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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 
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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 
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MK - Ministru kabinets 
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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! 
 

Šis pārskats atspoguļo Daugavpils pilsētas domē 2020.gadā paveikto dažādās jomās. 
Neskatoties uz pandēmijas apstākļiem un sarežģīto situāciju 2020.gadā, Daugavpils pilsētas 
dome neapturēja nevienas programmas īstenošanu. Tieši pretēji – mēs centāmies paplašināt 
pakalpojumu klāstu, turpinājām realizēt vērienīgus projektus un nodevām ekspluatācijā 
jaunus objektus. 

Šajā periodā uzsākta lielu un pilsētai vitāli svarīgi projektu īstenošana. 2020.gadā 
sākts darbs pie satiksmes infrastruktūras uzlabošanas. Pabeigta Smilšu un Smiltenes ielu ceļu 
pārvada I kārtas būvniecība. Izbūvēta jauna tramvaju līnija 18.novembra iela - Veselības iela 
- Stropu ciems. Uzsākta tramvaju līnijas pārbūve Vienības ielas un Stacijas ielas posmos, kā 
arī 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Līdz 2023.gadam plānots izbūvēt jaunas 
tramvaju līnijas līdz Jaunās Forštates mikrajonam un Stropu apkaimei. Papildināts AS 
“Daugavpils satiksme” autoparks – iegādāti 8 jauni četrasu tramvaju vagoni, savukārt, līdz 
2023. gadam paredzēts iegādāties 35 jaunus, videi draudzīgus ar saspiesto dabasgāzi (CNG) 
darbināmus autobusus. 

2020. gadā Daugavpilī remontētas ielas ar intensīvāko tranzīta kustību 7015 m2 
platībā. 8615 m2 platībā veikti caurbraucamo pagalmu remonti. 17316 m2 platībā atjaunots 
ielu posmu segums, asfaltētas ietves 3456 m2 un ieklāts bruģis 1119 m2 platībā. Ievērojami 
darbu apjomi paveikti ierīkojot jaunus un modernus bērnu rotaļu laukumus. Īpaši strauji 
rotaļu laukumu infrastruktūra attīstās daudzdzīvokļu namu pagalmos. 

Pilsētā ierīkots viedais ielu apgaismojums, izbūvēta pirmā pasīvā ēka pilsētā un 
siltinātas publiskās ēkas – bērnudārzi, pansionāts, sociālās, kultūras, sporta, veselības 
iestādes. Veikta maģistrālo siltumtīklu pārbūve pilsētas rajonos, notiek ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas tīklu paplašināšanas darbi Judokvkā, uzlabota materiāli tehniskā bāze 
šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai. 
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Arī Daugavpils cietokšņa teritorijā tiek realizēti apjomīgi projekti. Restaurācijas darbi 
turpinās Inženierarsenāla ēkā, Pulvera pagraba noliktavā, 7. bastiona vaļņu un kazemātu 
teritorijā. Plānots, ka līdz 2023.gadam Daugavpils cietokšņa teritorijā darbu uzsāks 
Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls”,  keramiķa 
P.Martinsona māja kā viens no Daugavpils Marka Rotko centra izstāžu sektoriem, kā arī 7. 
bastiona kazemātos būs pieejami atvērtie keramikas fondi.  

2020. gadā Daugavpilī bija viens no zemākajiem apkures tarifiem starp Latvijas 
pilsētām – 42,32 eiro par MWh, oktobrī to izdevās samazināt uz 41,63 eiro par MWh. 
Samazinājums sastādīja 2,8%. Arī 2020./2021. gada apkures sezonā apkures tarifu pilsētā 
izdevās saglabāt kā vienu no zemākajiem visā valstī. 

Aizvadītajā gadā uzmanība tika vērsta arī uz industriālo teritoriju publiskās 
infrastruktūras modernizāciju. Kopumā pilsētā, realizējot šādus projektus, tiks piesaistītas 
privātās investīcijas 46,8 milj. eiro apmērā un līdz 2023.gadam tiks izveidotas 952 jaunas 
darba vietas. Pārskata gadā tika izbūvēta pirmā pašvaldības ražošanas ēka. 

Pēc tam, kad visā valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, Daugavpils pilsētas dome 
divreiz pieņēma jaunus saistošos noteikumus, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu Covid-19 
pandēmijas seku pārvarēšanā. Pašvaldība pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem. 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Daugavpilī saņēma 
22 personas 152 119 eiro apmērā. 

2020.gadā turpinājās darbs pie veselības aprūpes iestāžu sakārtošanas. Pabeigti 
Daugavpils bērnu veselības centra ēkas siltināšanas darbi, labiekārtota teritorija Dienas 
aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem, veikti darbi iekštelpu 
pielāgošanai specializētajām darbnīcām, bērnu aprūpei ģimeniskā vidē Komandanta ielā 3 
nodrošinātas 57 vietas, izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem 
pansionāta teritorijā.  Turpinās ēkas siltināšanas darbi ģimenes atbalsta centrā/patversmē 
Šaurā ielā 26 un pansionātā.  

Pašvaldība turpināja topošo mediķu stipendiju programmu. Šim mērķim budžetā  
paredzēti 174 905 eiro. Šāds atbalsta mehānisms palīdz piesaistīt jaunos mediķus Daugavpils 
reģionālajai slimnīcai. Stipendiju programma uzsākta arī Zobārstniecības poliklīnikā. 
2020.gadā atjaunota Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūra un iegādāts jauns 
medicīnas aprīkojums. Pašvaldība lēma par dotācijas piešķiršanu apdrošināšanas polišu 
iegādei slimnīcas darbiniekiem un ieguldījumu iestādes pamatkapitālā, magnētiskās 
rezonanses iekārtas modernizācijai. 

Skolēni pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Arī ēdināšana skolās 
ir bez maksas. Līdz ar attālinātā mācību procesa ieviešanu, skolēnu vecākiem tika kompensēti 
ēdināšanas izdevumi un izsniegtas pārtikas pakas. Lai uzlabotu pedagogu darba vides 
kvalitāti attālināto mācību apstākļos, realizēts projekts par pedagogu darba vietu aprīkošanu, 
izglītības iestāžu IT aprīkojuma un portatīvo datoru iegādi pirmsskolas izglītības iestādēm. 
2020.gada nogalē izsludināts iepirkums par pedagogu veselības apdrošināšanu. Izglītības 
iestāžu infrastruktūras modernizācija turpinās. 

Arī 2020. gadā, sadarbojoties ar pašvaldības uzņēmumiem un NVO, Daugavpils 
pilsētas pašvaldībai izdevās sekmīgi īstenot bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības 
programmu. Vasaras periodā bērniem tika piedāvātas dažādas vasaras nometnes. Jaunatnes 
lietu speciālisti rada arvien jaunas atraktīvas iespējas, kā uzrunāt Daugavpils jauniešus, rīkot 
visdažādākos pasākumus attālinātā veidā. 
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Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, Daugavpilī notika dažāda līmeņa sporta 
pasākumi, piemēram, Latvijas čempionāta posms pludmales volejbolā, Latvijas čempionāts 
triatlonā, Mežciema skrējiens, Nakts peldējums, Pūķu laivu sacensības, spīdvejs, kā arī 
norisinājās Daugavpils čempionāti dažādos sporta veidos. Pašvaldība turpina modernizēt 
sporta infrastruktūru pilsētā – attīstīta iecere izbūvēt modernu šautuvi, renovēta 
vieglatlētikas manēža, kā arī renovēti citi sporta infrastruktūras objekti. 

Jaunus radošos risinājumus kultūras un izklaides jomā pandēmijas laikā izdevies 
atrast kultūras darbiniekiem. 2020.gadā pilsētas publika tika uzrunāta caur jaunām 
pasākumu formām – muzikālais busiņš/tramvajs, mākslas izstādes sabiedrisko ēku 
skatlogos, virtuālās izstādes, tiešsaistes pasākumi. Viens no veiksmīgākajiem projektiem 
2020.gada sezonā, kuru nolemts veidot kā tradicionālu ikgadēju pasākumu ciklu, ir 
„Sestdiena vakars Dubrovina parkā”. Vienības namā atklāta jauna kultūrtelpa – Tradīciju 
māja, kas orientēta uz tautas daiļamatu izpēti, saglabāšanu un jaunrades veicināšanu. 
2020.gada aktīvās tūrisma sezonas izskaņā vienlaicīgi realizēti 3 veiksmīgi pasākumi – 
tradicionālie “Rīgas ielas svētki”, “Ēbreju kultūras festivāls” un pirmais „Street Food Festival”. 

Nozīmīgs lēmums pilsētas attīstībā un atpazīstamības veicināšanā bija pašvaldības 
lēmums par Daugavpils dalību 2027. gada Ēiropas kultūras galvaspilsētas titula konkursā. 

Mēs neapstājamies pie paveiktā, arī 2021.gadā turpināsim iesāktos projektus un 
sāksim jaunu ieceru realizāciju. 

Paldies daugavpiliešiem par godprātīgu darbu, sadarbību ar pašvaldību, izturību un 
atbildību! 
 

 
 
Daugavpils pilsētas domes  
priekšsēdētājs                                                                                   Igors Prelatovs 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

DAUGAVPILS PILSĒTAS VĪZIJA JEB PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS: 

2030.gads - Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu ekonomikas lokomotīve un 

labsajūtas galvaspilsēta 

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:  

Pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā 

Izvirzīto prioritāro virzienu mērķu sasniegšanai tiek īstenotas vairākas aktivitātes, 
realizēti pilsētas attīstībai nozīmīgi projekti. Dome turpina apstiprinātās Daugavpils pilsētas 
attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.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 

ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES

Sabiedrība

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 15 deputātiem: 

Vārds, uzvārds Amats Partija 

Igors Prelatovs Domes prieks se de ta js Politiska  partija „Mu su Partija” 

Jānis Lāčplēsis Domes prieks se de ta ja 1.vietnieks Politiska  partija “Latgales Partija” 

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

Līvija Jankovska Domes prieks se de ta ja vietniece Politiska  partija „Mu su Partija” 

Andrejs Elksniņš Domes deputa ts “Saskan a” socia ldemokra tiska  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 

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” 

 
2020.gada 12.martā ar domes lēmumu Nr.113 deputāti pieņēma zināšanai Daugavpils 

pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka I.Prelatova paziņojumu par atkāpšanos no amata. 
2020.gada 11.jūnijā tika pieņemts domes lēmums Nr.219 “Par Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata”, ar ko Andrejs Ēlksniņš tika atbrīvots no ieņemamā 
amata. Ar domes lēmumu Nr.270 pārskata gada 29.jūnijā par domes priekšsēdētāju tika 
ievēlēts Igors Prelatovs, bet par priekšsēdētāja vietnieci ar domes lēmumu Nr.271 tika 
ievēlēta Līvija Jankovska.  

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: 

1) Finanšu komiteju; 
2) Sociālo jautājumu komiteju; 
3) Izglītības un kultūras jautājumu komiteju; 
4) Mājokļu komiteju; 
5) Īpašuma pārvaldīšanas komiteju. 
6) Attīstības komiteju;  
7) Pilsētas saimniecības komiteju. 
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē izveidotas pastāvīgās komisijas, kurās 

darbojas deputāti un pilsētas iedzīvotāji: 
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1) Administratī va  komisija; 
2) Interes u izglī tī bas un pieaugus o neforma la s izglī tī bas programmu licence s anas 

komisija; 
3) Nekustama  ī pas uma nodokl a atvieglojumu pies k irs anas komisija; 
4) Pas valdī bas dzī vojamo ma ju privatiza cijas un ī pas uma atsavina s anas komisija; 
5) Pilse tbu vniecī bas un vides komisija; 
6) Transporta komisija; 
7) Zemes komisija; 
8) Ve le s anu komisija; 
9) Jaunatnes lietu konsultatī va  komisija; 
10)  Veselī bas apru pes pla nos anas komisija; 
11)  Civila s aizsardzī bas komisija; 
12)  Ma jokl u komisija; 
13)  I pas uma komisija. 
Dome ar 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.  

2020.gadā notika 54 domes sēdes, pieņemti 724 lēmumi, 56 saistošie noteikumi, 11 
nolikumi un 7 noteikumi.  

1.3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 

Pārskata gada laikā notika izmaiņas domes pašvaldības iestāžu un administrācijas 
struktūrā. 2019.gada 12.decembrī tika pieņemts lēmums Nr.759 “Par Daugavpils 1.speciālās 
pamatskolas reorganizāciju”, tāpēc ar 2020.gada 1.jūliju notika skolas likvidācija, nododot 
Daugavpils 1.speciālās pamatskolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanu 
Daugavpils Stropu pamatskolai-attīstības centram. Pieņemot domes 2020.gada 28.augusta 
lēmumu Nr.365, tika nomainīts Latviešu kultūras centra nosaukums un no 1.septembra šīs 
pašvaldības iestādes nosaukums ir “Vienības nams”. Pārskata gada 12.novembrī ar domes 
lēmumu Nr.579 tika pieņemts lēmums ar 2021.gada 1.janvāri dibināt Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestādi “Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls””. 
 
Pašvaldības iestādes: 
1) Daugavpils pilse tas domes Kultu ras pa rvalde;  
2) Daugavpils pilse tas Izglī tī bas pa rvalde;  
3) Socia lais dienests;  
4) Komuna la s saimniecī bas pa rvalde;  
5) Sporta pa rvalde; 
6) Vienī bas nams (no 1.septembra, ieprieks  - “Latvies u kultu ras centrs”);  
7) Pol u kultu ras centrs;  
8) Baltkrievu kultu ras centrs;  
9) Krievu kultu ras centrs;  
10) Daugavpils Marka Rotko ma kslas centrs; 
11)  Daugavpils pilse tas domes iesta de “Kultu ras pils”; 
12)  Latgales zooda rzs; 
13)  Latgales centra la  bibliote ka; 
14)  Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzejs; 
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15)  Daugavpils pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria lais centrs; 
16)  Daugavpils pilse tas pas valdī bas policija; 
17)  Daugavpils Be rnu un jaunatnes sporta skola; 
18)  Daugavpils Futbola skola; 
19) Daugavpils Ledus sporta skola; 
20) Daugavpils Individua lo sporta veidu skola; 
21)  Daugavpils pilse tas be rnu un jaunies u centrs “Jaunī ba”; 
22) Daugavpils Stropu pamatskola – attī stī bas centrs; 
23)  Daugavpils Tehnolog iju vidusskola – licejs; 
24)  Daugavpils 3. vidusskola; 
25)  J.Rain a Daugavpils 6. vidusskola; 
26)  Daugavpils 9. vidusskola; 
27)  Daugavpils 10. vidusskola; 
28)  Daugavpils 12.vidusskola; 
29)  Daugavpils 13.vidusskola; 
30)  Daugavpils 15.vidusskola; 
31)  Daugavpils 16. vidusskola; 
32)  Daugavpils 17. vidusskola; 
33)  Daugavpils Centra vidusskola; 
34)  J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zija; 
35)  Daugavpils Valsts g imna zija; 
36) Profesiona la s izglī tī bas kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un ma kslas vidusskola 

"Saules skola"”; 
37)  Daugavpils 1. specia la  pamatskola (lī dz 2020.g. 1.ju lijam); 
38)  Daugavpils 11. pamatskola; 
39)  Daugavpils Saskan as pamatskola; 
40)  Daugavpils Vienī bas pamatskola; 
41)  Daugavpils pilse tas 1. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
42)  Daugavpils pilse tas 3. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
43)  Daugavpils pilse tas 4. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
44)  Daugavpils pilse tas 5. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
45)  Daugavpils pilse tas 7. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
46)  Daugavpils pilse tas 8. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
47)  Daugavpils pilse tas 9. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
48)  Daugavpils pilse tas 10. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
49)  Daugavpils pilse tas 11. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
50)  Daugavpils pilse tas 12. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
51)  Daugavpils pilse tas 13. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
52)  Daugavpils pilse tas 14. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
53)  Daugavpils pilse tas 15. specia la  pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
54)  Daugavpils pilse tas 17. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
55)  Daugavpils pilse tas 18. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
56)  Daugavpils pilse tas 20. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
57)  Daugavpils pilse tas 21. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
58)  Daugavpils pilse tas 22. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
59)  Daugavpils pilse tas 23. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 



 

13 
 

DAUGAVPILS.LV 

60)  Daugavpils pilse tas 24. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
61)  Daugavpils pilse tas 26. pirmsskolas izglī tī bas iesta de; 
62)  Daugavpils pilse tas 27. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
63)  Daugavpils pilse tas 28. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
64)  Daugavpils pilse tas 29. pol u pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
65)  Daugavpils pilse tas 30. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
66)  Daugavpils pilse tas 32. pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
67)  Daugavpils Rug el u pirmsskolas izglī tī bas iesta de;  
68)  Socia lo pakalpojumu centrs be rniem un jaunies iem “Priedī te””; 
69)  Daugavpils pilse tas pas valdī bas tu risma attī stī bas un informa cijas ag entu ra; 
70) Daugavpils Tehnikas un industria la  dizaina centrs “Inz enieru arsena ls” (ar 2021.gada 

1.janva ri). 
 
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja tādās kapitālsabiedrībās, kā: 

1) SIA “Daugavpils autobusu parks”;  
2) PAS “Daugavpils siltumtī kli”; 
3) SIA “Sadzī ves pakalpojumu kombina ts”; 
4) SIA “Labieka rtos ana – D”; 
5) SIA “Daugavpils u dens”; 
6) SIA “Parkings D”; 
7) SIA “Daugavpils lidosta”; 
8) AS “Daugavpils satiksme”; 
9) SIA “Daugavpils zoba rstniecī bas poliklī nika”; 
10) SIA “Daugavpils be rnu veselī bas centrs”; 
11) SIA “Daugavpils dzī vokl u un komuna la s saimniecī bas uzn e mums”. 

 
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja piecās privātajās kapitālsabiedrībās: 

1) SIA “Atkritumu apsaimniekos anas Dienvidlatgales starppas valdī bu organiza cija”; 
2) AS “Daugavpils specialize tais autotransporta uzn e mums”; 
3) SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”; 
4) SIA “Latgales laiks”; 
5) SIA “Daugavpils reg iona la  slimnī ca”. 

 
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

1) Biedrī ba “Latvijas Lielo pilse tu asocia cija”; 
2) Biedrī ba “Latgales reg iona attī stī bas ag entu ra”; 
3) Biedrī ba ”Speedway Grand Prix of Latvija”; 
4) Biedrī ba “Slimnī cas atbalsta biedrī ba”; 
5) Biedrī ba “Hokeja klubs Daugavpils”; 
6) Biedrī ba “Ēiroreg ions ”Ēzeru zeme””; 
7) Biedrī ba “Latvijai – 100”; 
8) Biedrī ba “Daugavpils sudraba lilija”; 
9)  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 
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pilsētas domes apstiprināto revīzijas plānu, 2020.gadā Daugavpils pilsētas domes Revīziju un 
audita nodaļa veica 28 pārbaudes, t.sk. 14 plānotās, no tām 8 audita pārbaudes Daugavpils 
pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās, 6 audita pārbaudes budžeta iestādēs un 14 
tematiskās ārpus plāna pārbaudes. Pārskata gadā tika sniegtas 24 konsultācijas, sagatavotas 
3 atbildes KNAB, valsts policijai un VARAM.  

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas vadītājs ir 
izpilddirektors. Pārskata gada 12.martā domes deputāti pieņēma lēmumu Nr.136 “Par 
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata”. No ieņemamā amata tika 
atbrīvots Igors Aleksejevs, bet 2.aprīlī domes deputāti par izpilddirektori iecēla Sabīni 
Šņepsti. 

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: 

1) Attī stī bas departaments; 
2) Pilse tpla nos anas un bu vniecī bas departaments; 
3) Juridiskais departaments; 
4) I pas uma pa rvaldī s anas departaments; 

 
Administrācijā ietilpst šādas nodaļas: 

1) Finans u nodal a 
2) Domes centralize ta  gra matvedī ba; 
3) Revī ziju un auditu nodal a; 
4) Vispa re ja  nodal a; 
5) Jaunatnes nodal a; 
6) Sabiedrisko attiecī bu un ma rketinga nodal a; 
7) Dzimtsarakstu nodal a; 
8) Ba rin tiesa; 
9) Kapita lsabiedrī bu pa rraudzī bas nodal a; 
10) Centralize to iepirkumu nodal a; 
11) Sporta medicī nas centrs (lī dz 2021.gada 1.martam). 

 
Daugavpils pilsētas domes personāla vecuma struktūra 2020.gadā 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa) 
Vecums Personāla  skaits 

20 – 24 gadi 6 
25 – 39 gadi 98 
40 – 59 gadi 130 

No 60 gadiem 45 
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Daugavpils pilsētas domes personāla izglītības līmenis  2020.gadā 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes  Vispārējā nodaļa) 

Izglītības līmenis Darbinieku skaits % no kopskaita 
Augstākā izglītība: 
t.sk.  
Maģistra grāds 
Doktora grāds 
2 un vairāk izglītības 

237 
 

79 
3 

83 

84.94 
 
 
 

Vispārējā vidējā izglītība 42 15.05 
 

2020.gada beigās pašvaldības administrācijā strādāja 279 darbinieki, t.sk. 74 vīrieši 
un 205 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 2020.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 9 studentiem. 

2. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1. IEDZĪVOTĀJI 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem iedzīvotāju skaita ziņā 
Daugavpils ir otrā lielākā republikas nozīmes pilsēta Latvijā – 2020.gada sākumā pilsētā bija 
82 046 iedzīvotāji, kas ir 4,3% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Daugavpils pilsētas 
teritorijas kopējā platība ir 72.3 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. Iedzīvotāju 
blīvums uz 1 km2 bija 1 134 iedzīvotāji (2019.gadā – 1 142). 

Tāpat kā visā valstī kopumā, tā arī Daugavpils pilsētā vērojama iedzīvotāju skaita 
samazināšanās. Laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gada sākumam iedzīvotāju skaits 
Daugavpilī samazinājies par 6,1% gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 558 
cilvēkiem jeb par 0.7% (skat.2.1.1.att.).  
 

2.1.1.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldībā  
2014. - 2020.gadā 
(Datu avots: CSP) 
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Migrācijas rādītāji Daugavpilī ir mainīgi un kopumā negatīvi, taču 2018. un 2019.gadā 
tie ir bijuši pozitīvi – pilsētā ir vairāk iebraukušo nekā no pilsētas izbraukušo iedzīvotāju. 
Dabiskā pieauguma rādītāji laika posmā no 2013.-2020.gadam saglabājušies negatīvi. 
Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2020.gadā Daugavpilī piedzima 627 bērni 
(salīdzinot ar 2019.gadu, dzimuši par 35 mazāk), to skaitā 310 zēni un 317 meitenes. 
Daugavpilī reģistrēti 232 gadījumi, kad ģimenē piedzimis pirmais bērniņš, 244 – otrais,  99 
ģimenēs piedzimis trešais. Kā arī pārskata gadā piecās ģimenēs piedzimuši dvīņi 
(skat.2.1.1.tabulā.).  

 
Kurš bērns pēc skaita 

(Datu avots: Dzimtsarakstu nodaļa) 
Pirmais 232 
Otrais 244 
Trešais 99 

Ceturtais 30 
Piektais 3 
Sestais 4 

Septītais 2 
Astotais 1 
Devītais 1 

Vienpadsmitais 1 
Dvīņi 2 - (m.+m.);       3 - (z.+z.) 

 
Pilsētā mirušas 938 personas (2019.gadā –  1035 mirušie), iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums bija negatīvs – 311 (2019.gadā - 373). Pārskata gadā Daugavpilī tika reģistrētas 
308 laulības, kas ir par 119 laulībām mazāk kā iepriekšējā gadā, bet šķirtas tika 224 laulības, 
kas ir par 56 mazāk nekā 2019.gadā.  

Pēc dzimuma Daugavpilī bija 55,3% sieviešu un 44,7% vīriešu. (Latvijā 2020.gadā 
vīriešu bija 46,2% un 53,8% sieviešu). Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums Daugavpilī 
pieaug - 2014.gadā vidējais vecums bija 43,3 gadi, bet 2020.gada sākumā 44,4 gadi.  

Sadalot iedzīvotājus pa vecuma grupām, 2020.gadā lielāks īpatsvars vērojams vecuma 
grupās virs 45 gadiem. 23% sastāda bērni un jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, savukārt 
vecuma grupā 25 – 44 gadi ir 24% iedzīvotāju (skat.2.1.2.att.). 

 
2.1.2.att. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 2020.gadā, % 

(Datu avots: CSP) 
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2020.gada sākumā 59,2% no Daugavpils iedzīvotājiem bija darbspējas vecumā jeb no 
15-64 gadiem. 15,1% iedzīvotāju bija līdz darbspējas vecumam jeb līdz 14 gadiem, savukārt 
25,7% virs darbspējas. Salīdzinot ar 2014.gadu, iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam 
ir palielinājies par 1,4%, un arī iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma ir palielinājies par 
1,5%. Tā ietekmē darbspējīgo iedzīvotāju skaits samazinājies par 2,9% (skat.2.1.3.att.). 
 

2.1.3.att. Iedzīvotāju skaita sadalījums pēc darbspējas vecuma un izmaiņas no 
2014.-2020.gadam, cilvēki 

(Datu avots: CSP)

 
Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu 

laikā būtiski nav mainījies. 2020.gada sākumā pēc nacionālā sastāva gandrīz puse jeb 39 616 
iedzīvotāji bija krievu tautības, aiz tā seko piektā daļa jeb 16 840 latviešu. Poļu tautības 
iedzīvotāju skaits pilsētā ir 10 770 cilvēki. Tāpat jāatzīmē 8% baltkrievu jeb 6138 Daugavpils 
iedzīvotāju (skat.2.1.4.att.). Salīdzinot ar tautību īpatsvaru 2014.gadā, Daugavpilī ir 
samazinājies krievu īpatsvars par 1,9% un poļu par 0,8%. Latviešu īpatsvars ir pieaudzis par 
1,6%, citu tautību arī audzis par 1,6%, kā arī vērojamas nelielas izmaiņas pārējo tautību 
īpatsvarā. 

 
2.1.4.att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2020.gadā,% 

(Datu avots: CSP) 
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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.  

2.2. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarbnieku skaits Daugavpilī pēdējo 
septiņu gadu laikā pakāpeniski samazinājies, tam 2020.gada janvārī nokrītoties līdz 3468 
darba meklētājiem. Savukārt 2020.gada beigās bezdarba līmenis ir 8,8%. Bezdarba stāvoklis 
pilsētā gada laikā zināmi pasliktinājās Covid-19 infekcijas izplatības un valstī ieviesto 
izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ. 
 

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

 
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājās 

par 44% jeb par 422. Par 68 cilvēkiem  jeb par 10%  palielinājās  bezdarbnieku skaits mērķa 
grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 16% jeb par 87 cilvēkiem palielinājās  
bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar īpašām vajadzībām (invalīdi-bezdarbnieki), 
savukārt, par 54% jeb par 105 cilvēkiem palielinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – 
jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 

Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa 2020.gada beigās bija šāds: 
bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 2010  jeb 48% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku 
skaita, 861  jeb 20% ar vispārējo vidējo izglītību, 505  jeb 12% ar pamatizglītību un 100 jeb 
0,2% ar izglītības līmeni, kas ir zemāks par pamatizglītību. Savukārt 806 bezdarbnieki jeb 
19,8% bija ar augstāko izglītību. 

Bezdarbnieku sadalījums pēc vecuma grupām norāda, ka lielākā daļa reģistrēto 
bezdarbnieku ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 1295  jeb 30%, reģistrētie bezdarbnieki 
vecumā no 40 līdz 49 gadiem – 901 jeb 21% no kopējā bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem – 632 jeb 15%, bezdarbnieki vecumā no 30 līdz 39 gadiem –
904 jeb 21%, bezdarbnieki virs 60 gadu vecuma bija 550 jeb 13% no kopējā bezdarbnieku 
skaita. 

 

1388

742

626

195

Ilgstošie bezdarbnieki Pirmspensijas vecuma
bezdarbieki

Invalīdi-bezdarbnieki Jaunieši vecumā no 15-
24 gadiem
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Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma: 
− lī dz 6 me nes iem – 1831 jeb 43%  no kope ja  bezdarbnieku skaita; 
− no  6 lī dz 12 me nes iem – 1063 jeb 25% no kope ja  bezdarbnieku skaita; 
− no 1 lī dz 3 gadiem – 1000 jeb 23% no kope ja  bezdarbnieku skaita;  
− 3 gadi un vaira k – 388 jeb 9% no kope ja  bezdarbnieku skaita. 

 
Saskaņā ar Domes rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā strādājošo skaits 

Daugavpils lielākajos rūpniecības uzņēmumos bija 4817 cilvēki, kas ir par 134 strādājošajiem 
mazāk nekā iepriekšējā gadā. Cilvēkresursu ietilpīgākās nozares Daugavpilī ir gatavo 
metālizstrādājumu ražošana, kur tiek nodarbināti 1237 strādājošie; pārtikas un dzērienu 
ražošana, kur nodarbināti 666 strādājošie, un kabeļu un to savienojumu ražošana – 
nodarbināti 656 cilvēki. Visvairāk darba vietas nodrošina kabeļu ražošanas uzņēmums SIA 
„Axon Cable” –  656  darba vietas un gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares AS 
”Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” – 594 darba vietas (skat.2.2.2.att.). 

Pateicoties ražošanas apjoma pieaugumam 2020.gadā, strauji palielinājuši darbinieku 
skaitu uzņēmumi A/S “LATVIJAS MAIZNIĒKS” (par 66 cilvēkiem) un SIA “AXON CABLĒ” (par 
49 cilvēkiem). Tomēr pilsētā ir arī uzņēmumi, kuri pārskata gadā strauji samazinājuši 
darbinieku skaitu. Ņemot vērā kravu pārvadājumu negatīvās tendences un nepieciešamību 
būtiski paaugstināt “Latvijas dzelzceļa” (LDz) saimnieciskās darbības efektivitāti, tādējādi 
stabilizējot uzņēmumu, līdz ar uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanas izmaksu būtisku 
samazinājumu, valsts AS “Latvijas dzelzceļš” līdz 2020.gada beigām plānoja pārtraukt darba 
tiesiskās attiecības ar aptuveni 1500 darbiniekiem, tajā skaitā Daugavpilī ar 430 
darbiniekiem, t.i. par 22,7%. Saskaņā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras datiem 
bezdarbnieka statuss tika piešķirts 434 bijušajiem LDz darbiniekiem, bet noņemts bija 117 
darbiniekiem. 

Pārskata gadā Dome turpināja īstenot nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem 
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar kopējām izmaksām 269 tūkstoši eiro 
apmērā, veicinot bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, kā arī dodot bezdarbniekiem 
iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja 504 
bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldības iestādēs. No tiem visvairāk darbinieku tika 
nodarbināti Izglītības pārvaldē,  Komunālās saimniecības pārvaldē, Sociālajā dienestā un 
Daugavpils cietoksnī. 

