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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 
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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 Daugavpils iedzīvotāji! 

 S is pa rskats atspogul o .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 . .gada  Daugavpilī  bija ap  tu kstos iem ekonomiski aktī vo iedzī vota ju, bezdarbnieku skaits gada laika  samazina ja s. Pa rskata gada  Dome turpina ja ī stenot nodarbina tī bas pasa kumu bezdarbniekiem „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pas valdī ba s , ta  kope ja s izmaksas sasta dī ja .  tu kstos us eiro. Programma  gada laika  tika iesaistī ti  bezdarbnieki. .gada  Daugavpils liela kie raz os anas uzn e mumi realize ja produkciju .  miljonu eiro apme ra , kas ir par . % vaira k neka  gadu ieprieks . Liela ka  Latgales reg iona eksporte jos o uzn e mumu dal a joproja m atrodas Daugavpilī . Lī dza s jau ierastaja m uzn e me jdarbī bas joma m, pe de jo gadu laika  pilse ta  aktī vi attī sta s elektronikas un IT nozaru uzn e mumi. Daugavpilī  ir pieejamas  ru pnieciska s zonas un raz os anas teritorija, kuras var izmantot jaunu uzn e mumu izvietos anai. .gada  Dome aktī vi sadarboja s ar Daugavpils uzn e me jiem un biznesa atbalsta organiza cija m, regula ri nodros ina ja atbalstu informatī va  veida , pieda va ja grantus un nodokl u atlaides, veica degrade tas vides saka rtos anu. Savu darbī bu turpina ja Latgales specia la  ekonomiska  zona, kur pa rskata gada  darboja s  Daugavpilī  reg istre tie uzn e mumi. 
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. gada pas valdī bas budz eta ien e mumi tika apstiprina ti    euro apmērā, naudas lī dzekl u atlikums gada sa kuma  -    euro, aizn emtie lī dzekl i -    
euro. AS "PNB banka" darbī bas apture s anas de l  tika iesalde ti finans u lī dzekl i vaira k ka   tu kst. euro apme ra . Tas lika pa rskatī t finans u politiku un ierobez ot resursu apjomu komercbanka s, ta  rezulta ta  bija atve rti nore k inu konti Valsts kase . Iedzī vota ju iena kuma nodoklis ir galvenais pas valdī bas nodokl u ien e mumu avots, .gads iezī me ja s ar ieve rojamu s ī  nodokl a ien e mumu pa rpildi – %.   Daugavpils pilsētas pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, īpaši par ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm. Līdz ar to apjomīgas investīcijas ir ieguldītas pilsētvidē, izglītības infrastruktūrā, rotaļu laukumos utt., kas kopā ar citām atbalsta iespējām padara pilsētu par ģimenēm draudzīgu. Pārskata gadā stājās spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz iespēju līdzfinansēt bērnu aukļu pakalpojumus, ikmēnesi kompensējot 
140 eiro.   Daugavpilī pirmsskolas izglītības iestādēs ir nodrošinātas vietas visiem obligāto sagatavošanās pamatizglītības ieguvei vecumu sasniegušajiem bērniem un ir arī brīvas vietas. Ņemot vērā vecāku pieprasījumu,  pirmsskolas izglītības iestādēs tika palielināts grupu skaits, kurās izglītības programma tiek īstenota latviešu valodā. Darbojas arī pieprasītās speciālās programmas. .gadā ĒS projektu programmas izglītībā Erasmus+ Izglītības pārvaldei un Daugavpils izglītības iestādēm apstiprināti projekti par kopējo summu 
virs 700 000 EUR. Pašvaldība turpina finansēt arī bērnu un jauniešu centra Jaunība  darbību. Iestādes piedāvātajos pulciņos darbojās  audzēkņi. .gadā pašvaldība organizēja jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot darba vietas –19 gadus veciem izglītojamajiem, ka arī bērnu atpūtas nometnes.  Visi Daugavpilī deklarētie skolēni bez maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti % apmērā. Bez maksas tiek ēdināti vispārējās izglītības iestāžu .- .klašu izglītojamie, kā arī izglītojamie, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās.  

2019.gadā kultūras dzīve Daugavpilī turpināja būt krāšņa un daudzveidīga, notika gan jau ierastie pasākumi un festivāli, kā arī aizsākās jaunas tradīcijas. Pēc vairākus gadus ieilgušā energoefektivitātes paaugstināšanas un teritorijas labiekārtošanas projekta pabeigšanas apmeklētājiem durvis vēra Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde Kultūras 
pils . Pa rskata gada  tika ī stenotas vaira kas ma rketinga aktivita tes tu risma popularize s anai. . gada  turpina ja augt tu ristu skaits, kas apmekle ja mu su pilse tu, Daugavpilī  naks n oja par % pilse tas viesu vaira k neka  .gada . 
 Daugavpilī  arvien popula ra ks kl u st tautas sports. Ta  attī stī bai un popularize s anai Sporta pa rvalde organize ja un atbalstī ja daz a dus sporta pasa kumus. .gada  pirmo reizi pilse ta  notika ve rienī gi ielu sporta sve tki Ghetto Games . Daugavpils sportisti uzra dī ja labus rezulta tus Latvijas me roga sacensī ba s, Pasaules un Ēiropas c empiona tos. Tika izcī nī tas divas cel azī mes uz Tokijas Olimpiskaja m spe le m, iegu ti Ēiropas c empionu tituli.   Sociālais dienests turpināja īstenot Daugavpils domes noteikto sociālās palīdzības politiku. Sociālie pakalpojumi kļūst arvien pieejamāki, arvien lielāks personu skaits tiek konsultēts par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām. Klientu skaits Sociālajā patversmē 
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un Nakts patversmē kopumā ir samazinājies, kas ir pozitīvs rādītājs. .gadā pašvaldība kompensēja pensionāru braukšanu sabiedriskajā transportā.   Ar pagājušā gada .maiju Daugavpilī ir būtiski samazinājies siltumenerģijas tarifs akciju sabiedrības „Daugavpils Siltumtīkli  klientiem. Tas ļāva ietaupīt finanšu līdzekļus. AS „Daugavpils siltumtīkli  pastāvīgi strādā pie siltumtīklu optimizācijas, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvaldes laikā. .gadā veikti uzlabojumi videonovērošanas sistēmā, palielinot videonovērošanas vietu skaitu un to modernizējot. Pabeigta promenādes būvniecība gar Lielo Stropu ezeru un attīstīta aktīvās atpūtas zona. Tradicionāli pašvaldība turpināja grants seguma ielu pārbūvi, asfaltbetona seguma remontdarbus, caurbraucamo pagalmu remontus, auto stāvlaukumu izbūves darbus, būvēja bērnu rotaļu laukumus. Pilsētas ielu attīstībai tika izstrādāti  
tehniskie projekti.  AS Daugavpils Satiksme  turpina ja realize t Kohe zijas fonda lī dzfinanse to projektu, ta  ietvaros .gada  iega da ja s  jaunus tramvajus, dal e ji pa rbu ve ja tramvaju lī niju posma  Vienī bas iela - Stacijas iela, .novembra un Ventspils ielu krustojuma , ka  arī  izbu ve ja jaunu tramvaju lī niju posma  .novembra iela – Veselī bas iela – Stropu ciemats. Sakara  ar jaunas kases siste mas ievies anu samazina jies apre k ina tais pa rvada to pasaz ieru skaits un lī dz ar to arī  zaude juma kompensa cija par pies k irtajiem brauks anas maksas atvieglojumiem.  

Savu uzdevumu risināšanai pašvaldība aktīvi piesaistīja ĒS un citu ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldības ēku siltināšanai, komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras attīstībai. ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu realizācijai .gadā tika izlietoti ap 37 milj.euro. .gadā tika pabeigti vairāki ĒRAF projekti, kas vērsti gan uz energoefektivitātes paaugstināšanu, gan uzņēmējdarbības vides attīstību. Arī  .gadā plānots turpināt iesāktos projektus un rast iespējas jaunu projektu realizēšanā visdažādākās pilsētas dzīves sfērās.  Paldies kolēģiem un pilsētas iedzīvotājiem, kuri seko ikdienas pašvaldības funkciju izpildei un sniedz atbalstu jaunu ideju realizēšanā.  
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                Andrejs Elksniņš 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

DAUGAVPILS PILSĒTAS VĪZIJA JEB PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS: 

.gads - Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu ekonomikas lokomotīve un 

labsajūtas galvaspilsēta 

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  

Pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā Izvirzīto prioritāro virzienu mērķu sasniegšanai tiek īstenotas vairākas aktivitātes, realizēti pilsētas attīstībai nozīmīgi projekti. Dome turpina apstiprinātās Daugavpils pilsētas attīstības programmas Mana pils – Daugavpils  .- .gadam turpmāk – DAP 2020) ieviešanu, nodrošinot Rīcības un Investīciju plāna savlaicīgu aktualizāciju atbilstoši programmas prioritātēm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ņemot vērā ĒS struktūrfondu piedāvātās iespējas, aktualizējot investīciju plānu, tajā regulāri tiek iekļautas papildus aktivitātes vai precizētas esošās. Pašvaldības administrācija pielāgo Attīstības programmas ieviešanu atbilstoši pilsētas vajadzībām.  
Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno turpināt veiksmīgi īstenot Attīstības programmā ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaistot ĒS un citu ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldības ēku siltināšanai, komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras attīstībai u.c. mērķiem.  

Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu 

ATT ST BAS 
PRIORITĀTES

Sabiedr ba

Ekonomika

Vide

Ēkonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto vērtību 

Ēstētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide 
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1.2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Daugavpils pilsētas dome turpmāk – Dome . Dome atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu. Dome, atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no  deputātiem: 
Vārds, uzvārds Amats Partija 

Andrejs Elksniņš Domes prieks se de ta js Saskan a  socia ldemokra tiska  partija  
Jānis Lāčplēsis Domes prieks se de ta ja .vietnieks Politiska  partija Latgales Partija  

Jānis Dukšinskis Domes prieks se de ta ja vietnieks Politiska  partija Latgales Partija  

Igors Prelatovs Domes deputa ts Politiska  partija „Mu su Partija  

Rihards Eigims Domes deputa ts Politiska  partija „Mu su Partija  

Aivars Broks Domes deputa ts Politiska  partija Latgales Partija  

Anatolijs Gržibovskis Domes deputa ts Saskan a  socia ldemokra tiska  partija 

Nataļja Kožanova 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  

Aivars Zdanovskis Domes deputa ts Politiska  partija „Mu su Partija  

Mihails Lavrenovs Domes deputa ts Saskan a  socia ldemokra tiska  partija 

Helēna Soldatjonoka Domes deputa te Politiska  partija Latgales Partija  

 

2019.gada .jūlijā Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.451 Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata , tādējādi no amata atbrīvojot A.Zdanovski. .gada .jūlijā dome pieņēma lēmumu Nr.  Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja .vietnieka ievēlēšanu , ievēlot J.Lāčplēsi, bet, pieņemot domes lēmumus Nr.  un Nr.  Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu , par priekšsēdētāja vietniekiem tika ievēlēti I.Prelatovs un J.Dukšinskis. Domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki, kā arī kapitālsabiedrības. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Dome ieceļ šādas pastāvīgās komitejas:  Finanšu komiteju;  Sociālo jautājumu komiteju;  Izglītības un kultūras jautājumu komiteju;  Mājokļu komiteju;  Īpašuma pārvaldīšanas komiteju.  Attīstības komiteju;  
7) Pilsētas saimniecības komiteju. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas pastāvīgās komisijas, kurās darbojas deputāti un pilsētas iedzīvotāji: 

 Administratī va  komisija; 
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 Interes u izglī tī bas un pieaugus o neforma la s izglī tī bas programmu licence s anas komisija; 
 Nekustama  ī pas uma nodokl a atvieglojumu pies k irs anas komisija; 
 Pas valdī bas dzī vojamo ma ju privatiza cijas un ī pas uma atsavina s anas komisija; 
 Pilse tbu vniecī bas un vides komisija; 
 Transporta komisija; 
 Zemes komisija; 
 Ve le s anu komisija; 
 Jaunatnes lietu konsultatī va  komisija; 
  Veselī bas apru pes pla nos anas komisija; 
  Civila s aizsardzī bas komisija; 
  Ma jokl u komisija; 
  I pas uma komisija. Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. Izveidotās komisijas un darba 

grupas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata, vai arī to kompetenci var noteikt Domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.  .gadā notika  domes sēdes, pieņemti  lēmumi,  saistošie noteikumi,  
nolikumi un 4 noteikumi. 

1.3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES Pārskata gada laikā notika izmaiņas domes pašvaldības iestāžu un administrācijas struktūrā. Daugavpils pilsētas domē 2019.gada .jūlijā tika pieņemts domes lēmums Nr.  Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Bērnunams-patversme Priedīte  
nosaukuma maiņu un par grozījumiem iestādes nolikumā , tādējādi ar . . . tika mainīts iestādes nosaukums uz Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem Priedīte . Pārskata gada .decembrī tika pieņemts lēmums Nr.759 Par Daugavpils .speciālās pamatskolas reorganizāciju , paredzot skolas likvidāciju ar .gada .jūliju, nododot Daugavpils .speciālās pamatskolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanu Daugavpils Stropu pamatskolai-attīstības centram. Lēmuma Nr.  Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu  pieņemšana paredzēja Daugavpils Krievu 
vidusskolas – liceja nosaukuma maiņu uz Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs  ar .gada .janvāri. 
 

Pašvaldības iestādes: 
 Daugavpils pilse tas domes Kultu ras pa rvalde;  
 Daugavpils pilse tas Izglī tī bas pa rvalde;  
 Socia lais dienests;  
 Komuna la s saimniecī bas pa rvalde;  
 Sporta pa rvalde; 
 Latvies u kultu ras centrs;  
 Pol u kultu ras centrs;  
 Baltkrievu kultu ras centrs;  
 Krievu kultu ras centrs;  
 Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs; 
  Daugavpils pilse tas domes iesta de Kultu ras pils ; 
  Latgales zooda rzs; 
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  Latgales centra la  bibliote ka; 
  Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzejs; 
  Daugavpils pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria lais centrs; 
  Daugavpils pilse tas pas valdī bas policija; 
  Daugavpils Be rnu un jaunatnes sporta skola; 
  Daugavpils Futbola skola; 
 Daugavpils Ledus sporta skola; 
 Daugavpils Individua lo sporta veidu skola; 
  Daugavpils pilse tas be rnu un jaunies u centrs Jaunī ba ; 
 Daugavpils Stropu pamatskola – attī stī bas centrs; 
  Daugavpils Krievu vidusskola – licejs lī dz . . .  mainī ts nosaukums - Daugavpils Tehnolog iju vidusskola – licejs; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  J.Rain a Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils .vidusskola; 
  Daugavpils .vidusskola; 
  Daugavpils .vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils . vidusskola; 
  Daugavpils Centra vidusskola; 
  J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zija; 
  Daugavpils Valsts g imna zija; 
 Profesiona la s izglī tī bas kompetences centrs Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola "Saules skola" ; 
  Daugavpils . specia la  pamatskola lī dz .g. .ju lijam ; 
  Daugavpils . pamatskola; 
  Daugavpils Saskan as pamatskola; 
  Daugavpils Vienī bas pamatskola; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
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  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
  Daugavpils pilse tas . pol u pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
  Daugavpils pilse tas . pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
  Daugavpils Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
  Be rnunams – patversme „Priedī te  lī dz . . . , mainī ts nosaukums - Socia lo pakalpojumu centrs be rniem un jaunies iem Priedī te ; 
  Daugavpils pilse tas pas valdī bas tu risma attī stī bas un informa cijas ag entu ra. 

 

Pašvaldība ir % kapitāla daļu turētāja tādās kapitālsabiedrībās, kā: 
 SIA Daugavpils autobusu parks ;  
 AS Daugavpils siltumtī kli ; 
 SIA Sadzī ves pakalpojumu kombina ts ; 
 SIA Labieka rtos ana – D ; 
 SIA Daugavpils u dens ; 
 SIA Parkings D ; 
 SIA Daugavpils lidosta ; 
 AS Daugavpils satiksme ; 
 SIA Daugavpils zoba rstniecī bas poliklī nika ; 
 SIA Daugavpils be rnu veselī bas centrs ; 
 SIA Daugavpils dzī vokl u un komuna la s saimniecī bas uzn e mums . 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja piecās privātajās kapitālsabiedrībās: 
 SIA Atkritumu apsaimniekos anas Dienvidlatgales starppas valdī bu organiza cija ; 
 AS Daugavpils specialize tais autotransporta uzn e mums ; 
 SIA Daugavpils olimpiskais centrs ; 
 SIA Latgales laiks ; 
 SIA Daugavpils reg iona la  slimnī ca . 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās nodibinājumos : 
 Biedrī ba Latvijas Pas valdī bu savienī ba ; 
 Biedrī ba Latvijas Lielo pilse tu asocia cija ; 
 Biedrī ba Latgales reg iona attī stī bas ag entu ra ; 
 Biedrī ba Speedway Grand Prix of Latvija ; 
 Biedrī ba Slimnī cas atbalsta biedrī ba ; 
 Biedrī ba Hokeja klubs Daugavpils ; 
 Biedrī ba Ēiroreg ions Ēzeru zeme ; 
 Biedrī ba Latvijai – ; 
 Biedrī ba Latvijas zina tnes centru apvienī ba ; 
  Biedrī ba Daugavpils sudraba lilija ; 
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  Biedrī ba Latgales kulina ra  mantojuma centrs . Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontroli Domē veic Revīziju un audita nodaļa, tā darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu un ir atbildīga par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību pašvaldībā. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto revīzijas plānu, .gadā Daugavpils pilsētas domes Revīziju un audita nodaļa veica  pārbaudes, t.sk.  plānotās, no tām  audita pārbaudes Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās,  audita pārbaudes budžeta iestādēs un  tematiskās ārpus plāna pārbaudes. Pārskata gadā tika sniegtas  konsultācijas, sagatavotas 
2 atbildes KNAB un VARAM. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas vadītājs ir 
izpilddirektors. 

1.4. DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA Pašvaldības administrācija – Domes departamenti un nodaļas, kā arī to darbinieki, veic savus pienākumus saskaņā ar Domes nolikumu un Domes apstiprinātajiem departamentu un nodaļu nolikumiem. 
Administrācijā ietilpst šādi departamenti: 
 Attī stī bas departaments; 
 Pilse tpla nos anas un bu vniecī bas departaments; 
 Juridiskais departaments; 
 I pas uma pa rvaldī s anas departaments; 

 

Administrācijā ietilpst šādas nodaļas: 
 Finans u nodal a 

 Domes centralize ta  gra matvedī ba; 
 Revī ziju un auditu nodal a; 
 Vispa re ja  nodal a; 
 Jaunatnes nodal a; 
 Sabiedrisko attiecī bu un ma rketinga nodal a; 
 Dzimtsarakstu nodal a; 
 Ba rin tiesa; 
 Kapita lsabiedrī bu pa rraudzī bas nodal a; 
 Centralize to iepirkumu nodal a; 
 Sporta medicī nas centrs 

 

Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 9.gadā 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa  
Vecums Personāla  skaits 

20 – 24 gadi 5 

25 – 39 gadi 90 

40 – 59 gadi 124 

No 60 gadiem 42 
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Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis  .gadā 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes  Vispārējā nodaļa  
Izglītības līmenis Darbinieku skaits % no kopskaita Augstākā izglītība: 

t.sk.  

Maģistra grāds 

Doktora grāds 

 un vairāk izglītības 

186 

 

74 

2 

83 

71.26 

 

 

 Vispārējā vidējā izglītība 47 18 
 .gada beigās pašvaldības administrācijā strādāja  darbinieks, t.sk. 72 vīrieši 

un 189 sievietes.  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 .gadā Domes 
darbinieki piedalījās dažādos profesionālās kvalitātes paaugstināšanas semināros, t.sk semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros un kursos. 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  studentiem un  brīvprātīgā darba veicējiem projektu ietvaros. 

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1. IEDZĪVOTĀJI Pēc iedzīvotāju skaita Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta Latvijā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, .gadā Daugavpilī dzīvoja   iedzīvotāji. Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platība ir 2.3 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. Iedzīvotāju blīvums uz  km2 bija   iedzīvotāji .gadā – 1 276). Tāpat kā visā valstī kopumā, tā arī Daugavpils pilsētā vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par  cilvēkiem jeb par . % 
(skat.2.1.1.att.).  

 

. . .att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldībā  
. - .gadā 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
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.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība turpināja nodrošināt praktisku atbalstu potenciālajiem reemigrantiem. Pārskata gada augustā Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Latgales pašvaldībām rīkoja konkursu Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās , kura ietvaros Daugavpils pilsētas dome saņēma atbalstu   ĒUR apmērā, lai īstenotu iecerētās remigrācijas aktivitātes.  Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas datiem, .gadā Daugavpilī piedzima  bērni salīdzinot ar .gadu, dzimuši par 12 mazāk , to skaitā  zēni un  meitenes. Daugavpilī reģistrēti  gadījumi, kad ģimenē piedzimis pirmais bērniņš,  – otrais,  88 ģimenēs piedzimis trešais, bet  ģimenēs piedzimis ceturtais bērns, ir  ģimenes, kurās dzimis piektais bērns,  ģimenēs piedzimis sestais bērns,  ģimenē piedzimis septītais un  ģimenē - astotais. Kā arī pārskata gadā četrās ģimenēs piedzimuši dvīņi. Pilsētā mirušas 1035 

personas (2018.gadā –  1197 mirušie , iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija negatīvs – 373 

(2018.gadā - 523 . Pārskata gadā Daugavpilī tika reģistrētas 427 laulības, kas ir par 44 laulībām mazāk kā iepriekšējā gadā, bet šķirtas tika 280 laulības, kas ir par 11 vairāk nekā 
2018.gadā.  Saskaņā ar PMLP datiem, .gadā Daugavpilī dzīvoja   iedzīvotāju darbspējas vecumā jeb ,3% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars turpina samazināties - gada laikā tas samazinājās par 950 cilvēkiem 2018.gadā darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits bija 57 950). Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam bija  342 jeb 14,6% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita, bet virs darbspējas vecuma – 21 173 jeb 23,1% no pilsētas iedzīvotāju kopējā skaita. Pārskata gadā par 114 samazinājās iedzīvotāju skaits vecuma grupā līdz darbaspējas vecumam, bet iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs darbspējas 
vecuma palielinājās par  cilvēkiem skat. . . .att. . 

 

. . .att. Daugavpils iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī, cilvēki 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

 Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies. Saskaņā ar PMLP datiem, gada laikā krievu tautības iedzīvotāju 
skaits samazinājās par  cilvēku (2018.gadā – 873 , bet latviešu tautības iedzīvotāju skaits palielinājās par 66 cilvēkiem, savukārt poļu tautības iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 
239 (skat.2.1.3.att.). 
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. . .att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs .gadā,% 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  

 

 Daugavpils pilsētas pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, īpaši par ģimenēm ar bērniem, kas ir mūsu nākotne. Apjomīgas investīcijas ir ieguldītas pilsētvidē, t.sk. izglītības infrastruktūrā, rotaļu laukumos utt., kas kopā ar daudzām atbalsta iespējām padara pilsētu par ģimenēm draudzīgu. Ar katru gadu pieaug daudzbērnu ģimeņu skaits pašvaldībā, .gadā tās jau bija . Pašvaldība sniedz visām pilsētas ģimenēm atbalstu un no pārskata gada . septembra Daugavpilī stājās spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz iespēju līdzfinansēt bērnu aukļu pakalpojumus, ikmēnesi kompensējot  eiro. Uz šādu atbalstu var pretendēt tie vecāki, kuri ir deklarēti Daugavpilī un kuru bērns jau ir sasniedzis ,  gadu vecumu. Domes līdzfinansējums attiecas tikai uz tām bērnu auklēm, kurām ir profesionāla izglītība vai kuras ir apmeklējušas atbilstošus kursus. Daugavpilī šādu kvalifikāciju var iegūt, izmantojot Medicīnas koledžas akreditētas programmas iespējas ar pusotra gada apmācību un prakses ilgumu. 
2.2. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS Saskaņā ar NVA datiem, pārskata gadā Daugavpilī bija .  tūkstoši ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Bezdarbnieku skaits Daugavpilī .gada beigās bija 3 416 cilvēki. Gada laikā 

bezdarbnieku skaits samazinājās par   cilvēkiem jeb par 5.8%. 
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. . .att. Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc struktūras 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra) 

 
 Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājās par % jeb par . Par  cilvēkiem  jeb 5.1%  samazinājās  bezdarbnieku skaits mērķa grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 6.2% jeb par  cilvēkiem samazinājās  bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar īpašām vajadzībām invalīdi-bezdarbnieki , savukārt, par 9.3% jeb par  cilvēkiem samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – jaunieši vecumā no  līdz  gadiem . Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa . gada beigās bija šāds: bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 1557  jeb 45.6% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku 

skaita, 679  jeb 19.9% ar vispārējo vidējo izglītību,   jeb 12.2% ar pamatizglītību un  
jeb 2.6% ar izglītības līmeni, kas ir zemāks par pamatizglītību. Savukārt  bezdarbnieki jeb , % bija ar augstāko izglītību. Bezdarbnieku sadalījums pēc vecuma grupām norāda, ka lielākā daļa reģistrēto bezdarbnieku ir vecumā no  līdz  gadiem – 1053  jeb 30.9%, reģistrētie bezdarbnieki vecumā no  līdz  gadiem – 748 jeb 21.9% no kopējā bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki 
vecumā no  līdz  gadiem – 438 jeb 12.9%, bezdarbnieki vecumā no  līdz  gadiem –
697 jeb 20.4%, bezdarbnieki virs 60 gadu vecuma bija 480 jeb 14.1% no kopējā bezdarbnieku 
skaita. 

Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma: 
 lī dz  me nes iem –  jeb . %  no kope ja  bezdarbnieku skaita; 
 no   lī dz  me nes iem –  jeb . % no kope ja  bezdarbnieku skaita; 
 no  lī dz  gadiem –  jeb . % no kope ja  bezdarbnieku skaita;  
  gadi un vaira k –  jeb . % no kope ja  bezdarbnieku skaita. 

 Saskaņā ar NVA datiem, . gada beigās bezdarba līmenis Daugavpilī bija 6.9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Gada laikā bezdarba līmenis samazinājās par .  
procentiem, kas ir par 2.0% lielāks par vidējo līmeni Latvijā 4.9%), bet par 3.4% mazāks kā Latgales reģionā (10.3%) un par 1,9% mazāks kā Rēzeknē – otrajā lielākajā pilsētā Latgales reģionā 8.8%).  Saskaņā ar Domes rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā strādājošo skaits Daugavpils lielākajos rūpniecības uzņēmumos bija  cilvēki, kas ir par  strādājošajiem mazāk kā iepriekšējā gadā. Cilvēkresursu ietilpīgākās nozares Daugavpilī ir gatavo 

966

674

539

195

Ilgstošie bezdarbnieki Pirmspensijas vecuma

bezdarbieki

Invalīdi-bezdarbnieki Jaunieši vecumā no -
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metālizstrādājumu ražošana, kur tiek nodarbināti  strādājošie, pārtikas un dzērienu ražošana, kur nodarbināti  strādājošie un kabeļu un to savienojumu ražošanā – 619.  Visvairāk darba vietas nodrošina gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares AS Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca  – 637 darba vietas un  kabeļu ražošanas uzņēmums SIA „Axon Cable  –  619  darba vietas (skat.2.2.2.att.). Pārskata gadā Dome turpināja īstenot nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās  ar kopējām izmaksām .  tūkstoši eiro apmērā, veicinot bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, kā arī dodot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja  bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs. No tiem visvairāk darbinieku tika nodarbināti Izglītības pārvaldē,  Komunālās saimniecības pārvaldē, Sociālajā dienestā un Daugavpils cietoksnī.  
 

2.2. . att. Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs .gadā, cilvēki 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

2.3. DARBA SAMAKSA Vidējā bruto alga Daugavpilī  . gada . ceturksnī bija  eiro neto  eiro , kas 
ir ievērojami mazāk nekā vidējā alga Latvijā - bruto  eiro neto  eiro . Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī . gadā bija par .  % lielāka nekā iepriekšējā gadā  eiro  skat. . . .att.  

 

Metālapstrāde un mašīnbūve; 1599

Ēlektrisko kabeļu 
un to 

savienojumu ražošana  ; 619

Ķīmisko šķiedru 
un to izstrādājumu ražošana; 343

Siltumapgāde un ūdensapgāde; 501

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana; 724

Apģērbu ražošana; 285
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. . .att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas republikas nozīmes 
pilsētās . gadā, eiro  

(Datu avots:  CSP) 

 Pēdējo gadu laikā  strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Piecu gadu laikā, no . līdz . gadam, pilsētas iedzīvotāju vidējā darba samaksa ir pieaugusi 

par 27,2 % jeb par 225 eiro (skat. 2.3.2.att.). 
 

. . .att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no .-2019.gadam 

(Datu avots: CSP) 

 

 
 

2.4. DAUGAVPILS PILSĒTAS EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī šodien nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmiskās šķiedras un to izstrādājumu ražošana, elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana skat. . . .att. . 
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. . .att. Rūpniecības struktūra Daugavpilī . gadā, % 

   (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi realizēja produkciju .  miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par .  miljoniem 
eiro  jeb par 11.0% (skat.2.4.2.att.). 

 

. . .att. Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro 

 (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 
 Rūpniecības saražotās produkcijas apjoma palielinājums lielākajos uzņēmumos ir saistīts  ar jaunu tirgu apgūšanu  un  jaunu produkcijas veidu ražošanu uzņēmumos. Salīdzinājumā  ar iepriekšējo pārskata gadu, ražošanas apjoma pieaugums ir vērojams mašīnbūvē un metālapstrādē, ķīmiskās šķiedras un tās izstrādājumu ražošanā, kabeļu 

savienojumu un plastmasas izstrādājumu ražošanā. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir palikuši iepriekšējā gada līmenī. Pilsētas ekonomikas pamatu veido metālapstrādes, pārtikas 
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produktu, ķīmiskās šķiedras un elektrisko kabeļu ražošanas uzņēmumi, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju. 
 

Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences . - 2019. g.  

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  

Nr.p.

k. 
Nosaukums 

Produkcijas apjoms tūkstoši eiro  Strādājošo skaits cilvēki  

2018. g. 2019. g. 2018. g. 2019. g. 

1. 
SIA Axon Cable  

29821 32433 552 619 

2 
AS Latvijas maiznieks   19734 22957 278 273 

3. 
SIA Zieglera mašīnbūve  22767 21137 359 276 

4. 

AS Daugavpils Lokomotīvju 
remonta rūpnīca  

30609 38299 696 637 

5. SIA Magistr   8521 8821 223 228 

6. 
SIA Latgales piens  5665 5696 199 195 

7. 
SIA Belmast  

4288 3871 172 149 

8. SIA Nexis Fibers   25900 26917 110 115 

9. 
SIA 

 Meat Union   4571 5066 80 89 

10. 

AS Ditton  pievadķēžu rūpnīca   4539 3895 166 146 

 Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī. No  pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse jeb  ir eksportētāji.  
Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju vairāk kā uz  
valstīm: . SIA Zieglera 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; . 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; . AS Daugavpils Lokomotī vju remonta ru pnī ca  – dī zel lokomotī vju un elektrolokomotī vju remonts, rezerves dal u izgatavos ana; . 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; . 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; 
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. SIA Centennial Industries  – ma kslī ga s a das izstra da jumu raz os ana; . SIA Nexis Fibers  – poliamī da tehniska s s k iedras raz os ana; . SIA Regula Baltija  – dokumentu un naudas zī mju autentiskuma pa rbaudes ierī c u raz os ana; . SIA Belmast  – sakaru torn u un mastu raz os ana,  meta la bu vkonstrukciju raz os ana. Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi attīstās elektronikas un IT nozaru uzņēmumi: SIA SMD Baltic ,  SIA Stream  Labs , SIA TestDevLab  u.c.  
Daugavpils lielākās  komercsabiedrības, kas darbojas vairumtirdzniecības jomā: . SIA CCT  - naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; . 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; . SIA Latvijas naciona la  naftas kompa nija  – naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; . SIA Ingrid A  - naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; . SIA Ēuro Ēnergo Company  - naftas produktu, degvielas  tirdzniecī ba; . SIA ĒU-Trader  – ru pniecī bas prec u vairumtirdzniecī ba mobilo sakaru lī dzekl u, plans etdatoru un sadzī ves tehnikas vairumtirdzniecī ba ; Pilsētā savas ražotnes ir izvietojuši vairāki uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu. 

 

Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  
Komercsabiedrības 

nosaukums 
Nozare 

Komercsabiedrības kapitāla 
turētāja valsts SIA Axon Cable  

Augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās u.c. nozaru vajadzībām 

Francija AS Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca  

Dīzeļlokomotīvju  un elektrovilcienu remonts, rezerves daļu ražošana 
Igaunija AS Latvijas maiznieks  Maizes izstrādājumu ražošana Igaunija SIA Ēast Metal  

Metālizstrādājumu ražošana detaļas vēja ģeneratoriem  
Dānija SIA Nexis Fibers  Poliamīda tehniskās šķiedras ražošana Slovākija SIA Centennial Industries  

Izstrādājumu ražošana no mākslīgās ādas 
Norvēģija 

SIA Regula Baltija  

Dokumentu un naudas zīmju pārbaudes ierīces aparāti, programmas, datu bāzes  

Baltkrievija 

SIA Latgales alus D  Alus ražošana Baltkrievija 

SIA Zieglera mašīnbūve  

Lauksaimniecības mašīnu komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai Vācija Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānveidīgi attīstās, paplašinot un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas, paplašinot pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs. Iepriekšējos gados Daugavpils uzņēmumi aktīvi piedalījās LIAA administrētajās programmās un, izmantojot ĒS piešķirto 
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līdzfinansējumu, īstenoja ražošanas procesu pilnveidi, palielināja uzņēmumos saražotās produkcijas pievienoto vērtību, izstrādājot jaunus produktus. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās bija 
47  tūkstoši eiro. Salīdzinot ar . gadu, tas ir par ,  miljoniem eiro lielāks.  Liels 
pieaugums ir saistīts ar to, ka . gadā turpinās ĒS struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešana. Būvniecības nozarē pilsētā strādā  cilvēki.   

