa 

eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš 

Izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana 
ĒKII projekts „Siltumnī cefekta ga zu 
emisiju samazina s ana Daugavpils 
26.pirmsskolas izglī tī bas iesta de ” 
(Nr.ĒKII-2/3) 

1 287 910 Daugavpils 26.pirmsskolas izglī tī bas 
iesta des S aura  iela  20, Daugavpilī  
energoefektivita tes uzlabos ana, veicot e kas 
pa rbu vi par zema energ ijas pate rin a e ku. 

2016.-2019. 

ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils pilse tas 
izglī tī bas iesta des sporta za les 
korpusa  Marijas iela  1D, 
Daugavpilī ” 

1 449 529.97 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu J.Pilsudska Daugavpils 
valsts pol u g imna zijai, Daugavpilī . 

2016.-2019. 

ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils pilse tas  
pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.5 - 
Sta va  iela  41, Daugavpilī ” 

826 159 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.5, Sta va  
iela  41, Daugavpilī . 

2016.-2018. 

ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils pilse tas 
pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.3 - 
Raipoles iela  8, Daugavpilī ” 

1 097 301 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.3, Raipoles 
iela  8, Daugavpilī . 

2016.-2019. 

ĒRAF projekts “Daugavpils 
32.pirmsskolas izglī tī bas iesta des 
energoefektivita tes 
paaugstina s ana”  

1 686 941.62 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.32, Malu 
iela  7, Daugavpilī . 

2017.-2018. 

Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana 
Daugavpils Stropu pamatskolas - 
attī stī bas centra e ka  - Mihoelsa iela  
4, Daugavpilī  

859 177.91 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils Stropu 
pamatskolas - attī stī bas centra e ka  - 
Mihoelsa iela  4, Daugavpilī  

2018.-2021. 

Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana 
Daugavpils pilse tas vispa re ja s 
izglī tī bas iesta de  Jelgavas iela  30A 

1 054 570.87 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
vispa re ja s izglī tī bas iesta de  Jelgavas iela  
30A 

2018.-2021. 

ĒRAF projekts “Daugavpils Dizaina 
un ma kslas vidusskolas „Saules 
skola” izveidos ana par 
Profesiona la s izglī tī bas 
kompetences centru (PIKC) un 
infrastruktu ras moderniza cijas 
II.ka rta” 

4 928 792.58 Modernize ts profesiona la s izglī tī bas 
kompetences centrs Daugavpils Dizaina un 
ma kslas vidusskola “Saules skola”, 
nodros inot ma cī bu vides atbilstī bu 
tautsaimniecī bas nozaru attī stī bai un 
uzlabojot profesiona la s izglī tī bas 
pieejamī bu. 

2017.-2020. 

ĒRAF projekts “Daugavpils Valsts 
g imna zijas materia li tehniska s 

3 771 615    Daugavpils Valsts g imna zijas izglī tī bas 
infrastruktu ras attī stī ba, kas sekme s 

2017.-2019. 
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Projekta 
nosaukums 

 

Projekta 
summa 

eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš 

ba zes un infrastruktu ras 
moderniza cija” 

pla noto kompetenc u pieeja  balstī ta  
vispa re ja s izglī tī bas satura paka penisku 
ievies anu 

ĒRAF projekts “Ēnergoefektivita tes 
nodros ina s ana Daugavpils Kultu ras 
pilī , Smils u iela  92” 

2 756 741.39 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils Kultu ras pilī  

2017.-2019. 

ĒRAF projekts „Daugavpils 
vispa re jo izglī tī bas iesta z u materia li 
tehniska s ba zes un infrastruktu ras 
saka rtos ana atbilstos i mu sdienī ga m 
prasī ba m” 

6 271 516.46 Projekta ietvaros tiks veikta pilna apjoma 
pa rbu ve e ka  Para des iela  7, Daugavpilī , 
izveidojot ergonomisku ma cī bu vidi 
Daugavpils Saskan as pamatskolai un tiks 
radī ta ergonomiska ma cī bu vide atsevis k a s 
telpu grupa s sekojos a s izglī tī bas iesta de s:  
- Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 
Tautas iela 59  
- Daugavpils 3.vidusskola, Rain a iela 30  
- Daugavpils 13.vidusskola, Valkas iela 4A  
- Daugavpils 16.vidusskola, Aven u iela 40  
- Daugavpils Saskan as pamatskola, Para des 
iela 7 

2017.-2020. 

ĒRAF projekts “Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils pilse tas 
izglī tī bas iesta des e ka  Marijas iela  
1Ē, Daugavpilī ” 

1 717 289.34 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu J.Pilsudska Daugavpils 
valsts pol u g imna zijai Marijas iela 1Ē, 
Daugavpilī . 

2018.-2021. 

Sociālās infrastruktūras uzlabošana 
Aktī va  nodarbina tī bas pasa kums 
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

296 085.83 802 bezdarbniekiem tika pieda va ta iespe ja 
iegu t vai uzture t darba ieman as, veicina t 
savu aktivita ti sabiedrī bas laba . 

2018. 

ĒSF projekts „Proti un dari!” 298 306.80 Motive t un aktivize t jaunies us, kuri 
nema ca s, nestra da  vai neapgu st arodu un 
nav reg istre ti NVA ka  bezdarbnieki. Iesaistī t 
jaunies us izglī tī ba , tai skaita  aroda apguve , 
Jaunies u garantijas pasa kumos, kurus ī steno 
NVA un Valsts izglī tī bas attī stī bas ag entu ra, 
un nevalstisko organiza ciju vai jaunies u 
centru darbī ba . 

2015.-2020. 

ĒSF projekts “Veselī bas 
veicina s anas un slimī bu profilakses 
pasa kumi Daugavpils pilse tas 
pas valdī ba ” 

992 224.80 Projekta me rk is ir uzlabot pieejamī bu 
veselī bas veicina s anas un slimī bu 
profilakses pakalpojumiem  
visiem Daugavpils iedzī vota jiem, jo ī pas i 
nabadzī bas un socia la s atstumtī bas riskam  
pakl autajiem iedzī vota jiem, ī stenojot viete ja 
me roga pasa kumus. 

2017.-2020. 

Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās 
ĒRAF projekts 
„Degrade to ru pniecisko teritoriju 
reg enera cija Daugavpils pilse tas un 
Daugavpils novada teritorija s I 
ka rta” 

3 425 964 Daugavpils pilse tas un Daugavpils novada 
industria lo teritoriju revitaliza cija, veicot 
publiska s infrastruktu ras saka rtos anu. 

2017.-2019. 
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Projekta 
nosaukums 

 

Projekta 
summa 

eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš 

Daugavpils pilse tas publiska s 
infrastruktu ras saka rtos ana 
uzn e me jdarbī bas veicina s anai  

1 130 257.13 Projekta me rk is ir palielina t priva to 
investī ciju apjomu Daugavpils pilse ta , veicot 
ieguldī jumus komercdarbī bas attī stī bai 
Cietoks n a noliktavu zonas teritorijas 
ekonomiskajai specializa cijai 

2016.-2020. 

Daugavpils pilse tas Žiemel u 
ru pnieciska s zonas publiska s 
infrastruktu ras attī stī ba II ka rta 

8 263 519.71 Veikta Mendel ejeva un Spal u ielas posmu 
pa rbu ve, pievedcel u izbu ve, raz os anas e kas 
bu vniecī ba Žiemel u ru pnieciska s zonas 
teritorija , ta de ja di nodros inot degrade ta s 
industria la s teritorijas attī stī bu un 
pieejamī bu investī ciju piesaistei 

2018.-2020. 

Transporta infrastruktūras attīstība 
KF projekts “Smiltenes ielas 
divlī men a pa rvalda ar pievadiem 
bu vniecī ba lī dz Smils u un Kaun as 
ielu krustojumam Daugavpilī ” 

13 448 451.37 Projekts ir secī gs turpina jums 2007 – 2014. 
Ēiropas Savienī bas fondu pla nos anas 
perioda  veiktajiem ieguldī jumiem 
Daugavpils pilse tas transporta 
infrastruktu ra  uzlabojot un veicinot 
integre tu sasaisti TĒN-T tī kla , attī stot 
pilse tu tranzī tmezglu funkcijas, paaugstinot 
mag istra lo ielu- Smils u iela, Vars avas iela, 
Malu ielas caurlaides spe jas, uzlabojot 
transporta plu smas vide jo a trumu un 
saī sinot pa rvietojoties nepiecies amo laiku, 
vienlaikus veicinot ekolog iska s un dzī ves 
vides kvalita tes uzlabos anos pilse tas 
iedzī vota jiem. 

2017.-2019. 

Citi ES struktūrfondu līdzfinansētie projekti 
ĒRAF projekts „Daugavpils pilse tas 
pas valdī bas kapacita tes 
palielina s ana ĒS fondu pla nos anas 
un izve rte s anas procesa 
nodros ina s anai” I ka rta 

46 666 Nodros ina ta Ēiropas Savienī bas fondu 
projektu iesniegumu atlase Daugavpils 
pilse tas pas valdī ba , ieve rojot pas valdī bas 
attī stī bas programma  un Ministru kabineta 
noteiktaja  ka rtī ba  paredze to attiecī ga  
specifiska  atbalsta me rk a finanse juma un 
sasniedzamo ra dī ta ju sadalī jumu starp 
naciona la s nozī mes attī stī bas centriem. 

2015.-2018. 

Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana 
Daugavpils pilse tas pas valdī bas 
e ka , Rain a iela  27, Daugavpilī  

1 193 846.33 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
pas valdī bas e ka , Rain a iela  27, Daugavpilī  

2018.-2021. 

Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana 
Daugavpils pilse tas pas valdī bas 
e ka , 18.novembra iela  354V, 
Daugavpilī  

168 207.84 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
pas valdī bas e ka , 18.novembra iela  354V, 
Daugavpilī  

2018.-2021. 

Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana 
Daugavpils pilse tas pas valdī bas 
e ka , 18.novembra iela  354A, 
Daugavpilī  

2 675 037.70 Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, 
sekme jot energoefektivita tes 
paaugstina s anu Daugavpils pilse tas 
pas valdī bas e ka , 18.novembra iela  354A, 
Daugavpilī  

2018.-2021. 
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Projekta 
nosaukums 

 

Projekta 
summa 

eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš 

“Rī teiropas ve rtī bas”, Tehnikas 
muzeja izveide Daugavpils 
cietoks n a teritorija  

3 529 412 Projekta rezulta ta  tiks ī stenota kultu ras 
mantojuma objekta – Daugavpils cietoks n a 
Inz enieru arsena la e kas – restaura cijas 1. 
ka rta un izveidots Daugavpils tehnikas un 
industria la  dizaina muzejs „Inz enieru 
arsena ls”.  