 
2.2.2. att. Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs 2020.gadā, cilvēki 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 

Metālapstrāde un 
mašīnbūve, 1237

Ēlektrisko kabeļu un to 
savienojumu ražošana  , 656

Ķīmisko šķiedru un to 
izstrādājumu 
ražošana, 339

Siltumapgāde un 
ūdensapgāde, 496

Pārtikas produktu un 
dzērienu ražošana, 666

Apģērbu ražošana, 213
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2.3. DARBA SAMAKSA 

Vidējā bruto alga Daugavpilī  2020.gada 3.ceturksnī palielinājās par 6% jeb par 49 EUR , 
salīdzinot ar 2019.gada 3.ceturksni, un sastādīja 875 ĒUR.  Tā ir par 28% mazāka nekā vidējā 
alga Latvijā - bruto 1213 EUR, kā arī mazāka kā pārējās republikas pilsētās, izņemot Rēzekni, 
kur alga ir aptuveni tikpat liela kā Daugavpilī. (skat.2.3.1.att.) 
 

2.3.1.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas republikas nozīmes 
pilsētās 2020.gadā, eiro  

(Datu avots:  CSP) 

 
 Pēdējo gadu laikā  strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī pieaug. Piecu 
gadu laikā, no 2016. līdz 2020.gadam, pilsētas iedzīvotāju vidējā darba samaksa ir pieaugusi 
par 38% jeb par 243 eiro (skat. 2.3.2.att.). 
 

2.3.2.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī no 2015.-2020.gadam 
(Datu avots: CSP) 
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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.2.4.1.att.). 

 
2.4.1.att. Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2020.gadā, % 

   (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 
 

 
 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem Daugavpils lielākie 
ražošanas uzņēmumi 2020.gadā realizēja produkciju 252.13 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms samazinājās par 35 
miljoniem eiro  jeb par 13% (skat.2.4.2.att.).  

Izaugsmes tempu samazināšanos noteica gan iekšējie faktori (ĒS fondu investīcijas 
sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo 
tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit u.c.). Covid-19 epidēmija ļoti būtiski ietekmēja 
pasaules, Latvijas  un arī pilsētas ekonomiku. 

 
2.4.2.att. Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro 

 (Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

 
 

Metālapstrāde un 
mašīnbūve; 42%

Pārtikas produktu un 
dzērienu ražošana; 18%

Ķīmiskās šķiedras 
un to 

izstrādājumu 
ražošana; 15%

Ēlektrisko kabeļu 
un to savienojumu 
ražošana ; 13%

Siltumapgāde un 
ūdenspiegāde; 8%

Būvmateriālu 
ražošana; 4%

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019 2020

206
228

246
277

252



 

22 
 

DAUGAVPILS.LV 

2020.gada 12 mēnešos Daugavpilī saglābājas ražošanas apjoms ķīmiskās šķiedras un 
pārtikas preču ražošanas nozarēs. Būvniecības nozarē lielākais pieaugums bija ceļu 
būvēšanā, kas ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanas projektu realizāciju pilsētā.  Stabilas 
pozīcijas izdevās saglabāt arī pilsētas vadošiem ražošanas uzņēmumiem, piemēram, SIA 
“Axon Cable”, SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, SIA “Magistr” (+11%) un vislielāko ražošanas 
pieaugumu sasniedza SIA “Rital D” (+34%), kas ir saistīts ar jauno zivju konservu cehu izbūvi 
un  darbu palaišanu. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, pārskata 
gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības 
komercsabiedrībās sastādīja ap 45 milj. eiro. Būvniecības nozarē pārskata beigās pilsētā 
strādāja vairāk nekā 1 tūkstotis cilvēku. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir samazinājušies 
(apģērbu ražošanā) vai palikuši iepriekšējā gada līmenī. Pilnīgi vai daļēji piebremzēja savu 
uzņēmējdarbību ēdināšanas, sakaistumkopšanas, izmitināšanas un tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji.  

Pilsētas ekonomikas pamatu tradicionāli veido metālapstrādes, pārtikas 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. - 2020. g.  

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 

Nr.p.
k. 

Nosaukums 
Produkcijas apjoms (tūkstoši eiro) Strādājošo skaits (cilvēki) 

2019. g. 2020. g. 2019. g. 2020. g. 

1. SIA “Axon Cable” 32433 30318 619 656 

2 
AS “Latvijas 
maiznieks”  22957 25686 273 325 

3. 
SIA “Zieglera 
mašīnbūve” 21137 16755 276 245 

4. 

AS “Daugavpils 
Lokomotīvju 
remonta rūpnīca” 

38299 38130 637 594 

5. SIA “Magistr”  7759 8657 228 224 

6. 
SIA “Latgales 
piens” 7586 7862 182 175 

7. SIA “Belmast” 1142 1134 163 141 

8. SIA “Nexis Fibers”  26917 25475 115 114 

9. 
SIA 
 “Meat Union”  

5066 3226 89 54 

10. 
AS “Ditton  
pievadķēžu 
rūpnīca”  

3895 3755 146 132 
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Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī. No pilsētas 
ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji. 
Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23 
valstīm: 

1. 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; 

2. SIA “Axon Cable” – augstas kvalita tes kabel u raz os ana medicī nas, milita ra s, 
aerokosmiska s ru pniecī bas u.c. vajadzī ba m; 

3. AS “Daugavpils Lokomotī vju remonta ru pnī ca” – dī zel lokomotī vju un 
elektrolokomotī vju remonts, rezerves dal u izgatavos ana; 

4. SIA “Ēast Metal” - komplekte jos o detal u raz os ana daz a da m ieka rta m – ve ja 
g eneratoriem, autoceltn iem, kokapstra des ieka rta m, be rnu rotal u laukumiem, virvju 
ve rpjamaja m mas ī na m; 

5. AS “Ditton pievadk e z u ru pnī ca” – k e z u raz os ana automobil iem, motocikliem, 
velosipe diem, mas ī nbu ves vajadzī ba m, spiedveidn u un daz a da veida detal u 
projekte s ana un izgatavos ana no meta la un plastmasas; 

6. SIA “Centennial Industries” – daz a du izstra da jumu no plastikas ple ve m (PVC, PP, PĒ) 
raz os ana; 

7. SIA “Nexis Fibers” – poliamī da tehniska s s k iedras raz os ana; 
8. SIA “Regula Baltija” – dokumentu un naudas zī mju autentiskuma pa rbaudes ierī c u 

raz os ana; 
9. SIA “Belmast” – sakaru torn u un mastu raz os ana, meta la bu vkonstrukciju raz os ana; 
10. SIA “SMD Baltic” – elektrisko ieka rtu raz os ana. 

 
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 
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Komercsabiedrības 
nosaukums 

Nozare 
Komercsabiedrības 

kapitāla turētāja valsts 

SIA “Zieglera mašīnbūve” 

Lauksaimniecības mašīnu 
komplektējošo detaļu ražošana, 
rapša dalītāju ražošana, vadu un 
kabeļu ražošana automobiļu 

rūpniecībai 

Vācija 

 
Pēdējos divos gados jaunas tendences iezīmējās IT jomā, savu darbību pilsētā uzsāka 

uzņēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu, programmatūras testēšanas 
pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi. Kopumā pilsētā pārskata gadā aktīvi 
darbojās jau 57 uzņēmumi datorprogrammēšanā, 27 - citu informācijas tehnoloģiju un 
datoru pakalpojumos, 18 – datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistīto darbību 
nodrošināšanā, 15 – citur neklasificētos informācijas pakalpojumos. IT nozarē strādāja 
vairāk nekā 600 darbinieki.  IKT jomā arī 2021.gadā ir sagaidāmi pozitīvi rezultāti, jo nozare 
ir viena no tām, kuras attīstību Daugavpilī Covid-19 krīze drīzāk veicina un paātrina.  
Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi ienāk elektronikas un IT nozaru uzņēmumi: SIA “Stream  
Labs”, SIA “TestDevLab ”, SIA “Webhelp” u.c. 

Savu darbību turpināja Latgales speciālā ekonomiskā zonā (LSEZ) iekļautie 
Daugavpils pilsētas uzņēmumi. Pārskata gadā zonā darbojās 11 pilsētā reģistrētie uzņēmumi, 
kuru kopējās investīcijas sastādīja 8,5 milj. eiro. 

Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānveidīgi attīstās, 
paplašinot un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas, paplašinot 
pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs.  

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. Pārskata gadā Aģentūra darbojās atbilstoši apstiprinātajam 
2020.gada darba plānam un budžetam. Aģentūras struktūrā ietilpst Daugavpils tūrisma 
informācijas centrs, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs un ekspozīcija 
“Šmakovkas muzejs”. 

2020.gads tūrisma nozarei bija izaicinājumu pilns, ko izsauca Covid-19 vīrusa 
izplatības ietekme un pasaules valstu ierobežojumi saistībā ar to. Pārskata gada 12.martā 
sakarā ar Covid-19 izplatību valstī tika izsludināta ārkārtas situācija un, saskaņā ar MK 
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tika atcelti plānotie pasākumi 
aprīlī, maijā un jūnijā, daļēji arī jūlijā. 2020.gada pavasarī Aģentūras darbs un klientu 
apkalpošana tika organizēta attālināti, ekspozīcija “Šmakovkas muzejs” bija slēgta 
apmeklētājiem. Rezultātā 2020.gadā netika noorganizēti šādi plānotie pasākumi – tūrisma 
sezonas atklāšanas pasākums aprīlī, Muzeju nakts maijā un festivāls “Dinaburg 1812” jūlijā, 
samazinājās ārzemju tūristu pieplūdums. 

Latvijas iedzīvotāji šovasar tika mudināti apceļot vietējos tūrisma galamērķus, tai 
skaitā arī Daugavpili. Kopumā 2020.gadā Daugavpils tūrisma, kultūras, aktīvās atpūtas un 
sporta iestādēs tika reģistrēti 329 002 Latvijas un ārvalstu viesu apmeklējumi, kas kopumā 
ir par 46% mazāk nekā 2019.gadā, taču atsevišķiem tūrisma objektiem, kā Daugavpils 
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Šmakovkas muzejs apmeklējumu skaits palielinājās par 4% un novadīto ekskursiju skaits par 
55% vairāk nekā pagājušajā gadā. Cietokšņa kultūras un informācijas centru kopumā 
apmeklēja 22 923 viesi un tas ir par 61% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  Kopumā 
2020 ā 87% bija tūristi no Latvijas un 13% ārvalstu tūristi no 57 valstīm. 

 
2.5.1.att. Ārzemju viesu apmeklējums Daugavpils tūrisma, kultūras, aktīvās 

atpūtas un sporta iestādēs 2020.gadā, TOP 10 valstis (izņemot pasākumu 
apmeklējumus) 

(Dati: DPTAIA) 

 
Neskatoties uz ierobežojumiem, Daugavpilī ieradās tūristi no tādām tālām valstīm kā 

Dienvidāfrika, Brazīlija, Meksika, Kazahstāna, Ēkvadora, Japāna, Argentīna, Austrālija u.c. Par 
popularāko tūrisma objektu jau vairākus gadus pēc kārtas ir Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrs, kuru pārskata gadā apskatīja vairāk kā 55 tūkstoši viesu. 
 
10 populārākie Daugavpils tūrisma apskates objekti tūristu vidū 2020.gadā (pēc 
Latvijas ceļotāju, Daugavpils iedzīvotāju un ārvalstu ceļotāju apmeklējumu skaita, kā arī 
pasākumu apmeklējumu skaita): 

1. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 
2. Latgales zoodārzs, 
3. Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs un 1.krasta lunate, 
4. Vēsturisko tērpu ekspozīcija “Atmiņu lāde”, makslas galerija “Baltais zirgs”, 
5. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 
6. Šmakovkas muzejs, 
7. Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, 
8. Daugavpils skrošu rūpnīca, 
9. Daugavpils Inovāciju centrs, 
10. Daugavpils Māla mākslas centrs. 
 
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Daugavpilī 2020.gadā ir 

nakšņojušas 38 375 personas, kas ir par 46% mazāk nekā 2019.gadā. Ārvalstu viesu skaits 
Daugavpils naktsmītnēs ir sarucis par 70%. Kopējais Daugavpils naktsmītnēs pavadīto nakšu 
skaits ir samazinājies par 48% un sastādīja 55 144 naktis.  

Daugavpilī ir atklāti jauni tūrisma objekti, piemēram, kultūrtelpa "Tradīciju māja", 
ūdens atrakciju parks "Waterland", labiekārtota Bruģu ielas promenāde, atklāts jauns 
izklaides tūrisma piedāvājums – kuģītis "Sikspārnis" un retro auto ekspozīcija "RetroGaraž-
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D". Atvērās jauns restorāns "Odesa Mamma", kafijas nams "What about coffee?", kā arī 
unikāla vieta – Latvijā vienīgā kaķu kafejnīca "Kotoffski". 

Pārskata gadā Aģentūra nodoršināja 7 000 eksemplārus jaunu tūrisma informatīvo 
materiālu izgatavošanu 6 valodās. Lai veicinātu Daugavpils pilsētas atpazīstamību ārzemju 
tirgos, informatīvie materiāli par Daugavpils pilsētu tika izplatīti gan Latvijā, gan ārvalstu 
tirgos – Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Beļģijā, Šveicē, 
Ukrainā, ASV, Francijā, Slovēnijā, Jaunzēlandē, Bulgārijā, Moldovā un pat Irānā. Ņemot vēra 
pilsētas zīmola identitāti “Daugavpils ir daudzveidība”, visi Aģentūras informatīvie materiāli 
tika pielīdzināti vienotam stilam. Tika izstrādats Daugavpils Tūrisma ceļvedis 2020.-
2021.gadam, Šmakovkas muzeja buklets (LT/PL/DĒ), kā arī sadarbībā ar Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūru “TAKA” tika izdota karte “Aktīvā atpūta un piedzīvojumi. Daugavpils 
un Daugavpils novads”. 

 Lai veicinātu Daugavpils tūrisma atpazīstamību vietējā un ārvalstu tirgū, tika veiktas 
vairākas mārketinga aktivitātes. Tika ievietotas 7 maksas publikācijas Latvijas un Lietuvas 
tūrisma vietnēs, tādās kā izdevumā “Mājas Viesis”, interneta vietnē “TravelBlog”, Lietuvas 
izdevumā “Ķeliones ir pramagos”, kā arī laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”. Tika nodrošinātas 
63 publikācijas Latvijas tūrisma vietnē www.travelnews.lv, 21 publikācija Baltijas valstu 
tūrisma vietnē www.baltictravelnews.lv, 51 publikācija ziņu portālā www.reitingi.lv un 9 
publikācijas www.turismagids.lv. Aģentūras darbinieki piedalījās Dautkom TV, Divukrastu 
radio, LRT raidījumos - sabiedrības informēšanai par Aģentūras darbu, gaidāmajiem 
pasākumiem Daugavpils cietoksnī, jaunumiem, Daugavpils cietokšņa attīstības plāniem, 
tūrisma nozares aktualitātēm pilsētā. Tika nodrošināts aktīvs darbs Aģentūras sociālo tīklu 
lapās. Katru dienu izvietota aktuālā informācija un afišas, kā arī regulāri uzņemtas jaunas 
fotogrāfijas ar pilsētas skatiem, nodrošināta fotogrāfiju publicēšana www.visitdaugavpils.lv,  
Facebook, Instagram un Twitter kontos, kā arī tūrisma informatīvajos materiālos.  

Sadarbībā ar LIAA tika organizētas vairākas žurnālistu/blogeru vizītes - laikraksta 
“Lietuvos rytas” žurnālistes vizīte Daugavpilī, Delfi.lt raidījuma “Orijaus kelionės” radošās 
komandas vizīte Skrošu rūpnīcā, žurnāliste no Igaunijas, kura veidoja rakstu par Latgali 
žurnālā “Naisteleht”, the British Guild of Travel Writers (Lielbritānija) pārstāvji, Bloga 
Thecrowdedplanet.com veidotāji, tūrisma bloga www.kootvela.com  veidotāja Ēles 
Pranaitytes. 

Lai pilnveidotu Daugavpils tūrisma vietnes www.visitdaugavpils.lv pieejamību pēc 
iespējas lielākam ārvalstu tūristu skaitam, 2020.gadā tikai izveidotas lapas lietuviešu, vācu 
un poļu valodās, tādejādi ir pilnveidota informācijas sniegšana ārvalstu tūristiem no Lietuvas, 
Vācijas un Polijas, nodrošināta iespēja saņemt informāciju par Daugavpili savā dzimtajā 
valodā. Analizējot mājaslapas apmeklējumu statistiku un balstoties uz Google Analytics 
datiem tika noskaidrots, ka pārskata gadā mājas lapas lietotāju skaits sasniedza 248 425 
lietotājus, kas ir par 3% vairāk nekā 2019.gadā. No tiem 78% bija jaunie (unikālie) mājas 
lapas apmeklētāji. Var atzīmēt, ka lielākā daļa (83%) ir Latvijas apmeklētāji un pa 4% no 
Lietuvas un ASV.  

Aģentūra administē un popularizē pilsētas tūrisma tēlu trijās valodās arī sociālajos 
tīklos, tādos kā Twitter, Facebook, Instagram, Draugiem.lv, YouTube.com, Pinterest. 
Aģentūras sociālo tīklu lapām 2020.gadā bija vairāk kā 17 316 pastāvīgo sekotāju, kas ir par 
32% vairāk nekā iepriekšējā gadā.  Lielāko daļu sekotāju ir Facebook lapā, aktīvi seko arī 
Instagram lapai. Aģentūras struktūrvienības aktīvi pilnveidoja savas sociālo tīklu vietnes, lai 
attīstītu Daugavpili kā starptautiski atpazīstamu tūrisma galamērķi. Sadarbībā ar Latgales 
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plānošanas reģionu tika nodrošināta mājas lapas www.smakovka.lv darbība, tā tika 
papildināta ar jaunu saturu, regulāri tika ievietota aktuālā informācija par ekspozīciju 
“Šmakovkas muzejs”, kā arī apkopota statistika par vietnes apmeklējumu. 

Neilgi pirms pasaules Covid-19 uzliesmojuma 2020.gadā, janvārī un februārī, Aģentūra 
piedalījās un tika pārstavēta tūrisma izstādēs  “Adventur 2020” Viļņā, “Balttour 2020” Rīgā. 
Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju “Ēzerzeme” un Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centru, Daugavpils tika pārstāvēta arī izstādēs Utrehtā (Nīderlandē) un Tallinā 
(Igaunijā). Maijā Aģentūra guva atbalstu projektam “Gastronomiskais tūrisma maršruts 
“Latgales šmakovkas ceļš””, projekts tika finansēts no Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Latgales kultūras programma”, projekta izmaksas sastādīja 1 200 euro un 
projekta rezultātā tika izveidots tūrisma maršruts “Latgales šmakovkas ceļš” un sienas karte, 
kas apvieno šmakovkas dzēriena ražotājus un šmakovkas ekspozīcijas un muzejus Latgalē, 
tai skaitā ekspozīciju “Šmakovkas muzejs”. Augustā tika pieņemts lēmums Aģentūras 
tirdzniecības vietās pārdot arī suvenīrus - pārtikas produktus, kā arī organizēt izbraukuma 
tirdzniecību pasākumu laikā. Tika papildināts suvenīru klāsts ar vietējo amatnieku 
veidotajiem darbiem, kā arī tika uzsākta suvenīru - pārtikas produktu tirdzniecība ar zīmola 
“Daugavpils prece” suvenīriem – vafelēm, kafiju, rausi “Daugavpils”, lai veicinātu vietējo 
amatnieku atpazīstamību un tūristiem piedāvātu iespēju iegādāties Daugavpilī ražotus 
mākslas darbus un saldos suvenīrus ar Daugavpils zīmolu. 

Lai veicinātu Daugavpils cietokšņa popularizēšanu un lai iesaistītu cietokšņa viesus 
edukācijas procesā, tika izveidota ekskursija sadarbībā ar Medicīnas un kontracepcijas 
izstādi, kura ir izvietota Daugavpils cietoksnī. Ēkskursijas laikā tiek stāstīts par cietoksni kā 
militāro un civilo objektu, kurš vienmēr bija saistīts ar medicīnu, pateicoties tam, ka tur bija 
izvietots kara hospitālis, veterinārā klīnika un nometnes hospitālis aiz aizsargvaļņiem. 

Pārskata gada viens no lielākajiem pasākumiem bija pirmais Street Food festivāls 
Daugavpilī, kurā pilsētas ciemiņi un iedzīvotāji varēja nobaudīt garšīgu ēdienu, ko pagatavoja 
13 vietējie un novada  restorāni un kafejnīcas. Tas tika rīkots sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
domi, Daugavpils kafejnīcām un restorāniem, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi 
un Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldi. Rīgas svētku ietvaros 15.augustā noritēja 
”Latgales dienas Rīgā”, ko organizēja Latgales plānošanas reģions, tajās piedalījās Daugavpils 
pilsētas tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, popularizējot Daugavpils pilsētas 
tūrisma piedāvājumu. Vasaras tūrisma sezonas laikā no 25.jūlija līdz 29.augustam Daugavpils 
pilsētas tūrisma attīstības un informācijas aģentūra piedalījās ar informatīvo telti koncertu 
ciklā “Sestdienas vakari Dubrovina parkā”, lai piedāvātu plašu suvenīru klāstu, kā arī 
iepazīstinātu pilsētas iedzīvotājus un ciemiņus ar daudzveidīgo Daugavpils pilsētas tūrisma 
un atpūtas iespēju piedāvājumu.  

Daugavpils pilsētas pašvaldības Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra 
1.novembrī svinēja piecu gadu jubileju.gadadienas svinības ietekmēja valdības ieviestie 
Covid-19 vīrusa izplatību ierobežojošie pasākumi, tāpēc tās tika atzīmētas nelielā kolektīvā 
klātesot Daugavpils pilsētas domes pārstāvjiem un Aģentūras darbiniekiem. Šajā dienā 
notika arī jauna tūrisma objekta - retro automobiļu ekspozīcijas “RetroGaraž-D” atklāšana. 

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 
99,9 tūkst. muzeja priekšmetu. Muzejā ir iespēja izglītoties arī neformālā vidē - vienā no 
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Latgalē vismodernāk aprīkotajām muzejpedagoģisko programmu telpām un iepazīt muzeju 
ar audiogida palīdzību. 

Savus apmeklētājus muzejs galvenokārt piesaista ar ekspozīcijām, jaunajām krājuma, 
mākslas un privātkolekciju izstādēm, „Ģimenes dienu”, daudzveidīgām interaktīvām 
programmām un citām aktivitātēm. 

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. 2020.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. 2020.gadā TLMS “Latgale” atzīmēja savu 
40.pastāvēšanas gadadienu.  

 Pārskata periodā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā 
struktūrvienībā Daugavpils Māla mākslas centrā, ņemot vērā īpašos apstākļus,  speciālisti 
novadīja 41 ekskursiju, 71 interaktīvas izglītojošas programmas skolēniem formālās 
izglītības ietvaros un 3 interaktīvās programmas pieaugušajiem mūžizglītības ietvaros, 
nolasīja 1 lekciju un 2 ziņojumus, pavisam organizēja 38 pasākumus. Muzejā un centrā varēja 
apskatīt 29 izstādes. Ārpus muzeja eksponētas 4 izstādes. Ievērojot ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu un tai sekojošos pandēmijas Covid-19 ierobežojumus, 2020.gadā muzejs bija 
pieejams tikai 277 dienas, kopumā muzeja un tā struktūrvienību aktivitātes apmeklēja 14 
tūkst. cilvēku. 

Pārskata gadā Latgales zoodārzs organizēja tikai 16 ekskursijas, 2 tematiskās 
bioloģijas stundas skolēniem, 68 konsultācijas pa ekoloģisko telefonu un Facebook vietnē, kā 
arī 16 e-pasta konsultācijas.  2020.gadā zoodārzu apmeklēja 28 650 apmeklētāji, kas ir par 
45% mazāk kā 2019.gadā.  

Pārskata gadā Latgales zoodārzs veica ĒS līdzfinansēta projekta “LIFE-HerpetoLatvia 
Čonservation of rare reptiles and amphibians in Latvia”After-LIFE” aktivitātes. Zoodārzs no 
dibināšanas sākuma pēta, aizsargā un popularizē purva bruņurupučus Latvijā. Tāpat tika 
uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi un uzsākti purva takas biotopu uzlabošanas darbi. 
Galvenais risks, kas ietekmēja iestādes darbību pārskata gadā, ir Covid-19 un tā ietekmē 
radītie ierobežojumi. 

Latgales zoodārza zinātnieki piedalījās trīs dabas aizsardzības projektos sadarbībā ar 
Latvijas vides aizsardzības fondu un Daugavpils Universitāti. Latgales zoodārza zinātnieki 
veica kopīgu invazīvo sugu pētījumu kopā ar Ukrainas Zinātnes akadēmijas zinātniekiem, kā 
arī veica abinieku un rāpuļu uzskaiti. Zoodārza zinātnieki, eksperti, sniedza divus ekspertu 
atzinumus Dabas aizsardzības pārvaldei un nopublicēja trīs zinātniski - tehniskās atskaites. 
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3. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJI 
 
Gatavojot 2020.gada budžeta projektu, pašvaldībai bija jāņem vērā grozījumi likumos 

un Ministru kabineta noteikumos, kuri ietekmēja pašvaldības budžeta ieņēmumus un 
izdevumus.  

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 2014. – 2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes, un 
veiktas korekcijas Investīciju plānā, atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu 
resursu apjomam. 

No 2020.gada tika likvidēts pašvaldību speciālais budžets. Speciālā budžeta ieņēmumi 
– mērķdotācija autoceļiem, dabas resursu nodokļa ieņēmumi un citi ieņēmumi tika integrēti 
pašvaldības pamatbudžetā.  

Veiktie grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā un likumā  „Par izložu un azartspēļu 
nodevu un nodokli” ievērojami samazināja pašvaldības budžeta ieņēmumus. Tika grozīta 
nodokļa ieņēmumu sadales kārtība starp valsts un pašvaldību budžetiem.  
Grozījumi Izglītības likumā noteica, ka no 2020.gada 1.- 4.klašu skolēnu brīvpusdienu 
izmaksas segs gan no valsts, gan pašvaldību budžetiem. Līdz šim šo klašu izglītojamiem 
brīvpusdienas apmaksājusi tikai valsts. Pašvaldībām no 2020.gada bija jāpiedalās šo 
izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, ievērojot, ka finansējums no pašvaldības budžeta 
nodrošināms ne mazākā apmērā, kādā to nodrošina valsts. 

Apstiprinot pašvaldības budžetu ieņēmumi (kopā ar ziedojumiem) tika plānoti - 
100.55 milj.euro apmērā, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā - 18,9 milj. euro  un 
aizņemtie līdzekļi -11,5 milj. euro. 2020.gada laikā tika precizēts transfertu apjoms atbilstoši 
saņemtajam finansējumam pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un Ēiropas savienības 
līdzfinansēto projektu īstenošanai, tika pārskatīti izdevumi starp budžeta programmām, 
precizētas saistības, veikti grozījumi investīciju finansēšanai. 

 
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžets (euro) 

 2020.gads 
plāns (euro) preciz.pl.(euro) izpilde (euro) 

Resursi izdevumu segšanai (kopā) 130 917 957 148 714 387 149 516 006 
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 18 864 096 18 864 096 18 864 096 
Pamatbudžeta ieņēmumi 100 553 147 116 356 759 118 920 287 
Ieņēmumi no ziedojumiem un 
dāvinājumiem 0 4 253 16 067 
Saņemtie aizņēmumi 11 500 714 13 489 279 11 715 556 

 
Kopbudžeta izdevumi, saistības, 
ieguldījumi (kopā) 

130 917 957 147 742 300 128 641 214 

Pamatbudžeta izdevumi 124 536 383 138 155 355 119 221 633 
Izdevumi no saņemtajiem ziedojumiem 
un dāvinājumiem 41 896 46 149 20 821 
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 2020.gads 
plāns (euro) preciz.pl.(euro) izpilde (euro) 

Aizņēmumu un līzingu atmaksa 4 123 657 7 225 059 7 157 072 
Ieguldījumi pamatkapitālā 2 216 021 2 315 737 2 241 688 
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 972 087 20 874 792 

 
Pašvaldības budžeta ieņēmumu faktiskā izpilde (kopā ar ziedojumiem) sastādīja 

118.9 milj.euro.  Kopbudžeta ieņēmumi ir par 5.8 milj.euro mazāki, salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata periodu, galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājuma 
rezultātā.    

3.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

No 2020.gada tika likvidēts pašvaldību speciālais budžets. Speciālā budžeta ieņēmumi 
– mērķdotācija autoceļiem, dabas resursu nodokļa ieņēmumi un citi ieņēmumi tika integrēti 
pašvaldības pamatbudžetā. 

Ieņēmumi 
2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 

izpilde   
(euro) 

izpilde   
(euro) 

izpilde   
(euro) 

plāns 
(euro) 

Budžeta ieņēmumi kopā, t.sk. 106 975 258 124 538 935 118 920 297 97 889 746 
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 
kopā, t.sk.:  

45 636 489 50 207 610 43 603 064 38 242 634 

- Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

40 628 293 44 567 927 38 597 319 34 776 752 

- Īpašuma nodokļi 3 272 698 3 941 912 3 824 300 3 043 410 
- Azartspēļu nodoklis 417 390 439 786 90 676 60 000 
- Dabas resursu nodoklis 340 920 256 364 46 093 22 000 
- Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 
īpašuma 

291 107 353 837 320 786 0 

- Valsts (pašvaldību) 
nodevas un maksājumi 

134 941 139 244 101 047 100 000 

- Sodi un sankcijas 102 530 115 470 97 887 90 000 
- Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 
206 781 75 690 203 162 33 000 

- Ieņēmumi no pašv. nekust. 
īpašuma  pārdoš. 

241 829 317 380 321 794 117 472 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

3 388 118 3 493 612 3 016 907 3 449 347 

Ārvalstu finanšu palīdzība 127 745 232 972 554 191 91 469 
Transferti kopā, t.sk.: 57 822 906 70 604 741 71 746 135 56 106 296 

- Valsts budžeta un atvasin. 
publisko personu 
transferti 

37 438 122 44 439 998 40 170 318 25 445 298 

- Maksājumi no PFIF un 
papildu dotācijas 

17 210 560 22 250 794 28 348 624 27 288 691 

- Pašvaldību budžetu transf. 897 258 1 561 670 877 395 900 000 
- Mērķdotācijas pašvaldības 

autoceļu (ielu) fondam 
1 751 664 1 778 156 1 880 150 1 880 150 
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Ieņēmumi 
2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 

izpilde   
(euro) 

izpilde   
(euro) 

izpilde   
(euro) 

plāns 
(euro) 

- Mērķdotācijas pasažieru 
pārvadājumiem 

525 302 574 123 469 648 592 157 

* No 2020.gada pašvaldību speciālais budžets  integrēts pamatbudžetā.  Datu salīdzināšanai 2018.,2019.gadi  ir 
apvienoti ar speciālā budžeta ieņēmumiem   

 
3.1.1. att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

 
 

3.1.2.att. Pamatbudžeta ieņēmumi  kopā ar speciālā budžeta ieņēmumiem 
2015.g.-2021.g.( milj.euro) 
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Iedzī vota ju iena kuma nodoklis ir galvenais nodokl u ien e mumu avots. N emot ve ra , ka 
iedzī vota ju iena kuma nodokl a ien e mumi 2019.gada  tika iekase ti laba k neka  pla nots, un lai 
budz eta iespe ju robez a s mazina tu nevienlī dzī bu un radī tu maza ku nodokl a slogu persona m 
ar zemiem iena kumiem, valdī ba le ma no 2020.gada paaugstina t gan maksima lo gada 
neapliekamo minimumu, gan augsta ko robez u, lī dz kurai pieme ro maksima lo gada 
neapliekamo minimumu. Iedzī vota ju iena kuma nodokl a ien e mumi pas valdī bas budz eta  
2020.gada  tika pla noti 36 685 336 euro, kas salī dzina juma  ar 2019.gada faktisko izpildi bija 
par 7,7 milj. euro jeb 17,4% maza k. Lai gan ieprieks e ja  gada  ikdienas ritmu ietekme ja  
koronavī rusa slimī bas Covid-19 strauja  izplatī ba, un pasliktina ja s ekonomiska  aktivita te, 
iedzī vota ju iena kuma nodokl a ien e mumu pla ns 2020.gada  tika pa rpildī ts par 3.38% un 
sasta dī ja 37 924 472 euro (bez ieprieks e ja gada nesadalī ta  atlikuma – 672847 euro), tome r 
ien e mumu apjoms ieve rojami atpalika no ieprieks e ja  gada.  