2.5. TŪRISMS 

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra turpmāk – Aģentūra  ir Daugavpils pilsētas pašvaldības izveidota un no budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros un pārskata gadā darbojās atbilstoši apstiprinātajam . gada darba plānam un budžetam. . gadā Aģentūra nodrošināja Daugavpils Tūrisma informācijas centra, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra un ekspozīcijas Šmakovkas muzejs  darbu. Aģentūra izdeva   tūrisma informatīvos materiālus  valodās. Tika apkalpoti 92 516 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm, kas ir par % vairāk nekā . gadā.  % no tiem bija  iekšzemes ceļotāji un % ārvalstu tūristi no  valsts.  Pārskata gadā tika īstenotas vairākas mārketinga aktivitātes tūrisma popularizēšanai. 
Tika ievietotas publikācijas masu saziņas līdzekļos, ikmēneša preses relīzes par aktualitātēm tūrisma jomā Daugavpilī. Publikācijas laikrakstos e-žurnāla Skolas Vārds , izdevniecības Latvijas Mediji  tematiskajā tūrisma izdevumā Atpūta LATVIJĀ ģimenēm ar bērniem , žurnālā Mājas viesis , laikrakstā Latvijas Avīze , laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze , tūrisma vietnēs www.travelnews.lv un www.turismagids.lv u.c. Tika nodrošināts aktīvs darbs Aģentūras sociālo tīklu lapās un tūrisma vietnē www.visitdaugavpils.lv. Katru dienu izvietota aktuālā informācija un afišas. Sadarbībā ar www.lvceli.lv,  katra mēneša sākumā izsūtīta informācija par Daugavpilī plānotajiem lielākajiem pasākumiem, lai tie tiktu iekļauti bezmaksas izdevumā Autoceļu avīze  rubrikā Autobraucēju brīvdienu ceļvedis , kas tiek izplatīts bez maksas visā Latvijā. Tika organizētas viedokļu līderu blogeru  / žurnālistu vizītes, lai veicinātu Daugavpils tūrisma objektu atpazīstamību. Pateicoties blogeru un žurnālistu veidotajiem rakstiem, sasniegta liela auditorija Latvijā, Lietuvā, Polijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un citās Ēiropas un pasaules valstīs. Kopumā .gadā organizēti  publiski pasākumi tūrisma nozares popularizēšanas nolūkos: Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums Daugavpils cietoksnī, G.Piļenko . dzimšanas dienas piemiņas pasākums Daugavpils cietoksnī, Muzeju nakts Daugavpils cietoksnī un Šmakovkas muzejā, Šmakovkas muzejam ! ,  Velomaršruta nr.  popularizēšanas pasākums, Festivāls «DINABURG », Ēiropas kultūras mantojuma dienas Daugavpils cietoksnī, Video «Šmakovkas ceļš Latgalē» prezentācijas pasākums, Kvests «Ēs esmu tik kareivis . » Daugavpils cietoksnī, Novadpētniecības konference «Daugavpils cietoksnis un tā iemītnieki», Kvests Šmakovkas muzejā «Reiz Šmak.OFF.kas muzejā», . Starptautiskā tūrisma kontaktbirža «Daugavpils – nesteidzies, atpūties, baudi». Aģentūras organizētie pasākumi kopumā pulcēja vairāk kā   interesentu. Pilsētas popularizēšanas nolūkos informatīvie tūrisma materiāli tūrisma kartes, bukleti, brošūras  tika izplatīti  Lietuvas tūrisma informācijas centros Viļņa, Kauņa, Klaipēda, Palanga, Utena, Moleta, Zarasi, Ignalina, Anīkšči un Rokišķi ;  starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos Ēiropā: Balttour Rīga, Latvija , 
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Adventur Viļņa, Lietuva , Vakantiebeurs Utrehta, Nīderlande , Tourest Tallina, Igaunija  un ITB Berlīne, Vācija . Pārskata gadā tika izveidota jauna tematiskā ekskursija Daugavpils cietokšņa dzimšana , kas veltīta laika posmam no . g., kad Krievijas impērijas armija sāka celt jauno bastiona tipa cietoksni labajā Daugavas krastā, līdz . g.  kad cietoksnis kopā ar visu pilsētu un novadu kļuva par jaunizveidotās Latvijas sastāvdaļu. Šajā posmā tiek apskatīti visi cietokšņa dzīves  posmi no saullēkta, kad cietoksnis .gs. sākumā tika oficiāli atzīts par . klases nocietinājumu kompleksu, līdz saulrietam, kad jau . gs. beigās cietoksnim tika piemērota viszemākā cietokšņu pakāpe – noliktava. Ka arī ir svarīgi tas, ka, pateicoties tam, ka cietoksnis zaudēja savu efektivitāti, tas netika izmantots turpmākajos karos, ieskaitot . 
Pasaules karu. Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju „Ēzerzeme  Aģentūras darbinieki piedalījās Latgales TIC sanāksmēs, darba semināros, Starptautiskajā tūrisma izstādēs. 
Sadarbībā ar Daugavpils novada aģentūru „TAKA , tika noslēgts sadarbības līgums par kopīgu mājas lapas www.visitdaugavpils.lv administrēšanu, lietošanu un sadarbību Tūrisma informācijas centra darbā; izdota kopīga tūrisma karte Aktīvā atpūta – Daugavpils un 

Daugavpils novads, kas izplatīta Latvijas un Lietuvas tūrisma informācijas centros. Piesaistot finansējumu no Latgales kultūras programmas, tika izveidots video  valodās par Šmakovkas ceļu Latgalē, kas tiks izmantots ekspozīcijas atpazīstamības veicināšanai 
dažādos pasākumos un sociālajos tīklos, tādējādi tika popularizēts Latgales kulinārais 
mantojums. Aģentūra sadarbojās ar tūrisma nozares uzņēmējiem kopīgu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidē. Piemēram, tika noorganizēts seminārs tūrisma nozares pārstāvjiem Daugavpils cietoksnī, pasniegtas balvas Tūrisma balva  vairākās nominācijās. . gadā ekspozīcija Šmakovkas muzejs  veiksmīgi turpināja darboties Latgales kulinārā mantojuma tīklā, tai ir piešķirta kulinārā mantojuma zīme. . gadā tūrisma vietnes visitdaugavpils.lv lietotāju skaits palielinājās par %  un sasniedza   lietotājus. Savukārt reģistrēto skatījumu skaits palielinājās līdz   skatījumiem, kas ir labākais rādītājs starp tūrisma vietnēm Latgales reģionā. Aģentūras 
administrēto sociālo tīklu sekotāju skaits pieauga par % un sastādīja  sekotāju. .gada .maijā Aģentūra tika reģistrēta Valsts ieņēmuma dienesta Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā, kā rezultātā pieauga Aģentūras maksas pakalpojumu 
cenas. Aģentūras apkoptie dati liecina, ka pilsētas tūrisma objektos, kultūras un aktīvās atpūtas iestādēs . gadā kopumā tika reģistrēti   Latvijas un ārvalstu viesu apmeklējumi, no tiem   apmeklējumi tieši tūrisma objektos. Lielākais tūrisma objektu apmeklējumu skaits tika novērots pārskata gada . ceturksnī – jūlijā, augustā un septembrī. Daugavpils tūrisma, kultūras un aktīvās atpūtas iestādēs . gadā tika registrēti iekšzemes ceļotāju apmeklējumi %  un ārvalstu viesu apmeklējumi %  
(skat.2.6.1.att.). 
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2.6.1.att. Daugavpils iekšzemes un ārvalstu viesu sadalījums . gadā  
Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra  

 Pēc Aģentūras statistikas datiem, lielākais ārvalstu tūristu apmeklējumu skaits bija vērojams no šādām valstīm - Lietuvas % no kopējā ārvalstu ceļotāju apmeklējumu skaita , Krievijas % , Polijas % , Apvienotās Karalistes % , Vācijas % , Baltkrievijas % , Igaunijas % , Nīderlandes % , Zviedrijas % , Norvēģijas % , ASV %  un citām valstīm vai nereģistrētām valstīm % . 
 

. . .att. Tūristu sadalījums pa valstīm Daugavpilī . gadā, skaits un sadalījums 
% 

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra   

 

 
 

  populārākie Daugavpils tūrisma apskates objekti tūristu vidū . gadā: . Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs, . Daugavpils cietoks n a Kultu ras un informa cijas centrs un .krasta lunete, . Ve sturisko te rpu ekspozī cija Atmin u la de , ma kslas galerija "Baltais zirgs", . Latgales zooda rzs, . S makovkas muzejs, . Daugavpils skros u ru pnī ca, . Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzejs, . Daugavpils inova ciju centrs, . Daugavpils Ma la ma kslas centrs . Baznī cu kalns, 

78%

22% Iekšzemes ceļotājuapmeklējumiĀrvalstu ceļotājuapmeklējumi

Lietuva; 26232; 20%

Krievija; 8038; 6%

Polija; 5970; 5%

Apvie otā Karaliste; 5528; 

4%

Vācija; 4819; 4%

Baltkrievija; 4281; 3%

Igaunija; 2309; 2%

Nīderla de; 2127; 2%

Zviedrija; 1945; 1%Norvēģija; 1604; 1%

ASV; 1476; 1%

Citas vai ereģistrētas 
valstis, t.sk. pasāku u 

ap eklēju i; 68228; 51%
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Statistikas dati liecina, ka Daugavpils cietoksnis un tūrisma objekti, kas atrodas tajā ir apmeklētākie apskates objekti pārskata gadā. . gadā Marka Rotko mākslas centrā reģistrēti   Latvijas un ārvalstu tūristu apmeklējumi, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā un . krasta lunetē - 5   apmeklējumi. . gadā bija vērojams būtisks pieaugums nakšņošanas sektorā. Pēc Centrālās statistikas pārvades datiem Daugavpilī . gadā ir nakšņojušas   personas, kas ir par % vairāk nekā . gadā. Kopējais Daugavpils naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits . gadā pieaudzis par % un sasniedza   naktis. . gadā Daugavpils tūristu mītnēs tika apkalpoti   ārvalstu viesi, kas ir par % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 6%, sasniedzot 44 801 nakti. 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nodrošina ekspozīciju un informācijas pieejamību par Daugavpils novadu, Daugavpils pilsētu, veiksmīgi sekmē izpratni par piederību konkrētai dzīves vietai, nodrošina tik nozīmīgo saikni starp pagātni un tagadni. Muzejs ir Daugavpils novada kultūrvēstures mantojuma glabātājs, kura krājumā ir ,  tūkst. muzeja priekšmetu. Muzejā ir iespēja izglītoties arī neformālā vidē - vienā no Latgalē vismodernāk aprīkotajām muzejpedagoģisko programmu telpām un iepazīt muzeju ar audiogida palīdzību. Muzejs bija pieejams bez brīvdienām. Savus apmeklētājus muzejs galvenokārt piesaistīja ar ekspozīcijām, jaunajām krājuma, mākslas un privātkolekciju izstādēm, „Ģimenes dienu , daudzveidīgām interaktīvām programmām un citām aktivitātēm. Lielāko apmeklētāju skaitu .gadā muzejam deva Starptautiskā akcija „Muzeju nakts  ar noslēguma koncertu - mākslas performanci „Ziedu duets , dalība KM programmā „Latvijas Skolas soma  un .Starptautiskais leļļu festivāls Daugavpilī.  Muzeja struktūrvienība Daugavpils Māla mākslas centrs ir mūsdienīgs kultūras un tūrisma objekts, kurā tiek saglabātas un popularizētas Latgales keramikas un podniecības tradīcijas. Centrā tiek praktizēts kreatīvais tūrisms, kas balstās uz Latgales kultūras 
mantojuma – keramikas un podniecības tradīciju izmantošanu. .gadā centra darbības popularizēšanai izdots buklets Daugavpils Māla mākslas centrs . 

 Komunikācijā ar sabiedrību tika sagatavotas un novadītas meistarklases, podnieka amata demonstrējumi, interaktīvās programmas, atvērto durvju dienas, malkas cepļa kurināšana un cepļa izņemšana, izstādes un citi pasākumi. Centrā darbojās Tautas lietišķās mākslas studija Latgale , kuru raksturo daudzpusīgs pienesums podniecības tradīciju saglabāšanā un keramiķu jaunrade.  
     Pārskata periodā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un  Daugavpils Māla mākslas centrā bija apskatāma  izstādes, organizētas  izglītojošas programmas, novadītas  ekskursijas un  lekcijas, sagatavoti un īstenoti  pasākumi. Ārpus muzeja eksponētas  izstādes. Kopumā . gadā muzeja un centra aktivitātes ir apmeklējuši ,  tūkst. cilvēku.     
        Apmeklētākās muzeja organizētās aktivitātes : Starptautiskā akcija „Muzeju nakts  ar noslēguma koncertu - performanci „Ziedu duets ; muzeja apmeklējumi valsts simtgades 

iniciatīvas „Latvijas skolas soma  ietvaros;  .Starptautiskais leļļu festivāls Daugavpilī; lāpu gājiens Lāčplēša dienā; ilggadējam Daugavpils dekānam priesterim A.Madelānam veltīta muzeja krājuma jaunieguvumu izstāde; Latvijas armijas simtgadei veltīta izstāde „Par Latviju! ; kā arī Kārļa Mudeļa, Mārča Stumbra, Ulda Zutera glezniecības personālizstādes, izstādes „Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā  un „Ziemassvētku mirdzums . 
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Izdots Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma izstādes katalogs „Kārlis Mudelis – Latgales ainavists . .gadā tika turpināts muzeja infrastruktūras modernizācijas darbs. Žūrijas komisija gada sākumā paziņoja metu konkursa „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde  organizēšanas rezultātā uzvarējušo dizaina biroju, kas iesniedza labāko risinājumu muzeja jaunā vizuālā tēla izveidei, lai muzejs kļūtu par mūsdienīgu tūrisma objektu Daugavpilī un Latgalē. Pārskata gadā Latgales zoodārzs organizēja  ekskursijas,  lekcijas,  tematiskās bioloģijas stundas skolēniem.  .gadā zoodārzu apmeklēja   apmeklētāji, kas ir par % vairāk kā .gadā.  .gadā Latgales zoodārzs veica ĒS līdzfinansēta projekta LIFĒ-HerpetoLatvia Čonservation of rare reptiles and amphibians in Latvia After-LIFĒ aktivitātes, zoodārzs no dibināšanas sākuma pēta, aizsargā un popularizē purva bruņurupučus Latvijā.  Novadīts metu konkurss Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā , Daugavpilī  objektu - Latgales zoodārza Džungļu pasaule ar Pazemes pasauli un Purvārijs - izbūvei. Uzsākti Purva takas projektēšanas darbi. Veikta ekspozīcijas Krokodilu ezers  atjaunošana un atvēršana apmeklēšanai. Pārskata gadā tika uzsākti Hidrobiontu ekspozīcijas atjaunošanas darbi. Tika iegādāti jauni tropiskie dzīvnieki Ēdipa tamarīni, dzelkšņastes un bazilisku ķirzakas, Āzijas īsnagu ūdrs, tropu vardes u.c. . Kā dāvinājums zoodārzam saņemti augļu sikspārņi un lidojošie cukura posumi. Tika pavairoti dzeltenausu un purva bruņurupuči, marmozeti, ūdens un bārdainie pūķi. Šobrīd tiek audzēti  retie un aizsargājamie purva bruņurupuči. Divdesmit, jau izaudzētie, tika izlaisti dabā, kas ļāva atjaunot trīs populācijas Latvijas dabā.  Latgales zoodārza zinātnieki piedalījās divos dabas aizsardzības projektos sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu un Daugavpils Universitāti. Zinātnieki veica kopīgu invazīvo sugu pētījumu kopā ar Ukrainas Zinātnes akadēmijas zinātniekiem, kā arī veica abinieku un rāpuļu uzskaiti  ekspedīcijās. .gadā Latgales zoodārza zinātnieki eksperti sniedza divus eksperta atzinumus Dabas aizsardzības pārvaldei un nopublicēja septiņas zinātniski – 

tehniskas atskaites. 
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3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI 
 .gads valstī sākās ar pagaidu budžetu. Saeima .gada nogalē atbalstīja grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, kas pilnveidoja pagaidu budžeta sagatavošanas principus. Pagaidu budžets neparedzēja politikas izmaiņas, jaunas iniciatīvas un jaunus risinājumus. Lai pašvaldībām būtu nodrošināts funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tika apstiprināta mērķdotāciju un dotāciju finansējuma sadale, aizņēmumu un galvojumu limiti ĒS un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Pašvaldības budžets tika apstiprināts pirms valsts budžeta pieņemšanas - 2019.gada .februārī. Budžeta projekta sagatavošanai tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un atbildīgie speciālisti, kas balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas procesā noteiktajām nodokļu prognozēm, izvērtēja iestāžu darbībai nepieciešamos finanšu resursus, sagatavoja budžeta projektu un iesniedza izskatīšanai Domes Finanšu komitejā un apstiprināšanai Domes sēdē. Budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas . – .gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes, un veiktas korekcijas Investīciju plānā, atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu resursu apjomam. Apstiprinot pašvaldības budžetu, izdevumu, saistību un ieguldījumu segšanai tika paredzēti finanšu resursi: 

-  ieņēmumi    euro, 

-  naudas līdzekļu atlikums gada sākumā  142 183 euro, 

-  aizņemtie līdzekļi  906 397 euro.  .gada laikā tika veikti budžeta grozījumi - transfertu apjoms tika precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un transferti Ēiropas savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tika pārskatīti izdevumi starp budžeta programmām, precizētas saistības, veikti grozījumi investīciju finansēšanai. Ietekmi uz pašvaldības finanšu resursiem radīja lēmums par AS "PNB banka" darbības apturēšanu. Tā rezultātā pašvaldībai tika iesaldēti finanšu līdzekļi vairāk kā  tūkst. euro apmērā.  Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta norēķinu konti ir atvēti lielākajās kredītiestādēs, lai maksājumu veikšana iedzīvotājiem būtu lētāka un ērtāka. Notikumi ar AS „PNB banka  lika pārskatīt finanšu politiku un ierobežot resursu apjomu komercbankās. Pašvaldības budžeta izpildei tika atvērti norēķinu konti Valsts kasē ieņēmumu saņemšanai un izdevumu veikšanai. Kredītiestādēs norēķinu konti saglabāti vienīgi budžeta ieņēmumu iekasēšanai. Budžeta izpildītāji kredītiestāžu norēķinu kontos iekasētos ieņēmumus pārskaita uz Valsts kases kontiem vienu reizi nedēļā vai biežāk, ja ieņēmumi norēķinu kontā pārsniedz  euro. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem iestādēm tiek piešķirta uz Valsts kases kontiem. 
 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 9.gada budžets euro  

 2019.gads plāns (euro) preciz.pl.(euro) izpilde (euro) 

Resursi izdevumu segšanai kopā  124 850 536 147 355 974 152 893 276 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 14 142 183 14 142 183 14 142 183 Pamatbudžeta ieņēmumi 94 110 481 114 559 185 121 923 818 
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Speciālā budžeta ieņēmumi 2 691 475 2 616 536 2 615 117 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 0 226 711 234 080 Saņemtie aizņēmumi 13 906 397 15 811 359 13 978 078 

 

Kopbudžeta izdevumi, saistības, 
ieguldījumi kopā  

 

124 850 536 

 

147 075 783 

 

134 029 180 Pamatbudžeta izdevumi 117 369 829 138 395 412 125 387 732 Speciālā budžeta izdevumi 3 887 221 3 812 282 3 810 863 Izdevumi no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 19 712 246 423 211 896 Aizņēmumu un līzingu atmaksa 3 191 922 4 239 814 4 236 837 Ieguldījumi pamatkapitālā 381 852 381 852 381 852 

Naudas līdzekļu atlikums gada 
beigās 0 280 191 18 864 096 

 Pas valdī bas pamatbudz eta, specia la  budz eta, ziedojumu faktiska  izpilde sasta dī ja 
   euro. Kopbudz eta ien e mumi ir par .  milj.euro liela ki, salī dzinot ar ieprieks e jo pa rskata periodu, nodokl u ien e mumu un transfertu ien e mumu pieauguma rezulta ta .  

 

3.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

Ieņēmumi 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

izpilde   

(euro) 

izpilde   

(euro) 

izpilde   

(euro) 

plāns 

(euro) 

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā, 
t.sk. 

90 071 

661 

104 330 

839 

121 923 

818 

100 553 

147 Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.:  45 686 960 45 269 036 49 944 772 40 713 474 

- Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 40 968 219 40 628 293 44 567 927 37 358 182 

- Īpašuma nodokļi 3 552 549 3 272 698 3 941 912 2 846 292 

- Azartspēļu nodoklis 339 452 417 390 439 786 88 000 

- Dabas resursu nodoklis * * * 60 000 

- Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 
īpašuma 158 353 291 107 353 837 0 

- Valsts pašvaldību  
nodevas un maksājumi 116 479 134 941 139 244 120 000 

- Sodi un sankcijas 79 343 102 530 115 470 90 000 

- Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 263 882 180 248 69 216 33 000 

- Ieņēmumi no pašv. nekust. 
īpašuma  pārdoš. 208 683 241 829 317 380 118 000 
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 111 489 3 388 118 3 493 612 3 799 189 Ārvalstu finanšu palīdzība 39 073 127 745 232 972 176 057 Transferti kopā, t.sk.: 41 234 139 55 545 940 68 252 462 55 864 427 

- Valsts budžeta un atvasin. 
publisko personu transferti 25 049 593 37 438 122 44 439 998 24 468 868 

- Maksājumi no PFIF un 
papildu dotācijas 15 363 753 17 210 560 22 250 794 28 036 443 

- Pašvaldību budžetu transf. 820 793 897 258 1 561 670 900 000 

- Mērķdotācijas pašvaldības 
autoceļu ielu  fondam * * * 1 880 150 

- Mērķdotācijas pasažieru 
pārvadājumiem * * * 578 966 

* No .gada likvidēts pašvaldību speciālais budžets. Speciālā budžeta ieņēmumi – mērķdotācija autoceļiem, 
dabas resursu nodokļa ieņēmumi, citi ieņēmumi ir iekļauti pašvaldības pamatbudžetā.  

 Pamatbudz eta ien e mumi san emti    euro apme ra . No tiem, nodokl u un nenodokl u ien e mumi sasta dī ja     euro jeb . % no pamatbudz eta ien e mumiem. To apjoms, salī dzinot ar ieprieks e jo periodu, ir pieaudzis par .  milj.euro.  
 

. . . att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

 Iedzī vota ju iena kuma nodoklis ir galvenais nodokl u ien e mumu avots, un ta  ī patsvars pas valdī bas pamatbudz eta  sasta dī ja  .  %  -     euro, tai skaita  san emts ieprieks e ja  gada nesadalī tais iedzī vota ju iena kuma nodokl a atlikums    euro.  .gads iezī me ja s ar ieve rojamu iedzī vota ju iena kuma nodokl a ien e mumu pa rpildi – %. Ieprieks  nozī mī gas iedzī vota ju iena kuma nodokl a pa rpildes bija ve rojamas ., .gados. 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, kas turpina ja s arī  .gada . .gada  iena kumiem lī dz  euro me nesī  tika palielina ts neapliekamais diference tais minimums, 
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palielina ts atvieglojums par apga dī ba  esos u personu, palielina ts pensiona ra neapliekamais minimums.    Nekustama  ī pas uma nodokl a ī patsvars pas valdī bas pamatbudz eta  sasta dī ja ,  procentus. Pamatojoties uz izstra da to prognozi, pas valdī bas budz eta  ien e mumi bija pla noti 
   euro apme ra , izpilde sasta dī ja    euro. .gada  tika iekase ti ieprieks e jo gadu nekustama  ī pas uma nodokl a para di   euro apme ra .  .gada .janvārī stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā . Saistošo noteikumu mērķis - sakārtot pilsētas vidi un motivēt Daugavpils iedzīvotājus deklarēties faktiskajā dzīvesvietā. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem no .gada  .janvāra nekustamā īpašuma nodokļa likme , % apmērā tiek piemērota dzīvokļiem, individuālajām dzīvojamajām mājām, kā arī dārza mājām vasarnīcām  ar kopējo platību virs  kvadrātmetriem, ja objektā  uz taksācijas gada sākumu dzīvesvieta netika deklarēta nevienai personai. Dārza mājām vasarnīcām  ar kopējo platību  -  kvadrātmetri, kurās taksācijas gada sākumā dzīvesvieta netika deklarēta nevienai personai, tiek piemērotas diferencētas nodokļa likmes atkarībā no objekta kadastrālās vērtības un platības. Likme , % apmērā tiek piemērota arī jaunbūvēm, kurām beidzās būvatļaujas derīguma termiņš. Tika  paplašinātas objektu kategorijas, kurām tiek piemērota  paaugstināta nodokļa likme % apmērā – zemes vienībām vai to daļām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi saņemti   786  euro apmērā. Azartspēļu  nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli  noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no azartspēļu nodokļa līdz . gadam % apmērā tika ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet % apmērā tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Ar . gada . janvāri valsts pamatbudžetā tiks skaitīti % no šiem azartspēļu nodokļa ienākumiem, bet pašvaldību budžetā – 5%.   Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā iekasēti  147 euro apmērā. No darījumiem ar īpašumiem  tika iekasēti  380 euro. Atbilstoši   likumam Par nodokļiem un nodevām  un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā , iekasētas valsts pašvaldību  nodevas  244 euro apmērā. Lielākie nodevu ieņēmumi ir nodevas par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personas apliecinošos dokumentos, nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu,  nodevas par tirdzniecību publiskajās vietās. Naudas sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem saņemti   euro apmērā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi sastādīja  216  euro. Apstiprinot pašvaldības budžetu netika plānoti ieņēmumi no dividendēm, jo to lielums kļūst zināms tikai pēc kapitālsabiedrību saimnieciskā gada pārskata rezultātiem. .gadā saņemtas dividendes   837 euro, tai skaitā no AS „Specializētais autotransporta uzņēmums , SIA „Labiekārtošana–D , SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts , SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika , SIA „Parkings-D , SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija . Pašvaldības budžeta iestādes saņēma ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, ārvalstu finansu palīdzības   726 584 euro apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa par bērnudārzu audzēkņu ēdināšanu, ieņēmumi par 
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nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs pensijas  un citi ieņēmumi.  Transfertu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā saņemti  252 462 euro apmērā. Pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, pirmklasnieku un ceturtklasnieku ēdināšanai, mācību līdzekļu iegādei, asistenta pakalpojumiem, sociālā atbalsta programmām, atskurbšanas pakalpojumu daļējai kompensācijai un citiem izdevumiem saņemti   115 355  euro. Projektu īstenošanai saņemti  324 643 euro. Starp lielākajiem projektiem var minēt Smiltenes ielas un divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība, Inženierarsenāla  ēkas restaurācija, Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana  atbilstoši mūsdienīgām prasībām, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola  
izveidošana par Profesionālās izglītības kompetenču centru un infrastruktūras modernizācija, Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība, II kārta un citi projekti. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātā saņemtas dotācijas 22 250 794 euro, tai skaitā  .gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda   euro apmērā. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā tika izmantotas nodokļu ieņēmumu prognozes, 
kuras bija par pamatu, apstiprinot Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 
2019.gadam.  

 

. . .att. Pamatbudžeta ieņēmumi .g.- 9.g.  milj.euro  

 Pamatbudz eta izdevumi pa rskata gada  sasta dī ja    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 , %, pilse tas teritorijas un cel u labieka rtos anai, vides pasa kumiem, infrastruktu ras objektu saka rtos anai, sabiedriska  transporta dote s anai – . %, socia lajai palī dzī bai, pabalstiem un socia lo iesta z u darbī bai  - . %, kultu ras un sporta atbalstam – , %, pa re jiem izdevumiem – . %. Pamatbudz eta izdevumi ir par .  milj.euro liela ki neka  gadu ieprieks .  



 

34 

 

DAUGAVPILS.LV 

3.1.3.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 9.gadā 

 Analize jot izdevumu struktu ru funkciona la  griezuma , pa rskata gada  visstrauja k augus i izdevumi ekonomiskajai darbī bai. 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.  Ēiropas Savienī bas un citu finans u instrumentu lī dzfinanse to projektu  realiza cijai tika izlietoti .  milj.euro.  Projektu finanse s ana tika nodros ina ta no Ēiropas Savienī bas lī dzekl iem, a rvalstu finans u palī dzī bas, pas valdī bas dota cijas no vispa re jiem ien e mumiem, naudas lī dzekl u atlikuma gada sa kuma  un aizn e mumiem.  .gada  pabeigti vaira ki ĒRAF projekti, kas ve rsti gan uz energoefektivita tes paaugstina s anas pasa kumiem, gan uzn e me jdarbī bas vides saka rtos anu un attī stī bu. SAM . . . ietvaros tika realizēts projekts Degradēto rūpniecisko teritoriju 
reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās  - I kārta , kura ietvaros sakārtota un attīstīta uzņēmējdarbības uzsākšanai Daugavpils pilsētas Čerepovas degradētā 
teritorija. SAM . . . ietvaros realizēti projekti Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā , Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.  - Malu ielā  un Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas . vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā A , kuru ietvaros objektos tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – nosiltinātas ēkas fasādes, cokols, jumts, nomainīti esošie logi un durvis, uzstādīta ventilācija un modernizēta apkures sistēma, kā arī nodrošināta vides pieejamība. SAM . . . ietvaros pabeigti būvdarbi projekta Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija  ietvaros, kur tika izveidota ergonomiska mācību vide, atjaunojot ēkā inženiertīklus ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums  un 
veicot telpu remontu. Projekta realizācijas ietvaros vēl tiks iegādāts IKT mēbeļu aprīkojums.   ĒKII projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils .PII  ietvaros pabeigti būvdarbi Daugavpils .pirmsskolas izglītības iestādē, kur tika veikti ēkas fasādes, cokola, jumta siltināšanas darbi, uzstādīta ventilācijas iekārta ar rekuperācijas sistēmu, 
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atjaunota apkures sistēma un uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai un objektā pielāgota vides pieejamība. Pārskata gadā tika pabeigti vairāki infrastruktūras objektu būvniecības darbi. Starp tiem, promenāde Jauno Stropu mikrorajonā – komplicēts infrastruktūras objekts Daugavpils pilsētā ar kopējo platību gandrīz  m2  un peldošā interaktīvā atpūtas zona Stropu mikrorajonā,  Jātnieku skvērs  Ķīmiķu mikrorajonā - labiekārtotā teritorija parks  ar platību gandrīz  m2. Vairāku investīcijas projektu realizācija tika atlikta uz nākamajiem gadiem, piemēram, Aizpilsētas parka un Zelinska skvēra labiekārtošanas darbi,  sporta bāzes „Dzintariņš  būvprojekta izstrāde, infrastruktūras uzlabošanas darbi Ģimenes atbalsta centrā/patversmē, kapličas ēkas projektēšana, Novadpētniecības un mākslas muzeja infrastruktūras modernizācijas projekta izstrāde, Kultūras pils sporta zāles būvdarbi, Daugavpils .vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošana, inženiertīklu nomaiņa un ierīkošana un citi investīciju projekti.   Ar pagājušā gada .maiju Daugavpilī ir būtiski samazinājies siltumenerģijas tarifs akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli  klientiem. Tā rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi, kas bija paredzēti apmaksai par patērēto siltumenerģiju.  
 

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi  
pēc valdības funkcijām   7. – 2020.g. 

Izdevumu kategorija 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

izpilde 

(euro) 

izpilde 

(euro) 

izpilde 

(euro) 
plāns (euro) Vispārējie valdības dienesti 4 255 948 4 594 625 

5 871 301 7 701 958 Sabiedriskā kārtība un drošība 
1 991 770 2 412 389 

2 408 579 2 642 077 Ēkonomiskā darbība 12 335 026 20 088 452 
28 971 000 19 830 408 Vides aizsardzība 2 270 313 2 290 298 

2 717 392 3 185 197 Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
6 014 496 7 196 684 

7 570 289 11 210 766 Veselība 170 412 1 037 429 
579 266 447 829 Atpūta, kultūra un reliģija 8 885 671 9 469 999 

11 032 029 15 168 863 Izglītība 42 622 238 51 240 628 
55 541 293 51 120 493 Sociālā aizsardzība 9 178 558 9 736 709 
10 696 583 13 228 792 

Izdevumi kopā 87 724 432 
108 067 

213 

125 387 

732 

124 536 

383 
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 7.-2020.g. 

pēc ekonomiskās klasifikācijas  

Izdevumu kategorija 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

izpilde 

(euro) 

izpilde 

(euro) 

izpilde 

(euro) 
plāns (euro) Atlīdzība 41 018 541 45 440 375 48 466 202 46 561 985 

Preces un pakalpojumi 20 524 247 22 065 513 24 004 174 29 712 071 Subsīdijas un dotācijas 6 331 367 7 893 158 7 260 386 8 624 652 

Procentu izdevumi 3 421 524 2 910 6 000 Sociālie pabalsti 4 807 593 4 554 584 4 516 745 5 428 286 Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

315 154 360 540 4 189 971 846 183 Pamatkapitāla veidošana 14 360 459 26 968 730 36 274 928 33 357 206 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 
principa  

0 0 672 416 0 Kapitālo izdevumu 
transferti 

363 650 783 789 0 0 

Pavisam 87 724 432 
108 067 

213 

125 387 

732 

124 536 

383 

 

. . .att. Pamatbudžeta izdevumi .g.- 9.g. 
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3.2. LĪDZDALĪBA KOMERSANTU PAŠU KAPITĀLĀ .gada  Daugavpils pilse tas dome   euro ieguldī ja kapita lsabiedrī bu pamatkapita la  - SIA „Daugavpils lidosta    euro un SIA „Daugavpils u dens    
euro. 

 

3.3. 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  procentus no pas valdī bas ka rte ja  saimnieciska  gada budz eta kopapjoma pamatbudz eta ien e mumi bez me rk dota cija m .  Pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai, Daugavpils dome bija iecerējusi .gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, piesaistīt kredītresursus - izglītības iestāžu,  ceļu un to kompleksa investīciju projektiem. Ierobežoto aizņemšanās limitu dēļ, kreditēšanās investīciju projektu realizācijai kļuva neiespējama izņemot ĒS projektus . Lai neapturētu investīciju projektus, pašvaldība veica budžeta grozījumus, pārskatot un samazinot izdevumus citām aktivitātēm. Pa rskata gada  Daugavpils pilse tas dome san e ma aizn e mumus    euro apme ra  un veica aizn e mumu atmaksu    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 

Rādītājs 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads* Pavisam* 

Aizņēmumi 4 164 122 3 567 640 3 303 143 4 020 403 68 148 841 

Galvojumi 659 894 656 466 659 471 840 490 22 519 107 Citas ilgtermiņa saistības 
1 544 423 2 418 363 2 427 381 4 095 466 8 380 087 Ilgtermiņa saistības kopā 
6 368439 6 642 469 6 389 995 8 956 359 99 048 035 

Saistību apmērs %  
perioda beigās 

10.16 9.94 9.00 11,86 X 

    *dati no saistošajiem noteikumiem par .gada pašvaldības budžetu  
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3.4. SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Ieņēmumi 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

izpilde   

(euro) 

izpilde   

(euro) 

izpilde   

(euro) 

Speciālā budžeta ieņēmumi kopā, t.sk. 
2 408 320 2 644 419 2 615 117 

Dabas resursu nodoklis 
295 210 340 920 256 364 Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu 

(ielu) fondam 1 702 195 1 751 664 1 778 156 Mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem 396 673 525 302 574 123 Pārējie ieņēmumi 
14 242 26 533 6 474 

 No .gada tiks likvide ts pas valdī bu specia lais budz ets. Specia la  budz eta ien e mumi – me rk dota cija autocel iem, dabas resursu nodokl a ien e mumi, citi ien e mumi bu s iekl auti pas valdī bas pamatbudz eta .  
 