2018.-2022. 

Daugavpils pilse tas aizsargdambja 
bu vniecī ba Daugavas upes labaja  
krasta , Nometn u ielas rajona , plu du 
apdraude taja  teritorija  (posma  no 
Mel n ic kas upes rajona lī dz Akmen u 
un Nometn u ielu rajonam) 

2 672 388.90 Veikta aizsargdambja bu vniecī ba Nometn u 
ielas rajona  (posma  no Akmen u ielas lī dz 
Mel n ic kas upei) 

2018.-2021. 

Starptautiskie projekti 
“Get into the swing of the City!” jeb 
“Gen-Y City” (“Ieju ties pilse tas 
ritma !”) 

40 880 Radī ts rī cī bas tī kls starp projekta 
partneriem, kas ietver starpnozaru tī klu 
pilse ta s un ieks e jo administratī vo tī klu 
pas valdī ba . Tiek risina tas katras iesaistī ta s 
pilse tas proble mas un vajadzī bas, lai pilse tai 
piesaistī tu jaunus un rados us jaunies us. 

2016.–2018. 
(2.fa ze) 

„Ēnchancing volunteering actions 
and quality in Ēurope” ĒVOLAQ 
 (“Kvalitatī va brī vpra tī ga  darba 
veicina s ana Ēiropa ”) 

13 440 Me rk is ir palielina t zina s anu lī meni par 
brī vpra tī go darbu Ēiropa , paaugstina t 
iedzī vota ju iesaistī s ana s lī meni un piesaistī t 
cilve kus no daz a da m etniskaja m grupa m, 
iesaistot vin us pilsoniska s lī dzdalī bas 
procesos, ka  arī  dalī ties pieredze  ar Ēiropas 
pilse ta m – ka  atbalstī t brī vpra tī go darbu. 

2016.–2018. 

“Recruit potential – VĒT measures 
for Inclusive Ēmployers” Recruit 
potential  „Cilve kresursu piesaiste 
un darba kvalita tes uzlabos ana 
Ēiropas pas valdī ba s” 

22 354 Projekta pamata  ir proble ma, ka na kotnes 
darba tirgu  pieprasī jums pe c specifiska m 
zina s ana m, spe ja m daz a da s profesija s bu s 
liela ks neka  pieda va jums. 
Projekts veicina s iespe jamī bu cilve kiem bez 
nepiecies ama s kvalifika cijas iegu t darbu. 

2017.-2019. 

 “ĒU city digital strategies for  
immigrants integration” ĒUCIDIN 
 (“ĒS pilse tu digita la s strate g ijas 
imigrantu integra cijai”) 

3 800 Veikts laba s prakses pieme ru un partneru 
valstī s sniegto pakalpojumu apkopojums 
informa cijas pieejamī bai imigrantiem un 
patve ruma mekle ta jiem, 

2017.–2019. 

“Demokra tiska s iesaistī s ana s un 
sabiedriska s lī dzdalī bas 
veicina s ana” WIR 

14 600 Iegu ta pieredze un zina s anas darba  ar 
daz a du socia lo grupu pa rsta vjiem. Viete jo 
iedzī vota ju iesaiste, lai informe tu tos par ĒS 
integra cijas procesiem. 

2017.–2019. 

"Degrade to teritoriju 
revitaliza cija" jeb “Trans-form” 
(“Transformations from Slum to 
Chic”) 

64 278,15 Daugavpils cietoks n a 4. bastiona ieks e ja  
pagalma iztī rī s ana un revitaliza cija, 
teritoriju pla nota ju zina s anu par degrade to 
teritoriju ilgtspe jī gu un videi draudzī gu 
pla nos anu un revitaliza ciju uzlabos ana un 
pilnveidos ana. 

2018.–2020. 

“Viete ja s solidarita tes – globa la s 
solidarita tes tī kls” SOLID  

4 160 Veicina ta iedzī vota ju demokra tiska  
iesaistī s ana s un sabiedriska  lī dzdalī ba. 

2018.–2019. 
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Projekta 
nosaukums 

 

Projekta 
summa 

eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš 

(“Local solidarity- global 
solidarity Network”) 
“Pas valdī bu sadarbī ba ka  Ēiropas 
solidarita tes kana ls” TTChan 
(“Town Twinning as a Channel of 
Ēuropean Solidarity”) 

10 000 Projekta me rk is bija stiprina t pilse tu 
sadraudzī bu, izmantojot demokra tisku 
iesaistī s anos un pilsonisko lī dzdalī bu, kuras 
pamata  ir dalī ba, izpratne, solidarita te un 
starpkultu ru sinerg ija laba kas Ēiropas 
na kotnes laba . 

2018.-2018 

“Depopula cija – reg iona lo centru 
izaicina jums” DeCoDe 
(“Challenges of Regional Centres: 
Depopulation Control, 
Development – best practices”) 

90 000 Veicina ta dalī s ana s pieredze  un izstra da ts 
depopula cijas kontroles rī cī bas pla nu/laba s 
prakses pieme ru apkopojums stingrai 
viete ja s ekonomikas struktu rai, un 
iedzī vota ju izpratnes veicina s anai par 
mobilita ti Ēiropas pilse ta s. 

2018.-2020. 

Pa rrobez u reg iona la  kultu ras 
mantojuma tu risma 
paplas ina s ana 
(Cross-border Increase in 
Regional Cultural Heritage 
Tourism), Nr. LLI – 326, CIRCUIT 

367 715,70 Daugavpils cietoks n a 7. bastiona val n a 
labieka rtos ana rekrea cijas un tu risma 
funkcija m. 
Ma rketinga pasa kumi Daugavpils cietoks n a 
un pilse tas popularize s anai, veicinot tu ristu 
skaita pieaugumu pa rrobez u reg iona  

2018.-2020. 

 

4.3.  PASĀKUMI DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 
PILNVEIDOŠANAI  

Saskan a  ar Domes apstiprina to revī zijas pla nu, 2018.gada  Daugavpils pilsētas domes 

Revīziju un audita nodaļa veica 25 pa rbaudes, t.sk. 15 pla nota s, no ta m 7 audita pa rbaudes 

Daugavpils pilse tas pas valdī bas kapita lsabiedrī ba s, 8 audita pa rbaudes budz eta iesta de s un 

9 tematiska s a rpus pla na pa rbaudes. Pa rskata gada  tika sniegtas 17 konsulta cijas, 

sagatavotas 2 atbildes KNAB. 

2018.gada  tika veiktas izmain as Domes struktu ra  un pien emti s a di le mumi: 

 2018.gada 8.marta  domes deputa ti pien e ma le mumu Nr.78 “Par Daugavpils pilse tas domes 

Sporta un jaunatnes departamenta likvida ciju, Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des 

„Sporta pa rvalde” un Daugavpils pilse tas domes Jaunatnes nodal as izveidos anu”; 

 2018.gada 17.maija  tika pien emts le mums Nr.221 “Par  Profesiona la s izglī tī bas kompetences 

centra “Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola “Saules skola”” Attī stī bas un investī ciju 

strate g ijas 2016. - 2020.gadam jauna s redakcijas saskan os anu”; 
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 2018.gada 17.maija  domes deputa ti pien e ma le mumu Nr.231 “Par Daugavpils Be rnu un 

jaunatnes sporta skolas reorganiza ciju, profesiona la s ievirzes sporta izglī tī bas iesta des 

„Daugavpils Ledus sporta skola” un profesiona la s ievirzes sporta izglī tī bas iesta des 

„Daugavpils Individua lo sporta veidu skola” dibina s anu”; 

 2018.gada 31.maija  ar domes le mumu Nr.259 “Par Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des 

“Sporta pa rvalde” vadī ta ja iecels anu” par pa rvaldes vadī ta ju iecelts Juris Stivrin s ; 

 2018.gada 28.ju nija  domes deputa ti pien e ma le mumu Nr.338 “Par Daugavpils pilse tas domes 

prieks se de taja vietnieka ieve le s anu”, kas paredze ja Ja n a Duks inska ieve le s anu par domes 

prieks se de ta ja vietnieku. 27.decembrī  J.Duks inskis tika no s ī  amata atbrī vots. 

 2018.gada 26.ju lija  deputa ti pien e ma le mumus Nr.395 un Nr.396, kas paredze ja profesiona la s 

ievirzes sporta izglī tī bas iesta des „Daugavpils Ledus sporta skola”   direktora amata  iecelt 

Rena tu Vabis c evic u un “Daugavpils Individua lo sporta veidu skola” direktora amata  iecelt 

Annu Titovu; 

 2018.gada 23.augusta  tika apstiprina ts domes le mums Nr.427 “Par Daugavpils Valsts 

g imna zijas direktoru”, ar kuru no direktores amata tika atbrī vota Gunta Ma lniece; 

 2018.gada 28.septembrī  domes deputa ti pien e ma le mumu Nr.507 “Par Ēlitas Pran evskas 

ieve le s anu par Ba rin tiesas prieks se de ta ju” un le mumu Nr.508 “Par Rutas Velikas ieve le s anu 

par Ba rin tiesas prieks se de ta ja vietnieci”; 

 2018.gada 30.oktobrī  domes deputa ti pien e ma le mumu Nr.565 “Par Daugavpils pilse tas 

domes izpilddirektores atbrī vos anu”. I.Goldberga tika ieve le ta 13. Saeima ; 

 2018.gada 8.novembrī  tika pien emts le mums Nr.596 “Par iecels anu Daugavpils Valsts 

g imna zijas direktora amata ”. Par skolas direktori iece la Oksanu Petas ko; 

 2018.gada 22.novembrī  no prieks se de ta ja amata tika atbrī vots Rihards Ēigims (le mums 

Nr.616), domes prieks se de ta ja amata  2019.gada 17.janva rī  tika ieve le ts Andrejs Ēlksnin s  

(le mums Nr.15); 

 2018.gada 13.decembrī  domes deputa ti pien e ma le mumu Nr.660 “Par Daugavpils pilse tas 

vispa re ja s izglī tī bas iesta z u attī stī bas strate g ijas 2018.-2025.gadam apstiprina s anu”. 
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5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Pa rskata gada  Dome turpina ja apstiprina ta s Daugavpils pilse tas attī stī bas programmas 

“Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpma k – DAP 2020) ievies anu, nodros inot 

Rī cī bas un Investī ciju pla na savlaicī gu aktualiza ciju. 

DAP 2020 Rī cī bas un Investī ciju pla ns tika vaira kka rt precize ts gada laika , atbilstos i LR 

Vides aizsardzī bas un reg iona la s attī stī bas ministrijas atzinumiem daz a dos specifiska  

atbalsta me rk a ietvaros. Aktualize tais Rī cī bas un Investī ciju pla ns tika ievietots pas valdī bas 

interneta vietne  www.daugavpils.lv sadal a  Pas valdī ba | Pilse tas attī stī ba | Pla nos anas 

dokumenti | Pilse tas attī stī bas programma 2014-2020. 