Nekustama  ī pas uma nodoklis ir pas valdī bu finans u izlī dzina s anas sasta vdal a, kas 
balsta s uz pas valdī bas nekustama  ī pas uma nodokl a prognoze m, un ta  ī patsvars pas valdī bas 
budz eta ien e mumos sasta dī ja 3.22 procentus. Pamatojoties uz izstra da to prognozi 
pas valdī bas budz eta  tika pla noti tekos a  gada ien e mumi 2 546 292 euro apme ra , izpilde 
sasta dī ja 3 111 369 euro. 2020.gada  nekustama  ī pas uma nodokl a likmes tika saglaba tas 
nemainī gas, lī dz ar to apre k ina ta  nekustama  ī pas uma nodokl a ien e mumu prognoze lī dzī ga 
ka  ieprieks e ja  gada . 2020.gada  tika iekase ti ieprieks e jo gadu nekustama  ī pas uma nodokl a 
para di 712 931 euro apme ra . Pas valdī ba dod lielu ieguldī jumu socia lo proble mu risina s ana  
izmantojot nekustama  ī pas uma nodokl a atvieglojumu, kas tiek pieme roti gan nestra da jos iem 
pensiona riem, gan persona m ar invalidita ti, gan maznodros ina ta m un tru cī ga m persona m, 
gan cita m iedzī vota ju kategorija m. Atvieglojumi tiek pieme roti atbilstos i pas valdī bas 
saistos ajiem noteikumiem „Par nekustama  ī pas uma nodokl a atvieglojumu pieme ros anu 
Daugavpilī ”. 

Aprī l a nogale  sta ja s spe ka  saistos ie noteikumi “Nekustama  ī pas uma nodokl a 
atvieglojumu pies k irs anas ka rtī ba, lai mazina tu Covid-19 izplatī bas negatī vo ietekmi uz 
saimniecisko darbī bu Daugavpilī ”. Noteikumi paredze ja pies k irt nodokl a atvieglojumus 90% 
apme ra   par periodu no 2020.gada 14. marta lī dz 2020.gada 31. decembrim vaira ka m 
nodokl a maksa ta ju kategorija m – viesu izmitina s anas un/vai e dina s anas pakalpojumu 
sniedze jiem, sporta objektiem, be rnu izklaides centriem tirdzniecī bas centriem un citiem 
objektiem. Rezulta ta  nekustama  ī pas uma nodokl a atlaides 90% apme ra  san e ma 22 
Daugavpils uzn e mumi un organiza cijas. 2020.gada  saistī ba  ar Covid 19 tika pies k irti nodokl a  
atvieglojumi kopsumma  152,1 tu kst. euro apme ra . 

Azartspe l u nodokl a ien e mumi 2020.gada   san emti 90 676 euro apme ra , kas ir par 
80% maza k neka  ieprieks e ja  gada izpilde. Izloz u un azartspe l u nodokli maksa  uzn e mumi, kas 
likuma  “Par izloz u un azartspe l u nodevu un nodokli” noteiktaja  ka rtī ba  san e mus i specia lu 
atl auju izloz u un azartspe l u organize s anai un uzture s anai. Iena kumi no azartspe l u nodokl a 
lī dz 2020.gadam 75% apme ra  tika ieskaitī ti valsts pamatbudz eta , bet 25% apme ra  ta s 
pas valdī bas budz eta , kuras teritorija  tiek organize ta azartspe le. Ar 2020.gada 1. janva ri 
valsts pamatbudz eta  tiek skaitī ti 95% no s iem azartspe l u nodokl a iena kumiem, bet 
pas valdī bu budz eta  – 5%. No 2020.gada ir paaugstina ta azartspe l u nodokl a likme azartspe l u 
automa tiem (par katra azartspe l u automa ta katru spe les vietu) par kalenda ro gadu no 4 164 
euro uz 5 172 euro un  paaugstina ta azartspe l u nodokl a likme ruletei un ka rs u un kaulin u 
spe lei (par katru galdu) par kalenda ro gadu no 23 400 euro uz 28 080 euro. Nodokl u likmes 
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pieaugums nespe ja kompense t zaude jumus, kas radus ies nodokl a sadalī juma main as 
rezulta ta . 

Dabas resursu nodokl a ien e mumu prognozes 2020.gada  tika samazina tas, jo 
grozī jumi Dabas resursu nodokl a likuma  noteica,  ka nodokl a maksa jumi par oglekl a dioksī da 
(CO2) emisija m gaisa  100% tiks ieskaitī ti valsts pamatbudz eta  (ieprieks  valsts budz eta  tika 
ieskaitī ti 60%). Dabas resursu nodokl a ien e mumi sasta dī ja 46 093 euro, savuka rt 2019.gada 
izpilde  sasta dī ja 256 364 euro. 

Nenodokl u ien e mumi pas valdī bas budz eta  iekase ti 1 044 676 euro apme ra . No 
darī jumiem ar ī pas umiem  tika iekase ti 321 794 euro. Atbilstos i   likumam “Par nodokl iem 
un nodeva m” un pas valdī bas saistos ajiem noteikumiem “Par pas valdī bas nodeva m 
Daugavpils pilse ta ”, iekase tas valsts (pas valdī bu) nodevas 101 047 euro apme ra . Liela kie 
nodevu ien e mumi ir nodevas par rekla mu, afis u un sludina jumu izvietos anu publiska s vieta s, 
nodevas par bu vatl aujas san ems anu,  nodevas par tirdzniecī bu publiskaja s vieta s. Naudas 
sodi saskan a  ar pas valdī bas saistos ajiem noteikumiem un par vispa re jiem nodokl u 
maksa s anas pa rka pumiem san emti 97 887 euro apme ra . Pa re jie nenodokl u ien e mumi 
sasta dī ja 203 162  euro. Apstiprinot pas valdī bas budz etu netika pla noti ien e mumi no 
dividende m, jo to lielums kl u st zina ms tikai pe c kapita lsabiedrī bu saimnieciska  gada 
pa rskata rezulta tiem. 2020.gada  san emtas dividendes  320 786 euro, tai skaita  no AS 
„Specialize tais autotransporta uzn e mums”, SIA „Labieka rtos ana–D”, SIA „Parkings-D”, SIA 
„Atkritumu apsaimniekos anas Dienvidlatgales starppas valdī bu organiza cija”. 

Pas valdī bas budz eta iesta des san e ma ien e mumus no maksas pakalpojumiem, 
a rvalstu finansu palī dzī bas  3 571 088 euro apme ra . Galvenie iesta z u maksas pakalpojumu 
un citu pas u ien e mumu avoti ir veca ku maksa par be rnuda rzu audze kn u e dina s anu, 
ien e mumi par nomu un ī ri, ien e mumi par bil es u realiza ciju, maksa par personu uzture s anos 
socia la s apru pes iesta de s (pensijas) un citi ien e mumi.  

Transfertu ien e mumi pas valdī bas pamatbudz eta  sasta dī ja 71,75 milj.euro - 
me rk dota cijas pedagog isko darbinieku atlī dzī bai un specia lo izglī tī bas iesta z u uzture s anai, 
pas valdī bu finans u izlī dzina s anas rezulta ta  san emta s dota cijas un finanse jums Ēiropas 
Savienī bas lī dzfinanse tajiem projektiem. Samazinoties iedzī vota ju iena kuma nodokl a 
ien e mumiem, pieauga pas valdī bu finans u izlī dzina s anas rezulta ta  san emta  dota cija. 
2020.gada  tika san emts par 6,1 milj,euro vaira k neka  ieprieks e ja  gada . Transfertu 
ien e mumos ir iekl auta me rk dota cija pas valdī bu autocel u fondam  - 1 880 150 euro un 
me rk dota cija pasaz ieru pa rvada jumiem – 469 648 euro (ieprieks e ja gada  bija atspogul ota 
pas valdī bas specia laja  budz eta ). 2020.gada  san emti transferti Ēiropas Savienī bas politiku 
instrumentu un pa re ja s finans u palī dzī bas lī dzfinanse tajiem projektiem 18 188 202 euro 
apme ra .     

Pamatbudz eta izdevumi pa rskata gada  sasta dī ja 119,22 milj.euro. No tiem, ma cī bu 
procesa nodros ina s anai, izglī tī bas iesta z u uzture s anai un renova cijai tika novirzī ti 42.75%, 
pilse tas teritorijas un cel u labieka rtos anai, vides pasa kumiem, infrastruktu ras objektu 
saka rtos anai, sabiedriska  transporta dote s anai – 27.81%, socia lajai palī dzī bai, pabalstiem un 
socia lo iesta z u darbī bai  - 11.40%, kultu ras un sporta atbalstam – 10.50%, pa re jiem 
izdevumiem – 7.54%. Pamatbudz eta izdevumi ir par 9.98 milj.euro maza ki neka  gadu 
ieprieks .  

Pas valdī bai kopuma  izdevumi pe rn samazina jus ies Covid-19 ietekme , jo maza k tika 
maksa ts par kurina mo un degvielu, atsevis k iem komuna lajiem pakalpojumiem, nenotika 
virkne kultu ras un sporta pasa kumu,  samazina ja s komande jumu izdevumi. 



 

34 
 

DAUGAVPILS.LV 

Krī zes situa cija  Daugavpils dome iesaistī ja s ar atbalsta pasa kumiem iedzī vota jiem un 
uzn e me jiem. Aprī l a sa kuma  tika apstiprina ti saistos ie noteikumi “Daugavpils pilse tas 
pas valdī bas atbalsts a rka rte ja  situa cija  sakara  ar Covid -19 izplatī bu”. Mine tie noteikumi 
paredze ja  pabalstu krī zes situa cija  - 150 euro apme ra  me nesī , mantisko atbalstu (pa rtikas 
pakas) - 30 euro ve rtī ba  atsevisk i dzī vojos a m persona m ar invalidita ti un atsevisk i 
dzī vojos a m pensijas vecuma persona m, kura m noteikts tru cī ga s vai maznodros ina tas 
personas statuss. Krī zes pabalstos izlietoti 57,8 tu kst.euro.  

S ie saistos ie noteikumi paredze ja arī   vienreize ju atbalstu be rnu e dina s anai aprī lī  un 
maija  - 40 -  60 euro ve rtī ba . G imene vare ja  izve le ties san emt karti katram be rnam pa rtikas 
prec u iega dei tirdzniecī bas vieta s vai atbalstu bezskaidras naudas veida  uz viena no veca ku 
bankas kontu.  Arī  gada nogale , kad ma cī bas notika atta lina ti pas valdī ba saglaba ja atbalstu 
be rnu e dina s anai. Kopa  s a da  veida  tika izlietoti 894.2 tu kst.euro. 

Lī dz ar Covid-19 uzliesmojumu, gan ekonomikai, gan sabiedrī bai kopuma  ir iesta jies  
l oti sarez g ī ts periods, ko pavada liels satraukums un nenoteiktī ba. Neskaidrī ba par Covid-19 
ietekmi uz ekonomikas attī stī bu joproja m ir a rka rtī gi liela, jo nav skaidrs, cik ilgi un plas i 
turpina sies vī rusa izplatī ba Ēiropa  un pasaule . Krī ze jau ir nesusi pa rmain as pas valdī bas 
budz eta , un pas reiz nav skaidra ta s ietekme uz pas valdī bas finans u resursiem na kotne . 

Analize jot izdevumu struktu ru funkciona la  griezuma , pa rskata gada  visstrauja k 
samazina jus ies izdevumi ekonomiskajai darbī bai. Viens no pas valdī bas priorita rajiem 
uzdevumiem ir, atbalstot uzn e me jdarbī bas attī stī bu, veikt vides saka rtos anu industria laja s 
teritorija s. S ī  me rk a sasniegs anai jau vaira kus gadus tika investe ti vaira ki miljoni euro 
infrastruktu ras atjaunos anai un saka rtos anai, realize jot Ēiropas Savienī bas lī dzfinanse tos 
projektus. Liela dal a no s iem projektiem jau ir realize ti, ta pe c s aja  izdevumu kategorija  
2020.gada  ve rojams samazina jums. Lī dzī ga iemesla de l  ir samazina jus ies izdevumi  izglī tī bas 
nozare , jo pabeigta projektu realiza cija, kas skar izglī tī bas iesta z u infrastruktu ras 
saka rtos anu.  

Ēiropas Savienī bas un citu finans u instrumentu lī dzfinanse to projektu  realiza cijai tika 
izlietoti 27.14 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.  

2020.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 5.6.2. ietvaros tika realize ts projekts “Daugavpils pilse tas Ziemel u ru pnieciska s 
zonas publiska s infrastruktu ras attī stī ba II ka rta”, kura ietvaros tika izbu ve ta jauna 
raz os anas e ka Mendel ejeva iela  5, ka  arī  veikta vaira ku ielu pa rbu ve: Mendel ejeva ielas, Spal u 
ielas (posma  no Smils kanlna ielas), Spal u ielas posma  no Sla vu ielas lī dz Smils kalna ielai un 
piebraucama  cel a pa rbu ve. Projekta “Daugavpils pilse tas Kriz u ru pnieciska s teritorijas 
publiska s infrastruktu ras attī stī ba, I ka rta” ietvaros izbu ve ti inz eniertī kli un cel i Kriz u zona , 
veikti teritorijas attī rī s anas darbi. 

SAM 3.3.1. ietvaros ī stenoti projekti “Daugavpils pilse tas publiska s infrastruktu ras 
saka rtos ana uzn e me jdarbī bas veicina s anai” un “Dienvidlatgales pas valdī bu teritoriju 
pilse tvides revitaliza cija ekonomiska s aktivita tes paaugstina s anai”, kuru ietvaros ir 
saka rtota uzn e me jdarbī bas vide, bet ties i piebraucamais cel s  un ietve Odu ielas rajona , ka  arī  
Brug u, Dzirnavu, Vidus un Dzelzcel u ielas. 

SAM 4.2.2. ietvaros realize ti projekti “Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils 
pilse tas izglī tī bas iesta des sporta za les korpusa  Marijas iela  1D”, “Ēnergoefektivita tes 
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paaugstina s ana Daugavpils Stropu pamatskolas - attī stī bas centra e ka  - Mihoelsa iela  4, 
Daugavpilī ”, “Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pas valdī bas e ka  
18.novembra iela  354V”, “Ēnergoefektivita tes paaugstina s ana Daugavpils pilse tas 
pirmsskolas izglī tī bas iesta de  Nr.28 - Liepa jas iela  37” un “Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils pilse tas pas valdī bas vieglatle tikas mane z as e ka , Valkas iela  4B, 
Daugavpilī ”, kuru ietvaros objektos tika veikti energoefektivita tes paaugstina s anas pasa kumi 
– nosiltina tas e kas fasa des, cokols, jumts, nomainī ti esos ie logi un durvis, uzsta dī ta ventila cija 
un modernize ta apkures siste ma, ka  arī  nodros ina ta vides pieejamī ba. 

SAM 8.1.3. ietvaros pabeigti bu vdarbi projekta  “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”, kur tika pabeigta skolas ma cī bu bloka 
jaunbu ve un veikta esos a s e kas Saules iela  2 pilna pa rbu ve.  

SAM 8.1.2. ietvaros projekta  “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” nodotas 
ekspluata cija  Daugavpils 13. un 16.vidusskolas, kura s tika izveidota ergonomiska ma cī bu 
vide, atjaunojot e ku inz eniertī klus (ventila cija, apkures siste ma, apgaismojums) un veicot 
telpu remontu. Ka  arī  projekta realiza cijas ietvaros iega da ts IKT me bel u aprī kojums.   

SAM 9.1.3. ietvaros projekta  “Infrastruktu ras piela gos ana deinstitucionaiza cijas pla na 
ī stenos anai” nodots ekspluata cija  dienas centrs persona m ar invalidita ti Arhitektu iela  21, ka  
arī  labieka rtota piegul os a  teritorija, piela gotas ieks telpas specialize taja m darbnī ca m. 

SAM 6.1.4. ietvaros realize ts projekts “Smiltenes ielas divlī men u pa rvada ar 
pievadiem bu vniecī ba lī dz Smils u un Kaun as ielu krustojumam Daugavpilī ”, kura ietvaros ir 
veikta Smils u ielas pa rbu ve posma  no Kaun as ielas lī dz Malu ielai t.sk.rota cijas apl a izbu ve 
un saistī to inz enierkomunika ciju pa rbu ve, un pabeigta pa rvada (tilta) bu vniecī ba pa r 
dzelzcel u Smils u iela – Malu iela un saistī to piesle gumu izbu ve. 

 
3.1.3.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2020.gadā 
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3.1.4.att. Pamatbudžeta izdevumu kopā ar speciālā budžeta izdevumiem 
(milj.euro) 

 
 

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi  
(pēc valdības funkcijām)  2018. – 2021.g. 

Izdevumu kategorija 
2018.gads* 2019.gads* 2020.gads 2021.gads 

izpilde 
(euro) 

izpilde 
(euro) 

izpilde 
(euro) 

plāns (euro) 

Vispārējie valdības dienesti 
4 594 625 5 871 301 5 812 859 6 745 408 

Sabiedriskā kārtība un drošība 
2 412 389 2 408 579 2 459 997 2 654 280 

Ēkonomiskā darbība 
21 247 243 32 451 900 20 204 977 18 954 866 

Vides aizsardzība 
2 650 950 3 033 930 2 910 005 2 944 294 

Pašvaldības teritorijas un 
mājokļu apsaimniekošana 7 203 642 7 583 714 10 038 643 11 958 890 

Veselība 
1 037 429 579 266 714 134 617 379 

Atpūta, kultūra un reliģija 
9 469 999 11 032 029 12 517 526 16 388 635 

Izglītība 
51 240 628 55 541 293 50 967 559 47 158 855 

Sociālā aizsardzība 
9 736 709 10 696 583 13 595 933 16 017 215 

Izdevumi kopā 109 593 614 129 198 595 119 221 633 123 439 822 

* No 2020.gada pašvaldību speciālais budžets  integrēts pamatbudžetā.  Datu salīdzināšanai 2018.,2019.gadi  ir 
apvienoti ar speciālā budžeta izdevumiem   
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2018.-2021.g. 
(pēc ekonomiskās klasifikācijas) 

Izdevumu kategorija 
2018.gads* 2019.gads* 2020.gads 2021.gads 

izpilde 
(euro) 

izpilde 
(euro) 

izpilde 
(euro) 

plāns (euro) 

Atlīdzība 45 440 375 48 466 202 50 477 792 49 925 864 

Preces un pakalpojumi 22 414 995 24 483 573 21 477 723 25 563 086 

Subsīdijas un dotācijas 8 404 018 7 848 951 7 983 511 8 198 664 

Procentu izdevumi 524 2 910 15 623 191 674 

Sociālie pabalsti 4 554 584 4 189 971 6 342 770 7 192 152 

Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

360 540 5 141 794 2 825 824 967 375 

Pamatkapitāla veidošana 27 634 789 38 392 778 30 056 610 31 401 007 

Dažādi izdevumi, kas veidojas 
pēc uzkrāšanas principa  

0 672 416 0 0 

Kapitālo izdevumu transferti 783 789 0 41 780 0 

Pavisam 109 593 614 129 198 595 119 221 633 123 439 822 

* No 2020.gada pašvaldību speciālais budžets  integrēts pamatbudžetā.  Datu salīdzināšanai 2018.,2019.gadi  ir 
apvienoti ar speciālā budžeta izdevumiem   
 

3.2. LĪDZDALĪBA KOMERSANTU PAŠU KAPITĀLĀ 

2020.gada  Daugavpils pilse tas dome 2241688 euro ieguldī ja kapita lsabiedrī bu 
pamatkapita la  - SIA „Daugavpils lidosta” 160139 euro , SIA „Daugavpils u dens” 444498 euro, 
SIA „Daugavpils satiksme” 1605882 euro, SIA “Daugavpils zoba rstniecī bas poliklī nika” 
31169 euro. 

3.3. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA SAISTĪBAS 

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas dome saņēma aizņēmumus 11.72 milj. euro apmērā 
un veica aizņēmumu atmaksu 7.16 milj. euro apmērā. Aizņēmumi tika ņemti Ēiropas 
Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 
tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību 
līdzfinansējumu Ēiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu īstenošanai.  
2020.gada pavasarī tika palielināts pašvaldību aizņēmuma limits, lai izsniegtu valsts 
aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās saistībā ar 
Covid-19 izplatību. Daugavpils ir saņēmusi aizņēmumus transporta infrastruktūras attīstībai 
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(Skolas ielas posma pārbūve, Pieneņu ielas posma pārbūve, Staru ielas posma pārbūve, Miera 
ielas posma pārbūve, Līksnas ielas posma pārbūve), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes paaugstināšanai un remontam Šaurajā ielā 26, atbalsta pasākumiem 
iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, Daugavpils pašvaldības izglītības 
iestāžu nodrošinājumam attālinātam mācību procesam. Minēto projektu īstenošanai tika 
nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums 25% apmērā.   
  

Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības (ar procentiem), euro 

Rādītājs  2018.gads 2019.gads  2020.gads  2021.gads*  Pavisam*  

Aizņēmumi 3 567 640 3 303 143 3 916 674 4 515 823 71 612 381 

Galvojumi 656 466 659 471 770 710 1 168 450 24 664 566 

Citas ilgtermiņa 
saistības 

2 418 363 2 427 381 4 095 466 3 971 356 13 237 687 

Ilgtermiņa saistības 
kopā 

6 642 469 6 389 995 8 782 850 9 655 629 109 514 634  

Saistību apmērs (%) 
perioda beigās 

9.94 9.00 11.82 13.80 X 

    *dati no saistošajiem noteikumiem par 2021.gada pašvaldības budžetu  

 

3.4. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 

Ieņēmumi 

2018.gads 2019.gads 2020.gads 

Izpilde  
(euro) 

izpilde 
(euro) 

izpilde 
(euro) 

Ziedojumi un dāvinājumi (ieņēmumi) 6 321 234 080 16 067 

 
Daugavpils pilsētas pašvaldība 2020.gadā saņēma ziedojumus 16 067 euro apmērā, 

tai skaitā:  
− skolu atbalstam ziedoja K ī nas Tautas republikas ve stniecī ba -  10 000 euro,  
− kultu ras  atbalstam ziedoja  ASV Ve stniecī ba  – 4255 euro,  
− be rnu brī va  laika un atpu tas pasa kumu organize s anai socia lo pakalpojumu centra 

„Priedī te” audze kn iem ziedoja – SIA „Premium Logistic” – 200 euro, biedrī ba 
„Baltikumvannerna i Korsnas rf” – 1612 euro. 
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4. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU, KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBĪBAS 
REZULTĀTI 

4.1. IZGLĪTĪBAS NOZARE 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk - DPIP) padotībā ir Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 27 pirmsskolas un 17 vispārējās izglītības iestādes, 1 profesionālās un 1 

interešu izglītības iestāde. 

2020.gadā pilsētā darbojās 13 vidējās izglītības iestādes un 4 pamatskolas, kuras 

apmeklēja 9249 skolēni, 27 pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4603 bērni, Daugavpils 

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 25 jaunie speciālisti. Piecās skolās darbu sāka arī projekta 

„Mācītspēks” dalībnieki – topošie skolotāji, kas iepriekš ieguvuši augstāko izglītību kādā no 

nozarēm un ir uzsākuši studijas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmā „Skolotājs”. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu jaunajiem skolotājiem tika 

nodrošināta iespēja strādāt skolotāju mentoru vadībā. Tādējādi ir rasta iespēja nodrošināt 

šīs skolas ar nepieciešamajiem pedagogiem datorikā, matemātikā, dizainā un tehnoloģijās, 

angļu valodā un latviešu valodā. 

2020.gadā DPIP un tās padotības iestāžu darbs tika plānots un īstenots atbilstoši 

2018.gada 13.decembrī apstiprinātajai „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 

attīstības stratēģijai 2018.-2025.gadam” un saskaņā ar DPIP administratīvā un metodiskā 

darba plānu kārtējam mācību gadam. Pēc 2020.gada 13.marta korekcijas ieviesa 

epidemioloģiskā situācija valstī, kad DPIP un tās padotības iestāžu darbs tika pakļauts 

aktuālām normatīvo aktu prasībām un epidemioloģiskās drošības apsvērumiem.  

Daugavpilī visiem obligāto sagatavošanās pamatizglītības ieguvei vecumu 

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

vietas bērniem no 3 gadu vecuma. Uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2020.gada 

11.decembri reģistrēti 22 bērni vecumā līdz 3 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 2020.gada 1.septembra darbojas 55 šādas 

grupas, kas ir par 12 grupām vairāk nekā 2019.gadā. Pašvaldība ir maksimāli nodrošinājusi 

sabiedrības pieprasījumu speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā: pilsētā 

strādā 27 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. 2020.gadā visās 

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs e-klasi lietoja jau 210 grupās (2019.gadā tikai 59 

grupās), savukārt pilnā apjomā visās grupās e-klasi izmanto 21 pirmsskolas izglītības iestādē. 
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Pirmsskolā skolotāji e-klasi izmanto mācību procesa plānošanai, bērnu sasniegumu 

vērtēšanai un veiksmīgai saziņai ar bērnu vecākiem.  

Pilsētas izglītības iestādes licencēja vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

programmas, jo saskaņā ar 2018.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.747 ”Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” jaunā 

mācību satura ieviešana paredz jaunu mācību priekšmetu apguvi pamatskolā, kā arī 

padziļinātu mācību priekšmetu apguvi atbilstoši skolas piedāvājumam vidusskolā. To nosaka 

2019.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.416 „Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”. Jauno 

mācību saturu īstenoja 1., 4., 7. un 10.klasēs. Jaunā pieeja akcentē mācību saturā iekļaujamās 

vērtības, caurviju prasmes, kā arī zināšanas, izpratni un pamatprasmes septiņās mācību 

jomās. Daugavpils 13.vidusskola licencēja pamatizglītības programmu, kas paredz 

paaugstinātus mācību sasniegumus mūzikā, bet Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs – 

pamatizglītības programmu, kas paredz paaugstinātus mācību sasniegumus matemātikā. 

Izglītības iestādes īsteno arī izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā. Šāda integrācija notiek J.Raiņa 

Daugavpils 6.vidusskolā, Daugavpils 11.pamatskolā, Daugavpils 16. un 12.vidusskolā, 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils Vienības pamatskolā.  

2019./2020.mācību gada eksāmenu sesija atšķīrās no ierastajām. 9.klašu absolventi 

nekārtoja valsts pārbaudes darbus. Pēc skolēnu izvēles varēja kārtot vienīgi centralizēto 

eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. To izvēlējās kārtot 42 

skolēni, kas mazāk nekā 10% no izglītības programmas absolventiem. 12.klašu absolventiem 

obligāti bija trīs valsts pārbaudes darbi ierasto četru vietā. Ceturto eksāmenu skolēni kārtoja 

tad, ja tā rezultāts bija nepieciešams, iestājoties izvēlētajā augstskolā. Daugavpils pilsētas 

izglītības iestādēs centralizētajos eksāmenos (CĒ) sasniegtie rezultāti dod iespēju analizēt 

skolēnu zināšanu līmeni un veikt nepieciešamos uzlabojumus izglītības iestāžu mācību 

darbā. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centrs (VISC) skolēnu 

CĒ rezultātus izsaka procentuāli atbilstoši skolēna sekmīgi paveiktā darba apjomam. DPIP, 

apkopojot 2019./2020.mācību gada Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu CĒ rezultātus, īpaši 

atzīmēja augstu rezultātu (virs 60%) īpatsvaru: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā to 

uzrādīja 69.95% absolventu, Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 71.36%, Daugavpils 3.vidusskolā 

– 65.61% absolventu.  

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs A.Kronvalda fonda Latvijas talantīgo 

skolēnu sasniegumu reitingā par 2019./2020.mācību gadu „lielo” skolu grupā ieguva 5.vietu, 

savukārt „mazo” skolu grupā Daugavpils Saskaņas pamatskola ieguva 3.vietu.  

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības rakstu saņēma 17 divpadsmito 

klašu absolventi, bet Daugavpils pilsētas domes Atzinības rakstus – 56 absolventi, savukārt 

12 skolēni saņēma Latvijas Simtgades stipendiju.  

Pilsētas skolēni veiksmīgi piedalījās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniskās pētniecības darbus, startēja sporta 
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sacensībās. Ar DPIP Goda rakstu par sasniegumiem šajos pasākumos tika apbalvoti skolēni 

par 155 individuālajiem un/vai kolektīvajiem sasniegumiem. 2020.gadā ir 38 sasniegumi 

valsts un novada olimpiādēs, ir apbalvotas 5 debašu turnīru komandas, 27 sasniegumi 

Latvijas un Latgales skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, 13 godalgotas vietas 

individuālajos un komandu sporta veidos. Ir arī 11 augsti sasniegumi profesionālās izglītības 

izglītojamajiem, 4 godalgotas vietas skolēniem, kuri apgūst mūzikas profesionāli orientēta 

virziena programmu. Interešu izglītībā notikušajos konkursos, sacensībās un skatēs 15 

kolektīvi un 24 individuāli startējušie audzēkņi ir guvuši godalgotas vietas valstī. Attālinātās 

mācības mobilizēja gan skolotājus, gan audzēkņus, deva iespēju integrēt dažādus digitālās 

mācīšanas rīkus mācību procesā, kas arī veicināja audzēkņu izaugsmi un sasniegumus. 

Tomēr jāatzīst, ka ar Covid-19 pandēmiju saistītie epidemioloģiskie pasākumi ir ietekmējuši 

vairāku pasākumu norisi, īpaši sporta sacensību organizēšanu un skates, gatavojoties 

Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Mūsu skolēni nevarēja šajos pasākumos piedalīties un 

parādīt iespējami labākos rezultātus.  