Speciālā budžeta izpilde 9.gadā  
 

 

Atlikums pārskata 
perioda sākumā, euro 

Ieņēmumi, 
euro 

Izdevumi, 

euro 

Kopā 1 195 746 2 615 117 3 810 863 

Dabas resursu nodoklis 56 013 256 364 312 377 Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu 
(ielu) fondam 

1 114 179 1 778 156 2 892 335 Mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem 

14 442 574 123 588 565 Pārējie ieņēmumi 11 112 6 474 17 586 

   Dabas resursu nodokļa ieņēmumi tika novirzīti atkritumu savākšanai, izvešanai no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācijai– 58720 

euro, biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu, sanitāro konteineru nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai  euro, ūdens paraugu ņemšanai Daugavpils pilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens 
kvalitātes parametriem, bakterioloģisko un ķīmisko izmeklējumu veikšanai  – 2201 euro, esošo peldvietu zemūdens apsekošanai un uzkopšanai – 9529 euro,  Lielā Stropu ezera pieguļošās teritorijas atjaunošanai un uzkopšanas pasākumiem - 4829 euro, latvāņu audžu 
likvidēšanai invazīvo sugu izplatības areāla samazināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā – 1423 euro, putnu būru izgatavošanai un uzstādīšanai – 1779 euro, meža uzkopšanai un meža vides aizsardzībai – 6534 euro, neatliekamo pasākumu veikšanai ūdens virsmas attīrīšanā no naftas produktu piesārņojuma Šūņupē – 8867 euro, pludmales paplašināšanas darbiem Lielā Stropu ezera krastā – 19901 euro, peldvietas izveidei Ogres 
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ielas rajonā, rekreācijas un aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšanai – 18419 euro, teritorijas revitalizācijas darbiem Artilērijas ielas rajonā – 6300 euro, labiekārtošanas darbiem Baldones ielas rajonā – 11367 euro, Lielā Stropu ezera piekrastes stiprināšanai hidroloģiskās un eolās ietekmes rezultātā radītās erozijas mazināšanai – 12058 euro, pārējiem darbiem – 

4826 euro. Dabas resursu nodokļa neizlietoto līdzekļu iekšējais transferts starp pašvaldības budžeta veidiem sakarā ar speciālā budžeta likvidēšanu no .gada – 109324 euro. Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētā valsts budžeta Valsts autoceļu fonda 
programmas mērķdotācija .gadā  376 610 euro apmērā tika izlietota pilsētas ielu seguma atjaunošanas darbiem,  bedrīšu remontiem, būvprojektu izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai un citiem darbiem.  Autoceļu fonda neizlietoto līdzekļu iekšējais transferts starp pašvaldības budžeta veidiem sakarā ar speciālā budžeta likvidēšanu no 
2020.gada – 515725 euro. Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta AS Daugavpils satiksme  zaudējumu kompensēšanai   euro apmērā. No valsts budžeta tiek kompensēta personu ar I vai II grupas invaliditāti, personu līdz  gadu vecumam ar invaliditāti un personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz  gadu vecumam ar invaliditāti pārvadāšana  un zaudējumu kompensācija pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas. Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi novirzīti zaļumstādījumu atjaunošanai  euro apmērā, pārējiem īpaši iezīmētiem mērķiem   euro apmērā. 

 

3.5. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 

Ieņēmumi 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

izpilde   

(euro) 

izpilde 

(euro) 

izpilde 

(euro) 

 

Ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi  25 286 6 321 234 080 

 Daugavpils pilsētas pašvaldība .gadā saņēma ziedojumus   euro apmērā, tai skaitā:  
- sociālo struktūru un pasākumu atbalstam fiziskas personas ziedoja – 3655 euro;  

- sportistu atbalstam ziedoja biedrība „Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padome  -   450 euro,  

- kultūras  atbalstam ziedoja  ASV Vēstniecība  – 3676 euro, B.Lurie art fondation – 23913 

euro, fiziska persona -  200000 euro, 

- bērnu brīvā laika un atpūtas pasākumu organizēšanai sociālo pakalpojumu centra „Priedīte  audzēkņiem ziedoja – SIA „Premium Logistic  – 1400 euro, AS „Bigbank  – 426 

euro, privātpersonas ziedoja – 560 euro. 
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4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU, KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBĪBAS 
REZULTĀTI 

4.1. IZGLĪTĪBAS NOZARE 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes DPIP  padotībā ir Daugavpils pilsētas pašvaldības  pirmsskolas un  vispārējās izglītības iestādes,  profesionālās un  interešu izglītības iestāde. .gadā pilsētā darbojās  vidējās izglītības iestādes un  pamatskolas, kuras apmeklēja 9189 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4697 bērni, Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība  BJC „Jaunība  sniedza interešu izglītības iespējas 2728 

izglītojamajiem.  Pilsētas izglītības iestādēs ienāca jaunie skolotāji: augstskolās pedagoga specialitātes ieguva un darbu uzsāka vai turpina  jaunie speciālisti. .gadā DPIP un tās padotības iestāžu darbs tika plānots un īstenots atbilstoši 
2018.gada 13.decembrī apstiprinātajai Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijai .-2025.gadam.  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 .gada .decembri reģistrēti  bērni vecumā līdz  gadiem, lielākā daļa no kuriem gaida vietu noteiktā iestādē.  Ņemot vērā vecāku pieprasījumu, uz esošo grupu materiāli tehniskās bāzes mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs tika palielināts grupu skaits, kurās izglītības programma tiek īstenota latviešu valodā – no .gada .septembra darbojas  šādas grupas. Pašvaldība ir maksimāli nodrošinājusi sabiedrības pieprasījumu speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā: pilsētā strādā  speciālās pirmsskolas izglītības grupas, kas nodrošina agrīno korekcijas darbu bērniem ar īpašām vajadzībām. Katrā pirmsskolas izglītības iestādē ir pieejams skolotājs logopēds, kurš veic korekcijas darbu ar bērniem ar runas traucējumiem. Vairākas pirmsskolas izglītības iestādes ieviesušas 
e-žurnālu.  Pilsētas izglītības iestādes turpināja realizēt iepriekš licencētās vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kā arī izglītības programmas ar padziļinātu priekšmetu apmācību: .vidusskolā – programma ar padziļinātu dabaszinību apguvi, Centra vidusskolā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, .vidusskolā – ar padziļinātu angļu valodas apguvi, Vienības pamatskolā – ar padziļinātu latviešu valodas apguvi, Krievu vidusskolā-licejā – ar padziļinātu matemātikas apguvi, Saskaņas pamatskolā – ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi, bet .vidusskolā jau no .klases datorzinību apguve. Profesionāli orientēta virziena programmas tiek īstenotas . un .vidusskolā, kā arī Krievu vidusskolā-licejā.  Izglītības iestādes īsteno arī izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā. Šāda integrācija notiek J.Raiņa 
Daugavpils .vidusskolā, .pamatskolā, . un .vidusskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Vienības pamatskolā. J.Raiņa Daugavpils .vidusskola licencēja jaunu programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Notiek tālākā izglītības iestāžu, kas var 
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īstenot speciālās izglītības programmas, tīkla sakārtošana atbilstoši aktuālām normatīvo aktu prasībām.  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 IZM  Valsts izglītības satura centrs skolēnu CĒ rezultātus izsaka procentuāli atbilstoši skolēna sekmīgi paveiktā 
darba apjomam. DPIP, apkopojot 2018./201 .mācību gada Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu CĒ rezultātus, īpaši atzīmēja augstu rezultātu virs %  īpatsvaru: Krievu vidusskolā-licejā to uzrādīja , % absolventu, Valsts ģimnāzijā – , %, .vidusskolā – 

67,68% absolventu.  

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Ata Kronvalda fonda Latvijas talantīgo skolēnu sasniegumu reitingā par ./ .mācību gadu „lielo  skolu grupā ieguva .vietu un balvu „Lielā Pūce , kā arī  pilsētas pedagogi ieguva N.Rancāna balvu. LR Ministru prezidenta Atzinības rakstu saņēma  divpadsmito klašu absolventi, bet Daugavpils pilsētas domes Atzinības rakstus –  absolventi, savukārt  skolēni saņēma 
Latvijas Simtgades stipendiju.  Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalījās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniskās pētniecības darbus, piedalījās interešu izglītības konkursos un startēja sporta sacensībās. Ar DPIP Goda rakstu par sasniegumiem šajos pasākumos tika apbalvoti  skolēni. .gadā  Daugavpils skolēni ir kļuvuši par starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem, valsts olimpiādēs ir iegūtas  godalgotas vietas, Latgales novada olimpiādēs –  pirmās vietas, valsts un novada konkursos – 45 godalgotas vietas, valsts mūzikas konkursos –  pirmās vietas. Latgales un Latvijas .skolēnu zinātniskās pētniecības konferencēs ir iegūtas  godalgotas vietas. Sporta sacensībās godalgotas vietas ir izcīnījušas  komandas un  individuāli startējuši skolēni. Interešu izglītībā notikušajos konkursos, sacensībās un skatēs  kolektīvi ir ieguvuši godalgotas vietas valstī. Par skolēnu sagatavošanu dažāda līmeņa olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām DPIP Goda rakstu saņēma  pedagogi.  Pilsētas izglītības iestādēs tika īstenotas interešu izglītības programmas atbilstoši  
interešu izglītības veidiem: pulciņos darbojās  izglītojamie, no tiem lielākā daļa – 3244 – kultūrizglītības programmās, 334 – citās izglītojošās programmās, 470 – sporta izglītības programmās,  – jaunatnes darba programmās,  – tehniskās jaunrades programmās 
un 86 – vides izglītības programmās.  Vairāki pasākumi tika vērsti uz to, lai sagatavotos pārejai uz mācībām latviešu valodā pamatskolas posmā, sākot no .gada septembra, un, lai sagatavotu skolēnus valsts pārbaudes darbiem latviešu valodā, sākot no .gada. Izglītības metodiķiem sadarbojoties tika organizētas mācīšanās grupas matemātikas un vēstures skolotājiem „No eksāmena .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 .-2021.gadam, paredzot pasākumus problēmu risināšanā. Tika veicināta skolu individuālā pieeja un autonomija problēmu risināšanā, skolu komandas darbs. Pirmsskolas izglītības iestādes tika mudinātas projektēt pāreju uz bilingvālās izglītības modeļiem, kuri paredz vai nu iedziļināšanos valodas vidē, vai nu paralēlu divu valodu lietojumu.  
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No .gada .septembra pirmsskolas sāka īstenot jaunās vadlīnijas, kurās paredzēts latviešu valodas īpatsvara palielinājums mācību procesā, bet skolas licencēja jaunus stundu plānus, paredzot latviešu valodas īpatsvara palielinājumu .- .klasēs. Skolēnu atbalstam, pamatojoties uz skolu izstrādātajiem stratēģiskajiem plāniem, no .gada .februāra līdz .gada .augustam, lai nodrošinātu atbalstu .- .klašu skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem latviešu valodā vēsturē un matemātikā. Skolotājiem tika sniegts metodiskais atbalsts, rīkojot seminārus pēc skolu pieprasījuma, kopā organizēti  metodiski semināri par latviešu valodas un satura integrētu apguvi. Lai sniegtu atbalstu izglītības iestāžu vadībai pārejas sagatavošanā uz mācībām latviešu valodā, tika organizēts konsultatīvais seminārs ar IZM speciālistu piedalīšanos. Sadarbībā ar DPIP psiholoģi tika novadīti vairāki semināri .klašu vecākiem „Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam mācībās , kuros skaidroti jautājumi par mācībām latviešu valodā. Notika tikšanās ar vecākiem cikla „Atklātais dialogs  ietvaros par pāreju uz mācībām latviešu valodā sākumskolā.  
DPIP metodiķi izglītības jomā aktīvi iesaistījās pedagogu tālākizglītības darbā, lai veicinātu projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā  ideju izpratni dažādās pedagogu grupās. ./ .mācību gadā organizēti semināri mācību priekšmetu skolotājiem, 

pirmsskolas pedagogiem, direktoru vietniekiem izglītības jomā, kā arī izglītības iestāžu vadītājiem. Izglītības metodiķi piedalās arī jaunā mācību satura apspriešanā un jaunu mācību līdzekļu veidošanā. Aktīvi notika darbs karjeras izglītības jomā. Izglītības pēctecības un skolēnu interešu pilnveides nodrošināšanai sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāli tika organizēta Daugavpils inženierzinātņu skola, kur skolēniem bija iespējas apgūt padziļinātas zināšanas un darboties praktiski tādās jomās kā mehānika, elektronika u.c., savukārt sadarbībā ar Daugavpils Universitāti jau sesto reizi skolēniem tika organizēta „Jauno uzņēmēju skola , kurā iesaistījās  skolēni. Lai izpētītu darba vidi un gūtu priekšstatu par profesiju pārstāvju ikdienu un sevis izvēlēto profesionālo jomu, skolēni piedalījās karjeras izglītības akcijā „Ēnu diena  un „Karjeras nedēļas  aktivitātēs. Attīstot skolēnos uzņēmējprasmes,  skolu skolēni iesaistījās biznesa izglītības programmā „Skolēnu mācību uzņēmums . Turpinās ĒSF fonda projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs  īstenošana  Daugavpils vispārizglītojošās skolās. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz .gada .maijam.  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  skolas, savukārt Latvijas Veselību veicinošo skolu tīklā iesaistījušās 15 Daugavpils pilsētas izglītības iestādes – 10 skolas un  pirmsskolas izglītības iestādes.  .gadā ĒS projektu programmas izglītībā Erasmus+ (2014-2020) DPIP un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm kopumā apstiprināti projekti par kopējo summu 
712699 euro, kuri tiks īstenoti dažādos termiņos –2 gadi) un pievienosies jau īstenojamajiem, iepriekšējā gadā atbalstītajiem. Izglītības iestādēm Ērasmus+ ir atbalsts mobilitātēm un inovācijām izglītībā, veicina labās prakses apmaiņu starp ĒS valstīm un ĒS kandidātvalstīm. DPIP ir IZM sadarbības partneris projektā „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība . . . specifiskā atbalsta mērķa Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 



 

43 

 

DAUGAVPILS.LV 

iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  . . . .pasākums „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai , kura mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus  projekta ilgums ir no .gada janvāra līdz .gada .maijam. Projektā piedalās Daugavpils pilsētas  vispārizglītojošās izglītības iestādes (3. un 15.vidusskola, Centra vidusskola, J.Raiņa Daugavpils .vidusskola, Krievu vidusskola-licejs, 11.pamatskola, Saskaņas un Vienības pamatskola . No .gada septembra Latvijas skolās tiek īstenota programma „Latvijas skolas soma . „Latvijas skolas somas  programma, kurai veltīts % no simtgades budžeta, ir centrālā Latvijas simtgades iniciatīva. „Latvijas skolas somas  finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem līdz .gada beigām , vienlaikus nodrošinot tā ilgtspēju arī pēc 021.gada. No .gada  Daugavpils skolas Centra vidusskola, J.Raiņa Daugavpils .vidusskola, ., ., ., .vidusskola, Vienības pamatskola un .pamatskola  iesaistījās arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Ēiropas Sociālā fonda Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība  . . .specifiskā atbalsta mērķa Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus  projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai . Projekts tiks īstenots līdz .gada .decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no . līdz .klasei.  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 laikā, lai sekmētu mācību procesa kvalitātes paaugstināšanu, 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. Šajā gadā bija iesācies sagatavošanās darbs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ar ko ir izskaidrojums arī audzēkņu skaita palielināšanās kultūrizglītības programmās. Radošo ceļu uz Svētkiem iesāka pilsētas izglītības  tautas deju grupas,  kori,  mūsdienu deju grupas, vairāki mazie mūzikas kolektīvi, pūtēju orķestris, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu grupas. 
BJC Jaunība  pulciņos darbojās  audzēkņi, no tiem kultūrizglītības programmas apguva  audzēkņi, tehniskās jaunrades programmās – , sporta programmās – 2300, mikrorajonu bērnu klubos pulciņu nodarbībās iesaistījušies  audzēkņi. Ar .gada .septembri BJC „Jaunība  ieviesa e-klasi.  Interešu izglītības jomā tika rīkoti pilsētas skolām organizēti pasākumi, apmeklēti informatīvi un izglītojoši semināri, valsts nozīmes pasākumi, konkursi, izstādes un sacensības, kurās audzēkņi pārstāv savu pulciņu, iestādi, pilsētu un valsti. Arī šajā mācību gadā BJC Jaunība  audzēkņi sasniedza augstus rezultātus.  Ar .gada .jūliju BJC Jaunība  pievienoja Daugavpils Inovāciju centru, kas paredz īstenot mūsdienīgas programmas skolotājiem un izveidot jauno mācīšanās vidi skolēniem, jo 
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jaunā pieeja mācību procesā paredz daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, attīstīt uzņēmējspējas, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, apgūt prasmes, kas būtu noderīgas profesionālajā dzīvē nākotnē, sevišķi dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un robotikā. Sadarbī ba  ar Daugavpils pilse tas domes Kultu ras pa rvaldi un Latvies u kultu ras centru tika organize ts Ziemassve tku pasa kums laba kajiem izglī tojamajiem, sadarbī ba  ar Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzeju izglī tojamie piedalī ja s La c ple s a dienas La pu ga jiena  un pasa kuma  Vienī bas laukuma , ka  arī  iesaistī ja s pilse tas sve tku pasa kumos. Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, nodrošinot pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu, .gadā organizēja  sēdes, kurās tika konsultēti un izvērtēti  izglītojamie.  DPIP veiktajiem pētījumiem ir pedagoģiska ievirze, tie analizē situāciju izglītības iestādēs, salīdzinot tās dinamiku gada griezumā. Pamatojoties uz pētījumiem, veikti secinājumi turpmākai darbības plānošanai. .gadā veikti pētījumi „Skolēnu ēdināšana  un „Skolas soma . Sadarbībā ar DU notika pētījums par Daugavpils pilsētas .klašu skolēnu stāju un fizisko īpašību rādītājiem Krievu vidusskolā-licejā . .gadā tika veikts Bērnu antopometrisko parametru un skolas vides pētījums Latvijā. Šis pētījums tiek realizēts Pasaules Veselības organizācijas Ēiropas bērnu aptaukošanās pārraudzības iniciatīvas ietvaros. Pētījumu organizēja Latvijas Republikas Veselības ministrijas padotības iestāde Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju. Pētījumā piedalījās . un .klases skolēni no divām pēc speciālas metodikas atlasītām Daugavpils skolām .pamatskola un .vidusskola .  Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu DPIP .gadā organizēja 
jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot –14 gadus veciem izglītojamajiem  darbavietas skolās, bet jauniešiem vecumā no  līdz  gadiem – 339 darbavietas izglītības iestādēs. Gada laikā pašvaldībā licencētas  neformālās un interešu izglītības programmas un pagarināts īstenošanas termiņš  programmām.   pilsētas iedzīvotājiem noorganizēti un novadīti Daugavpils pilsētas domes finansētie bezmaksas latviešu valodas kursi  stundu programmas ietvaros dažādos valodas zināšanu līmeņos.  DPIP Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina padotībā esošo izglītības iestāžu, izņemot Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola , finanšu plānošanu un uzskaiti. 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 % apmērā. No .gada .novembra bez maksas izglītības iestādēs tika ēdināti vispārējās izglītības iestāžu .-.klašu klātienes izglītojamie, kā arī vienu gadu – pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās. .gada vasarā tika pieņemti grozījumi valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem reglamentējošos normatīvajos aktos, kas 
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samazināja iespēju atstāt valsts finansējuma atlikumu nākamajam gadam, līdz ar to palielinot izdevumus pašvaldības budžetā .gadā. .gada  Daugavpils pilse tas pas valdī bas budz eta finanse juma me rk programmu ietvaros DPIP turpina ja realize ja me bel u un aprī kojuma atjaunos anas pasa kumus pirmsskolas izglī tī bas iesta de s. .gada  iepirkuma rezulta ta  tika nosle gts lī gums par elektroieka rtu piega di Daugavpils pilse tas izglī tī bas iesta de m, nosle gti lī gumi par me bel u piega di izglī tī bas iesta de m, veikta z alu ziju uzsta dī s ana, ka  arī  veikti citi bu tiski ieks e ja s vides uzlabojumi. .gada nosle guma  tika  iega da ti datoru komplekti pirmsskolas izglī tī bas iesta de m, iepirktas  mazbe rnu gultin as. Remontdarbu ietvaros DPIP ka  bu vniecī bas procesa dalī bnieks „Pasu tī ta js  piedalī ja s bu vdarbu realiza cija . .gada  tika realize ti s a di izglī tī bas iesta z u e ku un bu vju atjaunos anas/izbu ves darbi: 
- Daugavpils .vidusskolas aktu za les izbu ve; 
- sanita ro mezglu telpu apdares atjaunos ana un inz eniertī klu nomain a Daugavpils ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . un Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta z u e ka s; 
- telpu apdares atjaunos ana pe c energoefektivita tes projekta bu vdarbu ī stenos anas Daugavpils pilse tas . un .pirmsskolas izglī tī bas iesta des e ka s; 
- Daugavpils .vidusskolas e kas starpsta vu pa rseguma fragmenta demonta z a, jaunas konstrukcijas izbu ve; 
- apliecina juma kartes izstra de novecojus a  ieks e ja  apgaismojuma nomain as un uzlabos anas darbu veiks anai, ka  arī  darbu veiks ana saskan a  ar apliecina juma karti Daugavpils pirmsskolas izglī tī bas iesta de s; 
- veikta tehniska s dokumenta cijas izstra de un bu vdarbi telpu grupas atjaunos anai, pieme rojot to ratin kre slu lietota jiem, Daugavpils Stropu pamatskolas-attī stī bas centra gul amkorpusa .e ka ; 
- apliecina juma kartes izstra de un bu vdarbi Daugavpils Valsts g imna zijas e kas aprī kos anai ar moderno videonove ros anas siste mu;  
- nosle gts lī gums par bu vprojekta izstra di „Jumta nesos o konstrukciju pastiprina s ana Daugavpils Valsts g imna zijas dienesta viesnī cas e ka ; 
- veikti pasa kumi e kas Marijas iela  Ē piegul os a s teritorijas appludina jumu nove rs anai un piesle gs anai esos ajam kanaliza cijas tī klam;  
- tehniska s dokumenta cijas aktualiza cija un izpildī ti bu vdarbi ieks e ja  u densvada pa rbu vei Daugavpils pilse tas .pirmsskolas izglī tī bas iesta des pagrabsta va ; 
- pirmsskolas izglī tī bas iesta z u aprī kos ana ar kodu atsle ga m Daugavpils ., ., .specia la , ., ., ., ., ., ., Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta de ; 
- telpu ieks e jas apdares atjaunos anas darbi pe c energoefektivita tes pasa kumu ievies anas Daugavpils pilse tas . un .pirmsskolas izglī tī bas iesta de ; 
- tehniska s dokumenta cijas izstra de un bu vdarbi su kn u stacijas nomain ai Daugavpils pilse tas .pirmsskolas izglī tī bas iesta de . Sadarbī ba  ar Daugavpils pilse tas domes Attī stī bas departamentu notiek bu vdarbu realiza cija s a dos objektos: 
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- pabeigti bu vdarbi J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zijas e ku energoefektivita tes paaugstina s ana skolas korpusa  Marijas iela  Ē, tuvojas nobeigumam bu vdarbi sporta za les korpusa  objekta  Marijas iela  D; 
- pabeigti bu vdarbi objektos: „Daugavpils pilse tas vispa re ja s izglī tī bas iesta des e kas Jelgavas iela  A, Daugavpilī , energoefektivita tes paaugstina s ana un ma cī bu vides uzlabos ana , „Daugavpils Valsts g imna zijas materia li tehniska s ba zes un infrastruktu ras moderniza cija ; „ .pirmsskolas izglī tī bas iesta des rekonstrukcija par zemas energ ijas pate rin a e ku  un „ .pirmsskolas izglī tī bas iesta des e kas energoefektivita tes paaugstina s ana ; 
- uzsa kti bu vdarbi objektos „Daugavpils pilse tas vispa re ja s izglī tī bas iesta des e kas Para des iela  , Daugavpilī , pa rbu ve ma cī bu vides uzlabos anai  un „Daugavpils pilse tas pirmsskolas izglī tī bas iesta des Nr.  e kas Liepa jas iela  , Daugavpilī , energoefektivita tes paaugstina s anai ; 
- pabeigti bu vdarbi projekta „Daugavpils .vidusskolas e kas telpu vienka rs ota atjaunos ana, SAM . . .  ietvaros. Tika veikta telpu ieks e jas apdares atjaunos ana, elektroinstala cijas nomain a, ventila cijas siste mas ierī kos ana sporta za le , peldbaseina tehnolog isko ieka rtu nomain a, radiatoru nomain a; 
- tika veikti ieks e jas telpu apdares un elektroinstala cijas atjaunos anas darbi projekta „Daugavpils .vidusskolas e kas telpu vienka rs ota atjaunos ana  ietvaros, bu vdarbu gaita  atkla jas, ka  nepiecies ams veikt bu vkonstrukciju noturī bas nodros ina s anas darbus. Ieprieks  mine to iemeslu de l  telpu atjaunos anas darbi aizkave ja s un tiks pabeigti .gada . Tika uzsa kti bu vdarbi „Daugavpils .vidusskolas e kas bu vkonstrukciju noturī bas nodros ina s ana un blakus telpu atjaunos anai .  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. .gadā DPIP nodaļās un padotībā esošajās iestādēs atbilstoši apstiprinātajam iekšējo auditu plānam ir novērtēta iekšējās kontroles sistēma, kā arī organizētas tematiskas ārkārtas pārbaudes. Pārbaužu rezultātā tika sagatavoti ziņojumi un izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki, atbilstoši tiem DPIP un padotībā esošās iestādes veica nepieciešamos pasākumus savas darbības un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai. Atbilstoši Trauksmes celšanas likumam DPIP ir izstrādāta iekšējās trauksmes celšanas kārtība, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju ziņot par iespējamajiem pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.   
Latgales Centrālā bibliotēka turpmāk – LCB  un filiāles darbojās atbilstoši .gadā izvirzītajām prioritātēm un saskaņā ar apstiprināto darba plānu, kurā tika ietvertas attiecīgajā gadā veicamās aktivitātes un par tām atbildīgie darbinieki. .gadā LCB un tās filiālēs tika reģistrēti   aktīvie lietotāji .gadā – 17  lietotāji . Gada laikā LCB un tās filiāles fiziski tika apmeklētas   reizes .gadā –   apmeklējumi . Bērnu un jauniešu apmeklējums sastādīja   reizes. Attālināti 
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jeb virtuāli bibliotēkas pakalpojumus izmantoja   reizes. Lietotāji aktīvi saņem autorizācijas datus un, izmantojot profilu Mana bibliotēka , rezervē grāmatas, pagarina grāmatu lietošanas termiņu, pasūta grāmatas no citām bibliotēkām u.c.  Grāmatu un citu izdevumu izsniegums pārskata gadā sastādīja   izsniegumus .gadā –  . No kopēja izsnieguma skaita izsniegums bērniem līdz  gadiem sastādīja  57 izsniegumus. Pārskata gadā lietotājiem tika piedāvāts jauns pakalpojums – td e-GRĀMATU bibliotēka . Bibliotēkas autorizētajiem lietotājiem tīmekļa vietnē www. td.lv bezmaksas ir pieejams plašs e-grāmatu klāsts. Lietotāju ērtībai LCB mājaslapā tika izvietots baneris, kas nodrošina ērtu piekļuvu td e-GRĀMATU bibliotēkai.  LCB un tās filiāļu krājumi papildinājās ar grāmatām, periodiskajiem un citiem izdevumiem latviešu valodā un svešvalodās par kopējo summu ĒUR  . Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai sastādīja ĒUR  , tai skaitā grāmatām un citiem 
izdevumiem EUR 36 494, periodiskajiem izdevumiem EUR 9668. .gadā tika pabeigts Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekts Ģimenes digitālo aktivitāšu centru izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē . Projekta rezultātā bibliotēkā tika izveidots Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. Īpaša uzmanība tika veltīta Ģimenes digitālo aktivitāšu centra krājuma izveidei un attīstībai. Centra krājumā ir drukātas grāmatas, galda un datoru spēles, audiovizuālie un elektroniskie dokumenti.  Līdz ar centra atklāšanu tika ieviesti jaunie pakalpojumi dažādām lietotāju grupām, 
t.sk.: 

 Robotikas nodarbības / 2019.gadā –  nodarbības,  apmeklējumi; 
 d modelēšanas nodarbības / .gadā –  nodarbības,  apmeklējumi; 
 3d pildspalvu radošā darbnīca / .gadā piedalījās  dalībnieki; 
 Interaktīva ekskursija Iepazīsti un izmēģini centra sniegtās iespējas!  / .gadā 
120 ekskursijas  interesentiem, t.sk. citu pašvaldību un ārzemju grupām; 
 Interaktīvais burvju paklājs / Mobile Magic Carpet  ir ierīce, kas ļauj projicēt uz grīdas virsmas interaktīvas lietotnes ar sensoro vadību; 
 Digitālās mājturības nodarbības / .gadā nodarbības organizētas  pilotgrupām. Aktīvs darbs tiks uzsākts .gadā. Interaktīvais paklājs un digitālās mājturības komplekts tika iegādāti par Daugavpils pilsētas domes dāvinātajiem līdzekļiem, kurus pašvaldība izcīnīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība  republikas pilsētu grupā. Pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros, pārskata gadā tika iegādāti  datoru 
komplekti ar programmnodrošinājumu. Visi datori ir aprīkoti ar viedkaršu lasītājiem, kas nodrošina iespēju bibliotēku lietotājiem parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko 
parakstu. Aktīvi tika turpināts darbs, organizējot lietotāju apmācību. .gadā datorprasmes apguva  seniori. Šis pakalpojums ir loti pieprasīts senioru vidū. Kopš no . gada datorzinību pamatus bibliotēkā ir apguvuši  seniori. .gadā LCB ASV Informācijas centrs turpināja īstenot vairākas angļu valodas apmācības programmas:  

 „Angl u valodas pamatkurss senioriem   nodarbī bas,  apmekle jumi ; 
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 „Angl u valodas kurss lietota jiem ar prieks zina s ana m   nodarbī bas,  apmekle jumi . 
 „Angl u valodas pamatkurss iesa ce jiem   nodarbī bas,  apmekle jumi ; 
 angl u valodas sarunvalodas kluba programma News Club   nodarbī bas,  apmekle jumi . .gadā LCB un filiālēs tika novadīti  pasākumi – tikšanās ar autoriem, māksliniekiem vai citām radošām personām, grāmatu atvēršanas svētki, izstāžu atklāšanas pasākumi, literāri tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, bibliotekārās un novadmācības stundas; Digitālās nedēļas, Bibliotēku nedēļas, Dzejas dienu, Patriotu nedēļas u.c. pasākumi; Pārskata gadā LCB un filiālēs tika atklātas  mākslas darbu izstādes. Mākslas cienītājiem bija iespēja vērtēt kā profesionālo mākslinieku, tā arī amatiermākslas pārstāvju darbus. Izstādēs tika eksponēti gleznošanas, zīmēšanas, grafikas, kolāžas, tekstilkolāžas, gobelēna un krustdūriena izšuvumu tehnikā, jaukto mediju tehnikā darināti mākslas darbi 

u.c. Pārskata gadā tika īstenotas lasītveicināšanas programmas bērniem: 
 

 Lasītvecināšanas programma bērniem un bērnu vasaras nometņu grupām Skaistā vasara bibliotēkā .  .gadā programmā piedalījās  individuālie dalībnieki un  bērni no vasaras nometnēm;    
 

 Lasītveicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija . . gadā programmā piedalījās  dalībnieki; 
 

 Lasītveicināšanas programma bērniem Grāmatu starts . .gadā programmā ņēma dalību  ģimenes; 
 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītveicināšanas kampaņas Skaļās lasīšanas sacensība . .gadā sacensībās piedalījās  Daugavpils vispārizglītojošās skolas.  .gadā bibliotēka strādāja pie papildu līdzekļu piesaistīšanas, piedaloties projektu konkursos. Rezultātā tika realizēti VKKF finansētie projekti Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī. .kārta  un Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī!  