N emot ve ra  ĒS struktu rfondu pieda va ta s iespe jas, aktualize jot investī ciju pla nu, taja  

tika iekl autas papildus aktivita tes vai precize tas esos as. Pas valdī bas administra cija piela go 

Attī stī bas programmas ievies anu atbilstos i pilse tas vajadzī ba m. Iekl aujot attī stī bas projektus 

investī ciju pla na , ī pas i tos, kuros tiek veikta ĒS finanse juma piesaiste, pas valdī bas 

administra cija ieve ro „nove rte s anas principu”, lai objektī vi nove rte tu katra projekta 

lietderī bu un ilgtspe ju, ka  arī  ī stenota  projekta ietekmi uz pas valdī bas budz etu (kredī tu 

atmaksa, objektu uzture s ana u.c.). Lī dz 2018.gada beiga m visliela kais finanse jums tika 

izte re ts 1.priorita tes me rk a sasniegs anai noteikto pasa kumu ietvaros – 119,8 milj. eiro, pe c 

tam 3.priorita tei – 121,8 milj. eiro un 2.priorita tei – 82,9 milj. eiro. Pirma s priorita tes ietvaros 

ir ī stenoti vispa re ja s vide ja s izglī tī bas iesta z u un profesiona lo izglī tī bas iesta z u 

moderniza cijas projekti. Otra s priorita tes ietvaros tiek veikti pilse tai nozī mī gi degrade to 

teritoriju revitaliza cijas un ru pnieciska s teritorijas attī stī bas projekti. Tres a s priorita tes 

ietvaros ir liels pas valdī bas kapita lsabiedrī bu ieguldī jums infrastruktu ras moderniza cija . 

Pas valdī ba ir realize jusi virkni publisko iesta z u, transporta infrastruktu ras u.c. 

attī stī bas projektu. Kope jais investī ciju apjoms, kas ieguldī ts pilse ta , n emot ve ra  arī  

kapita liesta z u, augsta ka s izglī tī bas iesta z u u.c. ieguldī tos lī dzekl us, uz 2019.gada sa kumu, kas 

piesaistī ts pilse tas attī stī ba  triju priorita s u ietvaros ir 324 miljoni eiro (skat.5.1.att.).  
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5.1. att. Investīcijas pilsētas attīstībā 2014.-2018.gadam Attīstības programmas 
prioritāšu īstenošanai 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

Liela kais ieguldī jums pilse tas attī stī ba  lī dz 2018.gadam tika san emts no ĒS fondu un 

a rvalstu finanse juma avotiem – 48%, pas valdī bas finanse jums - 23%, tad 20% pas valdī bas 

uzn e mumu un priva tais ieguldī jums, un 9% ir valsts atbalsts. 

 

5.3.att. Plānotās pašvaldības investīcijas pilsētas attīstībā 2019.-2020.gadam 
Attīstības programmas prioritāšu īstenošanai 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

Mājoklis; 
27 425 698.02

Izglītība; 
53 187 167.07

Bizness; 
73 867 037.86 Transports; 

36 699 822.15

Komunālie 
pakalpojumi; 

43 496 656.79

1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi apmierināti,
izglītoti, radoši, aktīvi un veseli

iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā tiek
attīstītas nozares ar augstu pievienoto

vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un funkcionāli 
sakārtota un attīstīta pilsētvide

Pārvalde Veselība
Mājoklis Sociālie pakalpojumi
Kultūra Sports
Izglītība Bizness
Tūrisms Transports

Izglītība; 
21 864 612.37

Bizness; 
13 558 038.43 Transports; 

14 840 849.00

Energoefektivitāte; 
29 663 468.44

1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi apmierināti,
izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji,

kuri lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā tiek
attīstītas nozares ar augstu pievienoto

vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un funkcionāli 
sakārtota un attīstīta pilsētvide

Pārvalde Veselība Mājoklis
Sociālie pakalpojumi Kultūra Sports
Izglītība Augstākā izglītība Zinātne un uzņēmējdarbība
Bizness Tūrisms Transports
Sabiedriskais transports Energoefektivitāte Komunālie pakalpojumi
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Daugavpils pilse tas pas valdī ba pla no turpina t veiksmī gi ī stenot Attī stī bas programma  

iepla noto uzdevumu risina s anu noteikto me rk u sasniegs anai, aktī vi piesaistot ĒS un citu 

a rvalstu finanse jumu industria lo teritoriju saka rtos anai, pas valdī bas e ku siltina s anai, 

komuna lo pakalpojumu un transporta infrastruktu ras attī stī bai. Kope jais pas valdī bas 

pla notais indikatī vais finanse jums priorita s u me rk a sasniegs anai lī dz 2020.gadam 

prognoze jams ap 152,7 milj. eiro. Visvaira k investī ciju tiek pla nots tres a s priorita tes ietvaros 

(skat.5.3.att.). 

5.1.  PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ  

2018.gada  Daugavpilī  ekspluata cija  tika nodoti 109 bu vniecī bas objekti. 

Ēkspluata cija  nodota s bu ves pe c to rakstura: 

- sabiedriska rakstura bu ves – 2; 

- ru pnieciska rakstura bu ves – 5; 

- darī juma rakstura bu ves – 4; 

- inz enierbu ves un inz enierkomunika cijas -18; 

- priva ta s dzī vojama s e kas – 56; 

- da rza ma ju, saimniecī bas e ku, pirts, gara z u un tml. e ku bu vniecī ba un pa rbu ve – 24. 

 

Nozīmīgākie 2018.gadā ekspluatācijā nodotie Daugavpils pilsētas pašvaldības 

objekti: 

1. Ielas, autosta vvietas 

- Pus kina ielas rekonstrukcija posma  no Kaun as ielas lī dz Dobeles ielai, Daugavpilī , 2 529 

620 ĒUR; 

- Aps u ielas posma  no Nometn u ielas lī dz Naujenes ielai un Naujenes ielas posma  no Aps u 

ielas lī dz Dunduru ielai  pa rbu ve, Daugavpilī ,  2 307 040 ĒUR; 

- Vecpils ielas posma  no Naujenes ielas 19 lī dz Strazdu ielai un Strazdu ielas posma  no 

Vecpils ielas lī dz Naujenes ielai, atzars lī dz Vecpils iela  34B, pa rbu ve, Daugavpilī , 1 630 

550 ĒUR; 

- Akade mik a Graftio ielas posma  no Gaismas ielas lī dz Jelgavas ielai  pa rbu ve, Daugavpilī , 

1 351 240 ĒUR; 
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- Ru pniecī bas ielas pa rbu ve posma  no Stiklu ielas lī dz Jelgavas ielai, Daugavpilī , 823 159 

ĒUR; 

- Aps u ielas posma  no Nometn u ielas lī dz Daugavas upei  pa rbu ve, Daugavpilī , 352 290 ĒUR; 

- Ruben u ielas posma  no Liepziedu ielas lī dz Žaru ielai  pa rbu ve, Daugavpilī , 167 480 ĒUR; 

- Jauno Stropu ezera pludmales sta vlaukuma izbu ve, Daugavpilī , 161 096 ĒUR; 

- Autosta vlaukuma izbu ve Alejas iela  96, Daugavpilī , 118 888 ĒUR; 

 

2. Inz eniertī kli 

- Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no u dens izlaides mezgla Kandavas iela  lī dz kamerai Ik-14 

Cietoks n a iela , ar atzarojumiem, Daugavpilī , 171 705 ĒUR; 

- Lietus u dens kanaliza cijas izbu ve Se lijas iela  posma  no Se lijas ielas 43 lī dz Se lijas ielai 72, 

Daugavpilī , 77 177 ĒUR; 

- Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no Liepa jas un Valmieras ielu krustojuma lī dz Ja tnieku un 

Smils u ielu krustojumam ar atzarojumiem, Daugavpilī , 1.posms, Daugavpilī ,  51 463 ĒUR; 

- Mag istra lo u densvada un kanaliza cijas tī klu bu vniecī ba Jaunbu ves rajona , Annas, Smils u 

un Ciedru iela s, Daugavpilī , 35 171 ĒUR; 

- Mag istra lo u densvada un kanaliza cija tī klu bu vniecī ba Rug el u rajona , Rin k a iela , 

Daugavpilī ,  16 545 ĒUR; 

- Mag istra lo u densvada un kanaliza cijas tī klu bu vniecī ba Briez u iela  no Sliez u ielas lī dz 

Tirgon u ielai, Daugavpilī ,  8 186 ĒUR; 

2018.gada  Daugavpils pilse tas pas valdī ba izsniedza 149 bu vatl aujas, t.sk. 79 

bu vatl aujas tika izsniegtas fiziska m persona m un 70 bu vatl aujas izsniegtas juridiska m 

persona m. 

Izsniegta s bu vatl aujas un akcepte ti bu vprojekti pe c bu ves rakstura: 

- sabiedriska  rakstura bu ve m – 13; 

- ru pnieciska  rakstura bu ve m – 5; 

- darī juma rakstura bu ve m – 13; 

- inz enierbu ve m un inz enierkomunika cija m – 39; 

- priva to dzī vojamo e ku bu vniecī bai un pa rbu vei – 59; 

- da rza ma ju, saimniecī bas e ku, pirts, gara z u un tml. e ku bu vniecī bai un pa rbu vei – 20; 
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2018.gada Daugavpils pilsētas pašvaldības objektu nozīmīgākas būvatļaujas: 

1. Ielas, aizsargdambis, industria la s zonas 

- Rī gas ielas rekonstrukcija posma  no Cietoks n a ielas lī dz G imna zijas ielai, Daugavpilī ; 

- 1.1.ka rtas Brug u ielas pa rbu ve posma  no 18.novembra ielas lī dz U densvada ielai un 

Dzirnavu ielas pa rbu ve posma  no Vidus ielas lī dz Brug u ielai Gajoka ru pnieciskaja  zona , 

Daugavpilī ; 

- Žiemel u industria la s zonas infrastruktu ras pa rbu ve Daugavpilī , 2.ka rta; 

- Ielu tī kla un inz eniertī klu (infrastruktu ras) bu vniecī ba Kriz u ru pnieciskaja  zona , Virs u 

iela  60 un blakus teritorija  Daugavpilī ; 

- Plu du un krasta erozijas risku samazina s anas iespe jas Daugavpilī  - 1.dal a Aizsargdambja 

bu vniecī ba Daugavas upes labaja  krasta , Nometn u ielas rajona , Daugavpilī . 