Vairāki pasākumi tika vērsti uz to, lai veicinātu kvalitatīvu latviešu valodas un mācību 

satura apguvi valsts valodā skolās. Veikta pašvaldības piešķirtā finansējuma 

mazākumtautību skolu stratēģisko plānu pārejai uz mācībām valsts valodā realizācijai 

efektivitātes izvērtēšana, apkopoti atbalsta pasākumi, kas tika sniegti skolēniem un izvērtēts, 

kā tas ietekmēja viņu mācību rezultātus. Kopumā atbalstu saņēma 561 skolēns. 2020.gada 

janvārī skolas iesniedza ziņojumus par mācībām latviešu valodā 1.-7.klasēs un 9.klašu 

skolēnu gatavību kārtot valsts pārbaudes darbus latviešu valodā. Skolu bilingvālās izglītības 

koordinatori kopīgās sanāksmēs formulēja svarīgākās problēmas, pārejot uz mācībām valsts 

valodā, dalījās pieredzē problēmu risināšanā, modulēja skolotāju sadarbības iespējas latviešu 

valodas apguves veicināšanai.  

Skolotājiem tika sniegts metodiskais atbalsts, rīkojot seminārus pēc skolu 

pieprasījuma, kopā organizēti 17 metodiski semināri par latviešu valodas un satura integrētu 

apguvi jaunās pieejas kontekstā, 2 meistarklases, 2 pieredzes apmaiņas semināri pirmsskolas 

skolotājiem, 3 metodikas pilnveides kursi latviešu valodas skolotājiem un 3 grupas 

pirmsskolas skolotājiem. Organizēti 10 semināri latviešu valodas skolotājiem par jaunās 

pieejas īstenošanu latviešu valodas apguvē, radošajās grupās izveidoti materiāli latviešu 

valodas apguvei mazākumtautību skolu 1., 4., 7.klasēs, īstenojot kompetenču pieeju valodas 

apguvē, izveidoti tematiskie plāni 1., 4., 7., 10.klasēm atbilstoši jaunajām mācību 

programmām. 

No 2020.gada oktobra Covid-19 pandēmijas dēļ izglītības iestādēs mācības 7.-12.klašu 

skolēniem tika organizētas attālināti, ienesot korekcijas arī plānotajās karjeras izglītības 

aktivitātēs. Plānotās nodarbības Daugavpils vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēniem 

uzņēmējdarbības attīstībai “Jauno uzņēmēju skola”, sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, 

šajā gadā tika organizētas attālināti. Nodarbībās piedalījās 26 skolēni, atzīstot, ka, klātienē 

kontaktējoties un darbojoties grupās tomēr ir interesantāk un dinamiskāk.  
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 Lai izpētītu darba vidi un gūtu priekšstatu par profesiju pārstāvju ikdienu un sevis 

izvēlēto profesionālo jomu, izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības 

akcijā „Ēnu diena” (339 izglītojamie) un „Karjeras nedēļas 2020” 45 ārpusskolas aktivitātēs. 

Attīstot skolēnu uzņēmējspējas un biznesa pratību, 10 izglītības iestādes ir iesaistījušās 

Junior Achievement Latvia (JAL) biznesa izglītības programmā „Skolēnu mācību uzņēmums“, 

kā arī piedalījās citās JAL piedāvātajās aktivitātēs. 2020.gada sākumā Daugavpils 

3.vidusskolas komanda piedalījās Biznesa simulācijas spēlē TITAN finālā un ieguva 1.vietu 

valstī. Savukārt sākumskolas klašu skolēni JAL programmu ietvaros piedalījās biznesa 

pratības konkursā “Mana vārdnīciņa”, kur Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolniece 

ieguva 2.vietu valsts mērogā.   

Turpinās ĒSF fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” īstenošana 9 Daugavpils vispārizglītojošās skolās. Projekta īstenošanas laiks 

pagarināts līdz 2021.gada 31.augustam.  

Daugavpils izglītības iestādes aktīvi piedalās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē 

un īstenošanā, kā arī paši iesaistās projektu darbībā. Visas skolas un pirmsskolas izglītības 

iestādes piedalījās projektos “Piens un augļi skolai”. CLIL (Contentand Language Integrated 

Learning – Integrēta satura un valodas apguve) projektā darbojas 14 skolas (52 skolotāji un 

913 skolēni), savukārt Latvijas Veselību veicinošo skolu tīklā iesaistījušās 15 Daugavpils 

pilsētas izglītības iestādes – 10 skolas un 5 pirmsskolas izglītības iestādes.  

 DPIP sniedz atbalstu padotības iestādēm dažāda veida un līmeņa projektu 

izstrādē un īstenošanā, kā arī pati iesaistās projektu darbībā. 2020.gadā ĒS projektu 

programmas izglītībā Ērasmus+ Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm un DPIP kopumā 

apstiprināti projekti par kopējo summu 322424.00 euro, kuri tiks īstenoti dažādos termiņos 

(1–2 gadi). Izglītības iestādēm Ērasmus+ ir atbalsts mobilitātēm un inovācijām izglītībā, 

veicina labās prakses apmaiņu starp ĒS valstīm un ĒS kandidātvalstīm. Globālās pandēmijas 

dēļ iepriekšējo gadu projekti tiek arī pagarināti un mobilitātes pārceltas uz drošāku laiku. 

DPIP ir IZM sadarbības partneris projektā „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 

iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākums „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus” 

projekta ilgums ir no 2017.gada janvāra līdz 2021.gada 31.maijam. Projektā piedalās 

Daugavpils pilsētas 8 vispārizglītojošās izglītības iestādes (Daugavpils 3., 15. un Centra 

vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, 

Daugavpils 11., Saskaņas un Vienības pamatskola). Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, 

projekta ietvaros bija iespēja pieprasīt papildfinansējumu arī tām skolām, kuras nav 

projektā. Šo iespēju 2020.gada decembrī izmantoja Daugavpils 9., 12., un 16.vidusskola. Šis 

papildfinansējums paredzēts klašu dalīšanai mācību procesa nodrošināšanai un individuālā 

atbalsta sniegšanai tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un grūtības. 
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No 2018.gada septembra Latvijas skolās tiek īstenota programma „Latvijas skolas 

soma”, kurai veltīts 40% no simtgades budžeta, tā ir centrālā Latvijas simtgades iniciatīva. 

„Latvijas skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots 

četriem finanšu gadiem (līdz 2021.gada beigām). Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis 

ir nodrošināt katram izglītojamajam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestrī apmeklēt 

norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu, un dot iespēju iepazīt Latviju 

mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, 

arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un 

saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, 

vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

No 2018.gada 8 Daugavpils skolās (Daugavpils Centra vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 

6.vidusskola, Daugavpils 10., 12., 16. un 17.vidusskola, Daugavpils Vienības un 

11.pamatskola) turpinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Ēiropas Sociālā fonda Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 

projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts tiks 

īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs 

vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12.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. 

Pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs tika īstenota interešu izglītība, kur 

piedalījās 4183 skolēni. Lielākā daļa dalībnieku tradicionāli iesaistījās kultūrizglītībā – 2682 

skolēni, populāras ir sporta izglītības programmas – 800 skolēni, tehniskās jaunrades 

programmas apguva 198 skolēni, jaunatnes darba programmās un izglītojošajās 

programmās iesaistījās 237 skolēni, savukārt skolās vides izglītības programmās – 80 

skolēni. 

Skolas aktīvi piedalījās visos tradicionālajos konkursos, skatēs un pasākumos līdz 

2020.gada 13.martam, līdz brīdim, kad tika ieviesta ārkārtējā situācija. Šajā gadā tika apturēts 

sagatavošanās darbs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, un svētku 

pasākumi tika pārcelti uz 2021.gadu. Radošo ceļu uz Svētkiem iesāka pilsētas izglītības 

iestāžu 12 tautas deju grupas, 11 kori, 6 mūsdienu deju grupas, vairāki mazie mūzikas 

kolektīvi, pūtēju orķestris, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu grupas. Kopā 

gatavojās 800 dalībnieki un skolotāji. 

Daugavpils BJC “Jaunība” apmeklē bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem. 2019./2020. 

mācību gadā reģistrēto audzēkņu skaits bija 2746, no tiem 729 audzēkņi nodarbojās divos 
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un vairāk pulciņos: kultūrizglītības programmas apguva 1253 audzēkņi, tai skaitā radošās 

industrijas programmas 19 audzēkņi, tehniskās jaunrades pulciņos nodarbojās 231 

audzēkņi, sporta izglītībā – 386, vides interešu izglītībā iesaistījās 53 audzēkņi.  

Mācību process 2020.gadā tika organizēts gan klātienē, gan attālināti, gan rīkojot 

individuālās tikšanās. Kvalitatīvos rādītājus tāds mācību režīms īpaši neietekmēja. Klātienē 

interešu izglītības jomā tika rīkoti pilsētas pasākumi, apmeklēti informatīvi un izglītojoši 

semināri, valsts nozīmes pasākumi, konkursi, izstādes un sacensības. Attālinātā darba laikā 

valsts mēroga skates un konkursi tika atcelti un pārcelti uz 2021.gadu, vairāki kultūrizglītības 

konkursi un izstādes notika e-platformās, bet sporta sacensības vasaras laikā tika organizētas 

un audzēkņi startēja valsts un starptautiskajās sacensībās un sasniedza augstus rezultātus. 

Sporta nodaļas audzēkņi mācību gada laikā ir piedalījušies 65 (+20 virtuālās) dažāda līmeņa 

sacensībās. Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, sacensību skaits ir samazinājies, taču ir 

sasniegti augstvērtīgi rezultāti starptautiskajā un valsts līmenī. 11 sporta nodaļas audzēkņi 

tika apbalvoti ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes naudas balvām par izglītojamo 

sasniegumiem. 4 triatlona pulciņa un 8 orientēšanās pulciņa audzēkņi ir iekļauti valsts sporta 

izlasēs. 

Savukārt Vislatvijas akordeonistu konkursā akordeonistu ansambli “Akords”, kur 

piedalās profesionālo mūzikas skolu audzēkņi, jaunie akordeonisti ieguva 2. un 3.vietu. Šogad 

I Starptautiskajā O.Stroka Jauno pianistu konkursā attālināti piedalījās arī mūsu klavierspēles 

talanti, 5 dalībnieki ieguva 2.vietu. Starptautiskajos konkursos attālināti piedalījās arī 

vokālais ansamblis “Re-Mi’ un vizuālās mākslas audzēkņi. 

 Kopumā, attālinātās mācības sniedza iespēju attīstīt audzēkņu teorētisko 

sagatavotību, integrēt dažādus digitālās mācīšanas rīkus mācību procesā un veicināt 

audzēkņu atbildības sajūtu un spēju strādāt patstāvīgi. 

Jaunā BJC „Jaunība” struktūrvienība „Daugavpils Inovāciju centrs” (DIC) šajā 

mācību gadā piedāvāja Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un skolotājiem 

centra apmeklējumu un bezmaksas izglītojošas nodarbības. 2020.gada decembrī DIC uzsākti 

divi vērienīgi projekti: ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts un Norvēģijas 

grantu projekts, kurš paredz izveidot un modernizēt Inovāciju centru. 

Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, nodrošinot pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas darbu, 2020.gadā organizēja 75 sēdes, kurās tika konsultēti un 

izvērtēti 437 izglītojamie. Pandēmijas laikā palielinājās pieprasījums pēc psiholoģiskās 

palīdzības pakalpojumiem. Dažāda vecumā klientu grupām tika nodrošināts psiholoģiskais 

atbalsts. Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālisti atbalstīja un sniedza palīdzību 

attālināti vecākiem un skolotājiem speciālās izglītības jautājumos. Neatliekamos gadījumos 

tika nodrošinātās klātienes konsultācijas izglītojamiem un viņu vecākiem.  

DPIP veiktajiem pētījumiem ir pedagoģiska ievirze, tie analizē situāciju izglītības 

iestādēs, salīdzinot tās dinamiku gada griezumā. Pamatojoties uz pētījumiem, veikti 

secinājumi turpmākai darbības plānošanai.  
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2020.gada oktobrī un novembrī DPIP veica mācību procesa monitoringu pirmsskolas 

izglītības iestādēs ar mērķi vērot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas 

procesu pirmsskolas izglītības iestādēs 5-6 gadīgo bērnu grupās, analizēt mērķtiecīgus, 

jēgpilnus, daudzveidīgus skolotāja uzdevumus un mācību materiālus, kā arī atbilstoši 

iekārtotu vidi, sniegt skolotājiem rekomendācijas mācību un audzināšanas procesa 

uzlabošanai un pilnveidošanai. Pavisam tika apmeklētas 12 grupas. Lai sniegtu individuālo 

atbalstu skolotājiem, veicinātu kompetenču pieejā balstītu mācību satura kvalitatīvu 

ieviešanu, DPIP plāno turpināt monitoringu arī 2021.gadā. 

2020.gadā sākās Veselības ministrijas pētījums “Fiziskā aktivitāte, uztura paradumi 

un ĶMI 5-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā”. Pētījumu atbalsta IZM. Pētījuma 

mērķis: iegūt reprezentatīvu informāciju par ķermeņa masas indeksa rādītājiem, kā arī 

fiziskās aktivitātes un uztura paradumiem bērniem pirmsskolas vecumā Latvijā. Pētījumā 

piedalās Daugavpils pilsētas 1., 7., 8., 11., 14., 17., 18., 20., 21. un 29.poļu pirmsskolas 

izglītības iestāde.  

Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu DPIP 2020.gadā organizēja 

jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot 13-14 gadus veciem 

izglītojamajiem 412 darbavietas skolās, bet jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem – 403 

darbavietas izglītības iestādēs. 

Gada laikā pašvaldībā licencētas 44 neformālās un interešu izglītības programmas un 

pagarināts īstenošanas termiņš 42 programmām.  

299 pilsētas iedzīvotājiem noorganizēti un novadīti Daugavpils pilsētas domes 

finansētie (28576 euro) bezmaksas latviešu valodas kursi 100 stundu programmas ietvaros 

dažādos valodas zināšanu līmeņos. Neskatoties uz Covid-19 ietekmi, finansējums tika apgūts, 

jo bija nokomplektētas visas 30 grupas. Tie kursanti, kuri nevarēja iesaistīties attālinātajās 

mācībās, no tām attiecās, bet tādu nebija daudz, jo skolotāji centās pielāgoties izglītojamo IT 

spējām un zināšanām, nodarbībās ievērojot individuālo pieeju. Ar skolotājiem, kuri nevarēja 

mācīt attālināti, tika pārtraukti līgumi un vietā sameklēti citi skolotāji, kuri pabeidza iesākto 

mācību procesu. 

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 50% apmērā. No 2017.gada 

1.novembra bez maksas izglītības iestādēs tiek ēdināti vispārējās izglītības iestāžu 1.-

12.klašu klātienes izglītojamie, kā arī vienu gadu – pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, 

kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās. Sakarā ar 

13.03.2020. valstī izsludināto ārkārtējo situāciju DPIP sadarbībā ar Sociālo dienestu no 23.03. 

līdz 08.04.2020. nodrošināja siltas pusdienas aptuveni 1500 izglītojamajiem, kam piešķirts 

trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. 2020.gada aprīlī un maijā tika nodrošināts 
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atbalsts ģimenēm ar bērniem pārtikas karšu vai naudas pārskatījuma veidā, tādējādi 

kompensējot ēdināšanas izdevumus skolu un pirmsskolu izglītojamajiem. 

2020./2021.mācību gada 1.semestrī attālināto mācību laikā izglītojamajiem tika izsniegtas 

pārtikas pakas, kopš 16.11.2020. 7.-12.klašu izglītojamajiem tiek veikta ēdināšanas 

izdevumu kompensēšana naudā, kas, turpinoties Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem un 

attālinātajam mācību procesam, tiks realizēta arī 2021.gadā. 

2020.gada nogalē tika izsludināts iepirkums par pedagogu veselības apdrošināšanu. 

Plānots, ka no 01.03.2021. par pašvaldības līdzekļiem tiks apdrošināti visi pedagogi, kas 

strādā uz 0,5 likmēm un vairāk – kopsummā 1517 pedagogi. 

2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma mērķprogrammu 

ietvaros DPIP turpināja mēbeļu un aprīkojuma atjaunošanas pasākumus pirmsskolas 

izglītības iestādēs, kā arī veikti citi būtiski iekšējās vides uzlabojumi. Kopš 01.09.2020. valstī 

sākās kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs, attiecīgi radot nepieciešamību pēc jaunajam mācību standartam 

nepieciešamā aprīkojuma un mācību līdzekļiem un materiāliem. 2020.gada rudenī iepirkuma 

rezultātā tika noslēgti līgumi par mācību priekšmetam „Dizains un tehnoloģijas” 

nepieciešamā aprīkojuma iegādi pilsētas skolām 166376 euro apmērā. 2020.-2021.gadā tiek 

realizēts projekts par pedagogu darba vietas aprīkošanu, iegādājoties 932 datorus no 

aizņēmuma līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma 746169.48 euro apmērā, kā arī 

skolām tika iegādāts IT aprīkojums vairāk nekā 100000 euro apmērā. 2020.gadā pašvaldība 

ir nodrošinājusi  60 portatīvo datoru iegādi mācību procesa nodrošināšanai  Daugavpils 

pirmsskolas izglītības iestādēm.  

Remontdarbu ietvaros DPIP kā būvniecības procesa dalībnieks „Pasūtītājs” piedalījās 

būvdarbu realizācijā. 2020.gadā tika realizēti šādi izglītības iestāžu ēku un būvju 

atjaunošanas/izbūves darbi: 

- veikta bērnu drošības prasības neatbilstošās, betonētas baseina tvertnes 

demontāža Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā; 

- veikti sanitāro mezglu atjaunošanas darbi (dokumentācijas izstrāde un būvdarbi) 

Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkā Vaiņodes ielā 4, kā arī veikta 

ēkas aprīkošana ar mūsdienīgo siltummezglu; 

- veikta apliecinājuma kartes izstrāde un pabeigti darbi Daugavpils pilsētas 

28.pirmsskolas izglītības iestādes aprīkošanai ar videonovērošanas un apsardzes 

sistēmu; 

- pabeigta rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana Daugavpils pilsētas 

28.pirmsskolas izglītības iestādes virtuves blokā; 

- pabeigta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo ēku 

energosertifikācija; 

- pabeigti būvdarbi projekta „Sporta nodarbību bloka atjaunošana Daugavpils 

15.vidusskolas ēkā Valkas iela 4, Daugavpilī” ietvaros un projekta „Vides 

pieejamības nodrošināšana Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkās, 
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Abavas ielā 1, Daugavpilī” ietvaros. Tuvākajā laikā objekti tiks nodoti 

ekspluatācijā; 

- veikta dokumentācijas izstrāde, notiek būvdarbi objektā “Ūdensapgādes, 

kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana, iekšējo apdares darbu izpilde Daugavpils 

20.pirmsskolas izglītības iestādes sanitāro mezglu telpās”;  

- izstrādāts tehniskais projekts datorklases atjaunošanai Daugavpils Centra 

vidusskolas ēkā; 

- sagatavota tehniskā dokumentācija Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības 

iestādes teritorijas labiekārtošanai, tuvojas nobeigumam dokumentācijas izstrāde 

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanai;  

- uzsākta sporta laukuma mākslīgā seguma nomaiņa Daugavpils 16. un 

10.vidusskolu teritorijās. 

- 2020.gada nogalē uzsākta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 14., 17. un 24. pirmsskolas 

izglītības iestādē. Darbus plānots pabeigt 2021.gadā. 

- Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentu izpildīti darbi, kā 

arī notiek būvdarbu realizācija šādos objektos: 

- pabeigti būvdarbi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana zāles korpusā Marijas ielā 1D; objektā 

„Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana – Liepājas ielā 37, 

Daugavpilī”; objektā „Daugavpils pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 

Nr.2 ēkas Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana”; 

- pabeigta būvdarbi Daugavpils 13.vidusskolas, Valkas ielā 4A, Daugavpilī, ēkas 

būvkonstrukciju noturības nodrošināšanai; 

- pabeigti būvdarbi Daugavpils 13.vidusskolas ēkā projekta “Daugavpils vispārējo 

izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, 

atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros; 

- tuvojas nobeigumam būvdarbi objektā „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības 

iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai”; 

- tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Daugavpils pilsētas 12. 

un 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādēs; 

- tiek veikti būvdarbi projekta „Ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūve un 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana” ietvaros; 

- uzsākta būvprojekta izstrāde „Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules 

ielā 7 fasādes siltināšana, energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības 

prasību nodrošināšana”. 

Tāpat tika realizēta virkne ārpuskārtas (avārijas) remontdarbu pilsētas skolās un 

pirmsskolas izglītības iestādēs. Ārkārtas remonti izglītības iestādēs galvenokārt ir saistīti ar 
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avārijas seku likvidēšanu, jo izglītības iestāžu ēkas un tajās iebūvētie inženiertīkli ir fiziski 

novecojuši un tiem ir nepieciešama atjaunošanas darbu izpilde. 

2020.gadā DPIP nodaļās un padotībā esošajās iestādēs atbilstoši apstiprinātajam 

iekšējo auditu plānam ir novērtēta iekšējās kontroles sistēma, kā arī organizētas tematiskas 

ārkārtas pārbaudes. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izlases kārtībā ir veikta 

finanšu vadības un cilvēkresursu izlietošanas lietderīguma izvērtēšana, nodrošinot 

pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nepārtrauktību. 2020.gada beigās ir uzsākta 

atsevišķu pirmsskolas izglītības iestāžu finanšu, cilvēku un materiālo resursu racionālas, 

lietderīgas un efektīvas izlietošanas izvērtēšana, nodrošinot iestāžu darbību 

(funkcionēšanu). 2020.gadā ir veiktas tematiskas ārkārtas pārbaudes DPIP nodaļās, kā arī 

pēcpārbaude Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā.  

Pārbaužu rezultātā tika sagatavoti ziņojumi un izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki 

ar pasākumiem DPIP un padotības iestāžu darbības un iekšējās kontroles sistēmas 

uzlabošanai. Atbilstoši ieteikumu ieviešanas grafikam ir apstiprināts ilgtermiņa plāns 

(2021.gadam un arī turpmāk) DPIP padotībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu finanšu un 

cilvēkresursu lietderīgas izmantošanas nodrošināšanai: pirmsskolas izglītības iestāžu 

diennakts grupu darba režīma optimizēšana vasaras periodā; veļas mazgāšanas 

ārpakalpojumu iepirkšana un veļas mazgāšanas izdevumu samazināšana; pakāpeniska 

pirmsskolas izglītības iestāžu nodrošināšana ar ēku un teritorijas apsardzes pakalpojumiem, 

samazinot cilvēkresursu izdevumus. 

Tādējādi 2020.gadā DPIP nodrošināja izglītības iestāžu vajadzībām atbilstošu un 

kvalitatīvu metodisko atbalstu pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanas kontekstā. Tika 

nodrošināta finanšu līdzekļu pārvaldības procesa optimizācija, sekmējot padotības iestāžu 

saimnieciskās darbības veikšanas procedūru stingru ievērošanu, nodrošinot regulāru 

atbalstu iestāžu vadītājiem un vietniekiem viņu kompetencē esošajos jautājumos. Regulāri 

tika vērtēta un pilnveidota DPIP un padotības iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāte. 

Latgales Centrālās bibliotēkas (turpmāk – LCB) un tās filiāļu pakalpojumu 
piedāvājuma un pieejamības ietekmējošais faktors bija Covid-19 situācijas nelabvēlīga 
ietekme. LCB un tās filiāles lietotājiem nesniedza pakalpojumus klātienē no 13. marta līdz 15. 
maijam un 21. decembra līdz gada beigām. Savukārt, vairākos mēnešos, tika ieviesta vesela 
virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai – 
tika pārtraukta klātienes pasākumu, radošo nodarbību un lietotāju apmācību grupās 
organizēšana, ierobežota datoru pakalpojumu izmantošana un maksas pakalpojumu 
sniegšana, samazināts pieļaujamo bibliotēkas apmeklētāju skaits, atrašanas laiks bibliotēkas 
telpās u.c. Ilgu laika periodu netika apkalpotas uz mūžu notiesātas personas un personas, kas 
atrodas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ierobežota arī 
lietotāju apkalpošana savā dzīvesvietā. 
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LCB un tās filiāļu pamatrādītāju dinamika 2019.-2020.gadā 

(Datu avots: LCB) 

Rādītājs 2019.gads 2020.gads 
% salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

Reģistrēto aktīvo lietotāju 

skaits1 

17 695 14 499 - 18% 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem 7 300 5 921 - 19% 

Unikālais lietotāju skaits2 

(bez atkārtojuma, BIS ALISE 

dati) 

14 537 12 207 - 16% 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem 5 832 4 904 - 16% 

Fiziskais apmeklējums 204 973 142 218 - 31% 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem 83 165 55 937 - 33% 

Virtuālais apmeklējums3 185 661 206 076 + 11% 

Grāmatu un citu izdevumu 

izsniegums 

427 332 297 411 - 30% 

t.sk. bērniem līdz 18 gadiem 131 357 91 801 - 30% 

 
Covid-19 negatīvi ietekmēja LCB un tās filiāļu pamatrādītājus – aktīvo lietotāju, fizisko 

apmeklējumu un izsniegumu skaitu, ieviesa būtiskās korekcijas darba plānošanā un vairāku 
aktivitāšu norisē. LCB aktīvais darbs, pastāvīgi aktualizējot pašu veidoto virtuālo resursu 
saturu un popularizējot šo resursus, deva labu rezultātu - pārskata periodā par 11% 
palielinājās LCB pašu veidoto virtuālo resursu apmeklējumu skaits, par 74% pieauga “3td e-
grāmatu bibliotēkas” lasītāju skaits. “3td e-grāmatu bibliotēka” dod iespēju bibliotēkas 
lietotājiem autorizēties tīmekļa vietnē www.3td.lv un bezmaksas lasīt plašu e-grāmatu klāstu 
latviešu valodā.  

 

LCB pašu veidoto virtuālo resursu apmeklējums 2019.-2020. 

(Datu avots: LCB) 
Resursa nosaukums 2020.gads 2019.gads +/- 

Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapa, 

http://www.lcb.lv  

tai skaitā e-pakalpojumu izmantošana 

https://daugavpils.biblioteka.lv/alise/lv 

153745 153287 458 

Virtuālā izstāde “Miniatūras grāmatas” 

http://lcb.lv/miniaturgramatas/  

294 161 +133 

LCB mājaslapa bērniem 

http://www.lcb.lv/berniem/  

5405 6915 -1510 

Multimediju resurss “Dziesmotā Latgale” 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/  

30906 12933 +17973 

Multimediju resurss “Dinaburgas cietoksnis” 

http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/  

2312 2601 -289 

 
1 Aktīvs lietotājs - pārreģistrēta un/vai no jauna reģistrēta persona, kas pārskata periodā apmeklējusi bibliotēku un/vai 

izmantojusi bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus. 
2 Starpība starp reģistrētiem un unikāliem lietotājiem veidojas sakarā ar to, ka daudz lietotāju vienlaikus reģistrējas 

vairākās bibliotēkās. 
3 virtuālais apmeklējums – elektroniskā kataloga izmantošana, grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, lietošanas 

termiņa pagarināšana internetā, bibliotēkas vietnes, veidoto datu bāžu apmeklējums neatkarīgi no tālāk skatīto 

elementu skaita. 

http://www.lcb.lv/
https://daugavpils.biblioteka.lv/alise/lv
http://lcb.lv/miniaturgramatas/
http://www.lcb.lv/berniem/
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
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Resursa nosaukums 2020.gads 2019.gads +/- 

LCB ASV Informācijas centra mājaslapa 

http://www.lcb.lv/asvinfo/   

4042 1974 +2068 

Datu bāze “Daugavpils novadnieki” 

http://lcb.lv/daugavpilsnovadnieki/  

616 859 -243 

Datu bāze “Daugavpils baznīckalns” 

http://lcb.lv/baznickalns/  

4919 2909 +2010 

Virtuāla izstāde “Anita Liepa” 

http://lcb.lv/anitaliepa/  

302 289 +13 

Virtuāla izstāde “Daugavpils bibliotēku vēsture” 

http://www.lcb.lv/lcb-80/  

781 944 -163 

Kopā: 203 322 182 872 +20 450 

 
Ņemot vērā esošo situāciju, LCB ieviesa risinājumus, kas nodrošināja pakalpojumu 

pieejamību lietotājiem, t.sk. klātienes pakalpojumu sniegšanu lietotājiem epidemioloģiski 
drošā vidē, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu lietotājiem attālināti, jauno pakalpojumu un 
darba formu ieviešanu un popularizēšanu, kā arī ciešu sadarbību ar LR KM, LNB un DPD 
sanitāra protokola ievērošanas u.c. jautājumos. 

     2020.gada martā, kad valstī tika ierobežotas iespējas bibliotēkās klātienē piekļūt 
informācijas resursiem, Latgales Centrālā bibliotēka ieviesa jaunu pakalpojumu – iespēju kļūt 
par bibliotēkas lietotāju attālināti. Šis pakalpojums pavēra iedzīvotājiem plašas iespējas bez 
maksas lasīt e grāmatas platformā “3td e-grāmatu bibliotēka”, kā arī iegūt iespēju izmantot 
datubāzes Letonika, ĒBSCO un Britanica ACADĒMIC attālināti. Jauns pakalpojums pieejams 
iedzīvotājiem arī pēc bibliotēkas atvēršanas. Ikvienam, kas vēlas izmantot attālinātas 
reģistrēšanās pakalpojumu, jāaizpilda tiešsaistes anketa. Saņemot anketu, bibliotekārs veic 
jaunā lietotāja reģistrāciju un uz anketā norādīto e-pastu nosūta piekļuves datus 
(lietotājvārdu un paroli) izvēlētajiem resursiem. Pārskata gadā attālināti bibliotēkā 
reģistrējās (t.sk. pārreģistrējās) 315 lietotāji. 

     Visiem interesentiem LCB un tās filiālēs pieejams attālināts pakalpojums – iespēja 
pēc individuāla pieprasījuma bezmaksas saņemt skenētus materiālus no grāmatām, 
laikrakstiem un žurnāliem mācību, studiju vai personiskās pilnveides mērķiem. Pārskata 
gadā šo pakalpojumu izmantoja 97 lietotāji, skenētas tika 2 474 grāmatu un citu dokumentu 
lappuses. 

     Gada otrajā pusē LCB un tās filiāles uzsāka attālināto pasākumu vadīšanu Daugavpils 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām. Lai nodrošinātu 
kvalitatīvu attālināto pasākumu organizēšanu, darbinieku darba vietas tika aprīkotas ar 
kamerām, austiņām un skaļruņiem, tika izstrādātas detalizētas instrukcijas un organizētas 
bibliotēkas darbinieku apmācības darbam MS Teams, Zoom un Skype platformās.  

     Jaunajā formātā, izmantojot augstākminētās platformas, kopumā tika novadīti 52 
pasākumi Karjeras nedēļas, Patriotu dienu, Ziemeļvalstu literatūras dienu un 
lasītveicināšanas akcijas “Adventes lasījumi” ietvaros. 