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas turpmāk Jaunatnes nodaļa  darbībā viens no prioritārajiem virzieniem ir neformālās izglītības un jauniešu nevalstisko organizāciju biedrību  atbalsts un popularizēšana.  .gadā vasaras laikā tika organizētas  nometnes, kuras varēja apmeklēt  bērni un jaunieši. Jauniešu vasaras nodarbinātības programmā, kuras mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas  –  gadīgo jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju attīstīt praktiskā darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo darba pieredzi, .gada vasarā pilsētas skolās un pašvaldības iestādēs kopumā tika nodarbināti   jaunieši. 
2019.gada vasarā Jaunatnes nodaļa sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoja pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs . Pasākumā varēja piedalīties skolēni vecumā no  līdz  gadiem ieskaitot , kuri mācījās un turpināja mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Daugavpils pilsētas dome .gada vasaras brīvlaika mēnešos pašvaldības iestādēs bija izveidojusi 79 darba vietas skolēniem. Jūnijā tika nodarbināti  skolēni, jūlijā –  skolēni, augustā – 27 skolēni. 
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Daugavpilī pārskata gadā bija organizēti  pasākumi, ko organizēja Jaunatnes nodaļa, tajos varēja atpūsties bērni un jaunieši vecumā no  gadiem līdz  gadiem. .jūnijā tika aizvadīta Bērnu aizsardzības diena Aktīva atpūta kopā ar ģimeni , otro reizi oktobrī tika organizēts starptautiskais hip-hop kultūras festivāls "Skill Deal". Septembrī notika arī ikgadējais jauniešu festivāls Artišoks . Dubrovina parkā darbojās radošās darbnīcas, izstādes, prezentācijas, sacensības un meistarklases. Pasākuma noslēgumā Dubrovina parku ieskandināja grupa BĒRMUDU DIVSTŪRIS , kura jau no pirmajām skaņām uzspridzināja  Daugavpili un festivāls noslēdzās ar diskotēku kopā ar viesi no Maskavas - DJ STYLĒZZ, kurš aizrāva visus daugavpiliešus. Jauniešu festivālu apmeklēja rekordliels skaits cilvēku – vairāk nekā  000. Ikgadēja tradīcija ir arī Zinību dienas ballīte Vienības laukumā. Visa vakara garumā daugavpilieši baudīja jauniešu priekšnesumus, svētku koncertu, atrakcijas un diskotēku. Zinību dienas svinības ieskandināja pasākuma Jauno dziedātāju, dejotāju konkurss Jaunatne var!  fināls. Savus muzikālos un deju priekšnesumus demonstrēja  jaunieši. .oktobrī Daugavpils cietoksnī notika jauniešu militāri patriotiskā spēle ,,Jaunie Latvijas sargi , ko organizēja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa un SIA Gimnasium .  Pavisam spēlē piedalījās  komanda gan no Daugavpils, gan citām Latgales pilsētām. Tāpat, kā jau ierasts decembrī, Jaunatnes nodaļa Daugavpils Universitātes jaunajā korpusā organizēja Ziemassvētku laboratorijas, kur dalībniekiem triju stundu garumā bija iespēja iesaistīties radošās aktivitātēs un apgūt jaunas prasmes  Ziemassvētku laboratorijās. Jaunatnes nodaļa organizē, popularizē un atbalsta Daugavpils pašvaldībā brīvprātīgo 
darbu. 2019.gadā Jaunatnes nodaļā tika reģistrēti  brīvprātīgie, kuri aktīvi piedalījās pasākumu organizēšanā, norisē un ieguva jaunas iemaņas, zināšanas un darba pieredzi. No kopējā brīvprātīgo skaita % bija puiši, bet % meitenes. Visvairāk brīvprātīgo piedalījās pasākuma „Artišoks  organizēšanā – piedalījās  jaunieši. Pārskata gada . decembrī kinoteātrī Silver Screen  notika brīvprātīgo godināšanas pasākums Brīvs un prātīgs , kura laikā tika apbalvoti visaktīvākie un labākie brīvprātīgā darba veicēji, kā arī organizācijas, kuras aktīvi izmantoja mājaslapu www.brivpratigie.lv, lai nodrošinātu veiksmīgu brīvprātīgā darba norisi. Vislielāko atzinību saņēma  aktīvākās Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas brīvprātīgā darba veicējas: Irina Šinkarenko, Ēvita Maliņa un Jekaterina Polgina. Kopumā pasākumā Brīvs un prātīgs  tika godināti  brīvprātīgie, kuri šī gada laikā aktīvi piedalījās pasākumos un veica brīvprātīgo darbu. Jaunatnes nodaļa turpināju darbu projektā PROTI un DARI! , kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras NVA  vai Valsts izglītības attīstības aģentūras VIAA  īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. . gadā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa projektā iesaistīja  jauniešus. Jaunatnes nodaļa koordinē Jauniešu neformālās izglītības centra darbību. Kopā 
2019.gada nogalē Jauniešu neformālās izglītības centrā darbojās 28 nevalstiskās organizācijas un realizētas  apakšprogrammas. 
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4.2. KULTŪRAS UN SPORTA NOZARE 

4.2.1. KULTŪRA . gadā Daugavpils pilsētā tika organizēti kultūras pasākumi, kuros piedalījās pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas – tai skaitā valsts SIA Latvijas koncerti , Daugavpils teātris, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Daugavpils Universitāte, Nacionālais kultūras centrs u.c. Pārskata gadā tika uzturēta interneta mājas lapa un facebook.com lapa, kur regulāri tiek ievietotas ziņas par Daugavpils pasākumiem un kultūras dzīves jaunumiem. Tas nodrošina plašākas iespējas informācijas apritei par kultūras dzīves aktualitātēm Daugavpilī. 
Lielākie kultūras pasākumi 9.gadā Daugavpils pilsētā: 

 XIII Daugavpils starptautiskais garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani  No . līdz . janvārim Daugavpilī notika XIII starptautiskais garīgās mūzikas festivāls "Sudraba zvani", kurā piedalījās aptuveni  dziedātāju solisti, ansambļi un koru dalībnieki  no Baltkrievijas, Čehijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Vācijas. 
 Grāmatas „Aiz azara bolti bārzi…  prezentācija . gada .janvārī Vienības nama Mazajā zālē Rīgas ielā a  notika grāmatas „Aiz azara bolti bārzi…  prezentācija. Grāmatas autore ir Anna Rancāne, izdevējs un idejas autors – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde. Grāmata ir dokumentāls stāsts par izcilās Latgales diriģentes un pedagoģes Terēzes Brokas dzīvi un neatsveramo ieguldījumu Latgales un Latvijas kultūrvides saglabāšanā un attīstībā. Grāmatas izdošanu atbalstīja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde un Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma . 
 „Plašā Masļeņica  Tuvojoties pavasarim, .martā, Daugavpilī Vienības laukumā norisinājās tradicionālais  pasākums – ieražu svētki, kas simbolizē ziemas beigas „Plašā Masļeņica . Svētku organizatori apmeklētājiem bija sagatavojuši folkloras kolektīvu koncertu, cienāšanu ar pankūkām un citiem gardumiem, spēles un citas izklaides, kā arī salmu lelles, kas simbolizē ziemu, dedzināšanu. Īpašu koncertprogrammu skatītājiem piedāvāja svētku viesi no Maskavas – folkloras ansamblis «Mатрё а-ART». 

 Solomona Mihoelsa dienas Daugavpilī No . līdz .martam Daugavpilī norisinājās ikgadējās Solomona Mihoelsa dienas, kas veltītas mūsu novadnieka, izcilā režisora, aktiera, pedagoga un sabiedriskā darbinieka dzimšanas dienai. To ietvaros norisinājās skolotāju tālākizglītības kursi "Teātra māksla skolās: dažādība un iespējas", atvērto durvju dienas un ziedu nolikšana pie piemiņas plāksnes Mihoelsa mājā Mihoelsa iela  u.c. pasākumi. 
 Otrās Lieldienas Vienības laukumā Otrajās Lieldienās, .aprīlī, Vienības laukumā notika pasākums „Nu atnāca Liela diena! , kura laikā bērniem bija sagatavots Daugavpils teātra aktieru uzvedums „Lieldienas Zaķu ciemā  un Lieldienu olu skaistuma konkursā. Paralēli notikumiem Zaķu ciemā bija atvērtas Lieldienu darbnīcas bērniem, kur varēs piedalīties olu ripināšanā, krāsošanā, kā arī olu kaujās. Turpinājumā klātesošos priecēja viesi no Rēzeknes – folkloras kopa „Vīteri . Savukārt noslēdza pasākumu Lieldienu zaķa brīvais mikrofons. 
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 Mākslas dienas No .aprīļa līdz .maijam Daugavpilī norisinājās ikgadējie Mākslas svētki „Māksla dienas , kuros kopumā bija iespēja apmeklēt vairāk nekā  dažādas izstādes, meistarklases, atvērto durvju dienas u.c. aktivitātes. Mākslas dienu ietvaros ar jaunu izstāžu sezonas atklāšanu tika svinēta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra  gadu jubileja, tika atklāta tradicionālā Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas veidoto izstāde, pirmo reizi mākslas svētku ietvaros tika atklātas divas bērnu darbu izstādes, ko veidoja Daugavpils izglītības iestāžu . – . klašu audzēkņi un Daugavpils .pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte  utt. 
 XVI Starptautiskais džeza festivāls „Jazz Joy Spring  No .līdz .aprīlim Daugavpilī notika XVI Starptautiskais pavasara džeza mūzikas festivāls „Jazz Joy Spring . Trīs dienu laikā Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē un Marka Rotko Mākslas centrā izskanēja astoņi koncerti un džeza improvizācijas vakars, kur piedalījās mūziķi no Brazīlijas, Francijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas un Vācijas. Festivāla laikā Daugavpilī bija iespēja dzirdēt vairāku izcilu mākslinieku sniegumu, kā piemēram, progresīvos Ēiropas džeza avangardistus „Dainius Pulauskas Group ,  „Ē.Sabilo Jazz Trio  no Lietuvas, „Jan Grinbert Jazz Quartet  un virtuozo pianistu Konstantīnu Kostovu no Vācijas, Aleksandru Raičenoku, Tiko de Moraes un māsām Amēliju un Izabelli Fleur Geisām no Brazīlijas u.c. 
 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svinības 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, . maijā, Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvalde sadarbībā ar Latviešu kultūras centru piedāvāja leģendārās latviešu grupas „Ēolika  koncertu, lai kopā ar Olgu Rajecku, Ilonu Stepanovu, Daini 
Dobelnieku un Viktoru Zemgalu izdziedātu grupas repertuāra populārākās dziesmas. 

 Daugavpils pilsētas svētki Ar devīzi Daugavpils Mana pils  .- . jūnijā Daugavpilī tika svinēti Pilsētas svētki, kas šoreiz sākās ar pasākumu ciklu Ieskandinām Daugavpili dievnamos  . – 7.06.). Tie bija pieci garīgās un akadēmiskās mūzikas koncerti dažādos pilsētas dievnamos. Savu kulmināciju svētki ar sasniedza  pilsētas centrā . – .jūnijā. Pilsētas svētku laikā notika tradicionālais svētku gājiens, visdažādākie koncerti, kuros uzstājās arī tādi izpildītājmākslinieki, kā Aminata Latvija , Poļina Gagarina Krievija , grupas „Carnival Youth , „Jumprava , „Musiqq , atrakcijas, svētku tirdziņš, sporta aktivitātes, svētku salūts un citas aktivitātes. Svētkus noslēdza mūzikls „Māsa Kerija . 
 Līgo svētki Stropu estrādē Svinot gada visīsāko nakti, Līgo vakarā, .jūnijā, Stropu estrādē svētku noskaņu radīja dziedātājs Kaspars Markševics un deju mūzikas grupu „Tranzīts . Kā jau ierasts, turpinājumā tika iedegts lielais svētku ugunskurs un vakars noslēdzās ar nakts diskotēku. 
 „Slāvu bazārs Vitebskā  Jūlija mēnesī Daugavpils sadraudzības pilsētā Vitebskā Baltkrievija  norisinājās Starptautiskais mākslu festivāls „Slāvu bazārs Vitebskā , kurā mūsu pilsēta regulāri tiek pārstāvēta ar kultūras programmu. .gada festivāls notika jau .reizi un mūsu pilsētu tajā pārstāvēja mecosoprāns Ilona Bagele ar Astora Pjacollas programmu CANTANDO Y 

AMANDO. 

 I Starptautiskais ielu teātru un klaunādes festivāls  .gada . augustā, Daugavpilī pirmo reizi notika Starptautiskais ielu teātra un klaunādes festivāls – veltījums mūsu novadniekam, slavenajam klaunam KOKO, Nikolajam Poļakovam 
(1894 – . Festivālā piedalījās vieni no labākajiem dažādu valstu teātriem, piemēram, Krievijas leļļu teātris „Pežo kunga ceļojošās lelles , kas ir profesionāls masku ielu teātris no 
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Sanktpēterburgas, kolektīvas GIRAFFĒ ROYAL no Narvas u.c. Kopumā tie bija mākslinieki no   valstīm: Latvijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivāla īpašais viesis bija Nikolaja Poļakova mazmeita no Lielbritānijas. 
 Dzejas dienas No . līdz .septembrim Daugavpils pilsētā un novadā norisinājās ikgadējie Dzejas dienu pasākumi: krājuma „Dzejas dienas  prezentācija un brīvais mikrofons, Daugavpils ievērojamās dzejnieces Fainas Osinas dzejoļu krājuma „Akmens zvaigznes atbalss  „Эх  а  зв з ы  atklāšanas pasākums, pasākums, kura skanēja latviešu mūzikas izdevēja, producenta, dziesmu autora, mūziķa un dzejnieka Guntara Rača dzejas lasījumi un 

dziesmas, tikšanās ar Ingu Gaili un bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi u.c. pasākumi. 
 Rīgas ielas svētki .septembrī VIII Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils ReStArt  atklāšanas dienā norisinājās jau par tradīciju kļuvušie Rīgas ielas svētki. Šoreiz tie notika SIA „Daugavpils ūdens   gadu jubilejas zīmē. Svētku laikā darbojās dažādas meistarklases, performances, visu iemīļotās dzīvās skulptūras, dažādas koncertprogrammas, tika izgaismotas Rīgas ielas strūklakas, nami, bija iespēja degustēt ēdienus, vērot interesantas ekspozīcijas utt. Īpašie svētku viesi bija Zvanu ansamblis Saules zvani  no Ventspils. 
 VIII Mūzikas un mākslas festivāls „Daugavpils ReStart   No .septembra līdz .oktobrim Daugavpilī norisinājās ikgadējais Mūzikas un mākslas 

festivāls ReStArt , kura laikā bija iespēja apmeklēt vairāk nekā  dažādus pasākumus: koncertus, izstādes, kino vakarus, teātra izrādes utt. Festivāla ietvaros Daugavpilī ar savām koncertprogrammām viesojās tādi mākslinieki kā vijolnieks Tomass Gūlds Lielbritānija , Sinfonietta Rīg, Linda Leen vokāls , Rihards Lībietis ģitāra , Antra Stafecka, Diāna Paško, Atis Ieviņš, Daugavpils Sinfonietta, Sitaminstrumentu kvartets un deju grupa DUĒNDĒ Rīga  spāņu un latīņamerikāņu deju un mūzikas programmā PĒRPĒTUUM RITMICO. HISPANICO u.c. Festivālu noslēdza TĒRĒZĒS BROKAS piemiņas vakars. 
 XVI Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls un  XI Jauno akordeonistu 

konkurss Daugavpils  No . līdz .oktobrim Daugavpilī norisinājās XVI Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls, kura piedalījās akordeonisti no Baltkrievijas, Francijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas. Festivāla laikā norisinājās vairāki koncerti, darbojās „Akordeona krodziņš , notika metodiskais seminārs – praktikums skolotājiem. Jau .reizi notika arī Valērija Hodukina Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss „Daugavpils , kurā sacentās jaunie mākslinieki divās vecuma kategorijās. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija. 
 Lāčplēša diena Sadarbojoties ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Daugavpilī, tāpat kā visā Latvijā, .novembrī tika svinēta Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena – Lāčplēša diena. Tās laikā tika godināta kritušo karavīru piemiņa, noliekot ziedus Latvijas armijas karavīru brāļu kapos, notika dievkalpojumi. Lāčplēša dienas kulminācija un visemocionālākais brīdis jau vairākus gadus ir svinīgais lāpu gājiens, kurā piedalās vairāki tūkstoši dažāda vecuma daugavpiliešu. Svētku noslēgumā Vienības laukumā notika grupas „Ducele  koncerts. 

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas .gadadienu, Daugavpilī notika virkne pasākumu, kas veltīti Latvijas tematikai. Tie bija koncerti, izstādes, dievkalpojumi, akcijas u.c. pasākumi, ko kopā ar Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas domes Kultūras 
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pārvaldi nodrošina Daugavpils kultūras iestādes un Daugavpils izglītības iestādes. Kulmināciju svētki sasniedza . – .novembrī, kad notika DA „Daiļrade  koncerts, kas tapa sadarbība ar Daugavpils teātri un Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldi, ikgadējā „Gada Balvas  pasniegšanas ceremonija un koncertprogramma „Labvakar, Latvija! , svinīgais dievkalpojums, grupas „Menuets  koncerts, kopīgā Latvijas Valsts himnas dziedāšana, ka arī svētku salūts. 
 Pilsētas egles iedegšana. Adventes pasākumi. Otrie Ziemassvētki Vienības 

laukumā. Jaunā gada sagaidīšana. Sākot no .gada .decembra, kad ar teatralizētu uzvedumu bērniem „Ziemas Olimpiskās spēles mežā  Daugavpils centrā, Vienības laukumā, tika iedegta pilsētas egle un savu darbību uzsāka Rūķu namiņš, Daugavpilī sakās „Ziemas prieku  pasākumi. Otrajos Ziemassvētkos, .decembrī, Vienības laukumā norisinājās grupas „Tranzīts  koncerts, savukārt Jaungada naktī pilsētniekiem bija iespēja piedalīties Jaungada diskotēkā „Laimīgu Jauno  .gadu! , kā arī vērot Jaungada salūtu. Līdz . gada .janvārim „Ziemas prieku  ietvaros bija iespēja Rūķu namiņā tikties ar Salavecīti un Vienības laukumā ar pasaku tēliem, kā arī apmeklēt dažādus pilsētas kultūras iestāžu piedāvātos pasākumus. . gadā notiks intensīvs darbs pie Daugavpils pilsētas .gadadienas, Daugavpils pilsētas vārda . Gadadienas un Latgales Dziesmu svētku rīkošanas, kā arī tiks rīkota virkne valsts mēroga pasākumu, kas tiks organizēti sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Polijas vēstniecību Latvijā un Kultūras ministriju. Savukārt .gadā ar dažādām valsts mēroga skatēm tiks uzsākts sagatavošanās darbs dalībai XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu XVII Deju svētkos, kas notiks .gadā.  
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs turpmāk tekstā Rotko centrs  ir daudzfunkcionāls modernās un laikmetīgās mākslas, kultūras un izglītības centrs Daugavpils cietoksnī, kas ir vienīgais īpašu pārbūvju neskartais .gadsimta pirmās puses cietoksnis Ēiropā. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar pasaulslavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko oriģināldarbiem. „Māksla kustībā  zem šī sešu gadu dzimšanas dienas saukļa aizritēja viss Rotko centra . gads. Tas apzīmē straujo laika ritējumu, notikumu attīstību un Rotko centra darba intensitāti. Gada laikā tika atklātas  izstāžu sezonas, kur gandrīz katrā no tām bija līdz pat septiņiem mākslas projektiem dažādos mākslas medijos: glezniecībā, grafikā, tekstilā, keramikā, fotogrāfijā, tādējādi rādot reģiona, Latvijas un ārvalstu labākos mākslas projektus. Kopumā . gadā Rotko centrā tika atklātas  izstādes.  izstādes tika noorganizētas citās mākslas telpās Latvijā:  izstādes Daugavpilī, izstāde Rīgā, izstāde Rēzeknē un  izstādes ārpus Latvijas robežām Viļņā Lietuvā , Paņevežā Lietuvā , Minskā Baltkrievijā  un Briselē Beļģijā . Februārī, aktualizējot patiesības, uzdevuma un iekšējās viendabības klātbūtni mākslā, ar sešiem jauniem mākslas projektiem tika atklāta gada pirmā izstāžu sezona. Aprīlī ar mākslas lekciju, filmas demonstrāciju, diskusiju un jaunās izstāžu sezonas atklāšanu Rotko centrs atzīmēja  gadu pastāvēšanas gadadienu. Maijā, Muzeju naktī, iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā un atzīmējot Brīvības cīņu simtgadi, Rotko centrā tumsas un noslēpumainības plīvurā iemirdzējās spilgtākie reģiona un pasaules mākslinieku darbi, kā arī mākslas studentu projekti. Turpinot vēla vakara izklaides muzejā, jūnijā jau piekto reizi tika 

organizēta Mākslas nakts ar iespēju izbaudīt krāsainu, radošu un izklaidējošu mākslas pasākumu programmu Daugavpils cietoksnī naktī. Jūlijā, pašā vasaras pilnbriedā Rotko 
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centrā tika aizvadīti divi lieli notikumi – vasaras pilnbrieda izstāžu sezonas atklāšana ar Latvijas, Baltijas un citu valstu mākslinieku darbu izstādēm un ar pasākumu programmu visas dienas garumā, klātesot Marka Rotko meitai Keitai Rotko Prizelai tika atklāta mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbu jaunā ekspozīcija. Septembrī seši izstāžu projekti kā oda glezniecībai tika veltīti Marka Rotko . dzimšanas dienai. Noslēdzot . gada Rotko centra aktīvo izstāžu sezonu, novembrī tika atklāti astoņi mākslas projekti, kurus vienoja sadarbības, sadraudzēšanās un draudzības vadmotīvs. . gadā tika aizvadīti  starptautiski mākslas simpoziji grafikā, tēlniecībā, keramikā un  glezniecībā: māksliniekam Markam Rotko veltītais glezniecības simpozijs, kas noritēja jau piecpadsmito reizi un māksliniecei, mākslas pedagoģei Silvai Linartei veltīts 
glezniecības simpozijs, kas tika organizēts pirmo reizi. Tāpat jau trešo gadu sadarbībā ar Viļakas pašvaldību tika organizēts glezniecības plenērs veltīts māksliniekam Valdim Bušam. Gan simpoziju ietvaros, gan ārpus tiem tika noorganizētas un novadītas  profesionālu mākslinieku vadītas meistardarbnīcas un meistarklases. Skolēniem, Valsts projekta „Skolas soma  ietvaros tika novadītas  radošās darbnīcas. Gada laikā tika nolasītas  mākslas lekcijas un  mākslinieku grupu prezentācijas, notika  publiskas mākslas tēmu diskusijas un  zinātniskā konference. Rotko centra kamerzālē izskanēja  Rotko centra koordinēti koncerti dažādos mūzikas žanros. Prezentētas , gan latviešu, gan arī ārvalstu režisoru filmas. Tika aizvadīti un nokoordinēti  konkursi profesionāliem māksliniekiem. Mākslas pasākumu ietvaros tika aizvadītas  video performances. Skatītāju lielās intereses dēļ, vienā no izstāžu ekspozīcijām tika noorganizēta ekskluzīva, vēsturisku faktu bagātināta mākslas vēstures ekskursija kopā ar izstādes autoru un mākslas vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu. Līdzās izstāžu atklāšanām un pasākumu organizēšanai . gadā tika publicēti  izdevumi, kas publiski pieejami un apskatāmi Rotko centra bibliotēkā, kā arī citās galvenajās Latvijas bibliotēkās. . gadā, turpinot aktīvi strādāt, Rotko centrs spēja piesaistīt plašu Latvijas un ārvalstu apmeklētāju interesi, piedāvājot izbaudīt ne tikai Daugavpils cietokšņa īpašo auru, bet aicinot izzināt pastāvīgo un mainīgo izstāžu saturu. Rotko centrā . gadā paviesojās   apmeklētāji.  Kopš Rotko centra dibināšanas, kopējā apmeklētāju skaita dinamika ir bijusi stabila. Nav vērojamas apmeklētāju skaita krasas izmaiņas. . gadā visvairāk apmeklētāju bija jūnijā un jūlijā. Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata periodā, . gadā no visiem Rotko centra apmeklētajiem % bija vietējie Latvijas iedzīvotāji un % apmeklētāji bija no citām pasaules valstīm. . gadā līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos visbiežāk Rotko centru apmeklēja kaimiņvalsts tūristi no Lietuvas. Tāpat kaimiņvalstu kontekstā nozīmīgs daudzums apmeklētāju bija arī no Krievijas un Baltkrievijas. No attālākiem reģioniem visvairāk apmeklētāju bija no Vācijas un Polijas. Mazāks, bet savstarpēji procentuāli līdzīgs apmeklētāju daudzums bija no Skandināvijas valstīm un Apvienotās Karalistes. No citiem kontinentiem visvairāk apmeklētāju bija no ASV. No . gada Rotko centrā plānots  izstāžu sezonu vietā atklāt  izstāžu sezonas. Tas tiek plānots ar mērķi pagarināt izstāžu apskates laiku, ļaujot izstādes skatīt lielākam apmeklētāju skaitam. Centrālais gada pasākums . gadā būs III Latvijas starptautiskā keramikas biennāle. Biennāle pulcēs Latvijas un pasaules keramikas mākslas cienītājus. Programmas ietvaros būs iespēja piedalīties laikmetīgo mākslas izstāžu atklāšanās un citos biennāles pasākumos, ar centrālo pasākumu – konkursa izstādi Martinsona balva. 
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. gadā vēl joprojām tiek gaidīta Martinsona mājas projekta realizācijas uzsākšana, kas ir svarīgs un gaidīts notikums Daugavpils cietokšņa ainavas un satura attīstībā. 
Latviešu kultūras centra radošā dzīve . gadā aizritējusi, joprojām  akcentējot Latvijas simtgadi. Šajā sakarā organizēti daudzi nozīmīgi pasākumi visa gada garumā: visu Latvijas etnogrāfisko novadu tautastērpu brunču izstāde Man deviņi raibi brunči... , Daugavpils akordeonistu orķestra  gadu jubilejas koncerts, FA Dzīsme  un Dzīsmeite  jubilejas koncerts,  BDK Pienupīte   jubilejas svētku koncerts,  Ģimeņu konkurss TRĀPI , Jauniešu un amatieru Simfonisko orķestru koncerts , VPDK konkurss Salaspils kauss 2019, Folka/blūgrāss grupas The Brothers Comatose Sanfrancisko, ASV  koncerts ar TMA Rakari  mūziķu līdzdalību  u.c.  Atbalstīta māksliniecisko tautas kolektīvu dalība visos pilsētas un valstiski nozīmīgos pasākumos, svētkos un ar tiem saistītajās aktivitātēs. Vienības nama koncertzālē uz lielā ekrāna organizēta LNOB baleta Hamlets. Ne  stāsti man pasakas  pirmizrādes tiešraides translācija un LNOB pirmizrādes Spēlēju, dancoju  tiešraides translācija. Sekmēta māksliniecisko kolektīvu dalība starptautiskajos festivālos Latvijā un ārvalstīs:  
 SK Ru ta  piedalī ja s koru festiva la  Juhanes Brahms choir festivals Werngerod  Va cija ; 
 VPDK Saime  piedalī ja s starptautiskaja  dziesmu un deju festiva la  Varna  Bulga rija ;  
 BDK Pienupī te   veca ka  gr. un FA Dzī smeite  piedalī ja s festiva la  St Ivans Days  Keszthely  Unga rija ; 
 DA Laismen a  piedalī ja s tautas ma kslas festiva la  Draudzī bas vainags  Bobruiska , Baltkrievija ; 
 VPDK Saime  piedalī ja s VIII International Folk Dance&music festiva la  Prie  Nevez io- , Lietuva ; 
 Akordeonistu ork estris piedalī ja s Latvijas valsts sve tku svinī ba s Vitebska , Baltkrievija ; 
 FK Sva tra  piedalī ja s Baltkrievijas Republikas Nopelniem baga ta  amatierma kslas tautas deju kolektī va L avon iha   gadu jubilejas koncerta  Vitebska , Baltkrievija ; 
 PPIO Daugava  un JK Daugava  piedalī ja s Latgales un Vidzemes Dziesmu sve tkos; 
 FK Sva tra  un FA Dzī sme , Dzī smeite  piedalī ja s Novadu diena s Brī vdabas muzeja  Rī ga ; 
 SDK Atbalss  un VA Retro  piedalī ja s Latgales senioru sve tkos Vis k os,  u.c. Atbalstīti vairāki jaunrades projekti VKKF mērķprogrammās un kārtējos konkursos. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latvijai-100  mērķprogrammas atbalstu realizēts projekts Akordeonistu orķestra koncerts Skan Latvija novembrī . Orķestra  daudzveidīgais skanējums kopā ar Latvijā plaši pazīstamiem solistiem atspoguļo latviešu mūziķu sasniegumus, ikvienam ļaujot sevi sajust kā Latvijas kultūrtelpas daļu. VKKF Latgales kultūras programmas atbalstīts, tika turpināts jau par tradicionālu kļuvušais projekts Latgales folkloras skola , tā mērķis – nodrošināt Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, organizējot meistarklases un nodarbības. Latviešu kultūras centrs . gadā realizējis vairākus atsaucību guvušus muzikālos 

projektus. Visplašāko rezonansi no tiem guvušais Muzikālais augusts Daugavpilī  
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iepazīstināja klausītājus ne tikai ar brīnišķīgām mūziķu grupām un izpildītājiem no Latvijas un citām valstīm, īpaši aktualizējot Raimonda Paula dziesmu koncertus, bet arī dāvājis unikālu iespēju novērtēt operu Jolanta . Ļoti iecienīti kļuvuši Medus un ķiploku svētki „Salds kā medus, stiprs kā ķiploks!  Andreja Pumpura skvērā. Skatītāju atsaucību guvis arī jaunais projekts Senās mūzikas festivāls Gadsimtu mūzika – Daugavpils . Veiksmīgi realizēti muzikālie kultūras projekti sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā, VSIA „Latvijas koncerti , ir bijusi laba sadarbība ar Lietuvas Nacionālo simfonisko orķestri, organizējot tā koncertu. 
Gada nogale tradicionāli aizritējusi Vienības nama dzimšanas dienas zīmē ar īpašu 

notikumu – prezentēta Daiņa Īvāna grāmata Spītā pacelties. Vienības nams laikos un nelaikos , kas ir pirmais tik apjomīgais izdevums par Vienības namu. Sagatavotas un atskaņotas vairākas profesionālo orķestru – Daugavpils Sinfonietta  un PPIO „Daugava  – koncertprogrammas gada garumā. Laikā no . . . līdz . . . Daugavpils Latviešu kultūras centrs LKC  sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska  Baltkrievija  realizē projektu ĒNI-LLB-1-062 Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II  Ēiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas . – . gadam ietvaros. Pateicoties tam, izremontēta, arī mēbelēta un aprīkota ar jaunu skaņas un gaismas tehniku, pārtopot jaunā kultūras telpā, LKC kafejnīca. Kosmētiskais remonts veikts Lielajā zālē un balkonā. Iegādāti  jauni akordeoni un instrumenti akordeonistu orķestrim un ritma grupai. Organizēts akordeonistu orķestra koncerts Daugavpilī un Vitebskā, notikusi kultūras profesionāļu tikšanās Daugavpilī.  Atbalstīts arī jauns projekts jau minētās programmas . kārtā ĒNI-LLB-3-450): Pārmaiņu upe: Daugava-Dvina , kura ietvaros notiks: renovācijas darbi Vienības namā 
(atjaunotas kāpnes no pagraba līdz . stāvam no Saules ielas, iebūvēts lifts un izstāžu zāles renovācija un ierīkošana ; starptautisks lietišķās mākslas aušanas, tekstilmozaīkas  plenērs Daugavpils un Vitebskas amatniekiem; starptautisks praktiskais seminārs Daugavpils un Vitebskas amatniekiem par dabas materiālu un pārstrādāto materiālu izmantošanu amatniecībā un mākslā; tautas mākslas festivāls Pārmaiņu upe  Daugavpilī, Vitebskā. Piedāvātas aktivitātes un pasākumi dažāda vecuma mikrorajona un pilsētas iedzīvotājiem Forštadtes kultūras namā, kā arī radīti labvēlīgi apstākļi jauniešu brīvā laika pavadīšanai. .gadā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvāja Daugavpils novada kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, kuras varēja iepazīt arī ar audiogida palīdzību. Katra mēneša pēdējā svētdienā muzejā notika Ģimenes 
diena.  Muzeja krājums tika veidots kā nozīmīga, saturiski bagāta un kvalitatīva kultūrvēsturisko liecību krātuve, kas garantē informācijas pieejamību par Daugavpils novadu un Daugavpili no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Pārskata gada beigās tā uzskaitē bija   muzeja priekšmeti. Kopumā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs un tā struktūrvienība Daugavpils Māla mākslas centrs organizēja  pasākumus,  izglītojošas programmas skolēniem formālās izglītības ietvaros un  interaktīvās programmas pieaugušajiem mūžizglītības ietvaros, kā arī novadītas  ekskursijas un  lekcijas. Pārskata gadā muzeju un centru apmeklēja   cilvēki. 
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Piedaloties interaktīvās izglītojošās programmās un radošās darbnīcās, muzejā bija iespēja izglītoties arī neformālā vidē - moderni aprīkotā telpā.  Pārskata gada laikā muzejā un centrā varēja apskatīt  izstādes. Ārpus muzeja eksponētas  izstādes. .gadā muzejs ļoti veiksmīgi piedalījās valsts simtgades iniciatīvā „Latvijas Skolas soma , kuras ietvaros muzeju Daugavpilī skolēni apmeklēja vairāk nekā iepriekšējos gados. Līdz ar to muzeja ieņēmumi no ieejas maksas un aktivitāšu apmeklējumiem .gadā būtiski pieauga. Lai uzturētu un saglabātu muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru .gadā muzeja piebūves - krājuma glabātuves dakstiņu jumta segumam tika veikts avārijas remonts. Jumta seguma ilgās ekspluatācijas rezultātā no .g.  un krasi mainoties gaisa temperatūrai ieplaisājušie dakstiņi tika nomainīti, lai netiktu bojāti unikālie glabātuves telpās esošie Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti. Gada nogalē ceturto reizi muzeja pagalmā uzstādīta Ziemassvētku egle ar pašu muzejnieku rokām izgatavotiem eglītes rotājumiem. Ziemassvētku vecīša un viņa draugu sniegtais eglītes svinīgās iedegšanas jautrais šovs iepriecināja  vairākus simtus bērnu.   Pārskata gada laikā turpinājās darbs pie muzeja jaunā vizuālā tēla izveides un jauna tūrisma produkta izstrādes. Pētnieciskā darba galvenā prioritāte bija muzeja jaunās ekspozīcijas Ceļš. Mājas. Lūgšana.  tematiskā plāna izstrāde. Lai atbilstoši iecerei, iegūtu muzeja infrastruktūras modernizācijas vīziju,  .gadā noslēdzot metu konkursu „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde , žūrijas komisija nosauca dizaina biroju, kas bija iesniedzis labāko risinājumu muzeja jaunā vizuālā tēla izveidei. Tautas lietišķās mākslas studijas „Latgale  un Klūga  Mākslas dienu un Daugavpils pilsētas svētku ietvaros savās darbnīcās rīkoja atvērto durvju dienas un meistarklases, kā arī piedalījās dažādos lokāla, valsts un starptautiska mēroga kultūras dzīves notikumos: tautas lietišķās mākslas un citādās izstādēs, gadatirgos, mūzikas un mākslas festivālos. .gadā Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes Kultūras pils  svarīgākais saimnieciskais notikums bija būvprojekta Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu     energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana  pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā .maijā. Būvprojekta realizācijas gaitā tika nosiltinātas fasādes, atjaunotas ventilācijas sistēmas, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, kā arī tika uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Šī projekta realizēšana deva iespēju samazināt siltuma patēriņa un elektroenerģijas izdevumus, kas ieekonomē budžeta līdzekļus. Lai uzlabaotu un atjauninātu pasākumu organizēšanai nepieciešamo aprīkojums, pārskata gadā tika veikta skatuves stieņu cēlējmehānismu vadības un automātikas sistēmas modernizācija un štanketpacēlumu vinčas remonts. Tāpat tik iegādāti dīvāni un krēsli izveitošanai ēkas pirmā un otrā stāva foajē. Pārskata gadā tika restaurēta .stāva foajē un mazās zāles parketa grīda. Kultūras pilī notika komerciālie un nekomerciālie koncerti, teātra izrādes un operetes, balets un deju šovi, cirka un bērnu izrādes, festivāli, konkursi un skates, skolu godināšanas dienas, izlaiduma un absolventu vakari, fotogrāfiju un mākslas izstādes. Oktobrī notika XI Starptautiskais jaunatnes cirka mākslas festivāls PARAD ALLĒ . Tajā piedalījās  kolektīvi no Šveices, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas un 
Latvijas.  
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Tika noslēgti līgumi uz .- .gadu ar jau pastāvošām un jaunām producentu grupām, lai palielinātu maksas koncertu un pasākumu skaitu. .gadā Kultūras pils Tautas tēatris Iskateļ  atzīmēs  gadu jubileju, kurā piedalīsies viesi no Daugavpils un citām pilsētām. .gads Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei Poļu kultūras centrs turpmāk – PKC  bija notikumiem bagāts – tika realizētas daudzas ieceres un projekti. Jāatzīmē, ka PKC visu laiku pilnveidojas, attīstās un atrod jaunas nišas, kuras būtu interesantas sabiedrībai. .gadā martā notika kārtējais reģionālais poļu un latviešu dziesmu konkurss, kurā piedalījās vokālisti no Krāslavas, Rēzeknes un Daugavpils. Maija sākums ir īpaši nozīmīgs Latvijas poļu kopienai, jo šajā laika posmā tiek svinēta ne tikai Ārzemēs dzīvojošo poļu diena 
un Polijas konstitūcijas diena, bet arī Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Sakarā ar to tika organizēts IX Starptautiskais folkloras festivāls POĻU FOLKLORA LATGALĒ , Varšavas ielas svētki, Polijas Republikas Karoga diena, Ārzemēs dzīvojošo poļu svētki, Baltā galdauta svētki. Novembrī poļu diasporas pārstāvji un viesi pulcējās uz svinīgo Svēto Misi un Polijas Neatkarības gadadienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajiem pasākumiem. PKC .gadā tika organizēti arī tradicionālie pasākumi, no kuriem visspilgtāk pilsētas iedzīvotāju atmiņās palika Jaungada balle, Treknā ceturtdiena, Lieldienu koncerts,  Andžejki  jeb Andrejdienas zīlēšanu vakars, Mikołajki jeb Svētā Mikolaja diena un Ziemassvētku koncerts. .gadā tika organizēti daudzveidīgi pasākumi bērniem: daiļlasīšanas konkurss oktobrī,  „Burkānu svētki  un intelektuāla spēle ang.val. quest , kas saistīts ar vēstures izstādi novembrī, Ziemassvētku rotaļas veidošana, konkurss decembrī. Par vienu no svarīgākajiem šī gada notikumiem neapšaubāmi var atzīt Polijas Nacionālās izglītības ministres Annas Zalevskas vizīti februārī un Polijas Republikas Senāta maršala Staņislava Karčevska vizīti septembrī.   PKC radošie kolektīvi aktīvi iesaistījās pasākumos Daugavpilī un Latvijā: jauktais koris „Promieņ  janvārī piedalījās Ziemassvētku dziesmu Festivālā Krāslavā un septembrī Poļu Kultūras Festivālā Pasienē. Tautas deju kolektīvs TDK  „Kukulečka  ar savu koncertprogrammu februārī uzstājās Krāslavā, martā Balvos, novembrī Jelgavā un decembrī Jēkabpilī. Vokālais ansamblis „Barwy Daugawy  maijā uzstājās Laucesē, kā arī prezentēja poļu kultūru Starptautiskajā Tūrisma konferencē Daugavpilī. Vasaras laikā TDK „Kukulečka  piedalījās tautas deju festivālā Osvencimā Polijā  un  uzstājās meistarklasēs Gdaņskā 
(Polija). PKC izstāžu zālē  ik mēnesi tiek rīkotas dažāda satura izstādes, kas ietver gan plašu tematikas klāstu – dzīve, daba, vēsture, utt., gan izpildes žanru - sākot no fotogrāfijām līdz gleznām. Izstādēs piedalās gan vietējie, gan ārzemju mākslinieki. .gada laikā notika  dažādu tematiku izstādes.  Pēc statistikas datiem .gada pasākumus PKC apmeklēja   cilvēki. Tie bija % Daugavpils iedzīvotāju, % viesu no citām Latvijas pašvaldībām un % ārzemju ciemiņu no Polijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Itālijas, Čehijas, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas un Lielbritānijas. .gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs turpmāk 
- KKC  Daugavpils pilsētā organizēja vairāk nekā  kultūras pasākumus.  To vidū bija folkloras svētki, festivāli, svinīgie un svētku pasākumi, koncerti, atpūtas vakari, tematiskie pasākumi bērniem un pieaugušajiem, radošās tikšanās, grāmatu un 
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mākslas izstādes, ārvalstu viesu uzņemšana Krievu namā un ekskursiju vadīšana. Krievu kultūras centra pasākumos .gadā piedalījās aptuveni   Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju, kā arī pilsētas viesu no citiem novadiem un valstīm. Krievu kultūras centrs pārskata gadā sarīkoja vairākus ikgadējos pasākumus: 