 

2. Inz eniertī kli 

- Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve A.Pumpura iela  no Vis k u ielas (9k-29) lī dz Ja tnieku ielas 

krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem; 

- Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) lī dz Balvu ielai (1k-

24)  ar atzarojumiem Ēsplana des un Dzelzcel nieku mikrorajonos; 

- Mag istra lo kanaliza cijas tī klu bu vniecī ba Tukuma iela  no Uz valdes ielas lī dz Aglonas ielai, 

no Tukuma ielas 110A lī dz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas lī dz Tukuma ielai 84; 

- Mag istra lo kanaliza cijas tī klu bu vniecī ba Žal a  iela  posma  no Žal a  ielas 3 lī dz Sauleskalna 

ielai, Daugavpilī . 

 

3. Sabiedriska  rakstura bu ves 

- Kartodroms Bla zmas iela  11, Daugavpilī ; 

- Daugavpils tea tra telpu pa rbu ve Rī gas iela  22A Daugavpilī ; 

- Be rnu nama-patversmes telpu pa rbu ve Deinstucionaliza cijas pla na ī stenos anas 

vajadzī ba m Komandanta iela  3 Daugavpilī ; 

- Daugavpils reg iona la s slimnī cas telpu pa rpla nos ana par Rī gas Stradin a universita tes 

studentu centru Vasarnī cu iela  20 Daugavpilī . 
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5.2.  SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪ BA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ  

2018.gada  norisina ja s Daugavpils pilse tas teritorijas pla nojuma izstra de na kamajam 

pla nos anas periodam. 

Ar Domes 2018.gada 31.maija se des le mumu Nr.268 (prot. Nr.11, 23.§) „Par 

loka lpla nojuma „Žemes vienī bai ar kadastra apzī me jumu 05000360009, raz os anas objektu 

apbu ves teritorijas izveidei Val n u ielas 30 rajona , Daugavpilī ” tika nodota loka lpla nojuma 

redakcija publiskajai apspries anai. Loka lpla nojuma publiska s apspries anas termin s  bija 

noteikts no 2018.gada 11.ju nija lī dz 2018.gada 10.ju lijam.  

Ar Domes 2018.gada 9.augusta se des le mumu Nr.417 (prot. Nr.18, 21.§) “Par Daugavpils 

pilse tas teritorijas pla nojuma 2019.-2031.gadam redakcijas 1.0. un Vides pa rskata projekta 

nodos anu publiskajai apspries anai un institu ciju atzinumu san ems anai” tika nodota 

publiskajai apspries anai teritorijas pla nojuma pirma  redakcija. Teritorijas pla nojuma 

publiska s apspries anas termin s  bija noteikts no 2018.gada 28.augusta lī dz 2018.gada 

10.oktobrim. 

2018.gada 08. februa rī   Daugavpils pilse tas domes se de  pien emts le mums Nr. 48 

(protokols Nr.2, 29.§) “Par loka lpla nojuma zemes vienī ba m ar kadastra apzī me jumiem 

05000082964 un 05000082943, mazsta vu dzī vojama s apbu ves teritorijas izveidei 

Artile rijas iela 34 rajona , Daugavpilī  izmantos anas un apbu ves saistos o noteikumu 

apstiprina s anu” un izdoti Daugavpils pilse tas domes 08.02.2018. saistos ie noteikumi Nr.5. 

2018.gada 26.aprī lī  Daugavpils pilse tas domes se de  pien emts le mums Nr.206 (protokols 

Nr.9, 34.§) „Par loka lpla nojuma „Loka lpla nojums zemes vienī bai ar kadastra apzī me jumu 

05000012401, Rī gas iela  39, Daugavpilī ” apstiprina s anu” un izdoti Daugavpils pilse tas 

domes 26.04.2018. saistos ie noteikumi Nr.16 „Loka lpla nojuma „Loka lpla nojums zemes 

vienī bai ar kadastra apzī me jumu 05000012401, Rī gas iela  39, Daugavpilī ” izmantos anas un 

apbu ves saistos ie noteikumi”. 

2018.gada 26.ju lija  Daugavpils pilse tas domes se de  pien emts le mums Nr.394 

(prot.Nr.17, 15.§) „Par loka lpla nojuma „Žemes vienī bai ar kadastra apzī me jumu 

05000360009, raz os anas objektu apbu ves teritorijas izveidei Val n u ielas 30 rajona , 

Daugavpilī ” apstiprina s anu” un izdoti Daugavpils pilse tas domes 26.07.2018. Saistos ie 
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noteikumi Nr.25 „Loka lpla nojuma „Žemes vienī bai ar kadastra apzī me jumu 05000360009, 

raz os anas objektu apbu ves teritorijas izveidei Val n u ielas 30 rajona , Daugavpilī ” 

izmantos anas un apbu ves saistos ie noteikumi”. 

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

6.1.  PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI PAR 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU  

Lai informe tu pilse tas iedzī vota jus par pilse tas sabiedriska s dzī ves aktualita te m un 

sniegtu nepiecies amo informa ciju, uzture tu pasta vī gu saikni ar pilse tas iedzī vota jiem, 

Daugavpils pilse tas domes (turpma k - Domes) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa 

aktualize  informa ciju pas valdī bas ma jas lapa  www.daugavpils.lv. Domes informa cijas biroja 

darbinieki aktualize  informa ciju pas valdī bas ma jas lapa  par Domes nodal u, departamentu un 

iesta z u kontaktiem, pien ems anas laikiem, deputa tu pien ems anas ka rtī bu, par izmain a m 

Domes komisija s un komiteja s.  

Ar Domes informa cijas biroja darbiniekiem 2018.gada laika  kla tiene , telefoniski un 

elektroniski sazina ja s aptuveni 43220 klienti, no kuriem aptuveni 14500 bija apmekle ta ji 

kla tiene , tika san emti 8700 telefona zvani un 300 „e-jauta jumi”, uz kuriem informa cijas biroja 

darbinieki sagatavoja elektroniskas atbildes vai sarez g ī tos jauta jumos tika lu gta pas valdī bas 

iesta z u specia listu palī dzī ba. 

Ēlektroniski san emti aptuveni 23 280 e - pasti. Bu tiski ir pieaudzis iedzī vota ju skaits, 

kuri izmanto e-pakalpojumu vidi www.latvija.lv, visvaira k elektroniski tika iesu tī tas 

dzī vesvietas deklara cijas - 5021, bet pieaug arī  cita satura iesniegumu skaits no s ī  porta la. 

Katru gadu palielina s e-parakstī tu dokumentu skaits gan no juridiska m, gan no fiziska m 

persona m. 2018.gada  san emti 4532 e-dokumenti no juridiska m persona m, kas ir gandrī z 

divreiz vaira k salī dzina juma  ar 2017.gadu.   

2018.gada  Domes informa cijas biroja  no fiziska m persona m ir san emti un piereg istre ti 

1769 iesniegumi, kas adrese ti Domes vadī bai. Iesniegumi no 2018.gada marta tiek reg istre ti 

elektroniska  lietvedī bas siste ma  Lietvaris. Lietvedī bas siste ma  piereg istre tas izsu tī s anai no 

Domes 722 atbildes uz iesniegumiem, ka  arī  ieskene tas un pievienotas lietvedī bas siste ma  

aptuveni 250 citu pas valdī bas iesta z u sagatavota s starpatbildes un atbildes uz Dome  
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san emtajiem iesniegumiem. Pe c nepiecies amī bas tika sniegta palī dzī ba Domes 

apmekle ta jiem iesniegumu sasta dī s ana  un uzrakstī s ana .  

2018.gada  Domes informa cijas birojs pien e ma un nosu tī ja izskatī s anai 21 iesniegumu 

Socia lajam dienestam par vienreize jo atbalstu sakara  ar be rna piedzims anu.  

Pa rskata gada  Informa cijas birojs sagatavoja un izsniedza pe c pieprasī juma 103 izzin as 

par personas apbedī juma vietu Daugavpilī , kuras nepiecies amas atvieglotas vī zas 

noforme s anai iebrauks anai Latvija . 

Informa cijas biroja administratori pien em dokumentus uz amatu vakanc u konkursiem 

un citiem pas valdī bas izsludina tiem konkursiem, anketas par izsludina taja m publiskaja m 

apspries ana m, pien em no pretendentiem dokumentus zemslieks n a iepirkumiem.  

2018.gada  pie Domes prieks se de ta ja trim vietniekiem tika piereg istre ts 151 

apmekle ta js. Par katru apmekle ta ju uz pien ems anu tiek sagatavota apmekle ta ja reg istra cijas 

kartin a lietvedī bas siste ma  Lietvaris. Informa cijas biroja darbinieki pieraksta uz pien ems anu 

apmekle ta jus ne tikai pie amatpersona m, bet arī  pie 8 Domes deputa tiem - gada laika  

pierakstī ti ~ 100 apmekle ta ji.  

2018.gada  informa cijas biroja  tika pien emts 6541 iesniegums no Daugavpils pilse tas 

iedzī vota jiem, kuri ve le ja s san emt atl aujas par vienka rs oto robez s k e rsos anu uz Baltkrieviju, 

ka  arī  tika sagatavoti un iesniegti Valsts robez sardzei 4 saraksti par datu iekl aus anu 

Pierobez as teritoriju iedzī vota ju saraksta . Biroja darbinieki sniedza konsulta cijas par 

iesniegumu aizpildī s anas ka rtī bu, nepiecies amī bas gadī juma , palī dze ja aizpildī t iesniegumu 

anketas.  

Domes informa cijas biroja darbinieki aktualize  informa ciju pas valdī bas ma jas lapai 

www.daugavpils.lv par Domes nodal u, departamentu un iesta z u kontaktiem, pien ems anas 

laikiem, deputa tu pien ems anas ka rtī bu, par izmain a m Domes komisija s un komiteja s. Domes 

informa cijas biroja administrators ma jas lapa  www.daugavpils.lv, sadal a  “Pas valdī ba - 

Kontakti” aktualize  Domes nodal u un departamentu darbinieku kontaktus. Domes 

informa cijas biroja administrators katru me nesi aktualize  un izsu ta uz Domes darbinieku un 

pas valdī bas iesta z u e-pastiem sarakstu par pas valdī bas darbinieku kontaktiem.  

Domes informa cijas biroja administrators katru me nesi pas valdī bas ma jas lapa  

www.daugavpils.lv, sadal a  “Kalenda rs” izvieto aktua la kos kultu ras un sporta pasa kumus 
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pilse ta . Latvijas valsts porta la  www.latvija.lv administre  pas valdī bas pakalpojumu aprakstus 

un gada nogale  aptauja  Domes nodal as un departamentus par nepiecies ama s preses 

abone s anu un veic ta s abone s anu. 2018.gada  tika abone ti  23 preses izdevumi. 