      Bibliotēka daudz strādāja veidojot dažādus videomateriālus, kas tika publicēti 
iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē http://www.lcb.lv un sociālajos tīklos 
https://www.facebook.com/lcb.lv, https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/. Karjeras 
nedēļas “Sadzirdi un liec aiz auss” ietvaros izveidots videosižetu cikls par bibliotēkā 
pārstāvētājam profesijām, savukārt Ziemeļvalstu literatūras dienu ietvaros izveidoti 
videostāsti par lasītāju iemīļotiem Ziemeļvalstu autoriem un viņu darbiem. 

http://www.lcb.lv/asvinfo/
http://lcb.lv/daugavpilsnovadnieki/
http://lcb.lv/baznickalns/
http://lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/lcb-80/


 

51 
 

DAUGAVPILS.LV 

     2020.gada vasarā, apkalpojot tikai individuālos lietotājus, tika liegta iespēja realizēt 
jau ilggadējo lasītveicināšanas programmu “Skaistā vasara bibliotēkā”. Līdz ar to, lai 
veicinātu bērnu lasītprieku, tika izstrādāta jauna lasīšanas spēle “Bibliopols” individuāliem 
dalībniekiem. Spēle ieguva lielu atsaucību bērnu, viņu vecāku un bibliotekāru vidū. Vasarā, 
ievērojot drošības noteikumus, spēlē piedalījās 78 dalībnieki. 

      Ar Zviedru institūta un Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā finansiālo atbalstu 
pārskata gadā tika realizēts projekts “Sveicam Pepiju!”. Neskatoties uz ieviestajiem 
ierobežojumiem, tomēr iespēju robežas tika īstenotas sekojošas projekta aktivitātes: 
izveidota un prezentēta interaktīvā ceļojošā izstāde “Sveicam Pepiju!”, organizēta tematiskā 
spēļu akcija “Iepazīsti Pepiju”, Tēva dienas orientēšanās rallijs, bērnu zīmējumu konkurss 
“Pepija iedvesmo”, kā arī sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā atklāta izstāde 
“Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā.” 
     Pārskata gadā Latgales Kultūras programmas ietvaros tika izveidota multimediju resursa 
“Dziesmotā Latgale” jaunā versija http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/ . Projekta gaitā tika 
aktualizēts resursa dizains un izveidota jauna satura vadības sistēma, kas dod iespēju 
regulāri papildināt resursu ar jaunāko informāciju, pievienot jaunas sadaļas par notikušajiem 
Dziesmu svētkiem, sniedz resursa apmeklētajiem daudz plašākas iespējas informācijas 
meklēšanai. Resursa jaunā versija izraisīja lielu interesi, par ko liecina šī resursa apmeklētība. 
2020.gadā bibliotēka strādāja pie papildu finansējuma piesaistīšanas, piedaloties vairākos 
projektu konkursos. Rezultātā tika saņemts finansējums sekojošo projektu realizācijai: 
 

Projekta nosaukums Finansētājs 
Finansējuma 

apjoms 
Projekta 

īstenošanas laiks 
Projekta “Multimediju 
resursa “Dziesmotā 
Latgale” jaunās versijas 
izveide” 

Valsts kultūrkapitāla 
fonds, A/S “Latvijas 
Valsts meži”, biedrība 
“Latgales reģiona 
attīstības aģentūra”  

EUR 2000.00 Projekta īstenošanas 
laiks:  
12.05.2020.-10.12.2020. 

“Dialogs. Rakstnieki 
Daugavpilī. 6.kārta” 

Valsts kultūrkapitāla 
fonds 

EUR 360.00 Projekta īstenošanas 
laiks:  
19.06.2020.-30.12.2020. 
Covid-19 dēļ pagarināts 
līdz 30.04.2021. 
 

“Tiekamies bibliotēkā. 
Bērnu rakstnieki 
Daugavpilī. 2.kārta” 

Valsts kultūrkapitāla 
fonds 

EUR 360.00 Projekta īstenošanas 
laiks:  
19.06.2020.-30.12.2020. 
Covid-19 dēļ pagarināts 
līdz 30.04.2021. 
 

“Congrats 
Pippi!”/”Apsveicam 
Pepiju!” 

Zviedrijas institūts, 
Zviedrijas Vēstniecība 
Latvijā 

EUR 9379.02 Projekta īstenošanas 
laiks:  
25.03.2020.-31.12.2020. 

 
Pārskata gadā LCB aktīvi iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā “Zenit 

stāsti”. Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils, Liepājas un Jelgavas pilsētu 7.-12. klašu 
skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.-80.gados, iepazīstot tā laika ikdienu caur savu 
tuvinieku atmiņām un viņu glabātajām fotogrāfijām. Projektā iesniegtie fotomateriāli ar 
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dalībnieku piekrišanu tika digitalizēti, tādējādi gan papildinot Latvijas Nacionālās digitālās 
bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija”, gan saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus 
nākamajām paaudzēm.  

Bibliotēka 2020.gadā saņēma Latvijas Bibliotekāru biedrības apbalvojums nominācijā 
“GADA BIBLIOTĒKA 2019”, kā arī Daugavpils Valsts ģimnāzijas saimes piederības zīmi 
“STIKLA POGA” par radošu un inovatīvu pieeju darbam izglītības vērtību saglabāšanā un 
izmantošanā, sniedzot atbalstu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem. 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas (turpmāk - Jaunatnes nodaļa) darbībā 
viens no prioritārajiem virzieniem ir neformālās izglītības un jauniešu nevalstisko 
organizāciju (biedrību) atbalsts un popularizēšana.  

2020.gada vasaras laikā tika organizētas 19 nometnes, kuras varēja apmeklēt 880 bērni 
un jaunieši. Jauniešu vasaras nodarbinātības programmā, kuras mērķis ir veicināt Daugavpils 
pilsētas 13 –19 gadīgo jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju attīstīt 
praktiskā darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo darba pieredzi, 2020.gada 
vasarā pilsētas skolās un pašvaldības iestādēs kopumā tika nodarbināti 1 665 jaunieši. 

Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros tika plānots nodarbināt 100 jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Sakarā 
ar ārkārtas situāciju valstī šis pasākums sākās tikai no jūlija, tāpēc 30 plānotās vietas jūnijā 
tika pārnestas uz Daugavpils pašvaldības jauniešu vasaras nodarbinātības programmu. 

Daugavpilī 2020.gada laikā Jaunatnes nodaļa organizēja 10 pasākumus, kuros varēja 
atpūsties jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem. No 2020.gada 1. līdz 3. jūnijam Jaunatnes 
nodaļas Facebook.com kontā norisinājās Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas radošais 
konkurss „Ģimenes tradīcijas”. Konkursā piedalījās jaunieši 13-29 gadu vecumā. Sadarbībā 
ar Daugavpils Krievu kultūras centru Daugavpils pilsētas dzimšanas dienas nedēļas ietvaros 
tiešsaistē tika organizēta viktorīna „Zini vai mini”. Pasākuma mērķis – motivēt Latvijas 
iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus būt zinātkāriem, erudītiem un mīlēt Daugavpils pilsētu, kā arī 
noteikt zinošāko cilvēku par Daugavpils pilsētu. Daugavpils pilsētas dzimšanas dienas 
nedēļas ietvaros norisinājās koncerts un diskotēka. Pārskata gada 22.augustā Jaunatnes 
nodaļa organizēja pasākumu „Pludmales ballīte” un organizēja diskotēku „Atvadoties no 
vasaras”. 2020.gadā Zinību dienas svētku skatuve no Vienības laukuma pārcēlās uz 
Dobrovina parku, tur uzstājās BJC “Jaunība” radošie kolektīvi parkā darbojās radošās 
darbnīcas, kā arī gada jaunums bija Marka Rotko mākslas centra veidotā fotozona, kur ikviens 
varēja kļūt par unikāla laikmetīgās mākslas darba daļu. Zinību dienu kopā ar visu pilsētu 
svinēja ne vien skolēni, bet arī studenti - uz skatuves Dubrovina parkā bija sveikti Daugavpils 
Universitātes pirmkursnieki. Septembrī Dubrovina parkā savu 10 gadu jubileju svinēja 
jauniešu festivāls „Artišoks 2020”. Ikviens jaunietis varēja izmēģināt savus spēkus dažādās 
sacensībās – ielu basketbols, svarbumbu celšana, futbols, bokss, biatlons un šaha turnīrs. 
Dubrovina parkā darbojās radošās darbnīcas, prezentācijas, izstādes, sacensības un 
meistarklases. 39 organizācijas iepazīstināja pasākuma apmeklētājus ar iespējām lietderīgi 
un interesanti pavadīt brīvo laiku Daugavpils pilsētā. Uz skatuves pasākuma apmeklētājus ar 
muzikāliem un deju priekšnesumiem priecēja vairākas organizācijas. Pasākumā piedalījās 60 
brīvprātīgā darba veicēji, kuri cēla teltis, lika galdus un krēslus, piedāvāja pasākuma 
apmeklētājiem nofotografēties fotostūrīša zonā, kā arī palīdzēja jauniešu organizācijām, 
nodrošinot veiksmīgu pasākuma norisi. 2020.gadā bija ieplānota spēle „Jaunie Latvijas sargi”, 
kas sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, bija pārcelta uz nenoteiktu laiku. Novembrī notika 
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tiešsaistes viktorīna visai ģimenei “Par un ap Latviju”. Jauniešus sagaidīja gan amizanti, gan 
arī āķīgi jautājumi. Pasākuma mērķis nebija punktu skaitīšana starp labākajiem spēlētājiem, 
bet gan savu zināšanu pārbaudīšana un pozitīva laika pavadīšana. Papildus starplaikos 
skanēja labākās dažāda laika latviešu dziesmas. Pasākumu organizēja Medumu pagasta 
Tautas nams sadarbībā ar D-Pro Dj`s Skolu un Jaunatnes nodaļu.  

No 3. līdz 5.augustam atpūtas bāzē „Virogna” Jaunatnes nodaļa organizēja jauniešu 
līdzdalības apmācības “Brīvs un prātīgs!”. Apmācību laikā dalībnieki uzzināja vairāk par to, 
kas ir blogs un kā to pareizi veidot, iepazinās ar digitālo vizītkaršu darbību, digitālo 
komunikāciju un tehniskiem jautājumiem, apguva jaunas prasmes tiešsaistes apmācību 
organizēšanā, video CV un pašprezentāciju veidošanā, izpētīja tiešsaistes mārketinga 
principus, izanalizēja kā attālināti strādāt ar darbiniekiem un klientiem, un kā attālināti 
nodarboties ar biznesu, kā arī lietderīgi un draudzīgā atmosfērā pavadīja brīvo laiku.  

2020.gada laikā Jaunatnes nodaļā reģistrēti 123 brīvprātīgie. Puiši 24% un meitenes 
76%. Vairākums no brīvprātīgajiem ir skolēni.  Katru gadu oktobra sākumā Daugavpilī notiek 
„Brīvprātīgo nedēļa”, kuru rīko Jaunatnes nodaļa. Šī pasākuma mērķis ir iepazīstināt 
ieinteresētos jauniešus ar brīvprātīgo aktivitātēm visdažādākajos virzienos, sākot ar darbu 
dzīvnieku patversmē un beidzot ar palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem. Šogad, ņemot 
vērā situāciju ar Covid-19, „Brīvprātīgo nedēļa” norisinājās tiešsaistē. Decembrī tiesšaistē 
notika brīvprātīgo godināšanas pasākums “Brīvs un prātīgs 2020”, kura laikā tika apbalvoti 
visaktīvākie un labākie brīvprātīgā darba veicēji. Vislielāko atzinību saņēma 6 aktīvākie 
Jaunatnes nodaļas brīvprātīgā darba veicēji. Kopumā pasākumā “Brīvs un prātīgs 2020” tika 
godināti 67 brīvprātīgie, kuri šī gada laikā aktīvi piedalījās pasākumos un veica brīvprātīgo 
darbu. Pasākumā aptvertais skatītāju skaits – 4902 cilvēki. 

Ziemassvētki noritēja ar daudzveidīgu svētku programmu Jaunatnes nodaļas Facebook 
lapā. No 18. līdz 25.decembrim norisinājās Ziemassvētku fotokonkurss, kur tika noteiktas 
jauniešu 5 labākās Ziemassvētku fotogrāfijas ar mājdzīvnieku. Pirmajos Ziemassvētkos, 
25.decembrī, Daugavpils jaunieši priecēja ar krāšņu svētku koncertu, izpildot Ziemassvētku 
populāras dziesmas. Koncertu tiešsaistē noskatījās 3097 cilvēki. Otrajos Ziemassvētkos, 
26.decembrī, jauniešus gaidīja diskotēka, kura tiešsaistē savāca 1923 cilvēkus. Jūnijā 
sociālajā tīklā Facebook.com pirmo reizi tiešsaistē notika konkurss jauniešiem “Dzejas 
slams”, kuru organizēja Jaunatnes nodaļa sadarbībā ar Daugavpils Krievu kultūras centru, 
kultūras organizāciju “Art-Ēve” un nodibinājumu “Jauniešu interešu fonds”. Dalībai konkursā 
pieteicās vairāki dzejnieki, kuri popularizē dzeju jauniešu vidū, ir gatavi sacensties dzejas 
rakstīšanas un pasniegšanas veidā, kā arī ir mērķtiecīgi un radoši. Konkursa laikā tika 
noteikti labākie dzejnieki, kuri prot piesaistīt skatītājus. 

Jaunatnes nodaļa organizēja izbraucienu pa Latgales jauniešu centriem. Izbraucienā 
piedalījās jaunatnes lietu speciālisti un darbinieki, kā arī jauniešu organizāciju līderi. 
Izbrauciens notika projekta “Ēs par Latgali” ietvaros. Projekta vispārējais mērķis: Atbalstīt 
un attīstīt jauniešu centru tīklu Latgales novadā ar mērķi stiprināt Latvijas jauniešu valsts 
gribu un piederības sajūtu savai valstij un kopienai, uzlabojot jauniešos politiskās 
sabiedrības atbildību. Izbrauciena laikā jaunieši un speciālisti pētīja pastāvošo situāciju 
Latgales jauniešu centros un sadarbības iespējas. Šī projekta realizēšana deva iespēju 
izveidot ciešu sadarbības saikni starp jauniešu centriem Latgalē.   

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 
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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. Līdz 31.12.2020 projektā tika iesaistīti 30 NĒĒT jaunieši. Katru mēnesi projektā 
piedalās līdz 8 jauniešiem. Katrs jaunietis tiek iesaistīts projektā 3-4 mēnešus. Projektā 
darbojas 7 mentori un 4 programmas vadītāji.  

Jaunatnes nodaļa koordinē Jauniešu neformālās izglītības centra darbību. Kopā 
2020.gada nogalē Jauniešu neformālās izglītības centrā darbojās 29 nevalstiskās 
organizācijas. 2020.gada vasarā Jauniešu neformālās izglītības centrā tika izremontētas divas 
telpas – spoguļzāle un aktu zāle. 

4.2. KULTŪRAS UN SPORTA NOZARE 

4.2.1. KULTŪRA 

2020.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. Diemžēl vairāki ieplānotie pasākumi netika realizēti sakarā 
ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 dēļ. 

2020.gada 23.februārī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS rakstniecei Annai 
Rancānei un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei par grāmatu „Aiz azara bolti 
bārzi…” tika pasniegta Latgaliešu kultūras gada balva „Boņuks”. 

8.oktobrī Daugavpils pilsētas Domes sēdē tika pieņemts lēmums par Daugavpils 
pilsētas dalību konkursā „Ēiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.   

Pārskata gadā darbu turpināja 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 2020.gadā Daugavpils pilsētā: 

• II Daugavpils starptautiskais tautu deju festivāls 7. – 9.februāris 

No 7. līdz 9.februārim Daugavpils Kultūras pilī norisinājās II Daugavpils Starptautiskais tautu 
deju festivāls, kurā piedalījās 11 latviešu, krievu, poļu un lietuviešu tautas deju kolektīvi no 
Latvijas, Lietuvas un Krievijas. Kopumā tie bija vairāk nekā 350 dejotāji, kas piedalījās ne tikai 
koncertos, bet arī papildināja savas zināšanas meistarklasēs. Festivāla programmu ar savu 
koncertu papildināja arī Tautas deju ansamblis “Līgo”.  

• „Plašā Masļeņica”/ 29.februāris 

Pasākuma laikā ikviens varēja iesaistīties spēlēs un atrakcijās, vizināties ar zirgiem, 
piedalīties konkursos, jautrā izsolē, cienāties ar pankūkām un tēju utt. Uz skatuves ar saviem 
priekšnesumiem svētku apmeklētājus priecēja viesi no Sanktpēterburgas – folkloras 
kolektīvs „Kалина красная”. Koncertā piedalījās Krievu dziesmu ansamblis „Родник” 
(Lietuva), vokālais kolektīvs «Здравинка» (Rēzekne), Daugavpils ansambļi un studijas, kā arī 
Krievu kultūras centra radošie vokālie un deju kolektīvi. Svētku kulminācija bija salmu lelles, 
kas simbolizē ziemu, dedzināšana.  
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• Pavasara svētku koncerts (veltījums sievietēm)/ 8.marts  
Katru gadu pavasara sākumā tiek rīkots Pavasara svētku koncerts, kas veltīts sievietēm. 
2020.gadā ar programmu „Vīrietis un sieviete” koncerta apmeklētājas priecēja orķestris 
Daugavpils Sinfonietta (diriģents Aivars Broks).  

• Solomona Mihoelsa diena Daugavpilī/ 16.marts 
S. Mihoesla dienu ietvaros tika atklātas izstādes “Izcilie Latgales ebreji” un “Ēbreju kalendāri 
Latvijā”, bija apskatāma tautas teātra „Iskateļ” izrāde „Mihoelss-ģēnijs no Dvinskas”. 
Atzīmējot mūsu novadnieka, aktiera, režisora, Solomona Mihoelsa 130. dzimšanas dienu, tika 
iestudēta izrāde „Ēbreja dvēseles vijole”, taču ārkārtas situācijas, kas saistīta ar Covid-19 
ierobežošanu, iestāšanās dēļ izrāde netika parādīta.  

• Oskara Stroka konkurss/ 4.aprīlis 

Atbilstoši ārkārtējās situācijas nosacījumiem, attālināti notika 1. Starptautiskais Oskara 
Stroka Jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 140 jauno mūziķu vecumā no 7 
līdz 17 gadiem no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un 
Ukrainas. Konkursu organizēja Daugavpils 13. vidusskola sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldi, Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitātes 
Mūzikas un Mākslu fakultāti. 

• Daugavpils pilsētas svētki/ 3. – 7.jūnijs 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, ierastie pilsētas svētki, kas bija plānoti 5. – 
7.jūnijā, 2020.gadā tika atcelti. Tomēr, atzīmējot Daugavpils pilsētas 745.dzimšanas dienu, 
svētki notika citā formātā – pilsētniekus 3. – 6. jūnijā sveica “Muzikālais busiņš” un 
“Muzikālais tramvajs”. Arī paši pilsētas iedzīvotāji tika aicināti sociālajos tīklos sveikt savu 
pilsētu svētkos. Savukārt no 5. līdz 7.jūnijam Daugavpils iedzīvotajiem bija iespēja apmeklēt 
brīvdabas filmu seansus jeb autokino, kas notika veikala-noliktavas Depo stāvlaukumā 
(Stacijas iela 129K).  

• Līgo svētki /21., 22.jūnijs 

Ierastie Līgo svētki Stropu estrādē tika aizstāti ar „Ielīgošanas busiņu”, kas 21.un 22.jūnijā ar 
muzikāliem Līgo svētku sveicieniem iegriezās Daugavpils mikrorajonos.  

• Sestdienas vakari Dubrovina parkā/ 25.jūlijs – 29.augusts 
2020.gada jūlijā un augustā, pēc pulcēšanās aizlieguma atcelšanas, tika ieviesta jauna 
tradīcija – sestdienu vakaros rīkot koncertus Dubrovina parkā. Sešās sestdienās Dubrovina 
parkā skanēja dažādu žanru mūzika, ko izpildīja gan vietējie mākslinieki, gan izpildītāji no 
Rīgas un Viļņas: Latviešu kultūras centra Profesionālais pūšamo instrumentu orķestris 
„Daugava” (vad. A. Grinberts), „Latvian Blues Band”, X Faktors Latvija labākie dalībnieki, 
flamenko mūzikas izpildītājs Jegors Kovaikovs, indie stila mūzikas izpildītāji Múr un Chris 
Noah u.c.  

• Dzejas dienas/ 9.-11.septembris 

Svinot Raiņa dzimšanas dienu, Daugavpilī notika ikgadējais pasākums „Dzejas dienas”, kuru 
ar koncertprogrammu „Pieskarties” atklāja Ieva SALIETE (klavesīns) un Anna RANCĀNĒ 
(dzeja). Dzejas dienu ietvaros tika atklāts arī trīsdesmitais dzejas dienu krājums „Dzejas 
dienas 2020”, kurā apkopoti 40 Daugavpils pilsētas un novada dzejnieku darbi latviešu, 
latgaliešu, krievu, baltkrievu un poļu valodās; notika „Brīvais mikrofons”, piemiņas brīdis pie 
Raiņa tēva kapa vietas Luterāņu kapos, tika nolikti ziedi pie Raiņa pieminekļa u.c. pasākumi. 
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Dzejas dienu pasākumus rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar 
Latgales Centrālo bibliotēku, Krievu kultūras centru un Raiņa māju Berķenelē. Atbalstīja 
Daugavpils pilsētas dome, Vienības nams, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 
Daugavpils novada dome. 

• „Street food festival”/ 12.septembris 

Pirmo reizi Daugavpilī tika rīkots „Street food festival” – ielu ēdiena festivāls, kad visas dienas 
garumā Vienības laukumā daugavpiliešiem un pilsētas viesiem bija iespēja baudīt 
populārāko Daugavpils ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju – restorānu, ēdnīcu, kafejnīcu, 
bāru sagatavotos ēdienus un dzērienus. Pasākuma laikā bija iespēja baudīt ne tikai 
gastronomiskos piedāvājumus, bet arī vērot ēdienu gatavošanas šovus, meistarklases, 
klausīties mūziku. Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt arī 
interaktīvo rotaļu laukumu. 

• Rīgas ielas svētki/ 12.septembris 

Jau septīto reizi pēc kārtas Daugavpilī notika Rīgas ielas svētki, kas šoreiz bija veltīti dzelzceļa 
tēmai. Aktivitātes sākās no Daugavpils dzelzceļa stacijas, kur pirms 160 gadiem savu darbību 
uzsāka pirmais dzelzceļa posms Latvijā: Sanktpēterburga – Dinaburga. Turpinājumā visa 
vakara laikā Rīgas ielas garumā bija iespēja apmeklēt simboliskās stacijas ar nosaukumiem 
„Alternatīvās mūzikas stacija”, „Jauniešu radošā stacija”, „Kulināro sajūtu stacija” utt., kur bija 
iespēja tikties ar  Jāni Drēģeri (rock band), Varang Nord (metal), Reperi Ūgu, Stop time dance 
Studio, „dzīvajām skulptūrām”, piedalīties dažādās darbnīcās un meistarklasēs u.c. 
aktivitātēs. 

• Ebreju kultūras festivāls/ 12.septembris 
Pirmo reizi Daugavpilī tika rīkots ebreju kultūrai veltīts festivāls, kas norisinājās uz Mihoelsa 
un Lāčplēša ielām. Pasākuma laikā tā apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt vissenākās tautas 
tradīcijas, vēsturi, virtuvi un mūziku. Pārvietojoties no vienas aktivitātes uz otru, pasākuma 
skatītāji varēja piedalīties kvestā – viktorīnā, Oskaram Strokam veltītajā tango un ebreju 
dejas „Havanagila” meistarklasēs, dzīvās mūzikas flešmobā, baudīt klaunu pārsteigumus „Mēs 
no KOKO planētas” u.c. Savukārt jestro un smeldzīgo kleizmeru mūziku dāvāja mākslinieki no 
Latvijas un Vācijas. 

• IX Mūzikas un mākslas festivāls „Daugavpils ReStart 2020”/ 12.septembris – 
22.oktobris 

Jau 9.reizi Daugavpilī norisinājās ikgadējais mūzikas un mākslas festivāls „ReStArt 2020”, 
kura daudzveidīgajā programmā tradicionāli bija iekļauti koncerti, izstādes un 
mākslinieciskās performances, kā arī interesanti starpdisciplinārie projekti (kopumā vairāk 
nekā 20 aktivitātes). 

2020.gada festivāla koncertos piedalījās pianists Andrejs Osokins, etnomūzikas grupa 
„Tautumeitas”, ar koncertprogrammu „Dienvidu akvareļi” skatītājus priecēja Maestro 
Raimonds Pauls un dziedātāji Daumants Kalniņš un Ance Krauze,  orķestris Daugavpils 
Sinfonietta (diriģents Aivars Broks) u.c. Vizuālās mākslas cienītājiem bija iespēja aplūkot 
Romana Sutas, Aleksandras Beļcovas, Ievas Carukas u.c. mākslinieku darbus. Diemžēl, bet 
Covid-19 ierobežojumu dēļ vairāki festivāla programmā iekļautie pasākumi nenotika, tāpēc 
pasākumu cikls noslēdzās jau 12.oktobrī. 
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• Lāčplēša diena/ 11.novembris 

Sadarbojoties ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Daugavpilī tika rīkoti 
Lāčplēša dienai veltīti piemiņas un atceres pasākumi Latvijas karavīru brāļu kapos. Lai gan 
Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ nenotika ikgadējais lāpu gājiens un koncerts, Vienības 
laukumā svētku noskaņu radīja ar degošām lāpām un svecēm izveidotā Latvijas kontūra un 
fona mūzikas skanējums. 

• Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi/ 18.novembris 

Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienas 
svinības nebija iespēja rīkot ierastajā formātā, tādējādi, lai radītu svētku noskaņu, 
18.novembrī tika nodrošināts muzikālais noformējums Vienības laukumā  

• Otrie Ziemassvētki Vienības laukumā/ 2020.gada decembris – 2021.gada 
janvāris 

Covid-19 ierobežojumu dēļ arī Ziemassvētku pasākumi netika rīkoti kā ierasts – svētku 
noskaņu radīja muzikālais noformējums Dubrovina parkā un Vienības laukumā, ar retro auto 
braucot pa Daugavpils ielām pilsētniekus sveicināja Salavecis un Sniegbaltīte, darbojās 
Ziemassvētku pasts.  

Tā kā 2020.gadā Covid-19 izplatības dēļ tika noteikti vairāki ierobežojumi, kas tiešā 
veidā skāra pasākumu organizatoriskos procesos un apmeklējumu, tika atcelti tādi plānotie 
pasākumi, kā Lieldienas, Starptautiskais folkloras festivāls, Mākslas dienas, Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svinības, Latgales dziesmu svētki, 
Martas balle, pilsētas egles iedegšana, Jaunā gada sagaidīšana, Daugavpils mākslinieciskie 
kolektīvi nepiedalījās tradicionālajā starptautiskajā mākslu festivālā „Slāvu bazārs Vitebskā 
2020” (Baltkrievija). 

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 19.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. 

2020.gads Rotko centram tas ir bijis sarežģīts un izaicinājumu pilns, taču arī spilgts 
un neatkārtojams ar jau tradicionāliem, kā arī unikāliem pasākumiem, kas pilnveidoja 
Latvijas kultūras notikumu karti, aicinot apmeklēt ne tikai Rotko centru, bet arī Daugavpils 
cietoksni un pilsētu kopumā, laikā, kad tas bija iespējams. 

Covid-19 pandēmijas laiks bez apmeklētājiem lika pārskatīt infrastruktūras un darba 
vides sakārtošanas jautājumus, kā rezultāta tika veikti 7 gadu laikā vērienīgākie 
remontdarbi: telpu pārplānošana un atbilstošāka pielāgošana, atgriežoties skatītājiem 
izstāžu zālēs, un kolektīvam strādājot biroju telpās. Tika veikti būtiski sienu pārkrāsošanas 
darbi 4000 m2 laukumā un defektu novēršana, pārskatīts apgaismojums, tajā skaita biroja 
telpās, nodrošinot atbilstību veselības normām un veicinot darba produktivitāti. Tika 
iekārtota pašapkalpošanās garderobe, atbrīvojot vietu iespējamām nākotnes izstāžu 
atklāšanas pasākumu vajadzībām līdzšinējās garderobes vietā. Tika veikts rezidenču telpu 
ventilācijas audits, kā rezultātā gada izskaņā tika uzlikta kondicionēšanas sistēma visās 
rezidenču istabās. Tika pārskatīta videonovērošanas sistēma, kā rezultātā tika pieņemts 
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lēmums un tika nomainītas esošās videokameras, veicinot vēl labāku telpu satura 
novērojumu/uzraudzību, kas ir būtisks priekšnosacījums mākslas darbu saglabātības 
nodrošināšanā. Paralēli tehniska rakstura darbiem, tika izstrādāta un Daugavpils pilsētas 
domē apstiprināta centra stratēģija 2020.-2027.gadam. Atbilstoši jaunās stratēģijas 
vadlīnijām, no Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta tika pārņemts ēku 
komplekss Komandanta ielā 2, topošās mākslas krātuves izveidei un ekspozīciju 
sagatavošanas darbu darbnīcu sakārtošanai.gada izskaņā tika saņemts VKKF finansējums 
ēku kompleksa arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei, un tā tālākai izmantošanai tehniskā 
projekta sagatavošanai. 

Gada izskaņā tika saņemts VKKF finansējums Rotko centra mākslas darbu kolekcijas 
datu bāzes izveidei un sakārtošanai, paralēli notika mākslas darbu fotofiksācija topošajai 
digitālajai datu bāzei, kas būtiski uzlabos kolekcijas apstrādes darbu.gada otrajā pusē tika 
pieņemts lēmums veikt izmaiņas Rotko centra pamatekspozīcijā, pārceļot ekspozīcijas 
informatīvo sadaļu tuvāk oriģināliem (digitālas planšetes) un atsakoties no morāli un fiziski 
novecojušās digitālās projekcijas uz ekrāniem, tā vieta uzsākot kolekcijas izstāžu ciklu 
atbilstoši lielāko Ēiropas muzeju praksei, kuru kolekcijās ir nozīmīgi mākslas darbi. 

2020.gada laikā tika atklātas 3 izstāžu sezonas, diemžēl Covid-19 ietekmē izpalika 
pavasara izstādes atklāšana un centra 7 gadu pastāvēšanas publiskās svinības, bet spilgta un 
daudzveidīga bija februāra sezona ar plašu starptautisku projektu klāstu, izslavējot grafikas 
mediju vienojoši veidota sezonā ar devīzi “Oda grafikai”, kurā bija aplūkojami kā pašmāju 
projekti tā arī Lietuvas, Beļģijas, Baltkrievijas, Vācijas mākslinieku projekti. 