 Folkloras koncerts Svjatoc nije potes ki ; 
 Krievu tautas sve tki Plas a  Masl enica ; 
 Sla vu kultu ras dienu atkla s ana Krievu kultu ras centra ; 
 Jaunies u folkloras ansambl a Kladec  Krievija  koncerts Me s slavina m tevi, dzimta  puse  Kultu ras pilī ; 
 Sla vu tautas sve tki Jabloc nij Spas ; 
 Koncerts veltī ts folkloras ansambl a Rusic i  .gadadienai Kultu ras pilī ; Kā arī kultūras centrs realizēja jaunus projektus: KKC .gadā sarīkoja  radošos konkursus jauniešiem un bērniem, kuros piedalījās vairāk nekā  Daugavpils pilsētas un novada skolēni. Konkursu uzvarētāju apbalvošana notika Slāvu kultūras dienu ietvaros. Pārskata gadā KKC darbība tika atzīmēta ar Daugavpils pilsētas domes Goda rakstu, ar Kultūras pārvaldes Atzinības rakstu. Centra radošie kolektīvi piedalījās koncertos, festivālos, konferencēs ārpus Daugavpils: 
 Jaunies u deju kolektī vs Uzori  ien e ma tres o vietu Starptautiskaja  festiva la  Tatjanin denj  Rī ga ; 
 Folkloras ansamblis Rusic i  piedalī ja s Visaugstisve tī ta  Rī gas un visas Latvijas Metropolī ta Aleksandra godina s anas sve tkos Rī ga ; 
 Gada laika  KKC darbinieki piedalī ja s ar zin ojumu un refera tu pareizticī gaja s un zina tniskaja s konference s Vladimira  Krievija , Pjuhticas klosterī  Igaunija  un Rī ga ; 
 Visagina  Lietuva  – koncerts No Daugavpils ar mī lestī bu ; 
 Ju lija  folkloras ansamblis Slavjanka  piedalī ja s Viskrievijas Fatjanova dzejas un dziesmas sve tkos Vladimira  Krievija ; Pārskata gadā KKC radošajam kolektīvam Rusiči  tika iegādāti jauni koncertu tērpi – linu sarafāni. Bet saimniecības vajadzībām tika uzlabota materiāltehniskā bāze. Krievu kultūras centrā atvērtas  pastāvīgās ekspozīcijas. .gadā kultūras centra darbinieki turpināja pētniecības darbu un dokumentālo materiālu vākšanu vēstures ekspozīcijas Mēs savai Latvijai , kas veltīta Latvijas Republikas  gadu jubilejai, paplašināšanai. Tiek apzināti fondi un arhīvu dokumenti par teātri, mūziku, literatūru ar mērķi organizēt jaunus literāros un muzikālos vakarus. Tiek veikti pētniecības darbi un vēsturisko eksponātu vākšanas jaunās ekspozīcijas, veltītas Daugavpils .gadadienai, veidošanai un eksistējošo ekspozīciju papildināšanai. Pārskata periodā Krievu kultūras centra ekspozīcijas apmeklēja vairāk par  cilvēkiem. Starp tiem bija Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, tūristi, kā arī ārzemnieki no ASV, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas un Turcijas. 

2019.gads Baltkrievu kultūras centrā turpmāk – BKC  ritēja  gadu jubilejas zīmē, kam arī tika veltīti galvenie pasākumi. Galvenie un lielākie pasākumi bija IX Starptautiskais tautas kultūras festivāls Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī , Baltkrievu kultūras dienas Daugavpilī, Tautas svētki Baltkrievu Kupalle , jaunās radošās sezonas atklāšanas pasākums, svētku koncerts Veltījums Latvijai , ansambļa Praļeski   gadu jubilejas koncerts, BKC dibināšanas .gadadienai veltīts jubilejas pasākums. 
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Pārskata gadā tika parakstīta sadarbības vienošanās starp BKC un Minskas apgabala izglītības attīstības institūtu, kā arī tika parakstīts sadarbības memorands starp BKC un 

Baltkrievijas Vitebskas apgabala Liozno rajonu – starptautiskās sadarbības starpetnisko un starpkultūru dialoga sfērā. BKC organizēja vairāk nekā  kultūras masu pasākumus, kā arī tā  radošie kolektīvi un darbinieki piedalījās vairāk nekā  pasākumos un festivālos Daugavpilī, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Baltkrievijā. Kopumā BKC apmeklēja ap   Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, Latvijas un ārzemju tūristi. 
4.2.2. SPORTS 

Daugavpils Sporta pārvaldes galvenie uzdevumi sporta jomā ir koordinēt sporta pasākumu norisi un organizēšanu. Sekmēt Daugavpils pilsētas sportistu piedalīšanos plaša mēroga un augsta līmeņa sacensībās, kā arī veicināt bērnu, jauniešu, tautas, cilvēku ar īpašām vajadzībām un veterānu sporta attīstību. 
DPPI Sporta pārvalde  . gada laikā organizēja sporta nometnes, Daugavpils pilsētas čempionātus, tautas sporta sacensības un atbalstīja dažāda mēroga sporta sacensības. Kopumā pilsētā . gada laikā notika  sporta pasākumi, Latvijas čempionāti un dažādu kausu izcīņas spēles, kā arī čempionāti. Daugavpils sportisti lieliskus rezultātus uzrādīja Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Ēiropas čempionātos, Pasaules čempionātos un veterānu sporta spēlēs. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" rīkotajās . gada slēgtā tipa sporta nometnēs, kas paredzētas Sporta skolas audzēkņiem, kopā  dienas nometnēs piedalījās–  bērni un  diennakts nometnēs  sportisti. Kopumā . gada sporta nometnēs piedalījās  sporta skolas audzēkņi. Sporta pārvalde  . gadā organizēja  pilsētas čempionātu  sporta veidos. 

 

Daugavpils pilsētas čempionāti 
Datu avots: Sporta pārvalde  

 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums  

komandas/dalībnieku skaits  
2019 

1 

 Daugavpils pilsētas čempionāts zemledus makšķerēšanā  
 dalīb. 

9 komandas 

2 Daugavpils atklātais čempionāts hokejā un + 22 komand. 

3 Daugavpils čempionāts telpu futbolā 12 komand. 

4 Latvijas čempionāts hokejā + veterāniem, Daugavpils posms  3 komand. 

5  Latvijas čempionāts hokejā + veterāniem, Daugavpils posms  4 komand. 

6 Daugavpils pilsētas čempionāts peldēšanā  dalīb. 
7 Daugavpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešu komandām 5 komand. 

8  Daugavpils pilsētas  čempionāts vieglatlētikā 82 dalīb. 
9  Daugavpils čempionāts svarcelšanā  dalīb. 

10 Daugavpils pilsētas čempionāts makšķerēšanā ar spiningu 
pieaugušajiem 

 dalīb. 
11  Daugavpils atklātais čempionāts ložu šaušanā ar pneimatiskajiem 

ieročiem 
 dalīb. 

12 Daugavpils pilsētas čempionāts karatē  dalīb. 
13 Daugavpils orientēšanās čempionāts  dalīb. 
14 Daugavpils pilsētas čempionāts boksā   dalīb. 
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15 Daugavpils pilsētas 9. gada atklātais čempionāts pludmales 
volejbolā  

 vīriešu komandas  sieviešu komandas 

16 Daugavpils čempionāts futbolā  x  8 komand. 

17 Daugavpils čempionāts ielu basketbolā  35 komand. 

18 Latvijas čempionāts futbolā veterāniem, Daugavpils posms  5 komand. 

19 Daugavpils pilsētas čempionāts volejbolā  8 komand. 

20 Daugavpils čempionāts rollerslēpošanā  dalīb. 
21 Daugavpils atklātais čempionāts  lauciņu dambretē   dalīb. Daugavpilī arvien populārāks kļūst tautas sports. Tā attīstībai un popularizēšanai Sporta pārvalde turpina organizēt un atbalstīt dažādus sporta pasākumus. Kopumā . gada laikā tika organizēti  pasākumi. Tie ir gan tradicionāli sporta pasākumi ar senu vēsturi, tādi kā Mežciems , Jaungada skrējiens , Sieviešu dienas sacensības hokejā , gan par jaunu tradīciju kļuvušie pasākumi Sniega diena , Veselības nedēļa. . gada laikā tika organizēti un atbalstīti jauni pasākumi – Ģimenes sporta diena Stropu ezera centrālajā pludmalē , Daugavpils Sporta festivāls  un Pūķu laivu festivāls . . gadā Daugavpilī notika augsta ranga sacensības, kas ir iekļautas Starptautiskās Cīņas savienības United World Wrestling  kalendārā – Ziemeļvalstu čempionāts brīvajā, sieviešu un grieķu - romiešu cīņā kadetiem un junioriem. Sacensībās piedalījās  sportisti no  Ziemeļeiropas valstīm. Pirmo reizi Daugavpilī notika vērienīgi ielu sporta svētki Ghetto Games . Ielu kultūras sporta festivāls pulcēja  dalībnieku. Visas dienas garumā pilsētas laukumā notika spraiga cīņa Ghetto Football  tradicionālajā :  turnīrā. Rīgas ielā norisinājās x  basketbols dažāda vecuma jauniešu grupu turnīros,  stundu ilgais futbola maratons, kurā startēja gan sportisti, gan Latgales un tieši Daugavpils organizāciju komandas. Notika arī Spēka trases sacensības un Ghetto Dance  bezmaksas meistarklases labāko dejotāju Rusjas  un Peppkas  vadībā, kur jebkuram interesentam bija iespēja iepazīt Hip-hop  un Vogue  

deju stilus. Jau otro gadu Daugavpils uzņem Hortinga čempionātu. . gadā tas bija Ēiropas čempionāts hortingā, kurš pulcēja dalībniekus no  valstīm. Sporta pārvalde turpina līdzfinansēt un atbalstīt Daugavpils un Latvijas sporta klubu un federāciju organizētus sporta pasākumus un sacensības. . gadā finansiālu atbalstu saņēma  biedrības vairāk kā  pasākumiem. . gadā Jelgavā notika VIII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kurā piedalījās  Latvijas jauno sportistu, to skaitā  Daugavpils sportisti. Mūsu sportistu delegācijai šajā Olimpiādē kopumā ir  medaļas dažādos sporta veidos.  . gadā Daugavpils sportisti uzrādīja labus rezultātus ne tikai Latvijas mēroga sacensībās, bet arī Pasaules un Ēiropas čempionātos. Tika izcīnītas divas ceļazīmes uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm, iegūti Ēiropas čempionu tituli. Ceļazīmi uz .gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm ir ieguvuši Anastasija Kravčenoka, Ēiropas čempionātā pludmales volejbolā iegūstot .vietu, kā arī Jurijs Semjonovs, Pasaules čempionātā para peldēšanā iegūstot .vietu.  
Daugavpils sportistu rezultāti . Gadā 

(Datu avots: Sporta pārvalde  

Nr.p.k. Sportists Sporta veids Čempionāts Vieta 

1 Anastasija 

Grigorjeva 

Sieviešu brīvā cīņa 

Ēiropas čempionātā 3.vieta II Ēiropas spēles Minskā 1.vieta 
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2 Anastasija Kravčenoka 

Pludmales 

volejbols 

Ēiropas čempionāts 1. vieta izcīnīta ceļazīme uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm 

3 Ramina Mamedova Sieviešu brīvā cīņa 

Ēiropas čempionātā 3. vieta 

4 Andžejs Ļebedevs un Oļegs Mihailovs 

Spīdvejs Ēiropas čempionātā spīdvejā pāriem 

3. vieta 

5 Jurijs Semjonovs Peldēšana Pasaules čempionāts para peldēšanā 

4. vieta iegūta ceļazīme uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm . gadā 

6 Dmitrijs Valainis Paukošana Pasaules čempionātā ratiņpaukošanā ar floreti 2. vieta Pasaules čempionātā ratiņpaukošanā ar zobenu 

3.vieta 

7 Žanna Čvečkovska Airēšana Ēiropas čempionāts iekštelpu airēšanā 

2. vieta 

8 Eduards Pupels Airēšana Ēiropas čempionāts iekštelpu airēšanā 

4. vieta 

9 Vija Frīda Riteņbraukšana Latvijas čempionātā riteņbraukšanā 

2. vieta 

10 Deniss Vasiļjevs Daiļslidošana Starptautiskās Slidošanas savienības ISU  "Grand Prix" sērijas piektais posms 

6.vieta 

Gada laikā  pilsētas komandas spēlēja virslīgās. BFC Daugavpils spēlēja Futbola virslīgā, FC Lokomotiv/Daugavpils turpina spēlēt telpu Futbola virslīgā, un HK Dinaburga arī turpina cīņu hokeja virslīgā.  Volejbola komanda Ēzerzeme  Latvijas čempionātā ieguva .vietu, un sieviešu volejbola komanda MiLatss  spēlē Baltijas līgā. Daugavpilī ļoti aktīvi ir sporta veterāni. . gadā notika . veterānu sporta spēles, ko organizē Latvijas Sporta veterānu savienība. Daugavpils pilsēta kopvērtējumā ieguva .vietu un absolūtajā kopvērtējumā .vietu. Ļoti veiksmīgi starti daugavpiliešiem bija volejbolā, futbolā un peldēšanā. 
4.3. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

Sociālais dienests turpmāk – SD) ir Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas teritorijā, īstenojot Daugavpils pilsētas pašvaldības domes noteikto sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības politiku, kā arī nodrošinot šim mērķim piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanu. Sociālās palīdzības nodaļa sniedz materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm personām , lai apmierinātu to pamatvajadzības ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība  un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektorā klientu skaits ir samazinājies līdz  personām. Vērtējot darbu ar minētā sektora klientiem, 
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konstatēts, ka .gadā palielinājies klientu skaits, kuri  uzsākuši strādāt algotu darbu. Ir palielinājies pilngadību sasniegušo bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits. Ir 
izveidota vienota uzskaites datu bāze minētajai mērķauditorijai vecumā līdz  gadiem. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu tika organizēta akcija "Tu šajā pasaulē neesi viens", kurā piedalījās  pilngadīgie bāreņi. Tika organizēta sociālās rehabilitācijas programma Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū  – .gada aprīlī un oktobrī piedalījās  bezdarbnieki. Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektorā klientu skaits ir palielinājies līdz  personām .gadā – 1620). Kopumā klientu skaits ir palielinājies sakarā ar to, ka sociālie pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki, arvien lielāks personu skaits tiek konsultēts par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām. Ir palielinājies klientu skaits, ar kuriem notiek ikdienas sociālais darbs klātienē apsekošanas dzīvesvietā, atzinumu sagatavošana, vides novērtējuma anketu sagatavošana u.c. . Ir palielinājies pieprasījums pēc Specializētā autotransporta pakalpojumiem, kas paredzēts personu ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslā, pārvešanai uz medicīnas un rehabilitācijas iestādēm. Sakarā ar veco ļaužu mirstības līmeņa celšanos ir samazinājies klientu skaits, kuri saņēma pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojumu. Pēc sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora datiem .gadā ir pieaudzis augsta un sociālā riska ģimeņu skaits, audžuģimeņu skaits, kā arī ģimeņu skaits, kas izmanto ģimenes asistenta pakalpojumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 SD darbinieki vērtē riskus, identificē sociālā gadījuma cēloņus, sastāda sociālās rehabilitācijas plānus, kuros noteikti risku mazināšanas pasākumi, sniedz atzinumus bāriņtiesām, sociālās rehabilitācijas institūcijām, policijai, probācijas dienestiem. Ir palielinājies augsta un sociālā riska ģimeņu skaits sakarā ar to, ka vecāki nepietiekoši rūpējas par bērniem, atstāj tos novārtā, nenodrošina bērnu pamatvajadzības, vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības. Ir palielinājies vardarbības ģimenē gadījumu skaits, ir palielinājies personu skaits, kuras saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā vardarbībā cietušas personas.  SD .gada : 
  reizes piedalī ja s Daugavpils pilse tas ba rin tiesas se de s. 
 Nodros ina ja socia la s rehabilita cijas pakalpojumus  vardarbī ba  cietus a m persona m  be rniem,  pilngadī ga m persona m . 
 Nodros ina ti a rpusg imenes pakalpojumi  be rniem  – audz ug imene s,  – ilgstos as socia la s rehabilita cijas un socia la s apru pes institu cija s . 
 Organize ja socia la s rehabilita cijas programmas g imene m ar be rniem izpildi nodibina juma  Socia lo pakalpojumu ag entu ra . Pakalpojumu san e ma  klienti  stundu apjoma .  

Ģimeņu klasifikācija 2018.gads 2019.gads Augsta un sociālā riska ģimenes 
1221 1267 Aizbildn u g imenes     Audz ug imenes   G imenes asistenta pakalpojums g imenes  
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Asistenta pakalpojuma saņēmēju skaits ir palielinājies par  personām. Tas saistīts ar personu ar invaliditāti skaita pieaugumu, kuriem VDĒĀVK ir izsniedzis atzinumus par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Līdz ar to pakalpojums ir pieprasīts. 
 

 

 

 

 Sociālā taksometra pakalpojums .gadā tika nodrošināts iepriekšējā gada līmenī. Sociālā taksometra  pakalpojumu vienai personai bez maksas piešķir ne vairāk kā  reizes mēnesī uz iesnieguma un sociālā darbinieka atzinuma pamata. Pakalpojuma skaitu var palielināt līdz  reizēm mēnesī, kas .gadā tika piešķirts  klientiem. Sakarā ar to, ka .gadā uzsākās pakalpojums Specializētās darbnīcas  projekta Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanas Latgales reģionā  ietvaros  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojums dienas centrā tika pārtraukts un sākot ar .gada .septembri bērni pakalpojumu turpina saņemt Sociālo pakalpojumu centrā bērniem un jauniešiem Priedīte . Dienas centrā Saskarsme  klientu skaits ir palielinājies līdz  personām .gadā – . Klientu skaita palielinājums saistīts ar aktivitāšu un nodarbību dažādību dienas centrā un to popularitāti klientu vidū. Lielu klientu īpatsvaru veido pensijas vecuma personas, otro lielāko dienas centra klientu mērķa grupu veido personas ar I un II grupas invaliditāti. Īpaši pieprasītas ir veselības veicinošas nodarbības un pasākumi fizioterapeits, 
psihologs, Cigun speciālists . Dienas centrā pārsvarā nodarbības un aktivitātes ir balstītas uz   brīvprātīgo darbu. Dienas centrā .gadā ir optimizēti darba procesi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentā sociālo pakalpojumu sniedzēju darbu. Līdz ar to ir vairāk laika sociālā darba speciālistiem klātienē strādāt ar klientiem un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu. Klientu skaits Sociālajā patversmē un Nakts patversmē kopumā ir samazinājies, kas ir pozitīvs rādītājs. Sociālās patversmes  klienti ir saņēmuši pašvaldības dzīvokļus un  
personas – dzīvokļus Sociālajā mājā. Sociālā darba ietvaros klientiem tika piedāvāti arī citi sociālie pakalpojumi, kas pieejami Daugavpils pilsētas pašvaldībā – sociālie dzīvokļi, īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi. Klienti aktīvi iesaistās sociālo prasmju un iemaņu atjaunošanā, tiek motivēti un  psiholoģiski atbalstīti. Personām ar atkarības problēmām tiek piedāvāta iespēja piedalīties motivācijas  rehabilitācijas programmā. Nakts patversmē darbojas sociālās rehabilitācijas programma „Karsts ēdiens – veselīga vide  un tās  ietvaros .gadā tika izsniegtas   ēdienu 
porcijas. Ģimenes atbalsta centrā/patversmē klientu skaits ir palielinājies līdz  personām kopumā  ģimenēm .gadā –  personas un  ģimenes . Klientu skaits palielinās sakarā ar to, ka pieaudzis vardarbības gadījumu skaits, ģimenes ar bērniem sociālu problēmu dēļ ir palikušas bez pajumtes, ģimenē bērnu attīstībai, veselībai un dzīvei ir bīstami vai nelabvēlīgi apstākļi, dzīvesvietā noticis ugunsgrēks. Grupu dzīvokļu klientu skaits palielinājās, jo .gadā ir uzsākts projekts Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā , Nr. . . . / /I/ . Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieprasīts, jo klientiem ir iespēja pastāvīgi dzīvot un plānot savu ikdienu, pašiem plānot ikdienas ēdienkarti, iegādāties produktus, plānot savu budžetu. Ir 

 2018.gads 2019.gads 

Klientu skaits 798 861 

Asistentu skaits 794 856 
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iespēja brīvi apmeklēt pasākumus pilsētā, kontaktēties ar apkārtējiem cilvēkiem, doties savās ikdienas gaitās, apmeklēt dienas centru, strādāt algotu darbu, veidot kontaktus ar apkārtējiem. Klienti praktiski pielieto teorētiskās zināšanas ikdienas sadzīves organizēšanā. Dienests apsaimnieko pašvaldības sociālo māju Šaurā ielā , Daugavpilī un tajā esošos sociālos dzīvokļus. Organizē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu. Klientu skaits sociālajā mājā vairāku gadu griezumā ir nemainīgs .gadā – 223). Projektā Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā  SD ir 
nodrošinājis šādus pakalpojumus .gadā: 

 Sākot ar .gada .martu ir atvērts jauns SD klientu apkalpošanas punkts Šaurā ielā , kas apkalpo Ķīmiķu mikrorajona iedzīvotājus. SD .gadā stājās spēkā vairāki grozījumi saistošajos noteikumos: 
 Nr.  "Daugavpils pilse tas pas valdī bas materia lais atbalsts mazaizsarga taja m  persona m , kas paredz g imenei personai , kuras aizga dī ba  ir be rns ar dzirdes invalidita ti san emt atbalstu lī dz  euro kalenda raja  gada  vienam be rnam specia lo tehnisko palī glī dzekl u un ar to darbī bu saistī to ierī c u iega dei un remontam, ja s a du palī glī dzekl u iega di un remontu neapmaksa  no valsts budz eta lī dzekl iem. 
 Nr.  "Daugavpils pilse tas pas valdī bas socia lie pabalsti", kas paredz neizve rte jot g imenes /personas iena kumus, SD var pies k irt pabalstu krī zes situa cija  pamatvajadzī bu nodros ina s anai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadī jumos palielina ta  apme ra  – lī dz  euro  vienai g imenei/personai agra k bija lī dz  euro . Grozī jumi  paplas ina iespe jas san emt  pabalstu krī zes situa cija s, kas notika  no g imenes/personas  gribas neatkarī gu apsta kl u de l  . Turpma k vare s san emt palī dzī bu, ja g imenei/personai notika za dzī ba, smaga saslims ana, ar vardarbī bu saistī ti gadī jumi, smags cel u satiksmes negadī jums, ilgstos a a rste s ana s, pe ks n a g imenes locekl a na ve, ka  arī  citos gadī jumos, kuru de l  g imene persona  nespe j nodros ina t savas pamatvajadzī bas. Nokl u stot s a da veida krī zes situa cijas, personas vare s san emt palī dzī bu  lī dz  eiro vienai g imeni/ personai.  S ī  palī dzī ba paredz arī  psihosocia lu atbalstu, pieme ram, psihologa, psihiatra, psihoterapeita, g imenes terapeita pakalpojumi. 
 Nr.   Daugavpils pilse tas pas valdī bas socia lie pabalsti , kas paredz palielina t dzī vokl a pabalsta karsta  u dens piega des nodros ina s anai apme ru no ,  euro lī dz ,  euro gada . 
 Nr.  "Par Daugavpils pilse tas pas valdī bas palī dzī bu dzī vokl a jauta jumu risina s ana ", kas paplas ina personu loku, kura m tiks nodros ina ts ma joklis gadī jumos, kad ta s pas as saviem spe kiem nespe j to nodros ina t. Lī dz ar to socia li mazaizsarga tai personai g imenei , pamatojoties uz SD  sniegto atzinumu un izve rte jot personas resursus un 

Pakalpojums Bērni ar FT  Pakalpojuma sniegšanas 
reizes 

Reitterapija  31 363 

Kanisterapija 35 392 

Fizioterapija  1 20 Logopēds 1 10 Aprūpe bērnam 3  

https://likumi.lv/ta/id/287759-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-materialais-atbalsts-mazaizsargatajam-personam
https://likumi.lv/ta/id/287759-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-materialais-atbalsts-mazaizsargatajam-personam
https://likumi.lv/ta/id/287469-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialie-pabalsti
http://likumi.lv/doc.php?id=287469
https://likumi.lv/ta/id/166756-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
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konkre tos apsta kl us par dzī vojama s platī bas nepiecies amī bu, bu s tiesī bas ī re t socia lo dzī vokli. 
         Sociālās palīdzības nodaļas telpās darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļa, kas izsniedz ĒS pārtikas un higiēnas pakas personām, kuras nonākušas krīzes situācijā vai ar trūcīgas/maznodrošinātas statusu.  SD budžeta kopējā izpilde .gadā sastādīja    euro, kas ir par , % vairāk, nekā .gadā. Sociālās palīdzības nodrošināšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām tika izmaksāti    euro un    euro  tika izlietoti Sociālā dienesta un tās struktūrvienību uzturēšanai, t.sk. sociālo pakalpojumu sniegšanai. 

Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija garantē sabiedrisko kārtību un drošību pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes darbības nodrošināšanai .gadā piešķirti pašvaldību budžetu transferti 2 097 326 euro apmērā. .gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas uzdevumu izpildi veica  
darbinieki, no kuriem 127 darbinieki pildīja likumā „Par policiju  noteiktos pienākumus. Pašvaldības policijas darbs . gadā tika realizēts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. No visiem piefiksētajiem likumpārkāpumiem , % bija sabiedriskās kārtības pārkāpumi, % bija ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, , % no visiem pārkāpumiem bija labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana. .gadā salīdzinājumā ar .gadu samazinājās piefiksēto pārkāpumu skaits par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, pieauga nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanās pārkāpumi, nedaudz palielinājās pārkāpumu skaits par sīko huligānismu, samazinājās piefiksēto pārkāpumu skaits par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās, samazinājās atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana, samazinājās pārkāpumu skaits par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu, samazinājās Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumi tādi kā, pieguļošo teritoriju neuzkopšana, koku lapu un zaru dedzināšana, bet palielinājās tādi pārkāpumi, kā zemesgabalu neuzturēšana kārtībā, gulēšana publiskā vietā. Kopā tika piefiksēti  administratīvie likumpārkāpumi, par kuriem tika sastādīti protokoli. Tika veikts intensīvs darbs ar pilsētas iedzīvotājiem. Nedaudz samazinājās pieņemto 
telefonisko zvanu - izsaukumu skaits par  gadījumiem salīdzinājumā ar .gadu. Visvairāk telefonisko izsaukumu tika saņemts no Centra mikrorajona, Jaunbūves un Jaunās Forštadtes mikrorajonu iedzīvotājiem. Kopā bija saņemti un atstrādāti  telefoniskie izsaukumi. Kā arī palielinājās iedzīvotāju skaits, kuri tika pieņemti pieņemšanas dienās. Bija saņemti, reģistrēti un izskatīti  dokumenti tai skaitā iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām , no kuriem tika uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 
1619 gadījumos. Pateicoties izveidotajai Pašvaldības policijas interneta tīmekļa vietnei http://www.police.daugavpils.lv, Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kā arī masu informācijas līdzekļiem ir iespēja ātrāk un efektīvāk iepazīties ar iknedēļas statistiskajiem rādītājiem un publikācijām par paveikto darbu pašvaldības policijā. Pašvaldības policija aktīvi sadarbojas ar www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogu. . gadā darbojas „Youtube  kanāls un Pašvaldības policijas „Facebook  lapa, kas sekmē labāku saskarsmi ar pilsētas iedzīvotājiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija savu darbību turpina Daugavpils pilsētas attīstības programmas .- .gadam rīcības plāna noteiktajos virzienos. Tiek realizēta licencēta Pašvaldības policijas darbinieku apmācības programma. Notiek lekcijas Pašvaldības policijas darbiniekiem par jaunākajām izmaiņām likumdošanā un par izmaiņām 
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darba organizācijā. Līdz ar to tiek celts Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku profesionālās meistarības līmenis. 
Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieki veic izglītojošos seminārus, kampaņas par drošību pilsētas iedzīvotājiem, par likumpārkāpumu profilaksi sociālajās iestādēs un izglītības iestādēs. .gadā tika veikti videonovērošanas sistēmas uzlabojumi Daugavpils teritorijā, palielinot videonovērošanas vietu skaitu un modernizējot videonovērošanas sistēmu. Tika uzsākts Pašvaldības policijas videonovērošanas telpu remonts ēkā Saules ielā a, Daugavpilī par remontu atbildīgā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde . Notika administratīvās ēkas Muzeja ielā , Daugavpilī  papildus aprīkošana, lai nodrošinātu Pašvaldības policijas darba vajadzības.  

4.4. DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums  turpmāk tekstā  
- Uzņēmums  .gadā apsaimniekoja  mājas, proti, veica dzīvojamo māju uzturēšanu, ēku elementu saglabāšanu darbderīgā stāvoklī, inženierkomunikāciju tehnisko parametru un tehnisko iekārtu uzturēšanu darba režīmā. 

Lielu uzmanību Uzņēmums pievērsa dzīvojamo māju konstruktīviem elementiem un iekšējām inženierkomunikācijām, sakarā ar to nolietoto stāvokli. Papildus kārtējam remontam, .gadā tika veikts dzīvojamā fonda kapitālais remonts, t.sk., piedaloties 
Daugavpils pilsētas domes līdzfinansēšanas programmā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 

 

Veikto remontdarbu apjoms 

Datu avots: SIA DzKSU  

 Uzņēmums turpina piedalīties Daugavpils pilsētas līdzfinansējuma programmā Dzīvojamo māju pieslēgšana centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pilsētas tīkliem , palīdzot dzīvokļu īpašniekiem risināt ilggadējo problēmu ar ūdens padevi un kanalizāciju. .gadā centralizētajai sistēmai tika pieslēgtas dzīvojamās mājas Jātnieku ielā , Staru ielā / , Sēlijas ielā . Uzņēmums aktīvi piedalās Daugavpils pilsētas domes līdzfinansēšanas programmā par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu. .gadā tika veikti pagalmu labiekārtošanas darbi Rēzeknes ielā , Vienības ielā , A.Graftio ielā , Vienības ielā , Balvu ielā A, Viestura ielā . 