No 2018.gada septembra Informa cijas biroja  ir pieejams jauns pakalpojums – uzsta dī ts 

termina ls, kur iedzī vota ji var samaksa t nodevu par dzī vesvietas deklara ciju un izzin u 

san ems anu, par dzī vokl a ī res lī gumu grozī jumiem, nekustama  ī pas uma nodokl a maksa jumus.  

Domes informa cijas biroja darbinieki pirms Pilse tas sve tkiem, Valsts sve tkiem un 

citiem pas valdī bas pasa kumiem aktī vi iesaista s sagatavos anas darbos – izsu ta elektroniskos 

apsveikumus, konverte  ielu gumus viesiem izsu tī s anai pa pastu, notiek sarakste ar 

sadraudzī bas pilse ta m, saskan ojot delega ciju programmas un sasta vu.  

Domes apmekle ta jus biroja  nodros ina ar informatī va m lapin a m par pas valdī bas 

iesta z u, kapita lsabiedrī bu, ka  arī  valsts iesta z u, kura s visbiez a k griez as iedzī vota ji ar sava m 

proble ma m, kontaktta lrun iem, adrese m, darba laiku, s ī  informa cija pasta vī gi tiek aktualize ta.  

Informa cijas biroja  ir pieejami publisko un sabiedrisko apspries anu materia li un 

prieks likumu anketas, informa cija par Domes se de  pien emtajiem le mumiem, saistos ajiem 

noteikumiem, informa cija par deputa tu pien ems ana m, NVA informa cija par vakance m pilse ta  

utml. 

2018.gada  sa ka darboties jauna, mu sdienī ga Domes porta la versija 

www.daugavpils.lv , kas piela gota izmantos anai arī  mobilaja s ierī ce s. Porta la  ir atrodama 

pas valdī bas struktu rvienī bu kontaktinforma cija, informa cija par Domes pien emtajiem 

le mumiem, normatī vajiem aktiem, deputa tu un Domes vadī bas pien ems anas ka rtī ba, 

Domes komisiju un komiteju se z u dienas ka rtī ba, iesniegumu un dokumentu paraugi, 

informa cija par publiskajiem pakalpojumiem, gada pa rskati, informa cija par Daugavpils 

pilse tas domes budz etu, ka  arī  daz a das prezenta cijas, video un foto materia li un plas a 

informa cija par pilse tu, daz a da m ta s dzī ves joma m. Porta la jauna  versija dod iespe ju 

nodros ina t cies a ku saikni ar pilse tniekiem, rī kot daz a das aptaujas par sabiedrī bai svarī giem 

jauta jumiem, gan operatī vi sniegt atbildes uz pilse tnieku uzdotajiem jauta jumiem.  

Lai skaidrotu pas valdī bas pien emtos le mumus un informe tu pilse tas aktualita te m 

regula ri tiek gatavoti video siz eti. Visus materia lus ir iespe jams izmantot daz a diem 
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plas sazin as lī dzekl iem. Sabiedrī bas informe s ana notiek arī  izmantojot socia los tī klus un 

ties raides radio Alise Plus un Divu krastu radio.  

Daugavpils pilse tas dome sniedz informa ciju viete jiem un naciona lajiem plas sazin as 

lī dzekl iem – laikrakstiem, zin u ag entu ra m, televī zijas un radiostaciju zin u dienestiem, 

interneta porta liem.  

Divas reizes me nesī  notika preses konferences, kura s Domes vadī ba un specia listi 

atbilde ja uz z urna listu jauta jumiem. Preses konferences var ve rot arī  video versija . 

Arī  2018.gada  pilse tniekiem bija iespe jams sekot lī dzi le mumu pien ems anas gaitai 

Domes se z u ties aja s transla cija s Domes profila  Facebook vietne . Ties raides tika 

nodros ina tas arī  no citiem pas valdī bas rī kotajiem pasa kumiem. 

Daugavpils pilse tas dome turpina ja tradī ciju informe t pe c iespe jas liela ku sabiedrī bas 

dal u par kultu ras, sporta, izklaides u.c. norise m un popula ra kajiem tu risma 

objektiem/pieda va jumiem Daugavpilī , reizi trijos me nes os izdota informatī vi ilustratī va 

bros u ra 3_K_info jeb „Daugavpils Kas? Kur? Kad?”. Atsevis k i bija veidots izdevums par 

pilse tas sve tkiem „Daugavpils skan”. Visi informatī vie izdevumi izplatī ti vaira k ka  80 vieta s 

Latvija , Lietuva , Baltkrievija  un Krievija .  

Pilse tas sve tkus „Daugavpils skan” rekla mas kampan as ietvaros informa cija par 

pasa kumiem tika izvietota arī  republikas plas sazin as lī dzekl os: LTV1, LTV7, laikrakstos 

“Latvijas avī ze”, “Neatkarī ga  rī ta avī ze”, “ĒHR” grupas radiostacija s, „Skonto” grupas 

radiostacija s, “Top radio”. 

  Gada nogale  izdots Daugavpils kalenda rs, kas ataino Daugavpils iedzī vota ju 

aktivita tes. 

6.2.  SADARBĪBA AR NEVALST ISKO SEKTORU  

Saskan a  ar Lursoft datiem, Daugavpilī  ir reg istre tas 759 biedrī bas, nodibina jumi un 

sabiedriska s organiza cijas, kas, salī dzinot ar ieprieks e jo gadu, ir par 38 vaira k. Dome 

veiksmī gi sadarbojas ar nevalstiskaja m organiza cija m (turpma k – NVO). Daugavpils 

pas valdī ba iznoma  tai piederos a s telpas NVO, sniedz neapdzī vojamo telpu nomas maksas 

atvieglojumus, palī dz organize t un finansia li atbalsta publiskos sve tku pasa kumus, ma cī bu 

un apmain as braucienus. Daugavpils bija viena no pirmaja m pas valdī ba m, kas no 2004.gada 

sa ka finansia li atbalstī t NVO darbī bu. No 2011.gada tiek sniegts atbalsts NVO sektoram, 
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pamatojoties uz noteikto ka rtī bu, ka da  Dome pies k ir atbalstu no pas valdī bas budz eta 

programmas “Sabiedrisko organiza ciju atbalsta fonds”. Sabiedrisko organiza ciju atbalsta 

fonda finanse juma pies k irs anas me rk is ir atbalstī t sabiedrisko organiza ciju aktivita tes, 

sabiedriski nozī mī gu projektu un pasa kumu ī stenos anu Daugavpils pilse tas pas valdī bas 

teritorija , veicina t iedzī vota ju aktivita ti un lī dzdalī bu aktua lu proble mu risina s ana , veicina t 

sadarbī bu starp pas valdī bu un sabiedriskaja m organiza cija m. 

Sabiedrisko organiza ciju atbalsta fonda lī dzekl us san em vaira kas pilse tas biedrī bas 

savas darbī bas nodros ina s anai, ka  arī  publisko pasa kumu organize s anai un Ēiropas 

Savienī bas projektu lī dzfinanse s anai. Lī dzekl us no budz eta programmas “Sabiedrisko 

organiza ciju atbalsta fonds” ir tiesī gas san emt organiza cijas, kuras ir sagatavojus as un 

iesniegus as pieteikumu atbilstos i noteiktajai kartī bai. Pas valdī bas projektu konkursos var 

piedalī ties nevalstiska s organiza cijas, nodibina jumi un biedrī bas ar juridisko adresi 

Daugavpils pilse tas administratī vaja  teritorija .  

Tiek paredze ti trī s lī dzfinanse juma veidi: 

1. konkursa ka rtī ba ; 

2. lī dzfinanse jums aktivita tes braucienam, kas paredz Daugavpils pilse tas 

popularize s anu a rpus pas valdī bas teritorijas, Latvijas Republikas robez a s; 

3. lī dzfinanse jums pla notajam projektam, ja Sabiedriska s organiza cijas projektu 

ī steno no cita fonda lī dzekl iem, bet ta  realiza cijai nepiecies ams Sabiedriska s 

organiza cijas lī dzfinanse jums. 

Pretendentiem ja paredz, ka idejas ja realize  Daugavpils pilse tas pas valdī bas 

administratī vaja  teritorija . Pas valdī ba lī dzfinanse jumu pies k irs lī dz 75% no iesniegta  

projekta atbilstos o izmaksu kope ja s summas. Maksima lais lī dzfinanse juma apme rs ir 1500 

eiro un lī dzfinanse jums pla notajam projektam, ja Sabiedriska s organiza cijas projektu ī steno 

no cita fonda lī dzekl iem, ir 3000 eiro. 

Sabiedriska  organiza cija pieteikumu pas valdī bas lī dzfinanse juma san ems anai 

iesniedz ne ve la k ka  lī dz ka rte ja  gada 1. februa rim, savuka rt, ja tiek rī kota  projektu konkursa 

otra  ka rta, sabiedriska  organiza cija pieteikumu iesniedz lī dz ka rte ja  gada 15. novembrim. 

Pa rskata gada  sabiedriska s organiza cijas iesniedza izskatī s anai un lī dzfinanse juma 

san ems anai 139 projektu pieteikumus, kope ja  pieprasī ta  summa bija 134 779,08 eiro.  



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    1 10 |  1 2 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

Projektu pieteikumi tika skatī ti komiteju se de s un apstiprina ti domes se de , kopa  tika 

atbalstī ti 136 projektu pieteikumi, un pies k irtais lī dzfinanse jums bija 79 314,57  eiro apme ra . 

Pateicoties sabiedrisko organiza ciju atbalsta fonda finanse jumam, Daugavpilī  tika 

organize tas vaira kas senioru, cilve ku ar ī pas a m vajadzī ba m, jaunies u, kultu ras, sporta, be rnu 

u.c. sabiedrisko organiza ciju iniciatī vas. 

6.3.  PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA STARPTAUTISKĀ LĪME NĪ  

2018.gada  turpina ja s aktī va sadarbī ba ar Daugavpils sadraudzī bas pilse ta m: 

Pan evez u (Lietuva), Vitebsku, Bobruisku, Lidu (Baltkrievija), Radomu (Polija), Ramlu 

(Izraela), Pleskavu, Narofominsku, Maskavas centra lo apgabalu (Krievija), Batumi (Gruzija), 

Harjkovu (Ukraina), Harbinu (K ī na) visdaz a da kaja s joma s kultu ra , izglī tī ba , sporta , 

pieredzes apmain a , ka  arī  pa rrobez as un starptautiskajos projektos. Aizvadī ta  gada laika  ir 

izveidojusies arī  sadarbī ba ar jauniem partneriem, parakstī ti nodomu protokoli par 

sadarbī bu ar Komratas pilse tu (Moldova), Glubokojas rajonu (Baltkrievija), Minskas pilse tas 

Padomju rajonu (Baltkrievija), Rustavi pilse tu (Gruzija), Ras kas pilse tu (Serbija). 