Pavasarī Rotko centrs pārveidotajās Rotko centra ekspozīciju telpās izvietoja divus 
lieliskus Rotko centra kūrētus projektus – Latgales reģiona mākslinieku darbu izstādi 
“Iekšpus - ārpus” un izstādi “Divas virsotnes” (Silvas Linartes un Pētera Martinsona 
retrospektīva no Rotko centra kolekcijas). Tam sekoja saulaina un Baltijas valstu apmeklētāju 
piepildīta vasara, kas ļāva emocionāli un finansiāli pārvarēt Covid-19 pavasara un rudens 
iecirstos robus institūcijas darbības nodrošināšanā. Sekmīgi tiešsaistē tika atklāts 2020.gada 
apmeklējuma ziņā iecienītākais projekts – ASV mākslinieka Hanta Slonema izstāde 
“Brīnumainā pasaule”. 

Cerīgi tika plānota Rotko centra rudens sezona, kas tiešsaistē, klātesot tikai izstāžu 
māksliniekiem, tika svinīgi atklāta 6. novembrī, izceļot Ievas Jurjānes “Gals un sākums”, 
Kaspara Geiduka “Ēlementi” un Ēlgas Grīnvaldes “Tukšuma spēks” projektus. Līdztekus šiem 
notikumiem, ar gandarījumu tika atklāta lietuviešu keramiķes Ēgles Ēinikites Narkevičienes 
izstāde “One size”, 9 Japānas mākslinieku izstāde “Japānas stāsti” un Kīnas fotogrāfa 
personālizstāde “Svārstības no nekārtības un kārtību”. 

Rotko centra kolekcijas izstādes tika noorganizētas citās mākslas telpās Latvijā un 
ārvalstīs, bet ne tajā skaitā un apjomā, kā tas bija iecerēts gada sākumā, jo virkne pasākumu 
tika atcelti vai pārcelti. Kopumā 2020.gadā bija skatāmi desmit izstāžu projekti no mākslas 
centra kolekcijas. 

Neraugoties uz ārkārtas situāciju, 2020.gadā tika aizvadīti 5 starptautiski mākslas 
simpoziji grafikā, fotogrāfijā, keramikā un 2 glezniecībā: māksliniekam Markam Rotko 
veltītais glezniecības simpozijs, kas noritēja jau sešpadsmito reizi un māksliniecei, mākslas 
pedagoģei Silvai Linartei veltīts glezniecības simpozijs, kas tika organizēts otro reizi. Tāpat 
jau ceturto gadu sadarbībā ar Viļakas pašvaldību tika organizēts māksliniekam Valdim 
Bušam veltīts glezniecības plenērs.  
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Gan simpoziju ietvaros, gan ārpus tiem tika noorganizētas un novadītas 10 
profesionālu mākslinieku vadītas meistardarbnīcas un meistarklases. Skolēniem, Valsts 
projekta „Skolas soma” ietvaros 2020.gada agrā pavasarī tika novadītas 60 radošās 
darbnīcas.gada laikā tika nolasītas 3 mākslas lekcijas un tika organizētas 3 mākslinieku grupu 
prezentācijas, notika 2 publiskas mākslas tēmu diskusijas un 1 zinātniskā konference. Rotko 
centra kamerzālē izskanēja 4 Rotko centra koordinēti koncerti dažādos mūzikas žanros. 
Prezentētas 4, gan latviešu, gan arī ārvalstu režisoru filmas. Tika aizvadīti un nokoordinēti 2 
konkursi profesionāliem māksliniekiem. Mākslas pasākumu ietvaros tika aizvadītas 3 video 
performances. 

Pavasarī iestājoties un rudenī turpinoties Covid-19 pandēmijai un ārkārtējās 
situācijas regulējumiem, Rotko centra komanda pievērsās digitāla satura veidošanai, ieviešot 
sava darbībā jaunus kultūrizglītojošus projektus – “Māksla te” video formātā un “Gaiteņa 
sarunas”, papildinot izstāžu saturu un nodrošinot nepieejama satura interpretāciju, stāstu 
par māksliniekiem un konkrētiem mākslas projektiem. 

Sadarbībā ar Latvijas laikmetīgās mākslas centru programmas “Kopā” ietvarā pie 
Rotko centra tapa mākslinieka Ginta Gabrāna virtuālās realitātes objekts “Rotko lifts”, kurš 
aplikācijas “SAN” vidē 10 km rādiusā ap Rotko centru pilsētvidē ir lejuplādējams un 
izbaudāms. Trīs dienas virtuālo objektu papildināja fizisks vides objekts Rotko centra 
pagalmā. 

Līdzās izstāžu atklāšanām un pasākumu organizēšanai 2020.gadā tika publicēti 13 
izdevumi, kas publiski pieejami un apskatāmi Rotko centra bibliotēkā, kā arī citās lielākajās 
Latvijas bibliotēkās. 2020.gadā, turpinot aktīvi strādāt, Rotko centrs spēja piesaistīt plašu 
Latvijas un Baltijas valstu apmeklētāju interesi, piedāvājot izbaudīt ne tikai Daugavpils 
cietokšņa īpašo auru, bet aicinot izzināt pastāvīgo un mainīgo izstāžu saturu. Ārvalstu tūristu 
skaits ievērojami samazinājās dēļ valstī ieviestajiem ieceļošanas ierobežojumiem, tomēr bija 
vērojams liels Baltijas valstu kultūras tūristu skaists.  Rotko centrā 2020.gadā viesojās 55 617 
apmeklētāji, kas pie vairāku mēnešu darba bez apmeklētājiem, būtu uzskatāms kā ļoti labs 
rādītājs. 

No 2020.gada 1.septembra tika nomainīts Latviešu kultūras centra nosaukums, 
pārsaucot iestādi par Vienības namu (turpmāk – VN). 2020.gadā bija plānota svētku un 
pasākumu organizēšana: gadskārtu svinības, valsts, kultūrvēsturiskie un tradicionālie svētki, 
koncerti, izglītojošie un izklaides pasākumi ar mērķi veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, 
izplatību un pieejamību, kā arī kultūrprogrammas apmaiņu. Tā kā epidemioloģiskā situācija 
valstī un pulcēšanās ierobežojumi nepieļāva daudzu plānoto kultūras pasākumu norisi 
klātienē, liela daļa aktivitāšu līdz galam vai vispār nenotika. 

Gads iesākās ar Latgales atbrīvošanas simtgades svinībām Daugavpilī, kuru ietvaros 
notikušas vairākas aktivitātes VN: izstāde “Francijas un sabiedroto ieguldījums cīņā par 
Latvijas neatkarību. 1918. – 1921.” un  koncertuzvedums  “1920.g. Latgales atbrīvošana 
Daugavpilī”. Sarīkoti vairāki profesionālās mūzikas koncerti sadarbībā ar VSIA “Latvijas 
koncerti” un Francijas institūtu Latvijā:  Koncerts “Rachmaninoff Plays Jazz”, Jérémie Piazza 
& Journal Intime PLAYTIMĒ, Silvēns RIFLĒ ar programmu TRUBADŪRI. Izskanējuši vairāki 
muzikālie projekti 2019.gadā atklātajā AKORDĒONA KRODZIŅĀ:  džeza vakars “Mīlestībai…”, 
romantiskās mūzikas vakars “Viss par mīlestību…”. Notika ikgadējais projekts “Muzikālais 
augusts Daugavpilī 2020” ar brīvdabas koncertiem mēneša ceturtdienās: Franču mūzikas 
skaņās…, Viss par mīlestību…, Tikai tango…, Jazz, Jazz, Jazz… 
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2020.gada 6. augustā Vienības namā durvis atvērusi jauna kultūrtelpa – TRADĪCIJU 
MĀJA. Tās izveides misija ir tradicionālās kultūras vērtību popularizēšana, saglabāšana un 
nodošana nākamajām paaudzēm. Tradīciju mājā, praktiski darbojoties, piedaloties 
meistardarbnīcās un nodarbībās, var izzināt latviešu tautas tradīcijas. Tur tiks svinēti 
tradicionālo gadskārtu svētki, rīkotas amatniecības darbnīcas, tautas mūzikas instrumentu 
spēles apmācība un notiks saspēle ar citiem tautas muzikantiem, notiks semināri par latviešu 
tradicionālajiem svētkiem, godiem, spēlēm, rotaļām, dančiem, tradicionālo danču vakari, 
sarunu vakari un diskusijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un 
pārmantošanu.  

Vienības nama filiāle “Forštates kultūras nams” organizēja “Pagalma svētkus” vienā 
no jaunās Forštates aprīkotajiem pagalmiem. Tā ietvaros notika mūzikas grupu, solistu un 
deju kolektīvu koncerts, atrakcijas un konkursi ģimenēm ar bērniem. 

Tika sagatavoti un iesniegti projekti Valsts Kultūrkapitāla fonda kārtējās un 
mērķprogrammās. Finansiāli atbalstīts  projekts “Tradicionālo prasmju nodošanas 
pasākumu cikls Daugavpilī” ar mērķi noorganizēt tradicionālo prasmju un iemaņu nodošanas 
pasākumu ciklu Tradīciju mājā Daugavpilī: 

1) “No kamola līdz audeklam” – Dainas Kraukles lasījumi “Dienvidlatgalē austās 
segas”; praktiskās nodarbības “Aušanas pamati” audējas Daces Teivānes vadībā;  Daces 
Teivānes austo jostu  izstāde. 

2) “Pūra lāde” – Intas Viļumas lasījumi ar demonstrējumiem “Latgales līgavas pūrs”, 
pasākums “Pūra lādes vēdināšana” ar kāzu stāstiem un folkloras kopu sadziedāšanos.  

3) “Maizes ceļš” – Goda saimnieces Vijas Kudiņas interaktīvā nodarbība “No grauda 
līdz kukulītim”. Kulinārā mantojuma – rudzu maizes cepšanas meistarklase. Maizes cepēju 
pieredzes un iedvesmas stāstu apmaiņas vakars. 

4) “Piena vārdi” – filozofes Baibas Felces lasījumi par govs, piena simboliku un nozīmi 
latviešu tautas folklorā. Kulinārā mantojuma – sviesta, biezpiena, siera pagatavošanas 
meistarklase. Pasākums  “Sviesta kulšana” dziesmās un dančos. 

Projekta ietvaros paredzēts noorganizēt foto izstādi par latviešu tradicionālo 
dzīvesveidu 20.gadsimta sākumā un mūsdienās,  atainojot mainīgo un zūdošo sadzīves un 
kultūras realitāti. Tā kā vairāki pasākumi projekta ietvaros tika pilnībā saplānoti un norises 
gaita sagatavota, bet epidemioloģiskās situācijas dēļ tie nevarēja notikt, projekta realizācija 
turpināsies 2021.gadā.  

“Latgales kultūras programmā 2020” atbalstīti 2 projekti:  
1. Grāmatas “Visu var paspēt. Silva Linarte 21.gadsimta ainavā” I posms, manuskripts 

(Dainis Īvāns). Publicistiska eseja par ainavu gleznotāju, kādreizējo Daugavpils galveno 
mākslinieci Silvu Linarti (1939 – 2018).  

2. “Latgales folkloras skola  2020” – jau 7 gadu garumā rudens periodā tiek organizēts 
nodarbību cikls “Latgales Folkloras skola”, turklāt šāda veida aktivitāšu aktualitāti un 
nepieciešamību pierāda arī dalībnieku skaits, tajā piedalās aptuveni 40 interesenti, tajā 
skaitā daudzu pašdarbības kolektīvu vadītāji, kuri pēc tam nodod zināšanas savu kolektīvu 
dalībniekiem, kā arī bērnudārzu audzinātāji un skolotāji u.c. interesenti, kas darbojas 
folkloras grupās.  

2020.gadā tika turpināts darbs pie projekta “Daugavpils un Vitebska: kultūras 
sadarbība un attīstība II”, kas tiek realizēts Ēiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros 
sadarbībā ar Valsts iestādi “Kultūras centrs „Vitebska”” (Baltkrievija) un sagatavots Granta 
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līgums augstāk minētās programmas III konkursā atbalstītajam projektam “Pārmaiņu upe: 
Daugava - Dvina” sadarbībā ar  Valsts iestādi “Kultūrvēsturiskais komplekss “Zelta gredzens 
“Dvina”” (Vitebska, Baltkrievija).  

Atbalstītas vairākas VN māksliniecisko kolektīvu aktivitātes: koru koncerts “Tici sev”, 
VPDK koncerts “Saime draugu lokā”, TMA “Rakari” un BDK “Pienupīte” koncerts, DA 
“Laismeņa” koncerts “Vysi muni gosti beja”, Saulgriežu sadziedāšanās ar FK “Svātra”, 
Akordeona mūzikas koncerts “Tā tam būt” (“Maktub”), VIĒNĪBAS NAMS – EKMD 2020.gada 
objekts Daugavpilī tēmā “Būvkultūra”, PO “Daugava”, kora “Daugava” un solistu: LNOB soliste 
Ilona Bagele un Dainis Skutelis koncerts, kā arī vairāki sadraudzības koncerti un festivāli 
citviet Latvijā un Lietuvā: VPDK “Saime” un “Laismeņa”  koncertā “21 solis pavasarī” Ogrē, 
BVS “Pērlītes” konkursā “No baroka līdz rokam” un populārās mūzikas jauno vokālistu 
konkursā “Zelta balss – 2020”. VA “Retro” labdarības koncerti sociālās aprūpes centrā 
Daugavpilī un Kalupē. 

Pārskata gadā sagatavotas un atskaņotas profesionālo orķestru programmas: 
“Daugavpils Sinfonietta” un solistu koncerts “Dzimuši Daugavpilī”, “Daugavpils Sinfonietta” 
programmā “Vīrietis un sieviete”, PO “Daugava”, JK “Daugava skaņdarbi “Muzikālās Bankas” 
noslēguma koncertā. 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 
piedāvāja Daugavpils novada kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, kuras varēja iepazīt arī 
ar audiogida palīdzību.  

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 99 896 muzeja priekšmeti. 2020.gadā muzejam svarīgs notikums bija tā akreditācija uz 
pieciem gadiem. Izstrādātajā „DNMM darbības stratēģijā 2020. – 2024.gadam” tika noteikti 
prioritārie muzeja attīstības virzieni, lai nodrošinātu muzeja profesionālu un ilgtspējīgu 
darbību atbilstoši muzeja misijai, darbības mērķiem un uzdevumiem. Muzejs tika akreditēts 
līdz 2025.gada 27.decembrim un izsniegtā Akreditācijas apliecība, ir apliecinājums valsts 
atzīta muzeja darbībai. 

Aizvadītajā gadā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī, Covid-19 izplatību 
ierobežojošie pasākumi un sanitārā protokola ievērošana periodiski ienesa izmaiņas muzeja 
darba organizācijā un darbinieku darba režīmā. Neskatoties uz Covid-19 krīzi, kopīgiem 
spēkiem Daugavpilī izdevās radīt patriotisma un svētku noskaņas. Tika sekmēts sabiedrības 
patriotisms, organizējot vairākus pasākumus: Komunistiskā terora upuru piemiņas dienu,   
Lāčplēša dienu (šoreiz muzejā saņemto sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija notika 
skolās, kur tajā piedalījās 4000 audzēkņi un pedagogi). Tika izveidoti divi video materiāli 
pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem, kuros tika skaidrota Lāčplēša dienas vēsture un 
ceļš līdz Latvijas Republikas neatkarībai. Video materiāli tika publicēti muzeja Youtube.com 
profilā un izsūtīti pilsētas izglītības iestādēm. Nedēļas laikā video skatīti gandrīz 2000 reizes.  

Pārskata periodā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un tā 
struktūrvienībā Daugavpils Māla mākslas centrā, ņemot vērā īpašos apstākļus,  speciālisti 
novadīja 41 ekskursiju, 71 interaktīvas izglītojošas programmas skolēniem formālās 
izglītības ietvaros un 3 interaktīvās programmas pieaugušajiem mūžizglītības ietvaros, 
nolasīja 1 lekciju un 2 ziņojumus, pavisam organizēja 38 pasākumus. Piedaloties Ģimenes 
dienās, interaktīvās izglītojošās programmās un radošās darbnīcās, muzejā bija iespēja 
izglītoties arī neformālā vidē - moderni aprīkotā telpā.  
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2020.gada laikā muzejā un centrā varēja apskatīt 29 izstādes. Ārpus muzeja 
eksponētas 4 izstādes. Vērienīgākās muzeja organizētās izstādes : 
• Daugavpils ma kslinieku Grigorija Mihejeva (1957.-2019.) glezniecī bas izsta de 

"Piemin a", Leonī da Baulina (1945–2002) darbu retrospektī va izsta de ”Genesis”; 
• c etru pasaules kontinentu tautu tradiciona lo cepuru un galvassegu kolekcijas izsta de 

“Cepures pasaule”; 
• Daugavpils reg iona ma kslinieku asocia cijas pavasara izsta de „Skatiens”; 
• Latvijas Naciona la  ma kslas muzeja kra juma izsta de “Rados ais tande ms: Romans Suta 

(1896-1944) un Aleksandra Bel cova (1892-1981)” ar divu spilgtu personī bu Latvijas 
ma kslas ve sture  – klasiska  modernisma perioda pa rsta vju darbiem;  

• „Veltī jums leg enda rajai Latgales kordirig entei Tere zei Brokai”; 
• „Ja zepa Pī goz n a balva Latvijas ainavu glezniecī ba  2020.gada ”; 
• Ja n a Anman a darbu izsta de “Ar DIĒVA zī mi plauksta ”; 
• stikla un a das interjera dekoru no muzeja kra juma izsta de „Tik daz a di/KOPA ”; 
• muzeja kra juma izsta de „Padomju laika dzī voklī ”, kura  apskata mi 1960.-1970.gadu 

interjera un sadzī ves prieks meti; 
• Ēiropas kultu ras mantojuma dienu ietvaros atkla ta cel ojos a  izsta de "Dzelzcel s  

Daugavpilī  - 160”;  
Martā atzīmējot 130. dzimšanas dienu mūsu slavenajam novadniekam Solomonam 

Mihoelsam (1890-1948.), ar iestudējumu “S. Mihoelss – ģēnijs no Dvinskas”, muzejā uzstājās 
Daugavpils Tautas teātris “Iskateļ”. Muzejs veiksmīgi piedalījās valsts simtgades iniciatīvā 
„Latvijas Skolas soma”, kuras ietvaros arī Daugavpilī skolēni bieži apmeklēja muzeju.  

2020.gadā Muzejs aktīvi attīstīja digitālo komunikāciju – tika izveidoti muzeja 
Instagram un YouTube konti, kas deva vēl plašāku iespēju iepazīties ar muzeja aktivitātēm.  

Gatavojoties Daugavpils 745.gadu jubilejai tika izveidotas 2 jaunas ceļojošā izstādes - 
“Daugavpils laiku lokos” un “Daugavpils +25+5”, kurā apkopoti pilsētas dzīves spilgtākie 
mirkļi kopš Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas un tiešsaistes aktivitātes. Muzeja 
mājas lapā www.dnmm.lv, kā arī muzeja Facebook.com un YouTube.com bija pieejama 
virtuālā radošā nodarbība „Radi pilsētai” un virtuālā izstāde „Muzeja dārgumi”. Arī turpmāk 
komunikācijai ar sabiedrību vairāk tika izmantotas virtuālās aktivitātes. Laikā, kad muzejs 
apmeklētājiem nebija pieejams, tika “virtualizēts” kvalitatīvs saturs un piedāvāts virtuāls 
ieskats muzeja ekspozīcijā, krājuma izstādēs un jaunatvērtajās izstādēs.  

Ievērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu un tai sekojošos pandēmijas Covid-19 
ierobežojumus, 2020.gadā muzejs bija pieejams tikai 277 dienas, kopumā muzeja un tā 
struktūrvienību aktivitātes ir apmeklēja 14 tūkst. cilvēku. 

Pārskata gada laikā turpinājās darbs pie muzeja jaunā vizuālā tēla izveides un jauna 
tūrisma produkta izstrādes. Atbilstoši iecerei, turpinot infrastruktūras modernizāciju, 
2020.gadā noslēgtā līguma „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa 
pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrāde” ietvaros veikta būvprojekta 
izstrāde minimālā sastāvā un saņemta būvatļauja. Pētnieciskā darba galvenā prioritāte bija 
muzeja jaunās ekspozīcijas “Ceļš. Mājas. Lūgšana.” tematiskā plāna izstrāde.  

Lai uzturētu un saglabātu muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru, veikts 
muzeja piebūves - krājuma glabātuves dakstiņu jumta seguma un cinkotā skārda daļas 
remonts un muzeja vēsturiskās ēkas akmens žoga kosmētiskais remonts.   

 Tautas lietišķās mākslas studijas „Latgale” un “Klūga” piedalījās dažādos lokāla, valsts 
un starptautiska mēroga kultūras dzīves notikumos: tautas lietišķās mākslas un citādās 
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izstādēs, gadatirgos, mūzikas un mākslas festivālos. 2020.gadā abas Daugavpilī dibinātās - 
TLMS “Latgale” un “Klūga” atzīmēja savu 40. pastāvēšanas gadadienu. Abu studiju 
dalībniekus raksturo radošums un izcilas amata prasmes. Muzeja mājaslapā www.dnmm.lv, 
kā arī centra Facebook.com un YouTube.com lapās bija pieejama virtuālā keramikas izstāde 
“TLMS “Latgale”” un podnieku amata paraugdemonstrējumu video “Māls podnieku rokās”. 

2020.gadā Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” svarīgākais 
saimnieciskais notikums bija būvprojekta “Kultūras pils apmeklētāju sanitāro mezglu 
atjaunošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī” pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā 
8.septembrī. Būvprojekta realizācijas gaitā tika veikti vispārceltniecības darbi, vieglo 
starpsienu un iekšdurvju maiņa, iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas uzlabošana, 
iekšējie apdares darbi, santehnikas nomaiņa. 

Pāsrakata gadā notika būvdarbi Kultūras pils sporta zālē – tika veikta palīgtelpu 
pārbūve un remonts, uzbūvētas jaunas dušas telpas, sauna, sanitārais mezgls, zālē atjaunots 
parketa pārklājums, uzstādīti jauni gaismekļi, ventilācija, atjaunotas tribīnes. Sporta zāles 
renovācija nodrošinās sportistiem komfortablu vidi treniņu procesā un sacensību laikā. 
Sporta zāle ir piemērota pilsētas, nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību norisei.  

2020.gadā bija paredzēts rīkot vairākus pasākumus, kurus Covid-19 sitācijas dēļ bija 
jāpārceļ uz 2021.gadu vai jāatceļ vispār. Kultūras pils pārskata gadā nodrošināja telpas 
Daugavpils pilsētas nacionālo biedrību, sporta un kultūras iestāžu, kā arī komerciālo 
koncertu un pasākumu organizēšanai laikā, kad tie tika atļauti. 

Ik gadu Poļu kultūras centrs (turpmāk – PKC) rīko daudzveidīgus kultūras 
pasākumus dažādām auditorijām ar mērķi izcelt un popularizēt poļu kultūras vērtības un 
padarīt tās pieejamas mūsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Centrs aktīvi iesaistās un arī 
pats realizē dažādu mērogu projektus - gan vietējos, gan reģionālos, gan arī starptautiskos.  

2020.gads bija notikumiem bagāts – tika realizētas daudzas ieceres un projekti. 
Jāatzīmē, ka PKC visu laiku pilnveidojas, attīstās un atrod jaunas nišas, kuras būtu 
interesantas sabiedrībai. 2020.gadā februārī norisinājās X Starptautiskais jaunatnes poļu 
garīgās dziesmas festivāls, kas Daugavpilī pulcēja poļu vokālos ansambļus un korus no 
Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Kā ierasts, festivāla ietvaros tā dalībnieki uzstājās 
mūsu pilsētas un Krāslavas baznīcās. 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 svinētas ne tikai 
Ārzemēs dzīvojošo poļu diena un Polijas konstitūcijas diena, bet arī Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Covid-19 ierobežojumu dēļ tika liegta iespēja 
klātienē svinēt šos svētkus, tāpēc kā alternatīvu PKC organizēja akciju «Maija svētki online», 
kā arī auto braucienu pa Varšavas ielu. 

2020.gadā, kad tas tika atļauts, tika organizēti arī vairāki pasākumi bērniem un 
jauniešiem: Poļu nama pagalmiņā pasākums "Dziedošais pagalmiņš", Latgales kampaņas 
100-gadei veltīts velorallijs, pasākums jauniešiem no Daugavpils un Krāslavas ar nosaukumu 
„Vasaras brīvdienas atceroties”, „Burkānu svētki” pirmsskolas vecuma bērniem, Qwest, kas 
saistīts ar Karola Vojtilas (Jāņa Pāvila II) 100. dzimšanas dienu, daiļlasīšanas konkurss 
"Tēvzeme ir katrā mūsu vārdā".   

Novembrī, saistībā ar infekcijas Covid-19 ierobežojumiem, ieplānotajās aktivitātēs 
tika ieviestas izmaiņas. Tomēr, neskatoties uz Covid-19 izplatīšanos un ieviestajiem 
pulcēšanās ierobežojumiem, mūsu pilsētas poļiem izdevās radīt svētku gaisotni. Novembrī 
notika dievkalpojums par godu Tēvzemei, akcija „Niepodległa do Hymnu”, Brīvības parkā tika 
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atklāts piemineklis Daugavpils ofensīvas virspavēlniecībai – Latgales kampaņas 
virspavēlniekiem: maršalam Juzefam Pilsudskim, ģenerālim Ēdvardam Ridzs-Smiglijam, 
ģenerālim Jānim Balodim un ģenerālim Pēterim Radziņam, PKC galerijā bija skatāma 
patriotiska rakstura izstāde "Par mūsu un jūsu brīvību", centra Facebook lapā ir apskatāms 
patriotisko dziesmu koncerts, kas veltīts Polijas un Latvijas Neatkarības svētkiem, savukārt 
ar tēmturi  #polskieslady PKC jaunieši aicināja savus sekotājus visā valstī ar Polijas un 
Latvijas karogiem doties savās pilsētās uz poļiem veltītām piemiņas vietām. Izaicinājumā 
piedalījās poļi no Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Jēkabpils un Liepājas. Akcijai pievienojās arī 
Polijas Republikas vēstniecība Rīgā. 

PKC 2020.gadā tika organizēti arī tradicionālie pasākumi: Jaungada balle (janvāris), 
Treknā ceturtdiena (februāris), bet Mikołajki jeb Svētā Mikolaja diena un Ziemassvētku 
pasākumi un koncerti (decembris) notika video formātā. 

Sakarā ar to, ka 2020.gads Polijā ir pasludināts par sv. Jāņa Pāvila II gadu, īpašu vietu 
PKC darbībā ieņēma pasākumi, kas ir saistīti ar Romas pāvestu Jāni Pāvilu II. Pieminot Karola 
Vojtilas 100. dzimšanas dienu, 2020.gada 18. maijā PKC galerijā bija iespēja apskatīt 
biogrāfisko izstādi „Karols Vojtila. Dzimšana”. Kultūras centra radošās komandas ir 
sagatavojušas arī vairākus video ar pāvesta dzejoļiem, kas tulkoti latviešu valodā, kā arī 
dziesmām, kas veltītas Lielā Poļa 100.gadadienai.  

Aktīvi pasākumos Daugavpilī un Latvijā iesaistījās PKC radošie kolektīvi: Muzikālā 
augusta koncertā "TIKAI TANGO..." piedalījās centra vokālais ansamblis "Barwy Daugawy"; 
1. oktobrī, Starptautiskajā Senioru dienā, visus cienījamā vecuma pilsētniekus sveica jauktais 
koris "Promieņ" un vokālais ansambļis “Barwy Daugawy”, Tautas deju kolektīvs (TDK) 
„Kukulečka” ar savu koncertprogrammu uzstājās Poļu Kultūras Festivālā Pasienē 
(septembris), kā arī piedalījās dziesminieka Kārļa Kazāka programmā «Dzirdi balsis ar Kārli 
Kazāku».  

PKC teātra grupa "Smaidošā varavīksne" Milenas Savkinas vadībā šī gada pavasarī 
piedalījās "Patria Nostra" fonda vēsturiskajā konkursā "Patria Nostra", kur Daugavpils poļu 
jaunatnes darbs tika augsti novērtēts un kolektīvam "Smaidošā varavīksne" tika piešķirta 
sestā vieta. Kopumā konkursā piedalījās ap 80 komandām no 20 valstīm. 

Ik mēnesi PKC izstāžu zālē  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. 2020.gada laikā notika 9 
dažādu tematiku izstādes. Savukārt apmeklētāju skaits, salīdzinot ar tā paša perioda 
iepriekšējo gadu, ierobežojumu dēļ ir būtiski samazinājies. 
 2020.gadā Krievu kultūras centrs (turpmāk – KKC) organizēja vairāk nekā 30 
kultūras pasākumus. To vidū bija folkloras svētki, festivāli, svinīgie un svētku pasākumi, 
koncerti, atpūtas vakari, tematiskie pasākumi bērniem un pieaugušajiem, radošās tikšanās, 
grāmatu un mākslas izstādes, ārvalstu viesu uzņemšana Krievu namā un ekskursiju vadīšana. 
Pārskata gadā KKC pasākumos piedalījās aptuveni 6500 pilsētas un novada iedzīvotāji, kā arī 
pilsētas viesi. Covid-19 pandēmijas apstākļos daži plānotie pasākumi nenotika un daži notika 
tiešsaistē. 

KKC lielākie pasākumi 2020.gadā: 
- Folkloras koncerts “Svjatos nije potes ki”  
- Krievu tautas sve tki “Plas a  Masl enica” 
- Sla vu tautas sve tki “Osen ini” 
- Koncerts veltī ts folkloras ansambl a “Slavjanka” 30.gadadienai  
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Pārskata gadā KKC organizēja arī jaunus projektus, piemēram, meistarklasi 
“Ziemassvētku riņķa dejas” centra “Priedīte” audzēkņiem, muzikāli literāro vakaru, virtuālo 
ceļojumu pa Dinaburgas pili un Centrālo Dvinskas laukumu XX gadsimta sākumā. Notika arī 
jauniešu deju kolektīva “Uzori” izlaiduma balle, tika rīkotas dzejas dienas, bērnu vasaras 
nometne “Pasaku sēta”. Tika rīkota labdarības akcija, kas veltīta brīvprātīgo kustības 
“Dobriņa” 5.gadadienai, tapa Josifa Brodska 80.gadadienai veltīta muzikāli literāra 
kompozīcija “Ziemassvētku romance”. KKC 2020.gadā sarīkoja 6 konkursus bērniem un 
ģimenēm, kuros piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no Daugavpils, Rēzeknes un 
Lielbritānijas. Pārskata gadā KKC radošie kolektīvi piedalījās koncertos, festivālos, konkursos 
Daugavpilī un Daugavpils novadā. Radošajiem kolektīviem tika iegādāti jauni koncertu tērpi, 
bet KKC saimniecības vajadzībām tika atjaunota centra materiāltehniskā bāze. 2020.gadā 
tika veikts kosmētiskais remonts divos kabinetos, foajē, garderobē un divos sanmezglos. Visi 
ēkas logi tika nokrāsoti no ārpuses, bet dārzā tika izremontēti soli.  
 Krievu kultūras centrā bija atvērtas 9 pastāvīgās ekspozīcijas, centra darbinieki 
turpināji pētniecības darbu un dokumentālo materiālu vākšanu vēstures ekspozīcijai. Tika 
papildināta mākslinieka P.Hudobčonoka darbu kolekcija un izveidota jauna ekspozīcija 
“Pasaku istaba”. Turpinot KKC izdevniecības darbību, 2020.gadā tika izdota brošūra, kas 
veltīta folkloras ansambļa “Slavjanka” 30.gadadienai. Sadarbībā ar Latvijas Preizticīgās 
baznīcas Daugavpils-Rēzeknes diecēzes Daugavpils apriņķa mācītājiem un ar Daugavpils 
Universitātes un Latviešu biedrības atbalstu tika organizēta Jersikas Ēvaņģēlija 
750.gadadienai veltīta zinātniskā konference. 
 Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 izplatības ierobežošanai, 
apmeklētāju skaits samazinājās. Pārskata periodā KKC ekspozīcijas apmeklēja ap 600 
cilvēkiem, starp tiem bija Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, tūristi no ASV, Lietuvas, 
Krievijas un Polijas. 