Kapitālais remonts .gadā Dzīv.māju skaits 

Jumta remonts 22 Kāpņu telpu remonts  5 Logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās 120 Bēniņu pārsegumu siltināšana 12 Dūmvadu/ventizvadu remonts 5 Lieveņu un aizsargapmaļu remonts 32 Sienu paneļu šuvju hermetizācija 19 Ēlektromontāžas darbi 27 Karstā un aukstā ūdens cauruļvadu nomaiņa, karstā ūdens un apkures sistēmas siltumizolācija pagrabā un bēniņos   15 Siltummmezglu ierīkošana 2 
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Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai tika apgūts pašvaldības līdzfinansējums, tika nodrošināta īpašumu tehniskā stāvokļa novērtēšana, sagatavots remonta darbu apkopojums un veikti remontdarbi atbilstoši konstatētajam defektiem un iedzīvotāju pieņemtajiem lēmumiem. Atbilstoši sanitārajai apkopei, Uzņēmums veica apsaimniekošanā esošo piegulošo teritoriju sakopšanu    m2 platībā. Lai uzlabotu sanitāro stāvokli dzīvojamās mājās, kopš .gada Uzņēmums organizē kāpņu telpu uzkopšanu pašu spēkiem. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju un vēlmi, Uzņēmums piešķir dzīvokļu īpašniekiem tiesības lemt, kādā veidā tiks uzkopta kāpņu telpa vai Uzņēmuma spēkiem vai dzīvokļu īpašnieku spēkiem. .gada beigās Uzņēmums nodrošināja kāpņu telpu uzkopšanu  dzīvojamās mājās. .gadā avārijas dienests reaģēja vairāk nekā uz   operatīvajiem izsaukumiem, dienā  tie bija aptuveni  izsaukums. Tika saņemti pieteikumi dažādu veidu remontdarbiem. Uzņēmums, saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pārskata gadā iegādājās  kravas automašīnas, tika atjaunota vecā datortehnika un darba elektroinstrumenti un inventārs. Uzņēmums turpina attīstīt savus digitālos pakalpojumus klientu ērtībai. Par to liecina pastāvīgs lietotāju skaita pieaugums elektroniskajā sistēmā mans.ddzksu.lv. Gada laikā tiešsaistes sistēmas mans.ddzksu.lv lietotāju skaits ir pieaudzis no   līdz   cilvēkiem, kas sastāda . % no kopēja Uzņēmuma klientu skaita.  .gada novembrī  tika ieviesta īpaša mobilā aplikācija Android ierīcēm - pirmā šāda tipa lietotne Latvijā. Lietotne „Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums  ir domāta, lai vienkāršotu ūdens un gāzes skaitītāju rādījumu nodošanu, apskati un apstrādi. Izmantojot lietotni, var arī aplūkot klientam sagatavotos rēķinus noteiktā laika periodā, iestatīt atgādinājumu saņemšanu par rādījumu nodošanu, rēķinu apmaksu, skaitītāju verificēšanu un citu svarīgu informāciju. Lietotne ļauj strādāt ar to latviešu un krievu valodā .Pašu programmu ir iespējams bezmaksas lejupielādēt no Play Market (Google Play  tiešsaistes veikala. Divu mēnešu laikā aplikāciju lejupielādēja un izmantoja  lietotāji.    Uzņēmums cenšas sekot līdzi laikam un samazināt rindas savās nodaļās. Lai to izdarītu, uzņēmuma klienti var izmantot mobilo aplikāciju ar «elektroniskās rindas» funkciju, kas ievērojami atvieglo jautājumu risināšanas gaitu. Ik gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības 
pārvalde  veic būvniecības, labiekārtošanas un projektēšanas darbus Daugavpils pilsētas tēla vispusīgai attīstībai un uzlabošanai. Pārskata gadā tika izbūvēti, izremontēti un rekonstruēti vairāki pilsētas infrastruktūras elementi un to sastāvdaļas. 

 

Labiekārtošanas darbi 9.gadā: 
 tika pabeigti grants seguma ielu pa rbu ves darbi Valkas iela  posma  no Ja tnieku ielas lī dz Smils u ielai un Aiviekstes iela  posma  no Se lijas ielas lī dz Liela ielai;  
 tika pabeigta .gada  uzsa kta  Stropu mikrorajona ga je ju ielas – promena des bu vniecī ba. Promena des izbu ve posma  no Dzintaru ielas lī dz Abavas ielai gar Lielo Stropu ezeru ir viens no liela kajiem un unika la kajiem projektiem. Kopuma  Stropu ezera labieka rtos anas projekta  izveidotas c etras atpu tas zonas – aktī va s atpu tas zona, mierī ga s atpu tas zona, g imenes zona un izklaides zona ar solin iem un atkritumu urna m, ka  arī  
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uzsta dī ti daudzfunkciona lie aprī kojumi. Iedzī vota ju e rtī bai blakus tika izbu ve ta autosta vvieta; 
 tika pabeigti .gada  uzsa ktie asfaltbetona seguma atjaunos anas darbi  ielu posmos; 
 tika veikti asfaltbetona seguma remontdarbi Daugavpils pilse tas  ielu posmos; 
 tika uzsa kti Rī gas ielas pa rbu ves darbi posma  no Cietoks n a ielas lī dz G imna zijas ielai, kuri tiks turpina ti .gada ; 
 pilse tas ielu attī stī bai tika izstra da ti  tehniskie projekti turpma kai bu vdarbu realiza cijai; 
 tika veikts caurbraucamo pagalmu remonts: Ja tnieku iela  , A, , , A Daugavpilī , Piekrastes iela  , , ,  Daugavpilī , Vis k u iela   nobrauktuve  no Cialkovska ielas puses; 
 tika izstra da ti pilse tas caurbraucamo pagalmu tehniskie projekti turpma kai bu vdarbu realiza cijai, tai skaita : Val n u iela , zemes gabala  ar kadastru Nr. ; 
 tika pa rbu ve tas ga je ju ietves ar asfaltbetona segumu  ielu posmos; 
 tika pa rbu ve tas pilse tas ielu ietves ar ma kslī go brug akmens segumu, tai skaita : Se lijas iela  posma  no Staburaga ielas lī dz Liela  ielai, Vienī bas laukuma , Tea tra iela ; 
 tika pabeigti auto sta vlaukumu izbu ves un pa rbu ves darbi: Tartu iela  , Vienī bas iela  A, Tea tra iela  posma  no Rī gas ielas lī dz Saules ielai, Neretas iela  , Virs u iela  , Re zeknes iela  ; 
 tika veikti projekte s anas darbi turpma kai auto sta vlaukumu izbu vei un pa rbu vei Val n u iela , Tartu iela , Cialkovska iela  , Minskas iela  , Tukuma iela , Valkas iela , Val n u iela , Ja tnieku iela  un Stra dnieku iela ; 
 pilse tas iela s .gada  tika veikti ikgade ji tekos ie remontdarbi, tai skaita :   m  ielu pla tī ba  tika veikts bedrī s u remonts,   km garuma  grants iela s tika veikta greidere s ana. 
 tika pabeigti ielu apgaismojuma tī klu bu vniecī bas darbi, tai skaita : Cietoks n a iela  posma  no La c ple s a ielas lī dz Imantas ielai, Mihoelsa iela  posma  no La c ple s a ielas lī dz Imantas ielai, Kra slavas iela  posma  no Rī gas ielas lī dz Sakn u ielai, Tea tra iela  posma  no Imantas ielas lī dz Rī gas ielai, Rī gas iela  posma  no Cietoks n a ielas lī dz G imna zijas ielai; 
 tika izstra da ti bu vprojekti apgaismojuma tī klu izbu vei un pa rbu vei, kas veicina s turpma ko apgaismojuma tī klu attī stī bu: Dzintaru iela  posma  no Lī gatnes ielas lī dz Kokneses ielai, Inz enieru iela  posma  no Ja tnieku ielas lī dz Zel inska ielai, Odu iela  posma  no Imperatora ielas lī dz Val n u ielai, Gajoka rajona . 

 

Vides objektu izveide 9.gadā: 

 tika izbu ve ti be rnu rotal u laukumi Tirgon u skve ra ; 
 vaira kos pagalmu teritoriju be rnu rotal u laukumos tika atjaunotas ieka rtas: Re zeknes iela  , Ēnerg e tik u iela  / , .novembra iela  , V, Akade mik a Graftio iela  , Malu iela  , , S aura iela  , A, Tukuma iela  , parka  „Ēsplana de , Komandanta ielas  rajona ; 
 tika izstra da ti bu vprojekti be rnu rotal u laukumu ierī kos anai, tai skaita : Piekrastes iela   un Piekrastes iela   rajona , Ziemel u iela   tuvuma , . prec u iela   tuvuma , Stra dnieku iela  ,  tuvuma , Tukuma iela   tuvuma , Val n u iela  , A tuvuma ; 
 tika izbu ve ts vides objekts ar peldos o promena di, peldos o interaktī vo atpu tas zonu un aprī kojumu Stropu ezera , ka  arī  pabeigta Ja tnieku skve ra labieka rtos ana; 
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 pilse tas infrastruktu ras attī stī bai tika izstra da ts tehniskais projekts turpma kai bu vdarbu realiza cijai „Aizsargbarjeras uz galvena  aizsargval n a izbu vei Daugavpils cietoksnī ; 
 tika izbu ve ti un atjaunoti vaira ki infrastruktu ras objekti: noz ogojums Vars avas iela  B, noz ogojums ar va rtiem Stropu iela  , atkritumu konteineri koka iez ogojuma Stropu iela   un Dzintaru iela  , pieturvietu meta liskais paviljons K irs u iela  , a re ja  dus as kolonna Stropu iela  , atpu tas laipa uz u dens Stropu iela   rajona ; 
 .gada  tika iega da ti infrastruktu ras elementi:  

 ziedu piramī das  gab., 
 vides objekti „Palete , „Kug itis , „Diggi ,  
 gaismas figu ras „Pegazs , „Mez a zve ri , 
 ziedu arka ar laistī s anas siste mu 

 Daugavpils pilse tas videonove ros anas siste mas mezglos notika aprī kojuma atjaunos ana un moderniza cija, tai skaita : 
 .novembra ielas un Viestura ielas krustojuma , 
 Ja tnieku ielas un Smils u ielas krustojuma , 
 Valkas ielas un Dunduru ielas dzelzcel a pa rbrauktuve ; 

 tika veikti teritoriju labieka rtos anas darbi Dzintaru ielas  rajona  Liela  Stropu ezera piekrastes stiprina s ana hidrolog iska  un eola s ietekmes rezulta ta ra dī ta s erozijas mazina s anai, tirdzniecī bas laukuma, Stropu ielas  rajona , sanita ra s tī rī bas nodros ina s anai nepiecies amu inz eniertī klu izveide; 
 .gada  tika veikta gra vju tī rī s ana Daugavpils cietoks n a teritorija  un Lidota ju ielas rajona , ka  arī  tika iesta dī ti un pa rsta dī ti koki pilse tas mez u un mez aparku teritorija s; Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde  piedalījās Meža dienu .gada projektā "Pašvaldību darbi parkos", kurā ietvaros tika iegādāti un iestādīti koku stādi pilsētas teritorijā. Pārvalde piedalījās arī piecos Zivju fonda projektos un tos veiksmīgi īstenoja, kā rezultātā iestāde iegādājās aprīkojumu malu zvejas novēršanai Daugavpils ūdenstilpnēs un veica pilsētas ezeru zivju resursu pavairošanu, tai skaitā: - Sniega motocikla iega de zivju resursu aizsardzī bas pasa kumiem Daugavpils pilse ta ; - „Termokameras iega de zivju resursu aizsardzī bas pasa kumiem Daugavpils pilse ta ; -  „Sabiedrī bas informe s anas pasa kumu nodros ina s ana Daugavpils pilse tas u densobjektu zivju resursu aizsardzī ba  – izgatavoti lielforma ta  stendi; - „Liela  Stropu ezera zandartu resursu pavairos ana  –  Lielaja  Stropu ezera  ielaisti  zandartu mazul u; - „S u n u ezera, Maza  Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairos ana  - Mazaja  Stropu ezera  ielaisti , S u n u ezera   un Stropaka ezera   lī daku mazul u. .gadā ikmēnesī tika organizēts un koordinēts „Pilsētas tirdziņš  Rīgas ielā, Vienības laukumā tika uzstādīta un uzturēta bezmaksas publiskā slidotava. Katru gadu iestāde rīko, koordinē un nodrošina ar nepieciešamo inventāru un materiāli tehnisko bāzi visus svētku pasākumus, kas notiek Daugavpils pilsētā. Pārskata gadā svētkiem tika iegādāti āra apgaismojuma dekori, gaismas aizkari un virtenes, dekoratīvie gaismas elementi, svētku figūras pilsētas noformējumam. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde  vides aizsardzības inspektori Daugavpils ūdenstilpnēs pastāvīgi nodrošināja malu zvejas preventīvos pasākumus. Tika veikti kvalificēti glābšanas darbi publiskajās peldvietās, kā arī 
nepieciešamības gadījumos tika sniegta pirmā palīdzība cietušajiem vasaras un ziemas 

periodā. .gadā tika iegādāts multifunkcionālais displejs ar laika, gaisa un ūdens 
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temperatūras, mitruma radītājiem un speciāliem simboliem Lielā Stropu ezera publiskajā 
peldvietā. 

SIA „Labiekārtošana D  veic labiekārtošanas darbus pilsētas teritorijā. .gadā tika veikts bērnu sporta un atpūtas aprīkojuma remonts  dzīvojamo māju pagalmos un tika izremontēti  pilsētas bērnu laukumi. Pārskata gadā SIA „Labiekārtošana D  veica kapsētu teritoriju uzturēšanu, kur atbilstoši līgumā noteiktajam tika veikta jaunu apbedījuma vietu uzmērīšana, nospraušana 
6480 m  platībā, jaunu apbedījuma vietu ierīkošana   m  platībā, ceļu un celiņu uzkopšana  700 000 m  platībā, kapsētas teritorijā stihiski izveidoto atkritumu savākšana un izvešana 1 300 tonnas, kapsētu grunts ceļu uzturēšana  km garumā, savākto atkritumu izvešana un utilizēšana  tonnu apmērā, kapsētu teritorijas appļaušana   m  platībā un  koku, kas rada bīstamu situāciju, nozāģēšana. Pārskata gadā kapitālsabiedrība uzturēja parkus, skvērus un citas publiskā lietošanā esošās teritorijas un zaļās zonas. Tika ierīkotas puķu dobes, ziedu piramīdas un konstrukcijas 
3621,95 m  platībā, tika nogriezti krūmi 100 000 m  platībā, vasaras periodā tika nopļauta zāle 10 041 785 m  platībā pilsētas ielās, parkos, skvēros un atpūtas vietās, tika nozāģēti  koki, kas radīja avārijas situācijas, un tika veikta  celmu frēzēšana. SIA „Labiekārtošana D  pārziņā ir Daugavpils dzīvnieku patversme. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, klaiņojošie dzīvnieki tiek uzturēti patversmē un tiem tiek veikta veterinārā apskate. .gadā vidēji tika uzturēti un baroti  dzīvnieki, bet  dzīvnieki tika paņemti jaunu saimnieku apgādībā. Pārskata gadā SIA „Labiekārtošana D  veica pilsētas ceļu remontu. Rezultātā vasaras un ziemas periodā tika izremontētas asfaltbetona seguma bedrītes 1530 m  platībā un veikti grants ceļu greiderēšanas darbi 464 km garumā. Kapitālsabiedrība uzturēja arī pilsētas ielu apgaismošanas tīklu. Tika veikti visu komunikāciju remontdarbi, kabeļu un gaisa vadu līnijas, novecojušo konstrukciju balstu, kronšteinu, trošu  demontēšanas darbi, kas palīdz novērst 
draudus cilvēku dzīvībai un īpašumam. .gadā tika nomainīti  gaismas ķermeņi un tika nomainīti kabeļi   m garumā. 
4.5. CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE Pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli  nodrošina Daugavpils pilsētas dzīvojamās mājās, sabiedriskās nozīmes un rūpniecības uzņēmumu ēkās un būvēs ar centralizēto siltumapgādi. Pārskata gadā tika ekspluatēti siltumtīkli ~ km garumā un tika nodrošināta siltumenerģijas piegāde   ēkām. Pārskata gadā nodotā siltumenerģija tās lietotājiem sastāda  554 MWh, kas ir par   MWh mazāk kā iepriekšējā periodā, mazāka pieprasījuma dēļ. PAS „Daugavpils siltumtīkli  pastāvīgi strādā pie siltumtīklu optimizācijas, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvaldes laikā. Veicot siltumtīklu optimizāciju un rekonstrukcijas, .gadā tika noslēgušies un uz doto brīdi pieņemti ekspluatācijā sekojoši projekti un objekti: 

 Siltumcentrāles Nr. , .novembra ielā , Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana ; 
 Siltumcentrāles Nr.  .novembra ielā , Daugavpilī, garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana ; 
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 Projekta Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Cietokšņa un Kandavas ielās  ietvaros .kārta - Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-  līdz Daugavpils universitāte  ēkai Parādes ielā , Daugavpilī ; 
 Siltumcentrālē Nr.  tika uzstādīts jauns katls ar ekonomaizeru un jaunu dūmeni. Uz .gada beigām tika pabeigti būvdarbi:  

 Projekta I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī  ietvaros .lote – Maģistrāles siltumtīklu pārbūve Liepājas un Valmieras ielu krustojuma k-  līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam k-  ar atzarojumiem Daugavpilī  un .lote – Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-  līdz Balvu ielai 
(1k-  ar atzarojumiem Ēsplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos Daugavpilī . .gadā tika uzsākti būvdarbi Kohēzijas fonda projekta Siltumcentrāles nr.  siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšanu  ietvaros. Projekta realizācija ļaus paaugstināt siltumapgādes efektivitāti, samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksu atkarību no dabasgāzes piegādēm un tās cenas, samazināt fosilā kurināmā patēriņu un CO  emisiju atmosfērā, kā arī samazināt kurināmā resursa izmaksas. Uzņēmuma plānos ir īstenot projektus, kas skar maģistrālo siltumtīklu pārbūvi atsevišķos posmos, kā arī jaunas lokālās katlumājas Cēsu  izbūve Cēsu ielas A un  namu siltumapgādei un jauna katla uzstādīšana ar ekonomaizeriem siltumcentālē Nr. . 

4.6. ŪDENSSAIMNIECĪBA 

SIA „Daugavpils ūdens  stratēģiskais virsmērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā.  .gadā ūdens padeve pilsētai bija  ,  tūkst. m . Attīrīto notekūdeņu apjoms .gadā veidoja  ,  tūkst. m . Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms .gadā, salīdzinot ar .gadu, samazinājās par , % un sastādīja  ,  tūkst. m . No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma , % veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš , %.  Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms .gadā, salīdzinot ar .gadu, samazinājies par , %  un sastādīja  ,  tūkst. m . No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma , % veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš , %. SIA Daugavpils ūdens  darbība tiek organizēta atbilstoši starptautiskā standarta ISO 
9001 prasībām, kas nodrošina sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti. .gada .septembrī viena no vadošām pasaules sertifikācijas institūcijām DNV GL  veica SIA Daugavpils ūdens  kvalitātes vadības sistēmas ārējo uzraudzības auditu, kurš ir sertifikācijas procesa neatņemama daļa un tā mērķis ir novērtēt vadības sistēmas atbilstību standartam. Apkopotā ziņojumā pēc objektu apmeklējuma, iepazīšanās ar iekšējā audita un dokumentārā audita rezultātiem auditori atzīmēja, ka SIA Daugavpils ūdens  esošā kvalitātes sistēma  pastāvīgi attīstās un atbilst standarta ISO :  prasībām. .gadā SIA Daugavpils ūdens  veiksmīgu darbību pozitīvi ietekmēja ĒS fondu pieejamība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas, uzņēmuma darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī uzņēmuma klientu atzinība, izpratne un atbalsts  jaunām  iniciatīvām. Pārskata gada aprīlī ir pabeigts projekts IWAMA Interactive WAter  MAnagement , kas tika realizēts  valstīs INTĒRĒG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 
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programmas 2014.- .gadam programmas ietvaros ar Ēiropas Reģionālās attīstības fonda ĒRAF  finansiālo atbalstu ar mērķi paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti notekūdeņu novadīšanai Baltijas jūras reģionā, attīstot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
operatoru kapacitāti un īstenojot eksperimentālās investīcijas, kas palielina energoefektivitāti un uzlabo dūņu apstrādes sistēmu.  Projekta ietvaros Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtās KAI  tika izveidota atsevišķo ierīču grupu elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēma, kuras aprīkošanai tika piegādāti un uzstādīti  elektroenerģijas skaitītāji un aizbīdnis gaisa cauruļvadā. Pateicoties atsevišķai elektroenerģijas patēriņa uzskaitei, ir iespējams sekot aprīkojuma iestatījumiem un veikt operatīvas korekcijas tehnoloģiskā režīmā, lai sasniegtu optimālus parametrus un tādējādi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Papildus tam, speciālisti tagad uzreiz saņem signālu par aprīkojumu pārmērīgu elektrības patēriņu, kas ļauj savlaicīgi atklāt un novērst tā cēloņus. .gada decembrī tika parakstīti divi līgumi Ēiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī  būvniecības daļas izpildei: .gada . decembrī ar SIA LAGRON  parakstīts līgums Būvdarbu veikšana Ēiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī  ietvaros SAM . . .   un .gada . decembrī ar SIA Geo Consultants  parakstīts līgums Inženiertehniskās 
uzraudzība  projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī  ietvaros SAM . . . .  Projekta ietvaros Judovkas mikrorajonā tiek plānots izbūvēt jaunus ūdensapgādes tīklus .  km kopgarumā, kanalizācijas tīklus .  km kopgarumā un  jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Veicot pieslēgumu jaunizbūvētiem tīkliem, vismaz  Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem tiks nodrošināta centralizēto pakalpojumu  pieejamība. .gada novembrī tika parakstīti divi līgumi Ēiropas Reģionālās attīstības fonda ĒRAF  līdzfinansētā projekta Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā , Daugavpilī  būvniecības daļas izpildei: .gada .novembrī ar SIA LAGRON  parakstīts līgums Būvdarbu veikšana ĒRAF līdzfinansētā projektā Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā , Daugavpilī  un .gada .novembrī ar SIA Firma L  parakstīts līgums Būvuzraudzības veikšana ĒRAF līdzfinansētā projektā Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā , Daugavpilī  ietvaros SAM . . . .  Plānots, ka pēc visu pasākumu īstenošanas ēku sienu, jumtu, bēniņu, cokoļa siltināšana, apkures un ventilācijas sistēmu atjaunošana, logu, ārdurvju un apgaismojuma lampu nomaiņa utt.  uzņēmuma  ēkās tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisija, sekmējot ilgtermiņa energoefektivitātes paaugstināšanu un uzņēmuma izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un elektroenerģiju, kā arī tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības. Pārskata gadā turpinājās  SIA Daugavpils ūdens  darbība Ū vitamīna kampaņā ar devīzi Dzeram ūdeni no krāna un esam veseli un videi draudzīgi . .gada oktobrī un novembrī projekta Ū-vitamīns  ietvaros Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija  LŪKA  sadarbībā ar RTŪ un Veselības inspekciju, organizēja nodarbības skolās un semināru dažādu institūciju pārstāvjiem  Latvijas pašvaldībās t.sk. Daugavpilī ar Daugavpils ūdens  līdzdalību , lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramā 



 

74 

 

DAUGAVPILS.LV 

ūdens  kvalitāti Latvijā un kliedētu mītus un stereotipus par krāna ūdens lietošanu uzturā. .gadā SIA Daugavpils ūdens   ar Ū vitamīna simbola palīdzību regulāri informēja pilsētas iedzīvotājus un viesus par priekšrocībām un ieguvumiem, kas sasniedzami, lietojot dzeramo ūdeni no centralizētā ūdensvada, jo starp šo ūdeni un ūdeni, kas pildīts pudelēs, būtībā nav nekādas atšķirības. 
4.7. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Daugavpils pilsētā ir labi attīstīts transporta tīkls, kas savieno pilsētas centru ar mikrorajoniem. Sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils administratīvajā teritorijā nodrošina AS  Daugavpils satiksme .  AS Daugavpils satiksme  nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī  tramvaju  tramvaju vagoni  un  autobusu maršrutos  autobusi . . gadā AS Daugavpils satiksme  pārvadāja .  tūkst. pasažieru ar tramvajiem un .  tūkst. pasažieru ar autobusiem. 

 

Pasažieru pārvadājumu rādītāji 
Datu avots: SIA Daugavpils satiksme  Rādītāju nosaukums Mērvienība 

2019. gads 

 Autobusi Tramvaji 

Pasažieru pārvadāšana kopā: tūkst.pas. 7879,2 7352,0 

no tiem:       Biļetes tūkst.pas. 2347,5 1592,7 Mēnešbiļetes tūkst.pas. 202,3 247,9 Biļetes svētdienas un svētku dienas  tūkst.pas. 354,1 237,2 Invalīdi III gr., kuriem ienākumu  apmērs nepārsniedz  
228.00EUR 

tūkst.pas. 21,8 21,1 Biļetes pilsētas  svētku  laikā  tūkst.pas. 27,6 25,7 

Personas, kuras sasniegušas LR vecuma pensijas vecumu tūkst.pas. 1506,1 1464,6 Vispārējās izglītības iestādēs izglītojamie tūkst.pas. 2155,7 2346,2 Vispārējās izglītības iestādēs izglītojamie tūkst.pas. 2,1 1,6 
(0.05 EUR) Profesionālās izglītības iestādēs izglītojamie tūkst.pas. 69,3 103,9 Represētie tūkst.pas. 68,7 66,5 Daudzbērnu ģimenes locekļi tūkst.pas. 306,4 508,6 ČAĒS likvidatori tūkst.pas. 5,3 3,5 Afganistānas kara dalībnieki tūkst.pas. 6,9 3,2 Invalīdi I gr., invalīdi II gr., personas līdz  gadiem ar invaliditāti un pavadošo personu 

tūkst.pas. 528,1 497,4 Bērni bāreņi tūkst.pas. 85,7 82,9 Bērni līdz  g. tūkst.pas. 177,7 141,1 DPSATC apgādājamie tūkst.pas. 13,4 7,7 Starpt. veco ļaužu diena tūkst.pas. 0,4 0,1 
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Starpt. invalīdu diena tūkst.pas. 0,1 0,1 

 Salīdzinot ar . gadu, pārvadāto pasažieru skaits samazinājies par ,  tūkst.pasažieru: autobusos pasažieru skaits samazinājies par , %, bet tramvajos pārvadāto pasažieru skaits palielinājies par , %.  Ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 2 070 766,78 EUR. Tas ir par 136 988,12 EUR vai par , % mazāk, salīdzinot ar plānoto. Ieņēmumi no pamatdarbības samazinājās, jo samazinājās to pasažieru skaits, kas tiek pārvadāti par maksu.  Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem samazinājās par , % vai par  090,94 ĒUR bez PVN  salīdzinājumā ar . gada plānu. Sakarā ar kases sistēmas ieviešanu no . . . katram pasažierim tiek izdrukāta biļete, samazinājies aprēķinātais pārvadāto pasažieru skaits un līdz ar to arī zaudējuma kompensācija par piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem. AS Daugavpils satiksme  izdevumi palielinājās par  714,58 EUR vai par 2,00% salīdzinājumā ar . gada plānu. Uzņēmuma izdevumi galvenokārt palielinājās zemāk minētajās pozīcijās: 
Nr. p.k. Izdevumu pozīcijas 

Izdevumi kopā ĒUR  Plāns Fakts Novirze 

1 Veselības apdrošināšana 42484,00 43443,70 959,70 

2 Materiālu izdevumi 124200,00 131028,63 6828,63 

3 Ūdens un kanalizācija 7500,00 9363,83 1863,83 

4 Siltumenerģija 76000,00 76278,84 278,84 

5 Degviela 918400,00 937154,68 18754,68 

6 Autobusu apdrošināšana , licences 13500,00 18756,62 5256,62 

7 Administratīvie izdevumi 37025,41 46393,92 9368,51 Uzņēmuma izdevumi galvenokārt samazinājās zemāk minētajās pozīcijās: 
Nr. p.k. Izdevumu pozīcijas 

Izdevumi kopā ĒUR  Plāns Fakts Novirze 

1 Materiālā palīdzība un dāvinājumi 7000,00 6672,22 -327,78 

2 Darba algas fonds 4190726,89 4124804,18 -65922,71 

3 Rezerves daļas 229000,00 228757,53 -242,47 

4 Remonta darbi 56685,00 41076,27 -15608,73 

5 Ēlektroenerģija 327448,86 311842,44 -15606,42 

6 Atkritumu izvešana 12968,52 8146,35 -4822,17 

7 Nomas maksa 26121,86 23036,41 -3085,45 

8 Datu aizsardzība 7200,00 3806,25 -3393,75 

 . gadā uzņēmums uzturēja  tramvaju vagonus un  autobusus darba kārtībā. Tehnisku iemeslu dēļ gada laikā netika veikti trīs tramvaju reisi. Lai nodrošinātu īpašuma pienācīgu uzturēšanu un remontu, AS Daugavpils satiksme  . gadā veica tramvaju 
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sliežu ceļu remontu, tramvaju vagonu tekošo remontu, autobusu remontu, sintētisko trošu nomaiņu atsevišķos ielu posmos, kā arī veica uzņēmuma telpu atjaunošanu.  Lai nodrošinātu uzņēmuma turpmāku attīstību, tika veikta pamatlīdzekļu iegāde 
tramvaju un autobusu uzlabošanai ĒUR  .  apmērā. Saskaņā ar plānu . gadā tika paaugstināta kvalifikācija  darbiniekiem un  uzņēmuma speciālisti ir apmeklējuši  kvalifikācijas celšanas seminārus. Lai piesaistītu ĒS struktūrfondus tālākai uzņēmuma darbības attīstībai, AS Daugavpils Satiksme  turpināja realizēt Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā  un . gadā: 

- iega da ja s  jaunus tramvajus; 
- tika dal e ji pa rbu ve ta tramvaju lī nija – km garuma  posma  Vienī bas iela - Stacijas iela, .novembra un Ventspils ielu krustojuma ; 
- tika izbu ve ta jauna tramvaju lī nija - .  km garuma  posma  .novembra iela – Veselī bas iela – Stropu ciemats, Daugavpilī . .gadā notika   konduktoru, autobusu un tramvaju vadītāju pārbaudes. Savlaicīgi izskatīti un objektīvi novērtēti  darbinieku pārkāpumi. Tika izteikti  rājieni,  piezīmes un  aizrādījumi. 

SIA Daugavpils autobusu parks  sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus trīs pasažieru pārvadājumu jomās: reģionālos vietējās nozīmes pārvadājumos, reģionālos starppilsētu nozīmes pārvadājumos un starptautiskos maršrutos uz Lietuvu un Baltkrieviju, kā arī apkalpo pasūtītāju individuālos pieteikumus. Daugavpils autobusu parks apkalpo  vietējo maršrutu,  starppilsētu maršrutus un  starptautiskos maršrutus. SIA Daugavpils autobusu parks  sastāvā ir trīs filiāles Krāslava, Dagda, Ilūkste  un valdījumā ir četras autoostas: Daugavpils, Krāslava, Dagda un Ilūkste. . gadā sabiedriskajā transportā gan reģionālajā, gan starptautiskā maršrutu tīklā  tika veikti  ,  tūkst. braucienu, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par , % mazāk. 

 Pasažieru skaita samazinājuma iemesli Latgales reģionā ir maršrutu tīkla optimizācija 
(samazināts reisu skaits , alternatīva transporta izmantošana, iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku apvidos.  
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 Savukārt pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas goda ģimenes apliecība + Ģimenes karte , salīdzinot 2019. gada  mēnešos pārvadātos pasažierus ar analogu periodu iepriekšējā gadā, ir pieaudzis par , % jeb par ,  tūkst. braucienu. . gada . septembrī tika paplašināts braukšanas 
maksas atvieglojumu skaits – palielināts atvieglojumu atlaižu lielums daudzbērnu ģimeņu locekļiem vienreizējām biļetēm no % uz % un abonementu biļetēm – no 20% uz 40%, daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes un kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz  gadu vecuma sasniegšanai, noteikts atlaižu lielumu % apmērā no pilnas biļetes cenas, kā arī noteikta % atlaide daudzbērnu ģimenes locekļiem vienreizējām braukšanas biļetēm valsts svētkos – . maijā, . novembrī un . novembrī. Ievērojot minēto, ir būtiski palielinājies pasažieru skaits, kuri izmanto minētos braukšanas maksas atvieglojumus sk. attēls Nr. . Salīdzinot . gada laika periodu ar analogu periodu . gadā  mēneši , pārvadāto pasažieru skaits ir pieaudzis par %. No kopējā reģionālajā maršrutu tīklā pārvadāto pasažieru skaita par maksu pārvadāti pasažieru īpatsvars ir , %, bez maksas pārvadāto pasažieru īpatsvars ir , % un , % no pārvadātajiem pasažieriem ir ar daudzbērnu ģimenes statusu. No . gada . janvāra ir paaugstināta minimālā braukšanas maksa reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos uz/no pieturvietām reģionālās attīstības centros no ,  uz ,  
EUR. Pārskata gadā uzņēmums veica  jaunu lielo autobusu iegādi reģionālajiem starppilsētu pasažieru pārvadājumiem,  lietotu lielo autobusu iegādi reģionālajiem vietējiem pasažieru pārvadājumiem, elektronisko maršrutu zīmju uzstādīšanu un videonovērošanas uzstādīšanu autobusu salonos. 