Pas valdī bas vadī ba, specia listi, iesta z u pa rsta vji darba vizī te s, pieredzes apmain a , ka 

arī  piedaloties starptautiskos semina ros un konference s, pilse tas sve tkos apmekle ja Vil n u, 

Pan evez u, Kaun u, Žarasus, Utenu (Lietuva), Vitebsku, Ors u, Braslavu, Bobruisku, Glubokaje, 

Minsku,  (Baltkrievija), Narofominsku, Pleskavu, Maskavu, Arhangel sku (Krievija), 

Strasbu ru (Francija),  Frankfurti pie Mainas, Berlī ni, Minheni, Kaselu (Va cija),  Poznan u, 

Vars avu, Torun u, Krakovu, Radomu (Polija), Kirikkali, Mersinu (Turcija), Jetti, Briseli  

(Bel g ija), Vanesborgu, Stokholmu (Žviedrija), Pe rnavu (Igaunija), Helsinkus, Seinajoki 

(Somiju), Pekinu, Harbinu (K ī na), Lisabonu (Portuga le), Valensiju, Alikanti (Spa nija), 

Leuvardenu (Nī derlande), Linzu (Austrija), Komratu (Moldova), Batumi, Tbilisi (Gruzija), 

San Benedetto del Tronto, Lec i, Polermi, Karpi (Italija), Harkovu (Ukraina), Pra gu (C ehija), 

Tronheimu (Norve g ija), Lisburnu (Žiemel ī rija), Ate nas (Griek ija). 

Uz Latvijas simtgades pasa kumiem Daugavpilī  bija ieradusies Minskas Padomju 

rajona administra cijas vadī ba. Vizī tes ietvaros tika parakstī ts sadarbī bas memorands. 

Sadarbī ba paredze ta kultu ra , izglī tī ba , veselī bas un socia la  apru pe , ekonomika , sporta , 

tu risma , informa cijas tehnolog iju joma . 
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V Starptautiska  Austrumbaltijas biznesa foruma  piedalī ja s arī  kaimin i - delega cijas no 

Baltkrievijas. Daudziem sadarbī bas partneriem Baltkrievija  pievienoja s ve l viena 

pas valdī ba. Tika parakstī ts arī  sadarbī bas memorands ar Vitebskas apgabala Glubokojas 

rajonu (Baltkrievija). Sadarbī ba paredze ta ekonomikas, izglī tī bas, kultu ras, veselī bas 

apru pes un socia laja  joma , tu risma  un informa ciju tehnolog iju joma . 

23.novembrī  Daugavpils pilse tas domi apmekle ja jaunais Baltkrievijas ve stnieks 

Latvija . Vasī lijs Markovic s ve las ve l cies a ku sadarbī bu un ve las veicina t pa rrobez u projektu 

ī stenos anu. 

Gada laika  Daugavpilī  viesoja s viesi gan no sadraudzī bas pilse ta m Pan evez as, 

Bobruiskas, Vitebskas, Narofominskas, Pleskavas, Harkovas, Radomas, Batumi, Ramlas, 

Lidas, gan sadarbī bas partneri  no Poznan as, Ēlkas (Polija), Glubokojas rajona (Baltkrievija). 

Atzī me jot 15 gadus, kops  starp Daugavpili un Harbinu nosle gs lī gums par sadarbī bu, mu su 

pilse tu apmekle ja delega cija, ko vadī ja Harbinas pas valdī bas viceme rs Žhi Dayong un 

medik u delega cija no Harbinas pilse tas pirma s slimnī cas.  

Oficia la s vizī tes Latvija  laika , Daugavpili apmekle ja V.Ē. Polijas Republikas prezidents 

Andz ejs Duda un Agata Kornhauseres-Dudas kundze. Polijas prezidents Andz ejs Duda kopa  

ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Ve joni svinī ga  ceremonija  nolika ziedus Latvijas 

Neatkarī bas cī n a s kritus o pol u karavī ru piemin as vieta  Slobodka , atkla ja Polijas karalim 

Stefanam Batorijam veltī tu pieminekli, piedalī ja s Latvijas Pol u savienī bas un Polijas 

Republikas ve stniecī bas Rī ga  rī kotaja  Polijas Neatkarī bas simtgades atjaunos anai veltī taja  

pasa kuma  Daugavpils tea trī . 

2018.gada reg iona laja s darba vizī te s Daugavpilī  viesoja s Apvienoto Ara bu Ēmira tu, 

Žviedrijas, Polijas, Uzbekista nas, Baltkrievijas, ASV a rka rte jie un pilnvarotie ve stnieki 

Latvijas Republika  un Korejas Republikas misijas vadī ta js, iepazī stot pilse tas 

uzn e me jdarbī bas vidi, izglī tī bas iespe jas, kultu ras pasa kumus, pas valdī bas attī stī bas 

projektus un citus pilse tas izaugsmei svarī gus faktorus. 

6.4.  PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS  

Domes lī dzdalī ba starptautiskajos sadarbī bas projektos turpina palielina ties. 

2018.gada  tika apstiprina ti divi Ēiropa pilson iem programmas projekti, kuros Daugavpils 

pilse tas dome ir vados ais partneris.  Domei ir pasta vī gi sadarbī bas partneri daz a da s Ēiropas 
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Savienī bas valstī s un para da s arī  jauni, ar kuriem ir kopī gas intereses specifiska s joma s. 

Pa rskata gada  tika turpina ti jau ieprieks  iesa ktie, ka  arī  uzsa kti jauni starptautiskie projekti. 

Tika iesniegti vaira ki sadarbī bas projekti Interreg V-A Latvija – Lietuva programma  

2014.-2020.gadam, Latvijas – Krievijas pa rrobez u sadarbī bas programma , Latvijas, Lietuvas 

un Baltkrievijas pa rrobez u sadarbī bas programma  Ēiropas kaimin attiecī bu instrumenta 

ietvaros 2014.-2020.gadam, Ēiropa pilson iem, ĒRASMUS+. Pa rskata gada  Daugavpils pilse tas 

dome iesaistī ja s projekta  “Ilgtspe jī gas vides mobilita tes ra dī ta ji” (SUMI - Sustainable Urban 

Mobility Indicators), ko pasu tī jusi Ēiropas Komisija ar me rk i nove rte t WBCSD (Pasaules 

uzn e me jdarbī bas padomes ilgtspe jī gai attī stī bai) izstra da to materia lu, kas palī dze s ieviest 

vienotu, standartize tu mobilita tes nove rte s anas siste mu Ēiropas pilse ta m un nove rte t lī dz 

s im pielietoto praksi un politiku mobilita tes joma . 2018.gada  tika uzsa kts dienvidaustrumu 

Latgales kultu ras mantojuma uzlabos anas projekts “Rī teiropas ve rtī bas”. S aja  projekta  notiek 

pieredzes apmain a starp Daugavpils pilse tas domi, Daugavpils novada domi, Kra slavas 

novada domi, Ludzas novada pas valdī bu, Preil u novada domi un Aglonas bazilikas draudzi. 

Ta pat 2018.gada  Latvijas – Lietuvas pa rrobez u programmas ietvaros tika uzsa kts projekts 

“Pa rrobez u reg iona la  kultu ras mantojuma tu risma paplas ina s ana”, kura ietvaros notiek 

sadarbī ba ar Kaun as pilse tas pas valdī bas administra ciju. 

2018.gada  Daugavpils nosle dza darbu Ēiropas Savienī bas Pilse tprogrammas 

(Ēuropean Union Urban Agenda) tematiska s priorita tes pilotprojekta  “Pilse tu nabadzī ba”. 

2018.gada  tika iesniegts izstra da tais gala dokuments Ēiropas Komisijai.  

2018.gada  Daugavpils pilse tas dome turpina ja sadarbī bu ar Strasbu ras klubu, 

apmainoties ar sadarbī bas pieda va jumiem un stra da jot pie kopī gu iniciatī vu gatavos anas.   

Latvija  visaugsta k nove rte tais Daugavpils cietoks n a reg enera cijas projekts san e ma 

visaugsta ko starptautiskas z u rijas nove rte jumu Ēiropas Padomes (ĒP) g enera lsekretaria ta 

konkursa Ēiropas Ainavu balvu (Ainavu balvas) 5.sesija  (ĒUROPĒAN LANDSCAPĒ 

CONVĒNTION, LANDSCAPĒ AWARD OF THĒ COUNCIL OF ĒUROPĒ, 5th Session – 2016-

2017), “Daugavpils Cietoks n a reg enera cija un kultu rve sturisko objektu saglaba s ana”. 

2018.gada  notika svinī gs apbalvos anas pasa kums Daugavpilī , kas pulce ja vaira k neka  100 

viesu no 25 valstī m. Viesi kla tiene  iepazina s ar cietoksni un ī stenotajiem reg enera cijas 

projektiem.  
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Daugavpils pas valdī bas darbinieki piedalī ja s vaira kos starptautiska me roga semina ros, 

konference s un apma cī ba s, kas tika organize ti ĒS programmu ietvaros. Pieme ram, URBACT 

City Festival 2018 Daugavpils tika pa rsta ve ta no projekta Gen-Y City puses.  

Kopuma  tika organize ti vaira ki desmiti starptautisko sadarbī bas braucienu uz vaira k ka  

desmit valstī m visa  pasaule , liela ka  dal a no tiem tika ī stenoti starptautisko projektu ietvaros. 

7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Daugavpils pilse tas attī stī bas programmas ,,Mana pils Daugavpils” 2014. - 

2020.gadam izvirzī ta  strate g iska  me rk a ,,Daugavpils pilse ta – pievilcī ga ka  vieta dzī vei un 

uzn e me jdarbī bai Austrumbaltija ” sasniegs anai triju priorita s u ietvaros, pas valdī ba pla no 

realize t virkni aktivita s u uzn e me jdarbī bas, kultu ras, socia la s apru pes, izglī tī bas un sporta 

joma s. 

A re ja  finanse juma piesaistei pas valdī ba veiks projektu sagatavos anu publiska s 

infrastruktu ras uzlabos anai, pas valdī bas e ku energoefektivita tes uzlabos anai, 

kultu rve sturiska  mantojuma saglaba s anai, ka  arī  pilse tas sabiedriska  transporta un ielu tī kla 

infrastruktu ras attī stī bai. 