Pārskata periodā Baltkrievu kultūras centrs (turpmāk – BKC) organizēja vairāk kā 
60 kultūras masu pasākumus, kā arī centra radošie kolektīvi un štata darbinieki piedalījās 
vairāk nekā 50 pasākumos un festivālos Daugavpilī, Latvijā un Lietuvā. 2020.gadā notika I 
Straptautiskā konference “Baltkrievu lasījumi: Valoda. Grāmata. Izglītība”, kurā piedalījās 
zinātnieki un pērnieki no Latvijas un Baltkrievijas. BKC rīkoja tautas svētkus “Baltkrievu 
Kupalle” tiešsaistes režīmā, Baltkrievu kultūras dienas Daugavpilī un deju ansambļa “Ļanok” 
dibināšanas 20.gadadienai veltītu jubilejas koncertu, kā arī notika X Starptautiskais tautas 
kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”, kas notika tiešsaistes režīmā. 

BKC kopumā apmeklēja 4000 Daugavpils un novada iedzīvotāji, kā arī Latvijas, 
Baltkrievijas un ārzemju tūristi. Statistika pēc pasākumu un apmeklētāju rādījumiem ir 
mazāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Covid-19 dēļ ieviestie ierobežojumi lika pārskatīt 
iestādes plānus un mainīt pasākumu formātu, aktīvi izmantojot video un apgūstot tiešsaistes 
pasākumu norises platformas, organizēt radošo kolektīvu mēģinājumus attālinātā režīmā, 
izmantojot ZOOM, Whatsapp u.c. platformas, atvērt BKC kontus populāros interneta tīklos: 
FACĒBOOK, INSTAGRAM, YouTube, kur ievērojami palielinājās skatītāju skaits, kuri 
iepazinās ar BKC darbību un aktivitātēm tiešsaistē.  

Gada laikā tika izplatītas vairāk nekā 100 preses relīzes un intervijas par BKC darbību 
un pasākumiem, kuras bija publicētas Latvijā un Baltkrievijā. 2020.gadā BKC darbība tika 
atzīmēta ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes Atzinības rakstu, diplomu par 
uzvaru Baltkrievu Republikas Kultūras ministrijas un Republikāņu nacionālo kultūru centra 
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rīkotajā projektu konkursā “Kultūra”, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī 
Goda rakstu un Pateicību. 

4.2.2. SPORTS 

Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde ir pašvaldības budžeta iestāde, kura realizē 
sporta attīstību pilsētā un ir atbildīga par sporta infrastruktūru un lokālās sporta 
programmas īstenošanu pašvaldībā. 

Daugavpils sporta dzīve ir ļoti daudzveidīga. 2020.gadā vairāki pilsētas sportisti un 
komandas sasniedza augstvērtīgus rezultātus ne tikai Latvijas, bet arī vispasaules mērogā. 
Turpinājās darbs pie sporta bāzu attīstības, tika rīkotas treniņnometnes jaunajiem 
sportistiem, organizēti pilsētas čempionāti vairākos sporta veidos, tika veikts aktīvs darbs 
pie tautas sporta attīstības un iedzīvotāju piesaistes veselīgam dzīvesveidam. Diemžēl savas 
korekcijas gada garumā ieviesa pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi, kas neļāva aizvadīt 
vairākus pasākumus, sadragāja sportistu treniņprocesu. Tomēr, ievērojot visas 
epidemioloģiskas drošības normas, sportisti spēja pārkārtot savu treniņprocesu un sasniegt 
sezonas mērķus, savukārt pasākumu organizatori spējuši organizēt pasākumus, pielāgojoties 
jauniem apstākļiem. 

2020.gadā 182 Daugavpils sportisti piedalījās 63 sacensībās un treniņu nometnēs 
ārzemēs un 743 sportisti piedalījās 97 Latvijas sporta sacensībās un treniņu nometnēs. 
 

Daugavpils sportistu rezultāti 2020.gadā 
(Datu avots: Sporta pārvalde) 

 
Daugavpils sportistu labākie rezultāti  

Anastasija Grigorjeva 
  

2.vieta Pasaules kausā cīņā 

Andžejs Ļebedevs 
  

2.vieta Ēiropas pāru čempionātā spīdvejā 

Oļegs Mihailovs 

  

2.vieta Ēiropas pāru čempionātā spīdvejā 

3.vieta Pasaules čempionātā spīdvejā junioriem U21 

3.vieta Eiropas čempionātā komandām U21 

Ernests Matjušonoks 

  

2.vieta Ēiropas kausa izcīņa spīdvejā pāriem U19 

3.vieta Ēiropas čempionātā komandām U21 

Jevgēnijs Kostigovs 
  

2.vieta Ēiropas pāru čempionātā spīdvejā 

Žanna Cvečkovska 
  

2.vieta Eiropas čempionātā iekštelpu airēšanā 
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Daugavpils sportistu labākie rezultāti  

2.vieta Pasaules čempionātā iekštelpu airēšanā 

FC 
Lokomotiv/Daugavpils   

1.vieta Futbola 1.līgā, 4,vieta telpu futbola virslīgā 

Veterānu futbola 
komanda "Daugavpils" 

  

1.vieta Latvijas veterānu čempionātā 

Basketbola komanda 
"Daugavpils 

Universitāte"   

3.vieta Douglas basketbola līgā Starptautiskajā divīzijā 

Alans Amirovs 
  

8.vieta Pasaules kausā brīvajā cīņā 

Anastasija Kravčenoka  
  

9.vieta Ēiropas čempionātā pludmales volejbolā 

Deniss Vasiļjevs 
  

6.vieta Ēiropas čempionātā daiļslidošanā 

Olga Svirska 
  

11.vieta Ēiropas čempionātā airēšanā 

 
2020.gada laikā 3 pilsētas komandas spēlēja virslīgās. “BFC Daugavpils” spēlēja 

Futbola virslīgā (8.vieta), “FC Lokomotiv Daugavpils” spēlēja telpu Futbola virslīgā (4.vieta), 
kā arī HK “Dinaburga” 2020.gadā ieguva 6.vietu Latvijas hokeja virslīgā. Volejbola komanda 
“Ēzerzeme” izcīnīja 1.vietu Latvijas nacionālajā līgā, savukārt sieviešu volejbola komanda 
“miLATss” spēlēja Baltijas līgā (5.vieta). Daugavpils Universitātes komanda izcīnīja 3.vietu 
Douglas basketbola līgā starptautiskajā divīzijā. 2020.gadā uzvarot Latvijas futbola 1. līgā 
futbola komanda FC Lokomotiv Daugavpils izcīnīja tiesības 2021.gadā startēt Latvijas futbola 
virslīgā. 

Daugavpilī ļoti aktīvi ir sporta veterāni. 2020.gadā notika 57. veterānu sporta spēles, 
ko organizē Latvijas Sporta veterānu savienība. Daugavpils pilsēta kopvērtējumā ieguva 
2.vietu. Ļoti veiksmīgi starti daugavpiliešiem bija volejbolā, futbolā un peldēšanā. 

Sporta pārvaldes rīkotajās 2020.gada slēgta tipa sporta nometnēs, kas paredzētas 
sporta skolu audzēkņiem, kopā 6 dienās nometnēs piedalījās – 388 bērni un 5 diennakts 
nometnēs 365 sportisti. Kopumā 2020.gadā sporta nometnēs piedalījās 753 sporta skolas 
audzēkņi. 

 
Nometnes 

Nosaukums  
Dalībnieku skaits  Nometņu skaits 

2020 2020 
Dienas 388 6 

Diennakts 365 5 

 
Sporta pārvalde 2020.gadā organizēja 10 pilsētas čempionātus 10 sporta veidos. 
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Daugavpils pilsētas čempionāti 
(Datu avots: Sporta pārvalde) 

MĒNESIS PASĀKUMS DALĪBNIEKU SKAITS 

FEBRUĀRIS 
Daugavpils pilsētas čempionāts peldēšanā 100 

Daugavpils pilsētas čempionāts telpu 
futbolā 

8 komandas/200 dalībnieki 

JŪNIJS 
Daugavpils pilsētas čempionāts ložu un 

pneimatiskajā šaušanā 
80 

AUGUSTS 

Daugavpils pilsētas čempionāts ielu 
basketbolā (3 posmi) 

200 

Daugavpils pilsētas čempionāts 
pludmales volejbolā (3 posmi) 

150 

Daugavpils sprinta orientēšanās 
čempionāts 

75 

Daugavpils pilsētas čempionāts hokejā 21 komanda /525 dalībnieki 

SEPTEMBRIS 

Daugavpils pilsētas čempionāts 7x7 
futbolā 

8 komandas/200 dalībnieki 

Daugavpils pilsētas čempionāts 64 
lauciņu dambretē 

50 

Daugavpils čempionāts basketbolā 
sievietēm 

6 komandas/90 dalībnieki 

Daugavpilī arvien populārāks kļūst tautas sports. Tā attīstībai un popularizēšanai 
Sporta pārvalde turpina organizēt un atbalstīt dažādus sporta pasākumus. Kopumā 
2020.gada laikā tika organizēti 9 pasākumi. Tie ir gan tradicionāli sporta pasākumi ar senu 
vēsturi, tādi kā skrējiens “Daugavpils-Mežciems”, “Jaungada skrējiens”, “Sieviešu dienas 
sacensības hokejā”, gan par jaunu tradīciju kļuvušie pasākumi “Sniega diena” un “Nakts 
Peldējums”. 

Sporta pārvaldes organizētie pasākumi 2020.gadā 
(Datu avots: Sporta pārvalde) 

Nr.p.k Nosaukums 

komandas/ 
dalībnieku skaits 

2020 

1 Sporta laureāts 2019 61 nomin. 
2 Ziemas sporta diena 150 dalībnieki 
3 Sieviešu dienas hokeja turnīrs 6 komandas 
4 Skriešanas akcija "745 km manai pilsētai" 511 dalībnieki 
5 Daugavpils Pašvaldības sporta spēles 9 komandas 
6 55.skrējiens "Daugavpils-Mežciems" 740 dalībnieki 
7 Nakts Peldējums 98 dalībnieki 
8 Kustību spēle "Daugavpils Sporto" 150 dalībnieki 
9 Jaungada skrējiens 1025 dalībnieki 

 
Sporta pārvalde turpināja līdzfinansēt un atbalstīt Daugavpils un Latvijas sporta klubu 

un federāciju organizētus sporta pasākumus un sacensības. 2020.gadā finansiālais atbalsts 
tika piešķirts 44 biedrībām 58 pasākumu organizēšanai. Tika organizēti vairāki sporta 
pasākumi, bet diemžēl Covid-19 pandēmijas dēļ notika ne visi ieplānotie pasākumi. 
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2020.gadā nepārtraukti tika veikti tekošie saimnieciskie un remonta darbi sporta 
bāzēs, lai uzturētu tās labā stāvoklī.  

Nākamajā pārskata gadā tiek plānoti pilsētas čempionāti futbolā, volejbolā, pludmales 
volejbolā, hokejā, basketbolā, orientēšanās, vieglatlētikā, makšķerēšanā, šaušanā, slēpošanā, 
peldēšanā, svarcelšanā, dambretē. Jau kārtējo gadu Daugavpilī tiek plānots rīkot 
starptautisko turnīru taekvondo “Astankov Cup”, starptautisko turnīru sambo cīņā 
"Daugavpils SAMBO Open", starptautisko sporta meistaru brāļu Krupeņinu piemiņas turnīru 
grieķu – romiešu cīņā, starptautisko veterānu F.Vilcāna piemiņas kausu volejbolā, 
starptautisko Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīru boksā, starptautisko 
karatē čempionātu "Daugavpils Fortress", starptautisko H.Silova turnīru augstlēkšanā.  
Daugavpilī tiek plānots uzņemt Latvijas Drifta čempionātu, CĒV Ēiropas zelta līgas spēles 
vīriešiem un 2021.gada CĒV Ēiropas sudraba līgas spēles sievietēm, kā arī U19 Pasaules 
kausa izcīnu basketbolā jauniešiem. Pilsētas tautas sporta attīstībai jau piekto gadu tiek 
plānots organizēt Daugavpils pusmaratona skrējienu, vēsturisko skrējienu „Daugavpils – 
Mežciems”, Sniega dienu, Sieviešu dienas hokeja sacensības, Daugavpils ģimenes sporta 
festivālu, Ēiropas sporta nedēļu, Jaungada skrējienu. 

 

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 aizsardzības jomas budžeta izdevumi pēdējo septiņu gadu laikā pakāpeniski 
palielinājušies, 2020.gadā tiem esot par 90% lielākiem salīdzinot ar 2014.gadu. Salīdzinot 
pašvaldības budžeta izdevumu sociāliem pabalstiem izmaiņas pa gadiem, kopumā redzams, 
ka tie saglabājas vienmērīgā līmenī, lai gan sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits ir bijis 
mainīgs, taču kopumā ar pieaugošu tendenci. Pārējā budžeta daļa tiek izlietota Sociālā 
dienesta un tā struktūrvienību uzturēšana, tai skaitā sociālo pakalpojumu sniegšanai 
(skat.4.3.1.att.) 

 
4.3.1.att. Sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits un izdevumi pa gadiem 

(Datu avots: CSP) 
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Pašvaldība dažādām iedzīvotāju mērķgrupām pamatā sniedz divu veidu atbalstu:  
- socia lo palī dzī bu (naudas vai mantiskais pabalsts/atbalsts, kura pies k irs ana 

pamata  balsta s uz materia lo resursu nove rte s anu); 
- socia los pakalpojumus (pasa kumu kopums, kas ve rsts uz personu funkcione s anas 

spe ju atjaunos anu/uzlabos anu/uzture s anu un pamatvajadzī bu apmierina s anu). 
 
Sociālās palīdzības pabalsti ir vairāku veidu, sākot ar pabalstiem ģimenēm 

(personām) ar trūcīgo statusu, beidzot ar atbalstu daudzbērnu ģimenēm, pabalstu krīzes 
situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos un tml. 
Senioriem tiek kompensēta sabiedriskā transporta izmantošana pilsētas maršrutu autobusos 
un tramvajos.  

Ārkārtējas situācijas laikā 2020.gada pavasarī Sociālais dienests: 
- sadarbī ba  ar Izglī tī bas pa rvaldi marta me nesī  nodros ina ja be rniem siltu pusdienu 

izdali 11 daz a dos izdales punktos, pavisam tika izsniegtas 1437 pusdienu 
porcijas; 

- aprī l a un maija me nes os kopa   tika izsniegtas 2323 pa rtikas pakas vientul iem un 
atsevis k i dzī vojos iem pensiona riem un persona m ar invalidita ti, kuru iena kumi 
me nesī  nepa rsniedz 200 euro. 

- tika nodros ina ta pakalpojuma pieejamī ba (veikts iepirkums) be rnu izmitina s anai 
viesnī cas telpa s, ja veca ki saslimus i ar Covid-19 infekciju. 

Pārskata gadā Sociālais dienests iegādājās 2 specializētos autotransportus. Sociālais 
dienests 2020.gadā ir uzsācis dalību Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektā “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils 
pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” (“Social inclusion of vulnerable 
groups in Zarasai - Daugavpils cross-border region through development of integrated social 
care network”), No. LLI-550.  

Nozīmīgs materiālais atbalsts iedzīvotājiem tika sniegts ārkārtējās situācijas laikā, kad 
pašvaldība nodrošināja krīzes pabalstu izmaksu 345 personām. Ārkārtējās situācijas laikā 
Sociālais dienests ir nodrošinājis epidemioloģisko prasību nodrošināšanu dienestā un tā 
struktūrvienībās un uzsāka darbinieku un klientu testēšanu uz Covid-19 infekcijas esamību. 

Klientu skaits Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektoros 
2020.gadā bija: 

- Ģimenes ar bērniem: 882 g imenes ar augstu socia lo risku, 44 aizbildn u g imenes, 
58 audz ug imenes, 27 g imenes asistenta pakalpojumi (g imenes); 

- Pilngadīgas personas: 289 personas; 
- Personas ar invaliditāti un veci ļaudis: 2910 personas (s aja  sektora  klientu skaits 

bu tiski pieaudzis kops  2018.gada (2004 personas); 
- Asistentu pakalpojumi: 941 klienti un 937 asistenti. 

Dienas centrā “Saskarsme” klientu skaits 2020.gadā līdz epidemioloģisko drošības pasākumu 
ieviešanai  bija 733 personas – liela daļa no tiem ir seniori, kā arī personas ar I un II grupas 
invaliditāti. Dienas centrs sniedz daudzveidīgu nodarbību un aktivitāšu klāstu. 2020.gadā 
sakarā ar ārkārtējās situācijas noteikšanu valstī klientu apmeklējumu skaits ir sarucis. Ir 
samazinājies klientu skaits, kas izmantojis Ģimenes atbalsta centra pakalpojumus (95 
personas, 53 ģimenes). Savukārt Sociālajā mājā klientu skaits 2020.gadā bija 208 personas. 
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Aprūpes mājās biroja pakalpojumus 2020.gadā izmantoja 294 personas. Dienas aprūpes 
centru personām ar garīga rakstura traucējumiem ikdienā apmeklēja 66 pieaugušie. Grupu 
dzīvokļus izmantoja 17 personas.  

Sociālais dienests piedāvā pakalpojumu  Sociālais taksometrs, ko bez maksas var 
izmantot personas ar invaliditāti transportēšanai pilsētas teritorijā līdz 20 reizēm mēnesī. 
2020.gadā pakalpojumu izmantoja 78 personas. Klientu skaits samazinājies sakarā ar valstī 
izsludināto ārkārtējo situāciju un augstu personu ar invaliditāti miršanas līmeni. Līdz ar to 
uz laiku bija pārtraukta pakalpojuma sniegšana. 

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir pašvaldības 
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kurā 2020.gadā strādāja 14 darbinieki: 
bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, 9 bāriņtiesas locekļi, 
sekretāre- lietvede, bāriņtiesas sēžu sekretāre un arhīvists. Bāriņtiesa savā darbībā 
pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesai jāveic 
nepieciešamās darbības un jānodrošina, lai ikviens bērns un persona ar ierobežotu rīcībspēju 
tiktu pasargāta no tiesību pārkāpumiem. 

 
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas bāriņtiesa) 

 
2019.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu un 2018.gadu bija samazinājies personu 

(vecāku) skaits, kuriem tika pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. 2018.gadā mūsu 
pašvaldībā ieviestā atbalsta programma  „Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās 
programma ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un 
adoptētājiem” būtiski samazināja ģimeņu skaitu, kur bērniem bija jānodrošina droša vide 
ārpusģimenē. Taču ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju, pakalpojumi 
augsta sociālā riska ģimenēm 2020.gadā bija pieejami daļēji vai attālināti, kas radīja bērnu 
nonākšanas āprusģimenē skaita nelielu pieaugumu. Arī Valsts policija biežāk nekā 
iepriekšējā gadā ziņoja par emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumiem ģimenēs, kā 
rezultātā bāriņtiesai bija jāpieņem lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. 

2020.gadā kopā ārpusģimenes aprūpē bija 252 bērni (par 11 bērniem mazāk nekā 
gadu iepriekš), t.sk. 73 atradās audžuģimenēs, 153 atradās aizbildnībā un 26 atradās aprūpes 
iestādēs. 

DI īstenošana - ārpusģimenes aprūpe 2020.gadā  
(Datu avots: Daugavpils pilsētas bāriņtiesa) 

 2017. 2018. 2019. 2020. 
Audžuģimeņu skaits 

mūsu pašvaldībā 
11 12 

 
19 23 

Bērnu skaits 
audžuģimenēs kopā 

43 51 71 73 

 2017. 2018. 2019. 2020. 
PĀRTAUKTAS 
Vecāku skaits 

51 39 31 38 

Bērnu skaits 68 54 44 46 
ATJAUNOTAS 
Vecāku skaits  

14 13 13 15 

Bērnu skaits 19 18 19 22 
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Uz doto brīdi Latvijā tiek īstenota deinstitucionalizācijas (turpmāk-DI) politika, kā arī 
kampaņas un projekti, kuru mērķis ir nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē -  pie aizbildņa vai audžuģimenē, 
nevis bērnu aprūpes iestādē. Daugavpils pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistās visos projektos 
saistībā ar DI īstenošanu, ir pieņemti saistošie noteikumi par esošo pabalstu palielināšanu un 
jaunu pabalstu ieviešanu audžuģimenēm. 2020.gada nogalē audžuģimenēs ievietoti 73 bērni. 
Daugavpils pilsētas pašvaldības audžuģimenēs - 23, tajās kopā dzīvo 34 bērni, no kuriem 14 
bērni ir Daugavpils pašvaldības bērni, bet 20 no citām pašvaldībām. Citās pašvaldībās 
funkcionējošajās audžuģimenēs dzīvo 39 Daugavpils pašvaldības bērni. Audžuģimeņu skaits 
pēdējo triju gadu laikā pašvaldībā ir divkāršojies, taču joprojām to skaits nav pietiekams, 
tāpēc bāriņtiesa izmanto citu pašvaldību audžuģimeņu resursus. 

Bāriņtiesa turpinās aktīvi iesaistīties visos pasākumos saistībā ar bērnu, ģimeņu un 
personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību un nodrošināšanu. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību 
pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes 
darbības nodrošināšanai 2020.gadā piešķirti pašvaldību budžetu transferti 2 283 571 euro 
apmērā. 2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas uzdevumu izpildi veica 147 
darbinieki, no kuriem 139 darbinieki pildīja likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus.  

Pašvaldības policijas darbs 2020.gadā tika realizēts saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu. No visiem piefiksētajiem administratīvajiem pārkāpumiem 39,1% bija 
sabiedriskās kārtības pārkāpumi, 37,9% bija ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 14,9% 
bija Daugavpils pilsētas domes noteikumu un labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana un 
8,1% bija Covid-19 izplatības samazināšanas un ārkārtas situācijā noteikto ierobežojumu 
pārkāpumi. 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājās pārkāpumu skaits par 
smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, par sīko huligānismu, par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu, samazinājās atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana, 
samazinājās pārkāpumu skaits par Ceļu satiksmes noteikumu transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, nedaudz samazinājās Daugavpils pilsētas domes 
saistošo noteikumu pārkāpumi. Iepriekšminētais administratīvo pārkāpumu samazinājums 
ir saistīts ar to, ka 2020.gadā tika ieguldīts liels darbs Covid-19 izplatības samazināšanā un 
ārkārtas situācijā noteikto ierobežojumu kontrolē, kur kopā bija piefiksēti 364 
administratīvie pārkāpumi, par kuriem tika sastādīti protokoli vai uzsākti procesi. Kopā tika 
piefiksēti 4787 administratīvie likumpārkāpumi, par kuriem tika sastādīti protokoli vai 
uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.   

Tika veikts intensīvs darbs ar pilsētas iedzīvotājiem. Kopā bija saņemti un atstrādāti 
11055 telefoniskie izsaukumi. Visvairāk telefonisko izsaukumu tika saņemts no Centra, 
Jaunbūves, Ķīmijas un Jaunās Forštadtes apkaimju iedzīvotājiem. Tika pieņemti 572 
iedzīvotāji pieņemšanas dienās. Bija saņemti, reģistrēti un izskatīti 6369 dokumenti (tai 
skaitā iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām). 

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. 2020.gadā darbojās „Youtube” kanāls un 
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Pašvaldības policijas „Facebook” lapa, kas sekmēja labāku saskarsmi ar pilsētas 
iedzīvotājiem.  

Tiek realizēta licencēta Pašvaldības policijas darbinieku apmācības programma. 
Notiek lekcijas Pašvaldības policijas darbiniekiem par jaunākajām izmaiņām likumdošanā un 
par izmaiņām darba organizācijā. Līdz ar to tiek celts Daugavpils pilsētas pašvaldības 
policijas darbinieku profesionālās meistarības līmenis.  

2020.gadā tika izveidota Glābšanas apakšnodaļa Satiksmes kontroles un glābšanas 
nodaļas sastāvā, kura veic glābšanu uz ūdens un pirmās palīdzības sniegšanu. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija savu darbību turpināja Daugavpils pilsētas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna noteiktajos virzienos. Notika 
administratīvās ēkas (Muzeja ielā 6, Daugavpilī) fasādes un pagrabstāva telpas remonta 
darbi; lai nodrošinātu servera telpas dzesēšanu, veikts gaisa kondicioniera remonts; sakarā 
ar jaunas administratīvās atbildības sistēmas ieviešanu, tika veikta Daugavpils pilsētas 
pašvaldības policijas mobilo patruļgrupu transportlīdzekļu aprīkošana ar datoriem, 
printeriem un mobilo internetu. 

2020.gadā tika veikti videonovērošanas sistēmas uzlabojumi Daugavpils teritorijā, 
palielinot videonovērošanas vietu skaitu un modernizējot videonovērošanas sistēmu.  

4.4. DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 
saimniecības uzņēmums“ (turpmāk tekstā - Uzņēmums)  2020.gadā apsaimniekoja 799 
mājas, proti, veica dzīvojamo māju uzturēšanu, ēku elementu saglabāšanu darbderīgā 
stāvoklī, inženierkomunikāciju tehnisko parametru un tehnisko iekārtu uzturēšanu darba 
režīmā.  
  Īpaša uzmanība tiek pievērsta dzīvojamo māju konstruktīvajiem elementiem un 
iekšējām inženierkomunikācijām, sakarā ar to nolietojuma stāvokli. Papildus kārtējam 
remontam, 2020.gadā 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”) 

 

Kapitālais remonts 2020.gadā 
Dzīvojamo 
māju skaits 

Jumta remonts  16 
Kāpņu telpu remonts 7 
Logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās 58 
Bēniņu pārsegumu siltināšana  3 
Dūmvadu/ventizvadu remonts 3 
Lieveņu un aizsargapmaļu remonts 51 
Sienu paneļu šuvju hermetizācija 32 
Ēlektromontāžas darbi 17 
Karstā un aukstā ūdens cauruļvadu nomaiņa, karstā ūdens un apkures 
sistēmas siltumizolācija pagrabā un bēniņos 

14 

Siltummezglu ierīkošana 5 
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Divām dzīvojamām mājām Sporta ielā 2 un Nometņu ielā 66, Daugavpilī, veikta pilna 
ēkas renovācija, izmantojot AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” līdzfinansējuma 
programmas līdzekļus. 

Uzņēmums turpina piedalīties Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma 
programmā, kas paredz Dzīvojamo māju pieslēgšanu pilsētas centralizētai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai, palīdzot dzīvokļu īpašniekiem risināt ilggadējo problēmu ar ūdens 
padevi un kanalizāciju. 2020.gadā centralizētai sistēmai pieslēgtas dzīvojamās mājas 
Tukuma ielā 104B, 106, 108A, 108B, 110, 115, 119, 119A, Daugavpilī. Daugavpils pilsētas 
domes līdzfinansēšanas programmā par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanu un atjaunošanu, 2020.gadā veikti pagalmu labiekārtošanas 
darbi Tukuma ielā 4, Inženieru ielā 4, Imperatora ielā 3. Regulāri tiek mainīti lifti, kuru 
kalpošanas laiks ir beidzies 30 gadu periodā. 2020.gadā daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās 
saskaņā ar plānu nomainīti lifti divām dzīvojamām mājām - Raipoles ielā 10B un Zeļinska ielā 
15. Uzņēmums veica apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju piegulošo teritoriju sakopšanu 
1 140 998.17 m2 platībā.gada beigās Uzņēmums nodrošināja kāpņu telpu uzkopšanu 106 
dzīvojamās mājās. 

Uzņēmuma diennakts avārijas dienests, nodrošināja neatliekamu pakalpojumu un 
tūlītēju darbu veikšanu avārijas situācijās.gadā tiek saņemti vidēji 10 100 izsaukumi jeb 
vidēji 27 izsaukumi dienā. Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādātas 5 
vieglās automašīnas  santehniķu un būvnieku darba vajadzībām. Turpinājās biroja tehnikas 
maiņa, iegādātas autotransporta izsekošanas iekārtas, darba elektroinstrumenti un 
inventārs. 

Covid-19 pandēmijas periods, sekmēja lietotāju skaita pieaugumu elektroniskajā 
sistēmā mans.ddzksu.lv. Tie ir 16 129 klienti, kas sastāda 54% no kopējā Uzņēmuma klientu 
skaita. Lietotne “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” tiek izmantota 
ūdens un gāzes skaitītāju rādījumu nodošanai. Tajā var apskatīt sagatavotos rēķinus, veikt 
rēķinu apmaksu, aktivizēt atgādinājumus par rādījumu nodošanu, skaitītāju verificēšanu un 
citu svarīgu informāciju. Pārskata gadā aplikāciju lejupielādēja un izmantoja 1 143 lietotāji. 
Patstāvīgi notiek mājas lapas modernizācija un dzīvojamās mājas lietu digitalizācija - 
reģistrētiem lietotājiem  no 2020.gada papildus ir pieejami dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
lēmumi,  tāmes un atskaites par dzīvojamās  mājas apsaimniekošanu. 

Turpmākajā periodā plānots turpināt darbu pie ēku konstruktīvo elementu un  
inženierkomunikāciju saglabāšanas un remonta, turpināt sadarbību ar Daugavpils pilsētas 
domi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanā un remontā, līdzfinansējumu apgūšanā. 