4.8. VESELĪBAS APRŪPE Pateicoties Daugavpils pilsētas domes īstenojamai topošo ārstu atbalsta programmai 
un SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" ciešai sadarbībai ar Rīgas Stradiņa Universitāti, pēc rezidentūras pabeigšanas darbam slimnīcā atgriezušies  jaunie sertificētie ārsti. Ārkārtējo situāciju novēršanai darbam slimnīcā piesaistīti divi jauni anesteziologi – reanimatologi. Apgūtas jaunas ārstēšanas metodes un ieviestas jaunas medicīniskās tehnoloģijas, tajā skaitā tromboektomijas tehnoloģija, bioatgriezeniskās saites metode un urodinamikas izmeklējumi. 
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Pateicoties pastāvīgai stacionāro rādītāju analīzei, vērtējot hospitalizāciju pamatotību ir izdevies pārvirzīt noslodzi uz ambulatorajām vienībām, līdz ar to apjomīgāk sniedzot pacientiem aprūpi Uzņemšanas nodaļas, observācijas gultu un Dienas stacionāra ietvaros. Rezultātā atsakoties no liekām un nepamatotām hospitalizācijām un ietaupot stacionāro profilu resursus jau diagnosticēto patiešām akūto, neatliekamo gadījumu ārstēšanai. Līdz ar to salīdzinājumā ar .gadu ir samazinājies valsts budžeta finansējuma ietvaros veikto hospitalizāciju skaits no   – .gadā līdz   – .gadā . Jo paplašinot kapitālsabiedrības observācijas gultu potenciālu un nodrošinot primārajā Uzņemšanas līmenī adekvātāko pacientu šķirošanu izdevies atbilstoši pacientu medicīniskajām indikācijām pārvirzīt pacientu plūsmu īslaicīgai ārstēšanai tajā pašā vienībā, līdz ar to pacientiem ātrāk saņemot visu nepieciešamo ārstēšanas kompleksu Observācijas gadījumu skaits Uzņemšanas nodaļā: .gads - 5 451, 2019.gads -  . Kopumā, SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  .gada laikā veiktas   hospitalizācijas,   pacienti ārstējušies dienas stacionāra ietvaros.  Turpinājās Ēiropas Savienības projekta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionālā slimnīca  kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība  realizācija, kas ļaus būtiski uzlabot kapitālsabiedrības esošo sniedzamas neatliekamās medicīniskās palīdzības līmeni, it īpaši tekošajam plānošanas periodam noteikto prioritāro virzienu ietvaros, jeb attīstot sirds asins vadu slimību, onkoloģisko slimību un bērnu slimību ārstēšanu. Projekta ietvaros, pārskata gadā tika pabeigti būvniecības darbi Invazīvās kardioloģijas centra izveidei, nododot ekspluatācijā tehnoloģiski augsti attīstīto un mūsdienu prasībām atbilstošo SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  jaunizveidotu terciārās veselības aprūpes vienību. Papildus tam,  tika iegādāti operāciju galdi, operāciju lampas, pārnesamā 
portatīva digitālā diagnostiskā USI ierīce, pacientu monitorēšanas sistēma ar darba stacijām, nepārtrauktās elektroapgādes iekārta un citas ierīces. Pārskata periodā turpinājās sadarbība ar Kauņas slimnīcu, projekta Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā  Hospitals for CBC  ietvaros tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, iepazīstoties ar darba specifiku un pielietojamajām ārstēšanas metodēm. Turpinājās darbs pie tehniskā uzdevuma izstrādes jaunas, transformējamas multifunkcionālās konferenču zāles izveidei, tajā skaitā aktualizējot atbilstoši mūsdienu prasībām tehnisko specifikāciju audio, videokonferenču un HD translācijas sistēmai, lai nodrošinātu kvalitatīvu personāla apmācību un pieredzes dalīšanu ar klātbūtnes izjūtu, translējot lekcijas, sarežģītu operāciju veikšanas procesu vai tiešsaistē piedaloties jauno metožu apgūšanā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils bērnu veselības centrs  turpmāk – Centrs  veic primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, kā arī  nodrošina medicīniskās un rehabilitācijas pakalpojumus gulošiem pacientiem mājas apstākļos. Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros Kapitālsabiedrība turpināja  sniegt diagnostikas pakalpojumus, ārstu speciālistu konsultācijas, izmeklējumus, dienas stacionāra un hronisko obstruktīvu plaušu slimību kabineta pakalpojumus, kā arī rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus. Kapitālsabiedrība, sniedzot primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus klientiem, nodrošina līgumsaistību izpildi ar Nacionālo veselības dienestu. .gadā 
Kapitālsabiedrība izpildīja veselības aprūpes pakalpojumu apjomu no valsts budžeta finansējuma par %. 
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Paaugstinot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo kompetenci un prasmes, Kapitālsabiedrība vienlaicīgi paplašina veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaitu, turpina attīstīt ārstniecības personāla pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī palielinot sertificēta medicīnas personāla skaitu ar sertificētu ambulatorā dienesta ārsta palīgu, sertificētu māsu apakšspecialitātē - fizikālās terapijas metode , kā arī bērnu aprūpes māsu ar veselības zinātņu maģistra grādu. .gadā Kapitālsabiedrībā tika pieņemts darbā otrs audiologopēds, kas savukārt deva iespēju ieviest jaunu pakalpojumu Individuālā valodas koriģējošā terapija . Ar mērķi piesaistīt Ēiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu un sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes SIA Daugavpils bērnu veselības centrs  ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu, kapitālsabiedrība pārskata gadā realizēja  ĒS projektu Nr. . . . / /I/  "Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrs ēkā .novembra ielā , Daugavpilī". Projekta  ietvaros tika veikta:  ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, ventilācijas sistēmas atjaunošana, apkures sistēmas renovācija, saules kolektoru sistēmas uzstādīšana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. Pamatojoties uz pakalpojuma līgumiem ar Daugavpils pilsētas domi, Kapitālsabiedrība  turpināja realizēt Ēiropas Savienības fonda projektu Nr.9.2.4.2./16/I/101 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā . Projekta ietvaros Daugavpils bērnu veselības centra ķirurgs un fizioterapeiti turpināja sākumskolas vecuma bērnu izglītošanu par veselīga dzīvesveida jautājumiem, skolas vecuma bērnu izglītošanu par veselīgas stājas saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem. Kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums: krioterapijas iekārta, ārsta dermatologa pakalpojumu spektra paplašināšanai; magnetoterapijas iekārta, darsonvalizācijas iekārta, fizikālās terapijas procedūru veikšanai, sterilizācijas iekārta autoklāvs , elektrokardiogrāfijas ierīce, bērnu funkcionālai izmeklēšanai, vertikalizators, bērnu rehabilitācijas pakalpojumu veikšanai.  Kapitālsabiedrība turpināja uzturēt un pilnveidot sadarbību ar līgumpartneriem: medicīnas, izglītības, valsts un pašvaldību iestādēm, nodrošinot klīnisko praksi potenciāliem medicīnas darbiniekiem. .gadā Kapitālsabiedrība nodrošināja praksi  studentiem.  Kapitālsabiedrībai ir raksturīga konstruktīva un veiksmīga sadarbība ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Universitāti, Daugavpils Universitāti, DU Daugavpils medicīnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā un piesaistīšanā darbam ārstniecības iestādēs Daugavpilī. Galvenais Kapitālsabiedrības attīstību atbalstošais faktors ir Daugavpils pilsētas pašvaldība, kas saglabā, attīsta un pilnveido iestādi kā ambulatorās veselības aprūpes un rehabilitācijas institūciju Daugavpils pilsētas bērniem. 
SIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnika  turpmāk – Poliklīnika  zobu ārstēšanā un protezēšanā ir viena no lielākajām šāda profila iestādēm Latvijā.  .gadā reģistrēti  956 apmeklējumi pie zobārsta, no tiem   bērni līdz  gadu vecumam, zobu higiēnistu apmeklējumi – , no tiem  bērni, rentgenkabineta apmeklējumi – 16 . Svētdienās un svētku dienās dežūrārsti pieņēma  pacientus. Deviņdesmit pieciem pacientiem zobārstniecības palīdzība sniegta mājās. Poliklīnikas .stāva zobārstniecības kabinetā pieņemti  pacienti ar funkcionāliem kustību traucējumiem. Svētdienās un svētku dienās palīdzība sniegta  pacientiem, no tiem  bērniem. 
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Zobārstniecības palīdzība tika sniegta riska grupas pacientiem: 
 saskan a  ar Daugavpils pilse tas domes Socia la  dienesta garantijas ve stule m tika pien emti  pacienti; 
 saskan a  ar nosle gtiem lī gumiem tika sniegta palī dzī ba  pansiona ta pacientiem un  psihoneirolog iska s slimnī cas pacientiem;  
 tika sniegta palī dzī ba VSAC Latgale  filia les Kalku ni  un Kalupe   pacientam; 
 ieslodzī juma vietu pa rvaldes Daugavgrī vas cietuma  pien emti  pacienti. .gadā resertifikācijas procedūru nokārtoja  zobārsti,  zobārstniecības māsa un  radiologa asistente. Viss medicīniskais personāls regulāri paaugstina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus, konferences, izstādes utt. Divi zobārsti pārskata gadā apmeklēja stomatoloģisko kongresu Arābu Ēmirātos, viens ārsts piedalījās Maskavas Starptautiskajā konferencē bērnu stomatoloģijā, bet divi zobārsti izgāja sagatavošanās praksi darbam ar stomatoloģisko mikroskopu Kauņā. Divi ārsti paaugstināja savu kvalifikāciju ortodontijas kursos Rīgā. Diemžēl pārskata gadā, ārstu trūkuma dēļ, poliklīnika pārtrauca plānveida profilaktisko darbu ar skolēniem, kurš bija organizēts  gadu garumā. Iepriekšējos gados skolu visiem bērniem, ņemot vērā viņu vēlēšanos un arī vecāku piekrišanu, tika veikta mutes dobuma apskate. Ja bija konstatētas patoloģijas, tad bērniem ārstēja zobus, bet pēdējo gadu laikā, palielinoties privātkabinetu skaitam un samazinoties to kabinetu skaitam, kas ir pakļauti pašvaldībai, bērnu palīdzības pieejamība samazinājās. Plānveida profilaktiskais darbs tika veikts zobu higiēnistu līmenī. Plānveida higiēniskos pakalpojumus veica .vidusskolas  skolēniem un .vidusskolas  bērniem. Lai tiktu ieviestas jaunas zobu ārstēšanas un protezēšanas metodes, par iestādes līdzekļiem tika iegādāts šāds materiāltehniskais nodrošinājums   euro vērtībā: 

 opera ciju lampa k irurg iskaja  kabineta ; 
 skapis ar kompresoru un diviem siekalu atsu ce jiem; 
 kompresors DUO-  urbjmas ī nai; 
 divas helio lampas gaismas ciete jos a m plomba m; 
 stomatolog iskais mikroskops ZĒISS; 
 termodezinfice jos a  mas ī na Melatherm  zoba rstniecī bas instrumentu termodezinfekcijai; 

4.9. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir  pieejamas  rūpnieciskās zonas un  ražošanas teritorija, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai: . Ziemel u ru pnieciska  zona; . Cietoks n a noliktavu zona; . Valkas ielas raz os anas teritorija; . C erepovas ru pnieciska  zona; . Gajoka ru pnieciska  zona; . Kriz u ru pnieciska  zona. Ziemeļu rūpnieciskajā zonā pārskata gadā tika īstenots tās revitalizācijas projekts, kura ietvaros tika izbūvētas plašas ražošanas telpas. Pašvaldība uzbūvēja objektu un pēc tam izsoles kārtā nodeva to lietošanā privātajam investoram – uzņēmumam SIA Axon Cable . 
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Saskaņā ar izsoles noteikumiem, šis uzņēmums radīs vairāk nekā  jaunas darba vietas un veiks ievērojamas investīcijas ražošanā. Pārskata gadā tika uzsākti, realizēti un pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko 
zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas: 

 nosle dza s ĒRAF projekts Degrade to ru pniecisko teritoriju reg enera cija Daugavpils pilse tas un Daugavpils novada teritorija s I ka rta  – projekta rezulta ta  tiks radī ta  jauna darbvieta, tiks piesaistī tas priva ta s investī cijas    eiro apme ra  uzn e mumu darbī bas paplas ina s anai; 
 turpina ja s projekts Dienvidlatgales pas valdī bu teritoriju pilse tvides revitaliza cija ekonomiska s aktivita tes paaugstina s anai  – tiks radī tas  jaunas darba vietas, piesaistī tas priva ta s investī cijas  ,  eiro apme ra  uzn e mumu darbī bas paplas ina s anai; 
 nosle dza s projekts Daugavpils pilse tas publiska s infrastruktu ras saka rtos ana uzn e me jdarbī bas veicina s anai  – projekta rezulta ta  tiks radī tas vismaz  jaunas darba vietas un piesaistī tas priva tas investī cijas   eiro apme ra  uzn e mumu darbī bas paplas ina s anai un jaunu uzn e mumu veidos anai. Pārskata gadā sesto reizi Daugavpilī notika jauno uzņēmēju atbalsta grantu programma „Impulss . Tās  ietvaros  uzņēmumi saņēma domes atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Kopumā no .gada grantu programmā ir iesniegtas  biznesa idejas un atbalstīti  uzņēmumi, kas strādā vairāk nekā astoņās ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, atpūtas pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c. Daugavpilī .- .maijā norisinājās izstāde Uzņēmēju dienas Latgalē . Izstādes ietvaros notika biznesa forums ar paneļdiskusijām, tā virstēma bija Inovācijas = veiksmīgs mūsdienu uzņēmums . Paralēli notika pasākums skolu jauniešiem Kā būt veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū , Tēja ar uzņēmējiem , Zināšanu maratons . Festivāla laikā norisinājās izglītības iestāžu un skolēnu mācību uzņēmumu izstāde, mājražotāju un 

amatnieku gadatirgus ar īpašām atlaidēm izstādes apmeklētājiem. Daugavpils stendā tika demonstrēti Daugavpils grantu konkursa  Impulss  uzvarētāju sasniegumi. Pārskata gadā notika pasākums Projektu gadatirgus . Vairāk nekā  Daugavpils un citu Latgales novadu uzņēmēji tika iepazīstināti ar valsts un pašvaldību atbalsta iespējām  uzņēmējdarbības veicināšanā.  Pārskata gadā tika organizēts Daugavpils uzņēmēju brauciens uz Vitebskas biznesa forumu Inovācijas. Investīcijas. Perspektīvas  .-17. maijā. .gada .septembrī notika Daugavpils pārtikas ražotāju tikšanās ar Lodzas Polija  pārtika ražotājiem, kura ietvaros notika pilsētas uzņēmumu apmeklējumi. Notika vairākas uzņēmēju tikšanās ar ārvalstu vēstniecību un ārvalstu sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. 2019.gadā Dome organizēja konkursu Dinamiski augošs uzņēmums , kā ietvaros uzņēmumiem tika piešķirtas pašvaldības balvas.  

2019.gadā savu darbību turpināja gadu iepriekš izveidotā Latgales speciālā ekonomiskā zona LSĒZ , iekļaujot  ha lielu Daugavpils ražošanas teritoriju platību, kurā 
izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā pārskata gadā darbojās  Daugavpils pilsētā reģistrētie uzņēmumi. 
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4.10. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTI 

.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 

Pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana ĒKII projekts „Siltumnī cefekta ga zu emisiju samazina s ana Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.ĒKII- /  

   Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iesta des S aura  iela  , Daugavpilī  energoefektivita tes uzlabos ana, veicot e kas pa rbu vi par zema energ ijas pate rin a e ku. 
.- . 

ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.  - Raipoles iela  , Daugavpilī  
  .  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. , Raipoles iela  , Daugavpilī . 

.- . 
ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.  – Malu iela  , Daugavpilī  

  .  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. , Malu iela  , Daugavpilī . 
.- . 

Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils Stropu pamatskolas - attī stī bas centra e ka  - Mihoelsa iela  , Daugavpilī  
  .  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  , Daugavpilī  

.- . 
Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas vispa re ja s izglī tī bas iesta de  Jelgavas iela  A 

  .  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  A 

.- . 
ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas izglī tī bas iesta des sporta za les korpusa  Marijas iela  D, Daugavpilī  

  .  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 . 
.- . 

ĒRAF projekts „Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.  – Liepa jas iela  , Daugavpilī  
  .  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. , Liepa jas iela  , Daugavpilī  

.- . 
ĒRAF projekts Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas izglī tī bas iesta des e ka  Marijas iela  Ē, Daugavpilī  

  .  Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, sekme jot energoefektivita tes paaugstina s anu Daugavpils pilse tas izglī tī bas iesta des e ka  Marijas iela  Ē, Daugavpilī  
.- . 

ĒRAF projekts Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pas valdī bas sporta e ka  – Valkas iela  B, Daugavpilī  
 .  Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, sekme jot energoefektivita tes paaugstina s anu Daugavpils pilse tas pas valdī bas sporta e ka , Valkas iela  B, Daugavpilī  

.- . 
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Projekta 

nosaukums 

Projekta 

summa 

eiro  
sadarbības projektos 

Daugavpils daļa  

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā , Daugavpilī   .  Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā , Daugavpilī 
.- . 

Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, .novembra ielā V, Daugavpilī 
 .  Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, .novembra ielā V, Daugavpilī 

.- . 
Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, .novembra ielā A, Daugavpilī 

  .  Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, .novembra ielā 54A, Daugavpilī 
.- . 

ĒRAF projekts Ēnergoefektivita tes nodros ina s ana Daugavpils Kultu ras pilī , Smils u iela   

  .  Prima ra s energ ijas pate rin a samazina s ana, sekme jot energoefektivita tes paaugstina s anu Daugavpils Kultu ras pilī  .- . 
Izglītības un kultūras infrastruktūras sakārtošana 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  

  .  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. 

.- . 

ĒRAF projekts Daugavpils Valsts g imna zijas materia li tehniska s ba zes un infrastruktu ras moderniza cija  

  .     Daugavpils Valsts g imna zijas izglī tī bas infrastruktu ras attī stī ba, kas sekme s pla noto kompetenc u pieeja  balstī ta  vispa re ja s izglī tī bas satura paka penisku ievies anu 

.- . 
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  

  .  Projekta ietvaros tiks veikta pilna apjoma pa rbu ve e ka  Para des iela  , 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   - Daugavpils .vidusskola, Rain a iela   - Daugavpils .vidusskola, Valkas iela A  - Daugavpils .vidusskola, Aven u iela   - Daugavpils Saskan as pamatskola, Para des iela  

.- . 

Rīteiropas vērtības , Tehnikas 

muzeja izveide Daugavpils cietokšņa teritorijā 

  .  Projekta rezultātā tiks īstenota kultūras 
mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas – restaurācijas . kārta un izveidots Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzejs „Inženieru arsenāls .  

.- . 
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Projekta 
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Daugavpils daļa  

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana 

(Cross-border Increase in Regional 

Cultural Heritage Tourism), Nr. LLI – 326, CIRCUIT 

 ,  Daugavpils cietokšņa . bastiona vaļņa labiekārtošana rekreācijas un tūrisma funkcijām. Mārketinga pasākumi Daugavpils cietokšņa un pilsētas popularizēšanai, veicinot tūristu skaita pieaugumu pārrobežu reģionā 

.- . 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Latvijā un Krievijā 

   Veikta pulvera pagraba ēkas restaurācija „Martinsona mājas  izveidei. Izveidota pārrobežu maršruts. Rīkoti pārrobežu tūrisma un kultūras veicināšanas pasākumi 
.- . 

Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai  .  Daugavpils cietokšņa .bastiona kazemātu restaurācija un pielāgošana Daugavpils M. Rotko mākslas centra keramikas atvērto fondu vajadzībām; lielā mēroga pārrobežu tūrisma pasākumu rīkošana; pārrobežu lojalitātes programmas izstrāde tūrisma un 
kultūras iestādēm un objektiem; Daugavpils cietokšņa mārketinga aktivitātes. 

.- . 

Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana Aktī va  nodarbina tī bas pasa kums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi  

  547 bezdarbniekiem tika piedāvāta iespēja iegūt vai uzturēt darba iemaņas, veicināt savu aktivitāti sabiedrības labā. . 
ĒSF projekts „Proti un dari!  53 032.32 Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Iesaistīt jauniešus izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

.- . 

ĒSF projekts Veselī bas veicina s anas un slimī bu profilakses pasa kumi Daugavpils pilse tas pas valdī ba  

 .  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. 

.- . 

Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai   .  Veikta Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu klāsta paplašināšana: specializēto darbnīcu izveide un centra teritorijas labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai; Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveide, kurā tiks sniegti: Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, „Atelpas brīža  un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi; Bērnu nama – patversmes telpu pārbūve ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma  x  nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem; Sabiedrībā balstītu 

.- . 
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Projekta 

nosaukums 

Projekta 

summa 

eiro  
sadarbības projektos 

Daugavpils daļa  

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem „Grupu māja dzīvoklis  infrastruktūras pielāgošana 

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  

   Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu. .- . 
Degrade to ru pniecisko teritoriju reg enera cija Daugavpils pilse tas un Ilu kstes novada teritorija s II ka rta    .  Plānots veikt Daugavpils pilsētas Čerepovas degradēto teritoriju II kārtas sakārtošanu un attīstīšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.i. 

ielu un inženierkomunikāciju pārbūvi, publiskā iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība; ceļa pārbūve Siguldas ielas rajonā, Marijas ielas pārbūve posmā no .novembra līdz Marijas ielai , publiskās infrastruktūras sakārtošana Valkas ielas rajonā. 

.- . 

Dienvidlatgales pas valdī bu teritoriju pilse tvides revitaliza cija ekonomiska s aktivita tes paaugstina s anai 
  .  Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai. .- . 

Daugavpils pilse tas publiska s infrastruktu ras saka rtos ana uzn e me jdarbī bas veicina s anai    .  Brauktuves izbūve Odu un Vaļņu ielas rajonā, inženierkomunikāciju izbūve un publiskās autostāvvietas izbūve. .- . 
Daugavpils pilse tas Ziemel u ru pnieciska s zonas publiska s infrastruktu ras attī stī ba II ka rta 

  .  Veikta Mendeļejeva un Spaļu ielas posmu pārbūve, pievedceļu izbūve, ražošanas ēkas būvniecība Ziemeļu rūpnieciskās zonas teritorijā, tādējādi nodrošinot degradētās industriālās teritorijas attīstību un pieejamību investīciju piesaistei 
.- . 

Daugavpils pilse tas Kriz u ru pnieciska s teritorijas publiska s infrastruktu ras attī stī ba 

  .  Teritorijas iekārtošana ražotnes izveidei un ceļu tīklu, inženiertīklu infrastruktūras  izbūve. .- . 
Cietoks n a noliktavu zonas ru pnieciska s teritorijas reg enera cijas veicina s ana un pieejamī bas uzlabos ana 

  .  Infrastruktūras sakārtošana Motoru ielas degradētajā teritorijā un jauna ceļa mezgla izbūve. .- . 
Transporta un vides 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  

  .  Projekts ir secīgs turpinājums  – 2014. Ēiropas Savienības fondu plānošanas periodā veiktajiem ieguldījumiem Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūrā uzlabojot un veicinot integrētu sasaisti TĒN-T tīklā, attīstot pilsētu tranzītmezglu funkcijas, paaugstinot maģistrālo ielu- Smilšu iela, Varšavas iela, Malu ielas caurlaides spējas, uzlabojot transporta plūsmas vidējo ātrumu un 

.- . 
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Projekta 
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sadarbības projektos 

Daugavpils daļa  

Projekta īss apraksts 
Realizācijas 

termiņš saīsinot pārvietojoties nepieciešamo laiku, vienlaikus veicinot ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes uzlabošanos pilsētas iedzīvotājiem. Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu rajonam  

  .  Veikta aizsargdambja būvniecība Nometņu ielas rajonā posmā no Akmeņu ielas līdz Meļņičkas upei  

.- . 

Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Daugavpils pilsētā 

  .  Uzbūvēta jauna tramvaja līnija ar kopējo 
garumu (km) – 2.26 km. Uzlabots tramvaja līniju kopējais garums km  – 2.06 m. Atjaunots ritošais sastāvs – 8 vienības 

.- . 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī   .  Veikta tīklu paplašināšana Judovkas mikrorajonā, ietverot to Daugavpils aglomerācijas robežās, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju pieslēgties pie centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 

 

.- . 

Starptautiskie projekti 

 ĒU city digital strategies for  immigrants integration  ĒUCIDIN 

 ĒS pilsētu digitālās stratēģijas imigrantu integrācijai  

 .  Veikts labās prakses piemēru un partneru valstīs sniegto pakalpojumu apkopojums informācijas pieejamībai imigrantiem un patvēruma meklētājiem, 
.– . 

Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums  DeCoDe Challenges 
of Regional Centres: Depopulation 

Control, Development – best practices  

  Veicināta dalīšanās pieredzē un izstrādāts depopulācijas kontroles rīcības plānu/labās prakses piemēru apkopojums stingrai vietējās ekonomikas struktūrai, un iedzīvotāju izpratnes veicināšanai par mobilitāti Ēiropas pilsētās. 
.- . 

Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana  WIR 

  Iegūta pieredze un zināšanas darbā ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem. Vietējo iedzīvotāju iesaiste, lai informētu tos par ĒS integrācijas procesiem. 
.– . 

Recruit potential – VET measures for Inclusive Ēmployers  Recruit potential  „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Ēiropas pašvaldībās  

  Projekta pamatā ir problēma, ka nākotnes darba tirgū pieprasījums pēc specifiskām zināšanām, spējām dažādās profesijās būs lielāks nekā piedāvājums. Projekts veicinās iespējamību cilvēkiem bez nepieciešamās kvalifikācijas iegūt darbu. 
.- . 

"Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb Trans-form  Transformations from Slum to Chic  

 ,  Daugavpils cietokšņa . bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija, teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu un videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana. 
.– . 

Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls  SOLID    Veicināta iedzīvotāju demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība. .– . 
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termiņš Local solidarity- global solidarity Network  Our Cities Pairing on Ēnvironment Issues  Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā  

  Veicināta vietējo iedzīvotāju līdzdalība un paaugstinātas zināšanas par vides jautājumiem 

.- . 
Remigrācijas veicināšanas pakalpojumi Daugavpils pašvaldībā 

  Sadarbībā ar VARAM tiek īstenoti remigrācijas veicināšanas pakalpojumi Daugavpils pašvaldībā 

.- . 
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5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
 Pārskata gadā Dome turpināja apstiprinātās Daugavpils pilsētas attīstības programmas Mana pils – Daugavpils  .- .gadam turpmāk – DAP 2020) ieviešanu, nodrošinot Rīcības un Investīciju plāna savlaicīgu aktualizāciju. DAP  Rīcības un Investīciju plāns tika vairākkārt precizēts gada laikā, atbilstoši LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumiem dažādos specifiskā 
atbalsta mērķa ietvaros. Aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns tika ievietots pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta | Pilsētas attīstība | Plānošanas dokumenti | Pilsētas attīstības programma -2020. Ņemot vērā ĒS struktūrfondu piedāvātās iespējas, aktualizējot investīciju plānu, tajā tika iekļautas papildus aktivitātes vai precizētas esošās. Pašvaldības administrācija pielāgo Attīstības programmas ieviešanu atbilstoši pilsētas vajadzībām. Iekļaujot attīstības projektus investīciju plānā, īpaši tos, kuros tiek veikta ĒS finansējuma piesaiste, pašvaldības administrācija ievēro „novērtēšanas principu , lai objektīvi novērtētu katra projekta lietderību un ilgtspēju, kā arī īstenotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu kredītu atmaksa, objektu uzturēšana u.c. . Līdz .gada beigām vislielākais finansējums tika iztērēts .prioritātes mērķa sasniegšanai noteikto pasākumu ietvaros – ,  milj. eiro, pēc tam .prioritātei – 105,9 milj. eiro un .prioritātei – ,  milj. eiro. Pirmās prioritātes ietvaros ir īstenoti vispārējās vidējās izglītības iestāžu un profesionālo izglītības iestāžu modernizācijas projekti. Otrās prioritātes ietvaros tiek veikti pilsētai nozīmīgi degradēto teritoriju revitalizācijas un rūpnieciskās teritorijas attīstības projekti. Trešās prioritātes ietvaros ir liels pašvaldības kapitālsabiedrību ieguldījums infrastruktūras modernizācijā. Pašvaldība ir realizējusi virkni publisko iestāžu, transporta infrastruktūras u.c. attīstības projektu. Kopējais investīciju apjoms, kas ieguldīts pilsētā, ņemot vērā arī kapitāliestāžu, augstākās izglītības iestāžu u.c. ieguldītos līdzekļus, uz .gada sākumu, kas piesaistīts pilsētas attīstībā triju prioritāšu ietvaros ir  miljoni eiro skat. . .att.). 

 

. . att. Investīcijas pilsētas attīstībā .- .gadam Attīstības programmas 
prioritāšu īstenošanai 

Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments  
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Lielākais ieguldījums pilsētas attīstībā līdz .gadam tika saņemts no ĒS fondu un ārvalstu finansējuma avotiem – %, pašvaldības finansējums - %, tad % pašvaldības uzņēmumu un privātais ieguldījums, un % ir valsts atbalsts. Daugavpils pilsētas pašvaldība turpinās īstenot Attīstības programmā ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaistot ĒS un citu ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldības ēku siltināšanai, komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras attīstībai. Kopējais pašvaldības plānotais indikatīvais finansējums prioritāšu mērķa sasniegšanai līdz .gada beigām prognozējams ap ,  milj. eiro. Visvairāk investīciju tiek plānots trešās prioritātes ietvaros. 
5.1. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ .gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti  būvniecības objekti. Ēkspluatācijā nodotās būves pēc tās rakstura: 
- sabiedriska rakstura bu ves – , 
- ru pnieciska rakstura bu ves – ,  
- darī juma rakstura bu ves – , 
- inz enierbu ves un inz enierkomunika cijas - ,  
- priva ta s dzī vojama s e kas – , 
- da rza ma ju, saimniecī bas e ku, pirts, gara z u un tml. e ku bu vniecī ba un pa rbu ve – . 

 

Nozīmīgākie .gadā ekspluatācijā nodotie Daugavpils pilsētas pašvaldības objekti: 
 . Ielas, autosta vvietas 

- Ce su ielas posma  no Liliju ielas lī dz Liepziedu ielai, pa rbu ve   Ēur ,  
- Viestura ielas rekonstrukcija brauktuves paplas ina s ana  posma  no .novembra ielas lī dz Kris ja n a Valdema ra ielai   Ēur , 
- Liliju ielas posma  no Ventas ielas lī dz Zaru ielai, pa rbu ve   Ēur , 
- Baldones ielas posma  no Dzintaru ielas lī dz Priedaines ielai, pa rbu ve   Ēur , 
- Pus kina ielas posma  no Tukuma ielas lī dz Grodn as ielai, pa rbu ve   Ēur , 
- piebraucamo cel u pa rbu ve zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , Siguldas ielas rajona    Ēur , 
- caurbraucamo pagalmu atjaunos ana Ja tnieku iela  , A, , , A   Ēur , 
- auto sta vlaukuma izbu ve Vasarnī cu iela   zemes gabala  ar kadastra apzī me jumu      Ēur , 
- autosta vlaukuma bu vniecī ba Odu un Val n u ielu rajona    Ēur .  

 . Inz eniertī kli 
- Mag istra lo u densvada un kanaliza cijas tiklu bu vniecī ba Jaunbu ves rajona  Lī vanu, Avotu, Jelgavas, Aizputes un Grodn as iela s   Ēur , 



 

90 

 

DAUGAVPILS.LV 

- Mag istra lo u densvada un kanaliza cijas tī klu bu vniecī ba Jaunbu ves rajona , Grodn as un Siguldas iela s   Ēur ,  
- Mag istra lo u densvada un kanaliza cijas tiklu bu vniecī ba Grī vas rajona  Randenes un Aptiekas iela s  Ēur , 
- Mag istra lo kanaliza cijas tiklu bu vniecī ba Tukuma iela  no Uz valdes ielas lī dz Aglonas ielai, no Tukuma ielas A lī dz tukuma ielai B un no Aglonas ielas lī dz Tukuma ielai  

  Ēur , 
- Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no Para des un G imna zijas ielu krustojuma lī dz Daugavpils Universita tes e kas Para des iela     Ēur . 
 .gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza  būvatļaujas, t.sk.  būvatļaujas tika izsniegtas fiziskām personām, bet  būvatļaujas izsniegtas juridiskām personām. Izsniegtās būvatļaujas un akceptēti būvprojekti pēc būves rakstura: 

- sabiedriska rakstura bu ves – , 
- ru pnieciska rakstura bu ves – , 
- darī juma rakstura bu ves – , 
- inz enierbu ves un inz enierkomunika cijas - ,  
- priva to dzī vojamo e ku bu vniecī bai un pa rbu vei – , 
- da rza ma ju, saimniecī bas e ku, pirts, gara z u un tml. e ku bu vniecī ba un pa rbu ve – . 

 

2019.gada Daugavpils pilsētas pašvaldību objektu nozīmīgākas būvatļaujas: 
 . Promena de, ielas, autosta vlaukumi 

- Daugavas laba  krasta degrade to teritoriju revitaliza cija Daugavpils pilse ta  . . ka rta Brug a ielas promena des bu vniecī ba Daugavpilī , .ka rta, 
- Daugavas laba  krasta degrade to teritoriju revitaliza cija Daugavpils pilse ta . . .ka rta. "Brug a ielas promena des bu vniecī ba Daugavpilī " .ka rta, 
- Sporta ielas pa rbu ve posma  no Stadiona ielas lī dz Cietoks n a ielai un Cietoks n a ielas pa rbu ve posma  no Sporta ielas lī dz Cietoks n a ielai , 
- Smils u ielas pa rbu ve posma  no Valkas ielas lī dz Ja tnieku ielai, 
- Brjanskas ielas posma  no Se lijas ielas lī dz Liela  ielai pa rbu ve, 
- autosta vlaukuma izbu ve Tukuma ielas rajona , zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , 
- autosta vlaukuma pa rbu ve Tartu ielas rajona , zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , 
- autosta vlaukuma izbu ve Cialkovska iela  , 
- autosta vlaukuma izbu ve Ja tnieku ielas rajona , zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , 
- autosta vlaukuma izbu ve Val n u ielas rajona , zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , 



 

91 

 

DAUGAVPILS.LV 

- autosta vlaukuma pa rbu ve Valkas ielas rajona , zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , 
- autosta vlaukuma izbu ve Stra dnieku ielas rajona , zemes vienī ba  ar kadastra apzī me jumu   , 
- pagalma pa rbu ve Val n u iela  , A. 

 . Inz eniertī kli un bu ves 

- centralize to u densvada tī klu bu vniecī ba posma  no Sliez u ielas lī dz dzī vojama m ma ja m Birk enel u iela  , , 
- jauna s loka la s katlima jas "Ce su" bu vniecī ba Ce su iela  B, 
- esos a s slitumkameras K-  atjaunos ana Tautas  un A.Pumpura ielu krustojuma . 
 . Sabiedriska  rakstura bu ves 

- Ēsplana des tu risma un dabas izzin as objekts "Latgales purva ja biodaudzveidī ba" Vienī bas iela  , 
- Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskolas "Saules skola" apbu ves kompleksa e kas Muzeja iela  , Daugavpilī , nojauks ana un jaunas e kas bu vniecī ba, 
- e kas bu vkonstrukciju noturī bas nodros ina s ana Daugavpils .pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Muzeja iela  , 
- Daugavpils .vidusskolas e kas bu vkonstrukciju noturī bas nodros ina s ana Valkas iela  A, 
- pace la ja ierī kos ana cilve kiem ar ī pas a m vajadzī ba m Daugavpils Stropu pamatskolas attī stī bas centra skolas e ka  Abavas iela  , 
- pace la ja ierī kos ana cilve kiem ar ī pas a m vajadzī ba m Daugavpils Stropu pamatskolas attī stī bas centra gul amkorpusa Nr.  e ka  Abavas iela  , 
- Be rnu nama patversmes „Priedī te  e kas vides pieejamī bas prasī bu nodros ina s ana Turaidas iela  , 
- Daugavpils inova ciju centra e kas pa rbu ve un piegul os a s teritorijas labieka rtos ana Vienī bas iela  , 
- Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta des „Socia lais dienests  daudzdzī vokl u dzī vojama s ma jas energoefektivita tes paaugstina s ana un remonts S aura  iela  . 
 . Darī juma rakstura bu ves juridiska persona  

- Juridiskas personas SIA „LIDL Latvija  veikala e kas jaunbu ve .novembra iela  . 
 