Na kamaja  gada  liela ka uzmanī ba tiks pieve rsta aktivita te m s a dos DAP 2020 Rī cī bas 

pla na uzdevumu ietvaros: 

1.  prioritātē „Sabiedrī ba – Ar dzī vi apmierina ti, izglī toti, rados i, aktī vi un veseli iedzī vota ji, 

kuri lepojas ar savu pilse tu” 

S1-1 Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā 

 Preses konferenc u rī kos ana pas valdī bas interneta televī zijas kana la , piesaistot iedzī vota jus; 

 Pilsoniska s lī dzdalī bas stiprina s ana, atbalstot NVO aktivita tes; 

S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde  

 Pas valdī bas e ku infrastruktu ras uzlabos ana un remontdarbi (Rain a iela  27, Kr. Valdema ra iela  

13, Nikolaja iela  19); 

 Daugavpils pilse tas pas valdī bas kapacita tes palielina s ana ĒS fondu pla nos anas un 

izve rte s anas procesa nodros ina s anai; 

S2-1 Kvalitatīva veselības aprūpe 

 Sertifice ta a rstniecī bas persona la piesaiste priorita raja s veselī bas apru pes joma s; 
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 Veselī bas apru pes iesta z u infrastruktu ras uzlabos ana; 

 Nodros ina ti viete ja s sabiedrī bas veselī bas veicina s anas un slimī bu profilakses pasa kumi 

sadarbī ba  ar veselī bas iesta de m; 

S2-2 Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni 

 Daudzdzī vokl u ma ju ieks pagalmu, be rnu rotal u laukumu labieka rtos ana; 

 Aktī vas atpu tas objektu pa rbu ve, izbu ve (Stropu promena de , mini futbola laukums Kriz u 

mikrorajona , a ra trenaz ieru uzsta dī s ana Ēsplana de , Cietoksnī  un Jaunfors tadte ); 

S2-3 Sociālie pakalpojumi un palīdzība 

 Socia lo pakalpojumu iesta z u e ku infrastruktu ras un materia ltehniska s ba zes uzlabos ana 

(Arhitektu iela  21, S aura  iela  28, Be rnunama - patversme  „Priedī te” Turaidas iela  36, G imenes 

atbalsta centra /patversme  S aura  iela  26, Nakts patversme  un Socia laja  patversme  S aura  iela  

23; Daugavpils pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria la  centra  18.novembra iela  

354A/354V;) 

 Infrastruktu ras piela gos ana deinstitucionaliza cijas pla na ī stenos anai; 

S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve 

 Pilse tas reg iona la, naciona la un starptautiska me roga daudzveidī gu kultu ras pasa kumu 

organize s ana; 

 Kultu ras iesta z u e ku infrastruktu ras un materia ltehniska s ba zes uzlabos ana (Vienī bas nams); 

S2-5 Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas 

 Sporta un aktī va s atpu tas objektu infrastruktu ras uzlabos ana, ka  arī  materia ltehniska s ba zes 

pilnveidos ana (Sporta ba ze „Dzintarin s ”,  Daugavpils be rnu un jaunatnes sporta skolas sporta 

komplekss, S autuves infrastruktu ras uzlabos ana); 

S2-6 Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana 

 Video nove ros anas siste mas attī stī ba; 

 Gla bs anas staciju infrastruktu ras uzlabos ana; 

S3-1 Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

 Ieks e ja  apgaismojuma nomain a un uzlabos ana PII Nr. 7, Nr. 10, Nr. 14, Nr. 17, Nr. 21, Nr. 24, 

Nr. 30; 

 Daugavpils izglī tī bas iesta z u materia ltehniska s ba zes un infrastruktu ras saka rtos ana 

atbilstos i mu sdienī ga m prasī ba m;  
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 Ēnergoefektivita tes pasa kumu veiks ana izglī tī bas iesta de s; 

2. prioritātē “Ēkonomika, kura  tiek attī stī tas nozares ar augstu pievienoto ve rtī bu” 

E2-2 Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru 

 Degrade to ru pniecisko teritoriju reg enera cija Daugavpils pilse tas teritorija ; 

 Daugavpils pilse tas C erepovas degrade to teritoriju revitaliza cija, saka rtos ana un attī stī s ana 

uzn e me jdarbī bas uzsa ks anai; 

 Daugavpils pilse tas Gajoka ru pnieciska s zonas degrade to teritoriju saka rtos ana, Žiemel u 

ru pnieciska s zonas publiska s infrastruktu ras attī stī ba; 

 Cietoks n a noliktavu zonas ru pnieciska s teritorijas reg enera cija; 

E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana 

 Latgales zooda rza teritorijas labieka rtos ana; 

 Pilse tvides jaunu ma kslas objektu uzsta dī s ana, stru klaku Ēsplana de  un pie Dzimtsarakstu 

nodal as izbu ve; 

3. prioritātē „Vide – Ēste tiski un funkciona li saka rtota un attī stī ta pilse tvide” 

V1-2 Sabiedriskā transporta pilnveidošana 

 Autobusu parka ritos a  sasta va atjaunos ana un infrastruktu ras uzlabos ana; 

 Veikta tramvaju lī niju pa rbu ve un tramvaju parka moderniza cija projekta “Videi draudzī ga 

sabiedriska  transporta infrastruktu ras attī stī ba” ietvaros;  

V1-3 Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra 

 Pilse tas ielu asfalta seguma pa rbu ve vai izbu ve, ielu grants seguma pa rbu ve; 

 Pilse tas ietvju vienka rs ota renova cija; 

 Autosta vvietu pa rbu ve, izbu ve; 

V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana 

 Pilse tas publiska  ielu apgaismojuma izbu ve un pa rbu ve un energoefektivita ti paaugstinos u 

tehnolog iju ievies ana; 

 Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pas valdī bas e ka s (Rain a iela  27, 

18.novembra iela  19, 18.novembra iela  354V, 18.novembra iela  354A, Valkas iela  4B, be rnu 

nama –patversmes “Priedī te” e ka , Turaidas iela  36, Vienī bas iela  30, Saules iela  7, S aura  iela  

23); 

V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi 
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 Pilse tas mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve un nomain a;  

 U denssaimniecī bas infrastruktu ras attī stī ba un pilnveidos ana, palielinot priva tma ju 

piesle gs anu pie centralize ta m u densapga des un kanaliza cijas siste ma m; 

 Lietus u den u kanaliza ciju tī klu pa rbu ve;  

 Kapu apsaimniekos anas pakalpojumu kvalita tes paaugstina s ana; 

V3-2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana 

 Daugavas upes laba  krasta labieka rtos ana un Cietoks n a promena des izbu ve pretī  Daugavpils 

cietoks n a citadelei, kultu ras mantojuma objekta saka rtos ana Cietoks n a teritorija ; 

 Pulvera pagraba e kas restaura cija „Martinsona ma jas” izveidei; 

 Tehnikas un industria la  mantojuma muzeja “Inz enieru arsena ls” izveides uzsa ks ana, 

rekonstrue jot Inz enierarsena la e ku, Imperatora iela  8; 

 Daugavpils cietoks n a 7.bastiona kazema tu restaura cija; 

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

 Bu vprojekta izstra de pastaigu laipu taku bu vniecī bai Ēsplana des purva ; 

 Stropu mez aparka attī stī ba; 

 Aizsargdambja bu vniecī bas uzsa ks ana Nometn u ielas rajona  (posma  no Akmen u ielas lī dz 

Mel n ic kas upei). 

 Žel inska skve ra labieka rtos anas darbi; 

 Aizpilse tas parka labieka rtos anas darbi; 
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1.PIELIKUMS 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒ TAS DOMĒ 

Reg . Nr. 90000077325, K. Valdema ra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ta lrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941 
e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

 

 
LĒMUMS 

 

Daugavpilī  

 
2019.gada 13.ju nija   Nr. 365 
  (prot. Nr. 22, 14. §) 

 
 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  
2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pas valdī ba m” 21.panta pirma s dal as 2.punktu, 72.pantu, 

atkla ti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Duks inskis, R.Ēigims, A.Ēlksnin s , A.Grz ibovskis, 
L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.La c ple sis, I.Prelatovs, 
H.Soldatjonoka, A.Ždanovskis), PRĒT – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 
nolemj: 

 
Apstiprina t Daugavpils pilse tas pas valdī bas 2018.gada publisko pa rskatu.  

 
Pielikuma : Daugavpils pilse tas pas valdī bas 2018.gada publiskais pa rskats. 
 

 

 

 

Domes prieks se de ta js                   (personiskais paraksts)                             A.Ēlksnin s  
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2.PIELIKUMS 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Daugavpils pilsētas domei 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Ēsam veikus i Daugavpils pilse tas pas valdī bas (“Pas valdī ba”) 2018. gada pa rskata  ietverta  konsolide ta  finans u 

pa rskata revī ziju. Pievienotais finans u pa rskats ietver:  

2018. gada 31. decembra konsolide to pa rskatu par Pas valdī bas finansia lo sta vokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 

2018. gada konsolide to pa rskatu par Pas valdī bas darbī bas finansia lajiem rezulta tiem – veidlapa Nr.4-3, 

Pas valdī bas konsolide to pas u kapita la (neto aktī va) izmain u pa rskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

Pas valdī bas konsolide to naudas plu smas pa rskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

Konsolide ta  finans u pa rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba” 4.5. punkta , gra matvedī bas uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, konsolide ta  finans u pa rskata skaidrojumu. 

S is konsolide tais finans u pa rskats ir sagatavots, apvienojot Pas valdī bas iesta z u finans u pa rskatus, ka  nora dī ts 

konsolide ta  finans u pa rskata pielikuma . Pas valdī bas radniecī gie uzn e mumi nav konsolide ti s aja  konsolide taja  

finans u pa rskata . 

Mu supra t, pievienotais konsolide tais finans u pa rskats sniedz patiesu un skaidru prieks statu par Pas valdī bas 

konsolide to finansia lo sta vokli 2018. gada 31. decembrī  un par ta s konsolide tajiem darbī bas finans u 

rezulta tiem un konsolide to naudas plu smu gada , kas nosle dza s 2018. gada 31. decembrī , saskan a  ar LR Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba”. 

 

Atzinuma pamatojums 

Atbilstos i LR Revī zijas pakalpojumu likumam (“Revī zijas pakalpojumu likums”) me s veica m revī ziju saskan a  ar 

Latvijas Republika  atzī tiem starptautiskajiem revī zijas standartiem (“SRS”). Mu su piena kumi, kas noteikti s ajos 

standartos, ir turpma k aprakstī ti mu su zin ojuma sadal a  Revidenta atbildī ba par konsolide ta  finans u pa rskata 

revī ziju.  