5.2. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANĀ . . .Daugavpils pilsētas domes turpmāk – Dome  sēdē tika pieņemts lēmums Nr.  prot. Nr. , .§  „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta redakcijas . .nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai .  
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Publiskās apspriešanas termiņš bija noteikts no . . .līdz . . . Ar teritorijas plānojuma materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēja iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv vai Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv, sadaļā Plānojam Daugavpili , kā arī Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā , Daugavpilī, .stāvā un Domē, Kr.Valdemāra ielā , Daugavpilī. Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju priekšlikumus un institūciju atzinumus, . . . Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.  prot. Nr. , .§  „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas . . pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem . 
6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

6.1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI PAR PAŠVALDĪBAS 

DARBĪBU Lai informētu pilsētas iedzīvotājus par pilsētas sabiedriskās dzīves aktualitātēm un sniegtu nepieciešamo informāciju, uzturētu pastāvīgu saikni ar pilsētas iedzīvotajiem, Daugavpils pilsētas domes turpmāk - Domes  Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa aktualizē informāciju pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv. Portālā ir pieejama pašvaldības struktūrvienību kontaktinformācija, informācija par Domes pieņemtajiem lēmumiem, normatīvajiem aktiem, deputātu un Domes vadības pieņemšanas kārtība, Domes komisiju un komiteju sēžu dienas kārtība, iesniegumu un dokumentu paraugi, informācija par publiskajiem pakalpojumiem, gada pārskati, informācija par Domes budžetu, dažādas prezentācijas, video un foto materiāli un plaša informācija par pilsētu un dažādām dzīves jomām.  Domes portāls ir pielāgots izmantošanai arī mobilajās ierīcēs. Portāls dod iespēju nodrošināt ciešāku saikni ar pilsētniekiem, rīkot dažādas aptaujas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, gan operatīvi sniegt atbildes uz pilsētnieku uzdotajiem jautājumiem.  Lai skaidrotu pašvaldības pieņemtos lēmumus un informētu par pilsētas aktualitātēm regulāri tika gatavotas preses relīzes un video sižeti. Visus materiālus ir iespējams izmantot dažādiem plašsaziņas līdzekļiem. Sabiedrības informēšana notika arī izmantojot sociālos tīklus un tiešraides radio Alise Plus un Divu krastu radio. Informācija par pašvaldības darbu un pilsētas aktivitātēm bija publicēta arī vietējos laikrakstos un ziņu portālos. Daugavpils pilsētas dome sniedza informāciju vietējiem un nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – laikrakstiem, ziņu aģentūrām, televīzijas un radiostaciju ziņu dienestiem, interneta portāliem.  Divas reizes mēnesī notika preses konferences, kurās Domes vadība un speciālisti atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Preses konferences var vērot arī video versijā. Arī .gadā pilsētniekiem bija iespējams sekot līdzi lēmumu pieņemšanas gaitai Domes sēžu tiešajās translācijās Domes profilā Facebook vietnē.  Daugavpils pilsētas dome turpināja tradīciju informēt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu par kultūras, sporta, izklaides u.c. norisēm un populārākajiem tūrisma objektiem/piedāvājumiem Daugavpilī, reizi trijos mēnešos izdota informatīvi ilustratīva brošūra _K_info jeb „Daugavpils Kas? Kur? Kad? . Atsevišķi bija veidots izdevums par 
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pilsētas svētkiem. Visi informatīvie izdevumi izplatīti vairāk kā  vietās Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā.  Popularizējot nozīmīgākos kultūras pasākumus, Daugavpils pilsētas svētkus, . Starptautisko vēsturiskās rekonstrukcijas festivālu „Dinaburg , Starptautiskais ielu teātru un klaunādes festivālu „KOKO  bija organizētas reklāmas kampaņas, kuru ietvaros informācija par tiem tika izvietota arī republikas plašsaziņas līdzekļos: LTV , LTV , laikrakstos Latvijas avīze , Neatkarīgā rīta avīze , ĒHR  grupas radiostacijās, „Skonto  
grupas radiostacijās. 
 Gada laikā izveidots un izdots jauns buklets par Daugavpili un Daugavpils kalendārs, kas ataino pilsētas skatus dažādos gadalaikos. . gada sākumā ar mērķi popularizēt pilsētu Daugavpils dome izsludināja konkursu par līdzfinansējumu spēlfilmas veidošanai. Konkursā uzvarēja SIA Platforma , kuras iecerētajai filmai Klases salidojums-  tika piešķirts finansējums  tūkst. eiro apmērā. Jau filmas pirmajā daļā bija redzami Daugavpils skati un arī tās turpinājumā tās veidotāji ir apņēmušies popularizēt mūsu pilsētu, kā pievilcīga un interesanta vietu, kuru vērts apmeklēt. Filmu .gadā varēs redzēt kinoteātros visā Latvijā, kā arī Lielbritānijā un Īrijā. Saskaņā ar . gada . oktobrī starp Daugavpils pilsētas domi un „Latvijas Radio    parakstīto līgumu . gada . februārī pirmo reizi Daugavpilī notika „Muzikālās bankas  finālšovs. Ņemot vērā veiksmīgo sadarbību, .gada oktobra sākumā Daugavpils pilsētas dome un „Latvijas Radio  vienojās par Muzikālā banka  noslēguma pasākuma rīkošanu mūsu pilsētā .gada .februarī.  Nodrošinot pēc iespējas ērtāku informācijas par pašvaldības darbu un Domes pakalpojumu saņemšanu darbojas Informācijas birojs.  Ar Domes informācijas biroja darbiniekiem .gada laikā klātienē, telefoniski un elektroniski sazinājās aptuveni  klients: apmeklētāji klātienē aptuveni  mēnesī , saņemti  telefona zvani mēnesī ,  „e-jautājumi  mēnesī , uz kuriem informācijas biroja darbinieki sagatavoja elektroniskas atbildes vai sarežģītos jautājumos tika lūgta pašvaldības iestāžu speciālistu palīdzība. Ēlektroniski saņemti aptuveni  e-pasti mēnesī . .gadā uz Domes oficiālo e-pastu saņemti  e-dokumenti no juridiskām personām. .gadā no e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv elektroniski tika iesūtītas  dzīvesvietas deklarācijas.  .gadā Domes informācijas birojā no fiziskām personām ir saņemti un piereģistrēti elektroniskā lietvedības sistēmā  iesniegumi mēnesī ,  adresēti Domes vadībai, no tiem  fizisku personu iesniegumi saņemti no portāla www.latvija.lv. Lietvedības sistēmā piereģistrētas izsūtīšanai no Domes  atbildes uz iesniegumiem mēnesī , , kā arī ieskenētas un pievienotas lietvedības sistēmā aptuveni  citu pašvaldības iestāžu sagatavotās starpatbildes un atbildes uz Domē saņemtajiem iesniegumiem. Pēc nepieciešamības tika sniegta palīdzība Domes apmeklētājiem iesniegumu sastādīšanā un uzrakstīšanā.  .gadā pieņemti un nosūtīti izskatīšanai  iesniegumi Sociālajam dienestam par vienreizējo atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu.  .gadā Informācijas birojs sagatavoja un izsniedza pēc pieprasījuma  izziņas par personas apbedījuma vietu Daugavpilī, kuras nepieciešamas atvieglotas vīzas noformēšanai iebraukšanai Latvijā. 
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.gadā pie Domes priekšsēdētāja vietniekiem kopā tika piereģistrēts  apmeklētāji. Par katru apmeklētāju uz pieņemšanu tiek sagatavota apmeklētāja reģistrācijas kartiņa lietvedības sistēmā Lietvaris. Informācijas biroja darbinieki pieraksta uz pieņemšanu apmeklētājus pie  Domes deputātiem - gada laikā pierakstīti  apmeklētāji.  Informācijas biroja administratori pieņem dokumentus uz amatu vakanču konkursiem un citiem pašvaldības izsludinātiem konkursiem, anketas par izsludinātajām publiskajām apspriešanām, pieņem no pretendentiem dokumentus zemsliekšņa 
iepirkumiem.  .gadā informācijas birojā pieņēma  mēnesī  Daugavpils pilsētas iedzīvotāju iesniegumus, kuri vēlējās saņemt atļaujas par vienkāršoto robežšķērsošanu ar Baltkrieviju, kā arī tika sagatavoti un iesniegti Valsts robežsardzei  saraksti par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā. Biroja darbinieki sniedza konsultācijas 
par iesniegumu aizpildīšanas kārtību, nepieciešamības gadījumā, palīdzēja aizpildīt 
iesniegumu anketas.  Domes informācijas biroja administrators Latvijas valsts portālā www.latvija.lv administrē vairāk kā  pašvaldības pakalpojumu aprakstus.  No .gada nogales Informācijas birojā ir pieejams jauns pakalpojums – uzstādīts termināls, kur iedzīvotāji bezskaidrā naudā ar bankas karti  var samaksāt valsts nodevu par dzīvesvietas deklarāciju un izziņu saņemšanu no iedzīvotāju reģistra, paraksta īstuma apliecinājumu, pašvaldības nodevu par dzīvokļa īres līguma grozījumiem un dzīvokļa apmaiņu, maksājumus par zemes nomu un nekustamā īpašuma nodokli. .gadā no iedzīvotājiem tika pieņemti  maksājumi. Domes apmeklētājus birojā nodrošina ar informatīvām lapiņām par pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, kā arī valsts iestāžu, kurās visbiežāk griežas iedzīvotāji ar savām problēmām, kontakttālruņiem, adresēm, darba laiku, šī informācija pastāvīgi tiek aktualizēta.  Informācijas birojā ir pieejami publisko un sabiedrisko apspriešanu materiāli un priekšlikumu anketas, informācija par Domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, informācija par deputātu pieņemšanām, NVA informācija par vakancēm pilsētā un tml.  

6.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU Saskaņā ar Lursoft datiem, Daugavpilī ir reģistrētas  biedrības, nodibinājumi un sabiedriskās organizācijas, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par  vairāk. Dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām turpmāk – NVO). Daugavpils pašvaldība iznomā tai piederošās telpas NVO, sniedz neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumus, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskos svētku pasākumus, mācību un apmaiņas braucienus. Daugavpils bija viena no pirmajām pašvaldībām, kas no .gada sāka finansiāli atbalstīt NVO darbību. No .gada tiek sniegts atbalsts NVO sektoram, pamatojoties uz noteikto kārtību, kādā Dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds . Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļus saņem vairākas pilsētas biedrības savas darbības nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Ēiropas 
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Savienības projektu līdzfinansēšanai. Līdzekļus no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds  ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras ir sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši noteiktajai kartībai. Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.  Tiek paredzēti trīs līdzfinansējuma veidi: . konkursa ka rtī ba ; . 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; . 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 jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz % no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir  eiro un līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno no cita fonda līdzekļiem, ir  eiro. Ierobežojums - nav piemērojamas atvaļinājuma naudas un ar to saistīto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmaksai bezdarbniekiem ar invaliditāti, kuri ir iesaistīti aktīvajā nodarbinātības pasākumā Pasākums noteiktām personu grupām  ĒSF projekta Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem  Nr. . . . / /I/  ietvaros . Līdzfinansējuma apmērs nevar pārsniegt % no kopējām projekta izmaksām. Sabiedriskā organizācija pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada . februārim, savukārt, ja tiek rīkota  projektu konkursa otrā kārta, sabiedriskā organizācija pieteikumu iesniedz līdz kārtējā gada . novembrim. Pārskata gadā sabiedriskās organizācijas iesniedza izskatīšanai un līdzfinansējuma saņemšanai  projektu pieteikumus, kopējā pieprasītā summa bija  994,49 eiro.  Projektu pieteikumi tika skatīti komiteju sēdēs un apstiprināti domes sēdē, kopā tika atbalstīti  projektu pieteikumi, un piešķirtais līdzfinansējums bija  ,   eiro apmērā. Pateicoties sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumam, Daugavpilī tika organizētas vairākas senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, jauniešu, kultūras, sporta, bērnu u.c. sabiedrisko organizāciju iniciatīvas. 

6.3. PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ .gada turpinājās sadarbība visdažādākajās jomās kultūrā, izglītībā, sportā, pieredzes apmaiņā, ka arī pārrobežas un starptautiskajos projektos ar Daugavpils sadraudzības pilsētām: Panevežu Lietuva , Vitebsku, Bobruisku, Lidu, Glubokojas rajonu, Oršu, Minskas pilsētas Padomju rajonu Baltkrievija , Radomu Polija), Ramlu (Izraela), Pleskavu, Narofominsku, Maskavas centrālo apgabalu Krievija , Batumi, Rustavi Gruzija , Harjkovu Ukraina , Harbinu Kīna , Ēčmiadzinu Armēnija , Komratu Moldova . Pašvaldības vadība, speciālisti, iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvji darba vizītēs, pieredzes apmaiņā, kā arī piedaloties starptautiskos semināros un konferencēs, pilsētas svētkos apmeklēja Viļņu, Paņevežu, Kauņu, Zarasus, Utenu, Visaginu, Klaipedu, Biržus, Riķišķus, 
Antaliepti (Lietuva), Vitebsku, Bobruisku, Minsku, Novopolocku, Dubrovno, Miori, Liozno Baltkrievija , Maskavu, Sanktpēterburgu Krievija , Berlīni, Dicenbahu, Ķelni, Leipcigu Vācija , Zlotoriju, Lodzu, Poznaņu, Varšavu, Čenstohovu, Vroclavu Polija , Briseli Beļģija , 
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Skellefteu (Zviedrija), Narvu, Tallinu Igaunija , Lisabonu Portugāle , Valensiju Spānija , Ēindhovenu Nīderlande , Komratu Moldova , Batumi, Rustavi Gruzija , Milānu, Aldengu, Ravennu Itālija , Harkovu, Odesu Ukraina , Prāgu Čehija , Tronheimu, Berganu Norvēģija , Koridallos Grieķija  Čengadu Ķīna , Crissier Šveice , Suluvu Turciju , Veliko Tarnovo Bulgārija , Meitūnu, Belfastu Lielbritānija , Ramlu Izraela , Ļubļanu Dlovēnija , Ēžmiadzinu Armēnija , Belgradu Serbija .  Gada laikā Daugavpilī viesojās viesi no sadraudzības un sadarbības pilsētām.  .gada reģionālajās darba vizītēs Daugavpilī viesojās ASV, Turcijas, Polijas, Lielbritānijas ārkārtējie un pilnvarotie vēstnieki Latvijas Republikā iepazīstot pilsētas uzņēmējdarbības vidi, izglītības iespējas, kultūras pasākumus, pašvaldības attīstības projektus un citus pilsētas izaugsmei svarīgus faktorus. . septembrī oficiālajā vizītē Daugavpili pirmo reizi apmeklēja Polijas Senāta spīķeris Staņislavs Karčevskis. Vizītes laikā Polijas delegācija iepazinās ar Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas un Poļu kultūras centra darbību, pieminēja poļu karavīrus, kuri krita cīņās par Daugavpils atbrīvošanu, kā arī tikās ar pilsētas vadības pārstāvjiem.  . septembrī Ārlietu ministrijas rīkotās Latgales reģionālās vizītes ietvaros Daugavpili apmeklēja  Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki. Viņu vidū bija gan diplomāti no kaimiņvalstīm, ar kurām jau ir izveidojusies cieša sadarbība, gan viesi no attālām pasaules malām: Japānas, Kosovas, Taizemes un citām valstīm. 
6.4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

2019.gada ietvaros tika strādāts pie  starptautisko Ēiropas Savienības (ERASMUS+, Ēiropa pilsoņiem , pārrobežu sadarbības programmu INTĒRRĒG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanas. Daugavpils pašvaldības darbinieki piedalījās vairākos starptautiska mēroga semināros, konferencēs un apmācībās. Starptautisko tikšanos laikā tika runāts un strādāts pie projekta aktivitāšu īstenošanas, lai sasniegtu projektā nospraustos mērķus un rastu risinājumus pilsētām, reģioniem un valstīm aktuālām problēmām, kas tika identificētas, uzsākot attiecīgos projektus. Daugavpilī tika uzņemtas  projektu starptautiskās delegācijas, tādējādi popularizējot pilsētu un pašvaldībā sniegtās iespējas un pakalpojumus, kā arī tika iegūti jauni starptautiskie kontakti jaunu projekta ideju īstenošanai. .gadā tika parakstīts partnerlīgums par sadarbību Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas .-2020.gadam Ēiropas Kaimiņattiecību 
instrumenta ietvaros projekta Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām  īstenošanā. Tika sagatavoti un iesniegti 
4 jaunu projektu pieteikumi. Tika apstiprināts pieteikums reemigrācijas projekta īstenošanai, kurā pašvaldība aicinās aizbraukušos iedzīvotājus atgriezties dzimtenē un sniegs informatīvu atbalstu. Daugavpils pilsētas dome kā starptautiskā projekta DeCoDe Challenges of Regional 
Centres: Depopulation Control, Development – best practices  vadošais partneris .gada 
14.- .novembrī uzņēma partnerus no septiņām valstīm: Lietuvas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Dānijas un Spānijas. Projekts tika īstenots Ēiropas Savienības programmas „Ēiropa pilsoņiem  .darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība  apakšpasākuma  Pašvaldību tīklojumi  ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot 
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starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Ēiropas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē par depopulācijas procesiem un to ietekmi, kā arī rastu risinājumus depopulācijas ierobežošanai. .gadā Daugavpils noslēdza darbu Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls  Local solidarity – global solidarity Network  SOLID  projektā Ēiropas Savienības Ēiropa pilsoņiem  programmas - Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalības, apakš pasākuma Pašvaldību tīklojumi  ietvaros. No . līdz . oktobrim Briselē Beļģijā  notika noslēdzošā starptautiskā tikšanās, kurā pulcējās  valstu pilsētas, reģioni un pilsoniskās sabiedrības grupas. Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību Zviedrijā vadošais partneris  Ēiropas Savienības programmas „ĒRASMUS+   ietvaros, īsteno projektu „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Ēiropas pašvaldībās  Recruit potential  Recruit 
potential – VĒT measures for Inclusive Ēmployers . Projektā ir iesaistīti pieci partneri no piecām dažādām valstīm: Zviedrijas, Portugāles, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes un Latvijas. No . līdz . septembrim notika starptautiskā projekta noslēguma tikšanās Skelleftea pilsētā Zviedrijā  – tās ietvaros tika organizēta konference uzņēmējiem, pašvaldības, NVO sektora pārstāvjiem ar mērķi pastāstīt vairāk par projekta rezultātiem, kā arī iesaistītajiem 
partneriem. Ēiropas Savienības programmas „Ēiropa pilsoņiem  ietvaros īstenotā projekta Demokrātiskās iesaistīšanās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana  WIR  noslēguma tikšanās notika no . līdz .septembrim Itālijā. Tika organizētas diskusijas un darba grupas par ĒS politiku integrācijas jomā, dalībniekiem bija iespēja apmeklēt iestādi, kas uzņem nepilngadīgos bez pavadības, kas ierodas Itālijā un lūdz bēgļa statusu. Bija iespēja noklausīties arī Boloņas Universitātes profesoru lekciju par imigrāciju globālā kontekstā. Daugavpils Dome un partneri no Turcijas Amasja un Suluova pilsētām  realizēja projektu Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā . Projekta ietvaros .augustā tika organizēts seminārs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pasaulē, Latvijā, Daugavpilī un katrā mājsaimniecībā. Suluovas partneri vizītes laikā Daugavpilī parakstīja sadarbības līgumus ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi, noslēdzot trīs gadu ilgu sadarbību vides un vides izglītības jomās. Kopumā tika organizēti aptuveni divdesmit starptautiskie sadarbības braucieni uz vairāk kā desmit valstīm visā pasaulē, lielākā daļa no tiem tika īstenoti starptautisko projektu 

ietvaros. 
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7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 Daugavpils pilsētas attīstības programmas ,,Mana pils Daugavpils  . - .gadam izvirzītā stratēģiskā mērķa ,,Daugavpils pilsēta – pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā  sasniegšanai triju prioritāšu ietvaros, pašvaldība plāno realizēt virkni aktivitāšu uzņēmējdarbības, kultūras, sociālās aprūpes, izglītības un sporta jomās. Ārējā finansējuma piesaistei pašvaldība veiks projektu sagatavošanu publiskās 
infrastruktūras uzlabošanai, pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kā arī pilsētas sabiedriskā transporta un ielu tīkla infrastruktūras attīstībai. Nākamajā gadā lielāka uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm šādos DAP  Rīcības plāna uzdevumu ietvaros: 

.  prioritātē „Sabiedrība – Ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu  

S1-1 Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā 

 Preses konferenc u rī kos ana pas valdī bas interneta vietne , piesaistot iedzī vota jus; 
 Pilsoniska s lī dzdalī bas stiprina s ana, atbalstot NVO aktivita tes; 
 Sabiedriska s domas pe tī juma organize s ana par iedzī vota ju apmierina tī bu ar pas valdī bas darbu; 

S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde  

 Pas valdī bas e ku infrastruktu ras uzlabos ana un remontdarbi Rain a iela  , Nikolaja iela  ; 
 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; 
 Jaunas pas valdī bas attī stī bas programmas izstra de; 

S2-1 Kvalitatīva veselības aprūpe 

 Sertifice ta a rstniecī bas persona la piesaiste priorita raja s veselī bas apru pes joma s; 
 Veselī bas apru pes iesta z u infrastruktu ras uzlabos ana; 
 Veselī bas apru pes iesta z u materia ltehniska s ba zes 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; 
 Publiska s infrastruktu ras saka rtos ana un rekonstrukcija – pagalmu atjaunos ana; 
 Aktī vas atpu tas objektu pa rbu ve, izbu ve; 

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  , Socia lo pakalpojumu centra  be rniem un jaunies iem Priedī te , Turaidas iela  ; Daugavpils pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria la  centra , .novembra iela  A/ V;  

 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; 
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 Kultu ras iesta z u e ku infrastruktu ras un materia ltehniska s ba zes uzlabos ana Vienī bas nams, DNMM ; 
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; 
 Jaunu sporta objektu infrastruktu ras attī stī ba; 

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 

 Materia ltehniska s ba zes atjaunos ana pirmsskolas izglī tī bas iesta de s; 
 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;  
 Ēnergoefektivita tes pasa kumu veiks ana izglī tī bas iesta de s; 

 

. prioritātē Ēkonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto vērtību  

E2-2 Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru 

 Degrade to ru pniecisko teritoriju reg enera cija Daugavpils pilse tas teritorija  II.ka rta; 
 Dienvidlatgales pas valdī bu teritoriju pilse tvides revitaliza cija ekonomiska s aktivita tes paaugstina s anai; 
 Daugavpils pilse tas publiska s teritorijas saka rtos ana uzn e me jdarbī bas vides attī stī bai; 

E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana 

 Latgales zooda rza teritorijas labieka rtos ana; 
 Pilse tvides jaunu ma kslas objektu uzsta dī s ana; 
 DNMM e ku kompleksa infrastruktu ras uzlabos ana; 

 

. prioritātē „Vide – Ēstētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide  

V1-2 Sabiedriskā transporta pilnveidošana 

 Autobusu parka ritos a  sasta va atjaunos ana un infrastruktu ras uzlabos ana; 
 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  , .novembra iela  V, .novembra iela  A, Socia lo pakalpojumu centra be rniem un jaunies iem Priedī te  e ka , Turaidas iela  , Vienī bas iela  , Saules iela  , S aura  iela  ; 

V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi 
 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; 
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 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  izveide, rekonstrue jot Inz enierarsena la e ku, Imperatora iela  ; 
 Daugavpils cietoks n a .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 ; 
 Pilse tas apsta dī jumu veidos ana; 
 Mu zika la  skve ra ierī kos ana pie Stan islava Broka Daugavpils Mu zikas vidusskolas; 
 Zel inska skve ra labieka rtos anas darbi; 
 Stropaka ezera pludmales labieka rtos ana Neredzī go biedrī bas rajona ; 
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NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS 

 

 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                                                            Nr.099 

 

Daugavpils pilsētas Domei 
 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Daugavpils pilsētas pašvald bas (turpm k tekst  „Pašvald ba”) pievienotaj  gada p rskat  
ietvert  konsolidēt  finanšu p rskata rev ziju. Pievienotais konsolidētais finanšu p rskats ietver: 

• p rskatu par finansi lo st vokli 2019. gada 31. decembr  (bilance); 

• p rskatu par darb bas finansi lajiem rezult tiem par gadu, kas noslēdz s 2019. gada 31. decembr ; 

• pašu kapit la izmaiņu p rskatu par gadu, kas noslēdz s 2019. gada 31. decembr ; 

• naudas plūsmas p rskatu par gadu, kas noslēdz s 2019. gada 31. decembr ; 

• finanšu p rskata pielikumu, tai skait , finanšu p rskata posteņu skaidrojumu, gr matved bas uzskaites 
principu aprakstu, gada p rskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku p rvald šanas 
aprakstu.  

Mūsupr t, pievienotais konsolidētais finanšu p rskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Daugavpils pilsētas 
pašvald bas konsolidēto finansi lo st vokli 2019. gada 31. decembr  un par t s darb bas konsolidētajiem finanšu 
rezult tiem un konsolidēto naudas plūsmu gad , kas noslēdz s 2019. gada 31. decembr , saskaņ  ar Ministru 

Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņ  ar Rev zijas pakalpojumu likumu, mēs veic m rev ziju ievērojot Latvij  atz tos starptautiskos publisk  

sektora rev zijas standartus (turpm k - ISSAI). Mūsu pien kumi, kas noteikti šajos standartos, t l k izkl st ti mūsu 
ziņojuma sadaļ  “Revidenta atbild ba par konsolidēt  finanšu p rskata rev ziju”. 

Mēs esam neatkar gi no Pašvald bas saskaņ  ar Starptautisk s Gr matvežu ētikas standartu padomes izstr d t  

Starptautisk  Profesion lu gr matvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkar bas standartu) pras b m un 
Rev zijas pakalpojumu likum  iekļautaj m neatkar bas pras b m, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidēt  
finanšu p rskata rev zijai. Mēs esam ievērojuši ar  Rev zijas pakalpojumu likum  un Starptautisk  Profesion lu 
gr matvežu ētikas kodeks  (tostarp Starptautiskajos Neatkar bas standartos) noteiktos p rējos profesion l s ētikas 
principus un objektivit tes pras bas. 

Mēs uzskat m, ka mūsu iegūtie rev zijas pier d jumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Apstākļu akcentējums 

1. Vēršam uzman bu uz finanšu p rskata pielikuma piez mē 5.0.CITA "Cita inform cija p rskatu lietot jiem" minēto 
inform ciju, ka 2017.gada 12.septembr  Ministru Kabinets sēdes protokol  Nr.45, ņemot vēr  informat vaj  ziņojum  
sniegto inform ciju, pieņem lēmumu, ka  neatbilstoši veiktie izdevumi Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savien bas 
fondu 2007.-2013.gada pl nošanas perioda 3.6.1.1.aktivit tes "Nacion las un reģion las noz mes att st bas centru 

izaugsmes veicin šana l dzsvarotai valsts att st bai" stenoto projektu ietvaros netiek atgūti l dz br dim, kad st sies 
spēk  tiesas spriedums krimin lliet  Nr.16870000912. Vad bas ziņojuma 9.lap  skaidrots, ka tiesved ba vēl nav 
pabeigta. 

Daugavpils pilsētas Dome turpina darbu pie Valsts izgl t bas att st bas aģentūras lēmumiem par piemērot m finanšu 
korekcij m EUR 17 820 apmēr  un Valsts reģion l s att st bas aģentūras lēmumiem par piemērot m finanšu 
korekcij m EUR 1 376 254 apmēr , kurus uzskata par nepamatotiem un atceļamiem, jo realizēto projektu izdevumi 
atbilsts projektu mērķiem, ir lietder gi un mērķtiec gi izlietoti. 

Mēs neizsak m turpm ku iebildi attiec b  uz šo apst kli. 
2. Vēršam uzman bu uz finanšu p rskata pielikuma piez mēs V10.COVID. “Nekoriģējošie notikumi pēc bilances 
datuma - par COVID-19 ietekmi” un V10.COVID.NA “Ties bu akti, kas saist ti ar COVID-19 ietekmi uz valsts vai 

pašvald bu budžeta izdevumiem”, ka ar  Vad bas ziņojuma 9. un 10. lap  minēto inform ciju par COVID-19 kr zes 
ietekmi un Pašvald bas darb bu.  

Mūsu atzinums nav modificēts attiec b  uz šo apst kli. 
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Citi apstākļi 
Daugavpils pilsētas pašvald bas konsolidēto finanšu p rskatu par gadu, kas noslēdz s 2018. gada 31.decembr , 
rev ziju veica cits revidents, kas par šiem p rskatiem 2019. gada 25. apr l  sniedzis nemodificētu atzinumu ar apst kļu 
akcentējumu. 

Zi ošana par citu informāciju 

Pašvald bas vad ba ir atbild ga par citu inform ciju. Cita inform cija ietver: 

▪ vad bas ziņojumu, kas sniegts pievienotaj  gada p rskat ; 
▪ budžeta izpildes p rskatu, kas sniegts pievienotaj  gada p rskat . 

Cita inform cija neietver konsolidēto finanšu p rskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu p rskatu. Mūsu 
atzinums par konsolidēto finanšu p rskatu neattiecas uz šo citu inform ciju, un mēs nesniedzam par to nek da veida 
apliecin jumu, izņemot to, k  nor d ts mūsu ziņojuma sadaļ  “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saist b  ar konsolidēt  finanšu p rskata rev ziju mūsu pien kums ir iepaz ties ar citu inform ciju un, to darot, izvērtēt, 
vai š  cita inform cija būtiski neatšķiras no konsolidēt  finanšu p rskata vai no mūsu rev zijas gait  iegūtaj m 
zin šan m un vai t  nesatur cita veida būtiskas neatbilst bas. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vēr  rev zijas laik  gūt s zin šanas un izpratni par Pašvald bu un t s 
darb bas vidi, mēs secin m, ka cit  inform cij  ir būtiskas neatbilst bas, mūsu pien kums ir par to ziņot. Mūsu 
uzman bas lok  nav non kuši nek di apst kļi, par kuriem šaj  sakar  būtu j ziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņ  ar Rev zijas pakalpojumu likumu, mūsu pien kums ir ar  izvērtēt, vai vad bas ziņojums ir sagatavots saskaņ  
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” pras b m. 

Pamatojoties vien gi uz mūsu rev zijas ietvaros veiktaj m procedūr m, mūsupr t: 
▪ vad bas ziņojum  par p rskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu p rskats, sniegt  inform cija 

atbilst konsolidētajam finanšu p rskatam, un 

▪ vad bas ziņojums ir sagatavots saskaņ  ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada 
p rskata sagatavošanas k rt ba” pras b m. 

Vad bas un personu, kurām uzticēta Pašvald bas pārvalde, atbild ba par konsolidēto finanšu pārskatu 

Vad ba ir atbild ga par konsolidēt  finanšu p rskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņ  
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” un par t du 
iekšējo kontroli, k du vad ba uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu p rskatu, 
kas nesatur ne kr pšanas, ne kļūdu izrais tas būtiskas neatbilst bas. 
Sagatavojot konsolidēto finanšu p rskatu, vad bas pien kums ir izvērtēt Pašvald bas spēju turpin t darb bu, pēc 
nepieciešam bas sniedzot inform ciju par apst kļiem, kas saist ti ar Pašvald bas spēju turpin t darb bu un darb bas 
turpin šanas principa piemērošanu, ja vien nav pl nota Pašvald bas pievienošana citai pašvald bai vai sadal šana. 

Personas, kur m uzticēta Pašvald bas p rvalde, ir atbild gas par Pašvald bas konsolidēto finanšu p rskata 
sagatavošanas p rraudz bu. 
Revidenta atbild ba par konsolidēto finanšu pārskata rev ziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu p rliec bu par to, ka konsolidētais finanšu p rskats kopum  nesatur kļūdu vai 
kr pšanas izrais tas būtiskas neatbilst bas, un sniegt revidentu ziņojumu, kur  izteikts atzinums. Pietiekama p rliec ba 
ir augsta l meņa p rliec ba, bet t  negarantē, ka rev zij , kas veikta saskaņ  ar ISSAI, vienmēr tiks atkl ta būtiska 
neatbilst ba, ja t da past v. Neatbilst bas var rasties kr pšanas vai kļūdu rezult t , un t s ir uzskat mas par būtisk m, 
ja var pamatoti uzskat t, ka t s katra atsevišķi vai visas kop  varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietot ji 
pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu p rskatu. 
Veicot rev ziju saskaņ  ar ISSAI, mēs vis  rev zijas gait  izdar m profesion lus spriedumus un ievērojam 
profesion lo skepsi. Mēs ar :  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētaj  finanšu p rskat  varētu būt kr pšanas vai kļūdu dēļ 
raduš s būtiskas neatbilst bas, izstr d jam un veicam rev zijas procedūras šo risku mazin šanai, k  ar  iegūstam 
rev zijas pier d jumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atkl tas 
būtiskas kr pšanas rad tas neatbilst bas, ir augst ks par kļūdu izrais tu neatbilst bu risku, jo kr pšana var ietvert 
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzr d tu inform ciju, maldinošas inform cijas sniegšanu vai 
iekšēj s kontroles p rk pumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska rev zijas veikšanai, lai izstr d tu konkrētajiem 
apst kļiem atbilstošas rev zijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvald bas iekšēj s kontroles efektivit ti; 
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• izvērtējam pielietoto gr matved bas uzskaites politiku piemērot bu un gr matved bas aplēšu un attiec g s 
vad bas uzr d t s inform cijas pamatot bu; 

• izdar m secin jumu par vad bas piemērot  darb bas turpin šanas principa atbilst bu un, pamatojoties uz 
iegūtajiem rev zijas pier d jumiem, par to, vai past v būtiska nenoteikt ba attiec b  uz notikumiem vai apst kļiem, 
kas var rad t noz m gas šaubas par Pašvald bas spēju turpin t darb bu. Ja mēs secin m, ka būtiska nenoteikt ba past v, 
revidentu ziņojum  tiek vērsta uzman ba uz konsolidētaj  finanšu p rskat  sniegto inform ciju par šiem apst kļiem. 
Ja š da inform cijas konsolidētaj  finanšu p rskat  nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu 
secin jumi ir pamatoti ar rev zijas pier d jumiem, kas iegūti l dz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr n kotnes 
notikumu vai apst kļu ietekmē Pašvald ba savu darb bu var p rtraukt; 

• izvērtējam visp rējo konsolidēt  finanšu p rskata izkl stu, struktūru un saturu, taj  skait  pielikum  atkl to 
inform ciju un to, vai konsolidētais finanšu p rskats patiesi atspoguļo  t  pamat  esošos dar jumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus rev zijas pier d jumus par Pašvald bas konsolid cij  iesaist to iest žu 
finanšu inform ciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu p rskatu. Mēs esam atbild gi par Pašvald bas 
rev zijas vad bu, p rraudz bu un veikšanu. Mēs paliekam piln b  atbild gi par mūsu revidentu atzinumu.  
Person m, kur m uzticēta Pašvald bas p rvalde, mēs cita starp  sniedzam inform ciju par pl noto rev zijas apjomu 
un laiku, k  ar  par svar giem rev zijas novērojumiem, taj  skait  par būtiskiem iekšēj s kontroles trūkumiem, kurus 
mēs identificējam rev zijas laik . 
 
Sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu        Sandra Vilcāne 

„REVIDENTS UN GR MATVEDIS”      Valdes locekle 

Licence Nr.30         Atbild g  zvērin ta revidente 
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKST TS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA Z MOGU 

 

 

 
Sandra Vilc ne, t. 29222562 

s.vilcane2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