Me s esam neatkarī gi no Pas valdī bas saskan a  ar Starptautiska s Gra matvez u e tikas standartu padomes izstra da ta  

Profesiona lu gra matvez u e tikas kodeksa (“SGĒ SP kodekss”) prasī ba m un Revī zijas pakalpojumu likuma  

iekl autaja m neatkarī bas prasī ba m, kas ir pieme rojamas mu su veiktajai konsolide ta  finans u pa rskata revī zijai 

Latvijas Republika . Me s esam ieve rojus i arī  SGĒ SP kodeksa  un LR Revī zijas pakalpojumu likuma  noteiktos 

pa re jos profesiona la s e tikas principus un objektivita tes prasī bas. Me s uzskata m, ka mu su iegu tie revī zijas 

piera dī jumi dod pietiekos u un atbilstos u pamatojumu mu su atzinumam. 
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Apstākļu akcentējums 

Ka  aprakstī ts finans u pa rskata skaidrojuma 5.8 piezī me  45.lp., ieprieks e jos gados Valsts reg iona la s attī stī bas 

ag entu ra ir pien e musi vaira kus le mumus par finans u korekcijas ĒUR 1,376,254 apme ra  pieme ros anu 

Pas valdī bas san emtajam vaira ku Ēiropas Savienī bas fondu projektu finanse jumam un pieprasī jusi atmaksa t 

mine to summu. Pamatojoties uz Finans u ministrijas skaidrojumiem, le mumu izpilde atlikta lī dz sta jas spe ka  

tiesas le mums krimina llieta , kas ierosina ta par Pas valdī bas piega da ta ja pa rsta vju iespe jama m kra pnieciska m 

darbī ba m iepirkuma procesos. S obrī d tiesas procesi ve l nav pabeigti. Pas valdī ba turpina darbu pie skaidrojumu 

sniegs anas Valsts reg iona la s attī stī bas ag entu rai saistī ba  ar pieme rotaja m finans u korekcija m, jo uzskata s os 

le mumus par nepamatotiem. Bez ieprieks  mine taja m neatbilstī bu lieta m, Pas valdī bai ir trī s citas ar kope jo 

iespe jamo finansia lo ietekmi ĒUR 682,705 apme ra , kuru rezulta ta  Pas valdī bai var bu t pieme rotas finans u 

korekcijas. S o apsta kl u izna kumu pas laik nav iespe jams noteikt. Finans u pa rskata  nav atzī ti uzkra jumi, kas 

vare tu bu t nepiecies ami no s o lietu gala izna kuma. Mu su atzinums nav modifice ts attiecī ba  uz s o apsta kli. 

 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informa ciju atbild Pas valdī bas vadī ba. Citu informa ciju veido Vadī bas zin ojums, kas atspogul ots gada 

pa rskata sadal a  Vadī bas zin ojums – ŽINO. 

Mu su atzinums par konsolide to finans u pa rskatu neattiecas uz gada pa rskata  ietverto citu informa ciju, un me s 

nesniedzam par to neka da veida apliecina jumu, izn emot to ka  nora dī ts mu su zin ojuma sadal a  Citas zin os anas 

prasī bas saskan a  ar LR tiesī bu aktu prasī ba m.  

Saistī ba  ar konsolide ta  finans u pa rskata revī ziju mu su piena kums ir iepazī ties ar citu informa ciju un, to darot, 

izve rte t, vai s ī  cita informa cija bu tiski neats k iras no konsolide ta   finans u pa rskata informa cijas vai no mu su 

zina s ana m, kuras me s ieguva m revī zijas gaita , un vai ta  nesatur cita veida bu tiskas neatbilstī bas. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un n emot ve ra  revī zijas laika  gu ta s zin as un izpratni par Pas valdī bu un ta s darbī bas 

vidi, me s secina m, ka cita  informa cija  ir bu tiskas neatbilstī bas, mu su piena kums ir zin ot par s a diem apsta kl iem. 

Mu su uzmanī bas loka  nav na kus i apsta kl i, par kuriem bu tu ja zin o.  

 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskan a  ar LR Revī zijas pakalpojumu likumu mu su piena kums ir sniegt viedokli, vai Vadī bas 

zin ojums ir sagatavots saskan a  ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pa rskata sagatavos anas ka rtī ba” prasī ba m. 

Pamatojoties vienī gi uz mu su revī zijas ietvaros veiktaja m procedu ra m, mu supra t: 

• Vadī bas zin ojuma  par pa rskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolide tais finans u pa rskats, sniegta  

informa cija atbilst finans u pa rskatam, un 

• Vadī bas zin ojums ir sagatavots saskan a  ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pa rskata sagatavos anas ka rtī ba” prasī ba m. 
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Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu  

Vadī ba ir atbildī ga par ta da konsolide ta  finans u pa rskata, kas sniedz patiesu un skaidru prieks statu, 

sagatavos anu saskan a  ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pa rskata 

sagatavos anas ka rtī ba”, ka  arī  par ta das ieks e ja s kontroles siste mas uzture s anu, ka da saskan a  ar vadī bas 

viedokli ir nepiecies ama, lai bu tu iespe jams sagatavot konsolide to finans u pa rskatu, kas nesatur ne kra ps anas, 

ne kl u das de l  izraisī tas bu tiskas neatbilstī bas. 

Sagatavojot konsolide to finans u pa rskatu, vadī bas piena kums ir izve rte t Pas valdī bas spe ju turpina t darbī bu, 

pe c nepiecies amī bas sniedzot informa ciju  par apsta kl iem, kas saistī ti ar Pas valdī bas spe ju turpina t darbī bu un 

darbī bas turpina s anas principa pieme ros anu, ja vien vadī ba nepla no Pas valdī bas likvida ciju vai ta s darbī bas 

izbeigs anu, vai arī  tai nav citas rea las alternatī vas ka  Pas valdī bas likvida cija vai darbī bas izbeigs ana. 

Personas, kura m uztice ta Pas valdī bas pa rraudzī ba, ir atbildī gas par Pas valdī bas konsolide ta  finans u pa rskata 

sagatavos anas procesa uzraudzī bu. 

 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju 

Mu su me rk is ir iegu t pietiekamu pa rliecī bu par to, ka konsolide tais finans u pa rskats kopuma  nesatur kl u das vai 

kra ps anas de l  izraisī tas bu tiskas neatbilstī bas, un sniegt revidentu zin ojumu, kura  izteikts atzinums. Pietiekama 

pa rliecī ba ir augsta lī men a pa rliecī ba, bet ta  negarante , ka revī zija , kas veikta saskan a  ar SRS, vienme r tiks 

atkla ta bu tiska neatbilstī ba, ja ta da pasta v. Neatbilstī bas var rasties kra ps anas vai kl u das de l , un ta s ir 

uzskata mas par bu tiska m, ja var pamatoti uzskatī t, ka ta s katra atsevis k i vai visas kopa  vare tu ietekme t 

saimnieciskos le mumus, ko lietota ji pien em, balstoties uz s o konsolide to finans u pa rskatu. 

Veicot revī ziju saskan a  ar SRS, visa revī zijas procesa gaita  me s izdara m profesiona lus spriedumus un 

saglaba jam profesiona lo skepticismu. Me s arī : 

• identifice jam un izve rte jam riskus, ka konsolide taja  finans u pa rskata  vare tu bu t kra ps anas vai kl u das 

de l  izraisī ta s bu tiskas neatbilstī bas, izstra da jam un veicam revī zijas procedu ras s o risku mazina s anai, 

ka  arī  iegu stam revī zijas piera dī jumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstos u pamatojumu mu su 

atzinumam. Risks, ka netiks atkla tas bu tiskas neatbilstī bas kra ps anas de l , ir augsta ks neka  risks, ka 

netiks atkla tas kl u das izraisī tas neatbilstī bas, jo kra ps ana var ietvert slepenas norunas, dokumentu 

viltos anu, informa cijas neuzra dī s anu ar nodomu, informa cijas nepatiesu atspogul os anu vai ieks e ja s 

kontroles pa rka pumus; 

• iegu stam izpratni par ieks e jo kontroli, kas ir bu tiska revī zijas veiks anai, lai izstra da tu konkre tajiem 

apsta kl iem atbilstos as revī zijas procedu ras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pas valdī bas ieks e ja s 

kontroles efektivita ti; 

• izve rte jam pielietoto gra matvedī bas politiku atbilstī bu un gra matvedī bas aple s u un attiecī ga s vadī bas 

uzra dī ta s informa cijas pamatotī bu; 



 

DAU GAVPI LS  PI LS ĒT AS  PAŠ V ALDĪ B AS  201 8 . GAD A PUBLI S K AI S  PĀR S KA TS    1 22 |  1 2 4  

 

DAUGAVPILS.LV 

• izdara m secina jumu par vadī bas pieme rota  darbī bas turpina s anas principa atbilstī bu, un, pamatojoties 

uz iegu tajiem revī zijas piera dī jumiem, par to, vai pasta v bu tiska nenoteiktī ba attiecī ba  uz notikumiem 

vai  

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS (TURPINĀJUMS) 

apsta kl iem, kas var radī t nozī mī gas s aubas par Pas valdī bas spe ju turpina t darbī bu. Ja me s secina m, ka bu tiska 

nenoteiktī ba pasta v, revidentu zin ojuma  tiek ve rsta uzmanī ba uz finans u pa rskata  sniegto informa ciju par s iem 

apsta kl iem, vai, ja s a da informa cija nav sniegta, me s sniedzam modifice tu atzinumu. Mu su secina jumi ir 

pamatoti ar revī zijas piera dī jumiem, kas iegu ti lī dz revidentu zin ojuma datumam. Tome r na kotnes notikumu 

vai apsta kl u ietekme  Pas valdī ba savu darbī bu var pa rtraukt; 

• izve rte jam vispa re ju konsolide ta  finans u pa rskata struktu ru un saturu, ieskaitot atkla to informa ciju un 

skaidrojumus pielikuma , un to, vai konsolide tais finans u pa rskats patiesi atspogul o pa rskata pamata  

esos os darī jumus un notikumus; 

• iegu stam pietiekamus un atbilstos us revī zijas piera dī jumus par Pas valdī bas konsolida cija  iesaistī to 

iesta z u finans u informa ciju ar me rk i sniegt atzinumu par konsolide to finans u pa rskatu. Me s esam 

atbildī gi par Pas valdī bas revī zijas vadī bu, pa rraudzī bu un veiks anu. Me s paliekam pilnī ba  atbildī gi par 

mu su revidentu atzinumu.  

 

Me s sazina mies ar persona m, kura m uztice ta Pas valdī bas pa rraudzī ba, un, cita starpa , sniedzam informa ciju 

par pla noto revī zijas apjomu un laiku, ka  arī  par svarī giem revī zijas nove rojumiem, taja  skaita  par bu tiskiem 

ieks e ja s kontroles tru kumiem, ka dus me s identifice jam revī zijas laika . 

 

Astrop Revision SIA     

licence Nr. 26  

 

Ēriks Bahirs         Jekaterina Dzikeviča                                                                  

Atbildīgais zvērināts revidents                                             Valdes locekle      

sertifikāts Nr. 136 
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