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 2020.gadā: 

− veikti grants seguma ielu pa rbu ves darbi L ermontova iela  posma  no Baznī cas ielas lī dz 
Pa rdaugavas ielai; Ka jnieku iela  posma  no Tirgon u ielas lī dz Transporta ielai; 

− pabeigti pa rbu ves darbi Rī gas ielas posma  no Cietoks n a ielas lī dz G imna zijas ielai; 
− veikti ielu pa rbu ves un satiksmes dros ī bas uzlabos anas darbi C iekuru iela  posma  no 

18.novembra ielas lī dz C iekuru ielai 6; Viestura iela  posma  no Imantas ielas lī dz La c ple s a 



 

75 
 

DAUGAVPILS.LV 

ielai; Ja tnieku iela  posma  no Aizpilse tas ielas lī dz Smils u ielai; Ce su un Motoru ielu 
krustojuma ; 

− uzsa kti ielu pa rbu ves darbi Lī ksnas iela  posma  no Lī ksnas ielas 1 lī dz Orman u ielai; Skolas 
iela  posma  no Komuna la s ielas lī dz Blauman a ielai; Pienen u iela  posma  no Komuna la s 
ielas lī dz Blauman a ielai; Staru iela  posma  no Dostojevska ielas lī dz Staru ielai 80; Miera 
iela  posma  no Grodn as ielas lī dz Smils u ielai; 

− veikti asfaltbetona seguma remontdarbi Daugavpils pilse tas iela s, tai skaita : Gars as iela  
posma  no 18.novembra ielas lī dz Rī tu ielai; Mihoesla iela  posma  no Rī gas ielas lī dz Saules 
ielai; Viestura iela  posma  no Imantas ielas lī dz Saules ielai; Dravnieku iela  posma  no Virs u 
ielas lī dz Samten u ielai; Dienvidu iela  posma  no Daugavas ielas lī dz Alberta ielai; Institu ta 
iela  posma  no Rī gas ielas lī dz Saules ielai; Siguldas iela  posma  no Tukuma ielas lī dz 
Jelgavas ielai; Liepziedu iela  posma  no Ce su ielas lī dz Medn u ielai; Augsta  iela  posma  no 
Patversmes ielas lī dz Graudu ielai 2F; Graudu iela  posma  no Ku dras ielas lī dz Augsta  ielai; 
Bauskas iela  posma  no Kaun as ielas lī dz Ventspils ielai; 

− 2020.gada  18.novembra un Veselī bas ielu krustojuma luksoforu darbī ba tika nodros ina ta 
ar kustī bas sensoriem; 

− pilse tas ielu attī stī bai tika izstra da ti tehniskie projekti turpma kai bu vdarbu realiza cijai, 
tai skaita : Brjanskas ielai posma  no Se lijas ielas lī dz Liela  ielai, Bauskas ielai posma  no 
Jelgavas ielas lī dz Tukuma ielai, Grodn as ielai posma  no Siguldas ielas lī dz Stra dnieku ielai, 
Vienī bas tilta deforma cijas s uves pa rbu vei. 

− pa rskata gada  notika 18.novembra ielas satiksmes pa rvada remontdarbi; 
− tika veikts caurbraucamo pagalmu remonts Val n u iela , zemes gabala  ar kadastru 

Nr.05000110804; Piekrastes iela  41A, 47, Re zeknes iela  5, 5A, Tartu iela  2A; Arodu iela  
104A, Arodu iela  98A; 

− tika pa rbu ve tas ga je ju ietves ar asfaltbetona segumu, tai skaita : Valkas iela  posma  no 
Miera ielas lī dz 18.novembra ielai; Arhitektu iela  posma  no Inz enieru ielas lī dz Cialkovska 
ielai; Tautas iela  posma  no Andreja Pumpura ielas lī dz Kaun as ielai; Miera iela  posma  no 
Miera ielas 3/5 lī dz Andreja Pumpura ielai; Andreja Pumpura iela  posma  no Ja tnieku ielas 
lī dz Valmieras ielai; Arodu iela  posma  no Dobeles ielas lī dz Jelgavas ielai; Zeltkalna iela  
posma  no Aven u ielas lī dz Piekrastes ielai; Ce su un Motoru ielu krustojuma ; 

− tika pa rbu ve tas pilse tas ielu ietves ar ma kslī go brug akmens segumu, tai skaita : Viestura 
iela  posma  no Rī gas ielas lī dz Sakn u ielai; Viestura iela  posma  no Imantas ielas lī dz 
La c ple s a ielai; Mihoelsa iela  posma  no La c ple s a ielas lī dz Saules ielai;  Mihoelsa iela  posma  
no Saules ielas lī dz Rī gas ielai; Saules iela  posma  no Mihoelsa ielas lī dz Viestura ielai; 
Vienī bas iela  posma  no Kris ja n a Valdema ra ielas lī dz Imantas ielai; Stacijas iela  posma  no 
Stacijas ielas 46 lī dz Stacijas ielai 50; Kandavas iela 17 rajona ; 18.novembra ielas 7 rajona ; 
Miera iela  posma  no Miera ielas 3 lī dz Miera ielai 5; Vars avas ielas 26A rajona ; Stropu ielas 
40 rajona ; 

− tika uzsa kta auto sta vlaukuma izbu ves darbi Ja tnieku iela  zemes gabala  ar kadastra 
Nr.05000052826. 

− pilse tas iela s 2020.gada  tika veikti ikgade ji tekos ie remontdarbi, tai skaita : 
• 6489 m2 ielu pla tī ba  tika veikts bedrī s u remonts, 
• 11780 km garuma  grants iela s tika veikta greidere s ana. 
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Vides objektu izveide 2020.gadā: 
− tika izbu ve ts sporta laukums Stra dnieku ielas 83, 87 un Tukuma ielas 24 rajona , ierī kots 

mini futbola laukums Kriz u mikrorajona , uzsta dī tas vingros anas ieka rtas Centra laja  parka  
un Stropu trase , uzsa kta be rnu rotal u laukuma pa rbu ve Piekrastes iela  33 un Piekrastes 
iela  35 rajona , uzsa kti Zel inska skve ra labieka rtos anas darbi ar apgaismojuma izbu vi; 

− pilse tas infrastruktu ras attī stī bai tika izstra da ti tehniskie projekti turpma kai bu vdarbu 
realiza cijai: a re jo inz enierkomunika ciju tī klu izbu vei Stropu ielas 40 rajona ; biatlona 
trenin u ba zes jaunbu vei Stropu sporta trase ; 

− tika izbu ve ti vaira ki infrastruktu ras objekti: digita lie informatī vie ekra ni Rī gas iela ; 
peldos a  tipa stru klaka Lielaja  Stropu ezera ; 

− tika atjaunoti infrastruktu ras objekti: LĒD dekori uz Vienī bas tilta un Daugavas iela ; 
atbalstsiena Dzintaru ielas 74 rajona ; 

− iega da ti infrastruktu ras elementi: pa rvietojama s tels u nojumes; karkasu un ziedu 
piramī das; puk u podi Stropu promena dei. 

− notika aprī kojuma atjaunos ana un moderniza cija 40 videonove ros anas siste mas mezglos; 
tika izveidots jauns videonove ros anas siste mas mezgls Smils u iela , ka  arī  iega da tas 
pa rvietojama s kameras mez a uzture s anai un uzraudzī bai; 

− tika veikta peldvietas revitaliza cija Stropaka ezera krasta  rekrea cijas un aktī va s atpu tas 
iespe ju nodros ina s anai: 

− iega da tas u dens mucas un atkritumu konteineri pilse tas kapse tu darbī bas 
nodros ina s anai; 

− iesta dī ti koki pilse tas teritorija , tai skaita : Brjanskas iela ; Valkas iela ; Kandavas iela ; Rī gas 
iela ; Centra laja  parka ; Mihaila iela ; S u n u iela ; 

2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības 
pārvalde” piedalījās trijos Zivju fonda projektos un tos veiksmīgi īstenoja, kā rezultātā iestāde 
izstrādāja rekomendācijas Lielā Stropu ezera zivju resursu turpmākai apsaimniekošanai un 
veica pilsētas ezeru zivju resursu pavairošanu, tai skaitā: 

▪ „Liela  Stropu ezera zivsaimnieciskais raksturojums un rekomenda cijas ta  zivju 
resursu turpma kai apsaimniekos anai” ; 

▪ „Liela  Stropu ezera zivju resursu pavairos ana”; 
▪ „S u n u ezera, Maza  Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairos ana”. 

2020.gadā DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” vides aizsardzības inspektori 
Daugavpils ūdenstilpnēs pastāvīgi nodrošināja malu zvejas preventīvos pasākumus. 

Pārskata gadā pilsētas pasākumu un svētku organizēšanu strauji ietekmēja Covid-19 
izplatība pilsētas teritorijā: 

▪ tika atcelts ugun os anas pasa kums „Pilse tas sve tkos” un „Latvijas Republikas 
neatkarī bas proklame s anas diena ”; 

▪ sa kot no marta me nes a tika atcelts iepla notais „Pilse tas tirdzin s ” Rī gas iela ; 
▪ Vienī bas laukuma  netika uzsta dī ta bezmaksas publiska  slidotava. 
Katru gadu iestāde rīko, koordinē un nodrošina ar nepieciešamo inventāru un 

materiāli tehnisko bāzi visus svētku pasākumus (1990.gada 3. oktobra Latvijas Republikas 
likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, 1. p.), kas notiek Daugavpils pilsētā. 
2020.gadā svētkiem tika iegādāti āra apgaismojuma dekori, gaismas aizskari un virtenes, 
dekoratīvie gaismas elementi, svētku figūras pilsētas noformējumam. 
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 
nodrošināja darbu izpildi, kas saistīta ar ikdienas pilsētas administratīvas teritorijas 
labiekārtošanu un uzturēšanu 2020.gada laikā: 

− pilse tas ielu kops ana un uzture s ana; 
− luksoforu tehniska  apkalpos ana, uzture s ana; 
− cel a zī mju, atvairbarjeru, ga je ju noz ogojumu uzture s ana, ielu mark e s ana, zal o zonu 

atjaunos ana; 
− pilse tas ielu a re ja  apgaismojuma un apgaismojuma tī klu apkalpos ana; 
− lietus u dens kanaliza cijas tī klu uzture s ana un apkalpos ana; 
− parku un skve ru kops ana, pl aus ana, apsta dī jumu sta dī s ana, ava rijas koku za g e s ana; 
− pilse tas mez saimniecī bas darbi; 
− kapu uzture s ana; 
− dzī vnieku patversmes uzture s ana; 
− publisko stru klaku apsaimniekos ana; 
− be rnu sporta un atpu tas laukumu uzture s ana; 
− dabas resursu ekonomiski efektī va izmantos ana, vides piesa rn os anas ierobez os ana, 

vides aizsardzī bas pasa kumu finansia lais atbalsts. 
 
SIA „Labiekārtošana D” veic labiekārtošanas darbus pilsētas teritorijā. 2020.gadā 

tika veikts bērnu sporta un atpūtas aprīkojuma remonts 185 dzīvojamo māju pagalmos un 
tika izremontēts 31 pilsētas bērnu laukums. 

Pārskata gadā SIA „Labiekārtošana D” veica kapsētu teritoriju uzturēšanu, kur 
atbilstoši līgumā noteiktajam tika veikta jaunu apbedījuma vietu uzmērīšana, nospraušana 
un ierādīšana 2 457 m2 platībā, jaunu apbedījuma vietu ierīkošana 765 m2 platībā, ceļu un 
celiņu uzkopšana 2 877 613 m2 platībā, kapsētas teritorijā stihiski izveidoto atkritumu 
savākšana un izvešana 1 642,1 tonnas, kapsētu grunts ceļu uzturēšana 15 km garumā, 
savākto pieminekļu un to apmaļu izvešana, utilizēšana 70 m3 apmērā, kapsētu teritorijas 
appļaušana 350 000 m2 platībā un 55 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 
3274,56 m2 platībā, tika nogriezti krūmi 289 489 m2 platībā, vasaras periodā tika nopļauta 
zāle 11 328 959 m2 platībā pilsētas ielās, parkos, skvēros un atpūtas vietās, tika nozāģēti 655 
koki, kas radīja avārijas situācijas, un tika veikta 579 celmu frēzēšana. Tika veikta 
apstādījumu kopšana 69 619,69 m2 platībā, laistīšanas darbi 206 382,08 m2 platībā un 
dzīvžogu formēšana 4195 tek.m. 

SIA „Labiekārtošana D” pārziņā ir Daugavpils dzīvnieku patversme. Sadarbībā ar 
Daugavpils pilsētas domi, klaiņojošie dzīvnieki tiek uzturēti patversmē un tiem tiek veikta 
veterinārā apskate. 2020.gadā vidēji tika uzturēti un baroti 122 dzīvnieki, bet 625 dzīvnieki 
(262 suņi un 363 kaķi) tika paņemti jaunu saimnieku apgādībā. 

Pārskata gadā SIA „Labiekārtošana D” veica visu komunikāciju avārijas remontdarbus, 
kabeļu un gaisa vadu līnijas, novecojušo konstrukciju (balstu, kronšteinu, trošu) 
demontēšanu, lai novērstu draudus cilvēku dzīvībai un īpašumam, kopumā nomainot 124 
gaismas ķermeņu komplektus, 149 sadaļu komplektu nomaiņu, 7773,5 kabeļu komplektu 
nomaiņu ielu apgaismošanas tīklā. 

Tāpat uzņēmums veica LED dekora remontu un uzstādīšanu uz Vienības tilta un 
Daugavas ielā, Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijas apstādījumu uzturēšanu un 
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veidošanu – koku stādīšanu, dzelzsbetona apgaismojuma stabu demontāžu Blāzmas ielas 11 
rajonā, kā arī pabeidza darbus Rīgas ielas pārbūves projektā posmā no Cietokšņa ielas līdz 
Ģimnāzijas ielai. 

4.5. CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE 

Centralizēto siltumapgādi Daugavpilī nodrošina viens no lielākajiem Daugavpils 
uzņēmumiem – PAS "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – Uzņēmums). Uzņēmums 
siltumenerģiju piegādā gan dzīvojamajām mājām, gan sabiedriskās nozīmes un rūpniecības 
uzņēmumu ēkām un būvēm, kopā 1 169 objektiem. 

PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģiju ražo 3 siltumcentrālēs un 9 lokālajās 
katlumājās, 6 no kurām ir pilnībā automatizētas, kā arī ekspluatē ~119 km siltumtīklu. Drošu, 
nepārtrauktu un kvalitatīvu Uzņēmuma darbību nodrošina 237 darbinieki. 

Uzņēmumā tiek uzturētas un aktualizētas Kvalitātes un energopārvaldības sistēmas 
atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 50001 prasībām, kas tiek izmantotas kā 
instruments Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai 
kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Pārskata gadā Lietotājiem tika piegādātas 
331 984 MWh siltumenerģijas, kas ir par 14 570 MWh vai 4,2% mazāk nekā iepriekšējā 
periodā, mazāka pieprasījuma dēļ, sakarā ar siltākiem laika apstākļiem. 

Uzņēmums pastāvīgi seko apstiprinātā siltumenerģijas tarifa atbilstībai siltumapgādes 

izmaksām. Pateicoties tam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir piešķīrusi tiesības 

PAS "Daugavpils siltumtīkli" pašai noteikt siltumapgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas, 

iepirktās siltumenerģijas cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, Uzņēmums 

var operatīvāk koriģēt siltumapgādes pakalpojumu tarifus. Tā 2020.gadā tarifi tika mainīti divas 

reizes: no janvāra līdz aprīlim siltumapgādes tarifs bija 48,44 EUR/MWh, no maija līdz 

septembrim – 42,32 EUR/MWh un no oktobra līdz decembrim – 41,63 EUR/MWh. 

Uzņēmums pastāvīgi strādā pie ražošanas iekārtu modernizācijas un siltumtīklu 
optimizācijas, lai maksimāli mazinātu ražošanas izmaksas un siltumenerģijas zudumus 
pārvades un sadales laikā. 2020.gadā realizētie lielākie projekti: 

‒ SC1 uzstādīts dabasgāzes kurināmā katls ar jaudu 20kW; 

‒ SC1 katlam K-4 uzstādīta dūmgāzu utilizācijas iekārta; 

‒ SC3 uzstādīts jauns tīkla ūdens sūknis; 

‒ SC3 veikts tīkla ūdens kolektora kapitālais remonts; 

‒ pārbūvēti maģistrālie siltumtīkli no 1k-14 Cietokšņa ielā līdz 1k-24 Balvu ielā ar 

atzarojumiem; 

‒ pārbūvēti maģistrālie siltumtīkli no 14k-9 Liepājas un Valmieras ielu krustojumā līdz 8k-

8 Jātnieku un Smilšu ielu krustojumā ar atzarojumiem. 

Pārskata gadā turpinājās 
‒ 2019.gadā uzsāktā projekta "Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve, veicot 

jaunas biomasas katlumājas ar jaudu 15÷30 MW un biomasas noliktavas izbūvi 
Mendeļejeva ielā 13A". Projekta realizācija ļaus paaugstināt siltumapgādes 
efektivitāti, samazināt siltumenerģijas ražošanas procesa atkarību no dabasgāzes 
piegādēm un tās cenas, samazināt fosilā kurināmā patēriņu un CO2 emisijas 
atmosfērā, kā arī samazināt kurināmā resursu izmaksas. 

‒ jaunas lokālās katlumājas "Cēsu" izbūve Cēsu ielas 20A un 22 namu siltumapgādes 
nodrošināšanai. 
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Nākamajos periodos PAS "Daugavpils siltumtīkli" plāno realizēt: 
‒ Maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Andreja Pumpura ielā no 9k-29 Višķu ielā līdz 9k-46 

Jātnieku ielas krustojumā ar atzarojumiem; 
‒ Maģistrālo siltumtīklu pārbūvi no SC3, Mendeļejeva ielā 13A, līdz kamerām 7k-1a, 

9k-5 un 8k-2; 
‒ Maģistrālo siltumtīklu pārbūvi no 7k-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojumā līdz 

7k-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumā ar atzarojumiem; 
‒ Siltumkameras 2k-11 Tautas un Andreja Pumpura ielu krustojumā rekonstrukciju. 

4.6. ŪDENSSAIMNIECĪBA 

SIA „Daugavpils ūdens” stratēģiskais virsmērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības 
iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām.  
 2020.gadā ūdens padeve pilsētai sastādīja 3 835.5 tūkst.m3. Ūdensapgādes 
pakalpojumu realizācijas apjoms 2020.gadā,  salīdzinot ar 2019.gadu, samazinājās par 1.8% 
un sastādīja 3 360.2 tūkst.m3. No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 73.9% - 
dzīvojamā fonda klientu patēriņš, 26.1% - nedzīvojamā fonda klientu patēriņš. 
 Attīrīto notekūdeņu apjoms 2020.gadā sastādīja 3 914.6 tūkst.m3. Kanalizācijas 
pakalpojumu realizācijas apjoms 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, samazinājies par 1% un 
sastādīja 3 632.8 tūkst.m3. No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 66% - 
dzīvojamā fonda klientu patēriņš, 34% - nedzīvojamā fonda klientu patēriņš.  

SIA „Daugavpils ūdens” – ir pirmais Latvijas uzņēmums savā nozarē, kura kvalitātes 
vadības sistēma 2005.gadā tika sertificēta atbilstoši starptautiskajam kvalitātes standartam 
ISO 9001. Sistēma darbojas jau 15 gadus un tiek nepārtraukti uzlabota, lai paaugstinātu 
sniegto pakalpojumu kvalitāti. 2020.gada beigās neatkarīga sertifikācijas iestāde SIA “BM 
Certification” veica uzņēmuma ISO 9001 standarta kārtējo pārsertifikācijas auditu. 
Sertifikāta derīguma termiņš –  2023.gada 22.decembris. 

2020.gadā uzņēmumā tika uzsākta starptautiskā energopārvaldības standarta ISO 
50001 ieviešana, lai, izmantojot energoefektīvus risinājumus, optimizētu elektroenerģijas, 
siltumenerģijas un citu resursu patēriņu un samazinātu gan videi kaitīgo izmešu daudzumu, 
gan uzņēmuma izmaksas. 2020.gada 23.decembrī SIA “BM Certification” izsniedza SIA 
„Daugavpils ūdens” sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmuma energopārvaldības sistēma ir 
auditēta un tā atbilst ISO 50001:2018 prasībām. Sertifikāta derīguma termiņš –  2023.gada 
22.decembris.  

Kontroli par kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
nodrošina SIA “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorija, kuras darbība 
atbilst LVS ĒN ISO/IĒC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences 
vispārīgās prasības” standarta prasībām. 2020.gada martā notika kārtējā Latvijas Nacionālā 
akreditācijas biroja uzraudzības vizīte un, pamatojies uz novērtēšanas rezultātiem tika 
pieņemts lēmums: saglabāt ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas akreditāciju. 

Lai palielinātu SIA “Daugavpils ūdens” imidžu un uzņēmuma darbības nozīmīgumu 
starp iedzīvotājiem, 2020.gadā uzņēmums organizēja skolnieku, studentu un citu grupu 
ekskursijas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī uz ūdensgūtni un uzņēmuma muzeju, 
tomēr Covid-19 vīrusa izplatības un ar to saistīto ierobežojumu dēļ šīs darbības 2020.gadā 
bija ierobežotas. Lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramā ūdens kvalitāti Latvijā un 
kliedētu mītus un stereotipus par krāna ūdens lietošanu uzturā, 2020.gada jūlijā Dubrovina 
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parkā tika uzstādīts ūdens brīvkrāns, lai pilsētas  iedzīvotāji un viesi varētu atsvaidzināties 
un par brīvu droši izbaudīt garšīgu tīru dzeramo ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada. 
Pateicoties Daugavpils pilsētas domes naudas līdzekļu ieguldījumam 44 498 ĒUR apmērā SIA 
“Daugavpils Ūdens” pamatkapitālā 2020.gadā tika veikta centralizēto tīklu izbūve saskaņā ar 
būvprojektu “Centralizēto ūdensvada tīklu būvniecība posmā no Sliežu ielas līdz dzīvojamām 
mājām Birķeneļu ielā 2, 3, Daugavpilī”, kuras rezultātā divu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
droši var lietot tīru un kvalitatīvu ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada. 

2020.gadā Ēiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta 
“Ēnergoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības 
ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/18/I/008 ietvaros divās uzņēmuma ēkās 
(Administrācijas ēkā un Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkā) tika veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas darbi: ēku ārsienu, cokola, bēniņu pārsegu un pamata 
sienu siltināšana; ēku apkures un karsta ūdens sistēmas rekonstrukcija; ēku jumta segumu, 
veco logu un ārdurvju nomaiņa; enerģijas taupīšanas lampu uzstādīšana; ventilācijas 
sistēmas izbūve. Pilnīgi mainījies ēku un telpu vizuālas izskats, uzlaboti apstākļi klientu 
pieņemšanai (t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem) un nodrošināta sakārtota darba vide 
uzņēmuma darbiniekiem. Paveikto darbu rezultātā atjaunotās ēkas atbilst B līmeņa 
energoefektivitātes klasei (pirms projekta īstenošanas bija F klase). Būvdarbus projekta 
ietvaros veica SIA “LAGRON”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”, autoruzraudzību – 
SIA “RĒM PRO”. Uzņēmuma ēku energoefektivitātes paaugstināšana kļuva iespējama tikai 
pateicoties uzņēmuma dalībai projektā, kurā izdevās piesaistīt Ēiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas bez PVN sastāda – 1 124 402,52 EUR, t.sk. ERAF 
līdzekļi – 887 520.86 EUR. 

2020.gadā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 ietvaros tika uzsākti 
būvniecības darbi: vairākās Judovkas rajona ielās tika izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli, tika 
veikta esošās kanalizācijas sūkņu stacijas RCU jaudas palielināšana; izbūvēti 2 kanalizācijas 
un 2 ūdensvada dīķeri zem Daugavas upes gultnes, uzsākti KSS izbūves darbi. Visus 
būvniecības līgumā noteiktus darbus bija paredzēts pabeigt līdz 2020.gada 28.decembrim, 
tomēr Covid-19 vīrusa izplatības un ar to saistīto ierobežojumu ietekmes dēļ darbi 
turpināsies arī 2021.gadā. Kopumā projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunus maģistrālos 
ūdensapgādes tīklus 10,4 km garumā un kanalizācijas tīklus 9,4 km garumā (t.sk. dīķeri), kā 
arī ierīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA 
“LAGRON”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”, autoruzraudzību – SIA 
“ĒKOLAT”. Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi 
Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un 
ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. Projekta plānotie rezultāti – 1076 iedzīvotāji (356 
mājsaimniecības), kuru īpašums tiks pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 
30.09.2023. Projekta kopējās izmaksas bez PVN sastāda – 4 794 790,46 ĒUR, t.sk. KF līdzekļi 
– 1 775 050,00 EUR. 

4.7. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Daugavpils pilsētā ir labi attīstīts transporta tīkls, kas savieno pilsētas centru ar 
pārējām apkaimēm. Sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils administratīvajā 
teritorijā nodrošina AS “Daugavpils satiksme”.  
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AS “Daugavpils satiksme” veic pasažieru pārvadāšanu ar tramvajiem Daugavpils 
pilsētā kopš 1946.gada, bet no 2014.gada uzsāka sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu arī ar autobusiem pilsētas nozīmes maršrutos. AS “Daugavpils satiksme” 
nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 3 tramvaju (40 tramvaju vagoni) 
un 34 autobusu maršrutos (55 autobusi). 2020.gadā AS “Daugavpils satiksme” pārvadāja 
4181.6 tūkst. pasažieru ar tramvajiem un 5102.4 tūkst. pasažieru ar autobusiem. 

 
Pasažieru pārvadājumu rādītāji 

(Datu avots: SIA “Daugavpils satiksme”) 

Pasažieru kategorija Mērvienība 

2020.gads 

Tramvaji Autobusi 

4 181,60 5 102,40 

Tramvaju biļetes tūkst. pas. 1 195,60 2 005,60 

Mēnešbiļetes  tūkst. pas. 162,20 161,60 

Tramvaju biļetes (svētdienas un svētku dienas) tūkst. pas. 133,00 218,50 

Tramvaju biļetes (pensionāri) tūkst. pas. 59,50 67,50 

Nestrādājoša persona ar III invaliditātes grupu , kura saņem 

tikai  invaliditātes pensiju vai atlīdzību par darbspēju 

zaudējumu un kuras  ienākumi mēnesī  nepārsniedz 

228,00euro 

tūkst. pas. 

2,50 5,90 

Tramvaju biļetes (pilsētas svētku laikā) tūkst. pas. 116,40 13,80 

Personas, kuras sasniegušas LR vecuma pensijas vecuma  tūkst. pas. 
1 021,80 1 189,60 

Vispārējās izglītības iestādē izglītojamie tūkst. pas. 522,70 736,50 

Vispārējās izglītības iestādē izglītojamie 0,05 EUR tūkst. pas. 
10,20 1,70 

Profesionālās izglītības iestādē izglītojamie tūkst. pas. 55,20 42,30 

Represētie tūkst. pas. 16,20 18,50 

Daudzbērnu ģimenes locekļi tūkst. pas. 61,20 81,40 

Nestrādājošie ČAES likvidatori tūkst. pas. 0,40 1,50 

AKCDB valdes locekļi tūkst. pas. 0,10 0,00 

Nestrādājošie Afganistānas kara dalībnieki tūkst. pas. 34,40 1,90 

Invalīdi Igr. invalīdi IIgr., personas līdz 18 gadiem ar 

invaliditāti un pavadošo personu 
tūkst. pas. 

355,10 422,40 

 Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni tūkst. pas. 15,70 23,40 

Pirmsskolas vecuma bērni tūkst. pas. 71,80 106,60 

DPSATC apgādājamie tūkst. pas. 0,90 3,70 

Tramvaju biļetes (starptautiskajā veco ļaužu dienā) tūkst. pas. 0,00 0,00 

Tramvaju biļetes  (starptautiskajā invalīdu dienā) tūkst. pas. 346,70 0,00 

 
Salīdzinot ar 2019.gadu, pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 5947,2 

pasažieru: autobusos pasažieru skaits samazinājās par 54,4%, bet tramvajos pārvadāto 
pasažieru skaits palielinājās par 75,8%. Ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 1 666 007,70 
EUR. Tas ir par 555 605,77 ĒUR vai par 25,01% mazāk, salīdzinot ar plānoto. Ieņēmumi no 
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pamatdarbības samazinājās, jo samazinājās pārvadāto pasažieru skaits sakarā ar ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu. Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem braukšanas maksas 
atvieglojumiem samazinājās par 38,42% (vai par 1 200478,71 ĒUR bez PVN) salīdzinājumā 
ar 2020.gada plānu.  Samazinājās pārvadāto pasažieru skaits sakarā ar ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu, jo tiek atcelti pašvaldības atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā 
transportā. AS “Daugavpils satiksme” izdevumi samazinājās par 269 544,95 ĒUR vai par 
2,92% salīdzinājumā ar 2020.gada plānu. 

 
Uzņēmuma izdevumi galvenokārt samazinājas zemāk minētajās pozīcijās: 

Nr.p.k. Izdevumu pozīcijas 
2020.gads 

Plāns Fakts Novirze 

1.   Strādnieku algas 4 101 590,70 4 010 215,01 -91 375,69 

2.   Sociālais nodoklis 988 073,20 954 276,82 -33 796,38 

3.   Materiālas izdevumi 108 926,72 97 784,73 -11 141,99 

4.   Degvielas norakstīšana 1 018 569,80 823 956,32 -194 613,48 

5.   Elektroenerģija 342 181,34 245 310,75 -96 870,59 

6.  Siltumenerģija 82 445,00 62 797,80 -19 647,20 

7.  Atkritumu izvešana 12 968,52 7 147,73 -5 820,79 

8.  Nomas maksa 26 121,86 25 070,63 -1 051,23 

 
2020.gadā uzņēmums uzturēja 45 tramvaju vagonus un 56 autobusus darba kārtībā. 

Tehnisku iemeslu dēļ gada laikā netika veikts viens tramvaju reiss. Lai nodrošinātu īpašuma 
pienācīgu uzturēšanu un remontu, AS ”Daugavpils satiksme” 2020.gadā veica sliežu nomaiņu  
Jātnieku un Smilšu ielu krustojumā (150 m), tramvaju ceļu remontu: gulšņu maiņu Jātnieku 
ielā (150 gab.), tramvaju ceļu remontu: gulšņu maiņu 18.Novembra  ielā posmā no Valkas 
iekas līdz Vasarnīcas ielai (300 gab.). Tika veikts tramvaju vagonu remonts, infrastruktūras 
uzlabošana uzņēmuma administratīvajās ēkās, kā arī veikta pamatlīdzekļu iegāde 
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. 

Lai piesaistītu ĒS struktūrfondus tālākai uzņēmuma darbības attīstībai, AS 
“Daugavpils Satiksme” turpināja realizēt Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un 
2020.gadā tika  pārbūvēta tramvaju līnija – 2,06 km garumā posmā Vienības iela - Stacijas 
iela, 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga 
sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros. Papildus tam, tika gatavots 
projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā 2.kārta” 
pieteikums. Lai nodrošinātu augstu projekta gatavības pakāpi, 2020.gadā tika uzsākti 
projektēšanas darbi jaunas tramvaju līnijas būvniecībai Vaiņodes ielas posmā, kas savienos 
pilsētas apkaimes “Ķīmija” – “Vecstropi” un  uzsākti esošās tramvaju līnijas pārbūves darbi 
posmā Parādes iela (Cietokšņa iela no Parādes ielas) līdz galapunktam “Cietoksnis”. 

2020.gadā notika pastāvīga sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi, tās 
departamentiem un pārvaldēm, LR Satiksmes ministriju, VSIA “Autotransporta direkcija”, 
Nodarbinātības valsts aģentūru un citām valsts un pašvaldību institūcijām. AS “Daugavpils 
satiksme” regulāri informē sabiedrību, izvietojot informāciju par savu darbību uzņēmuma 
tīmekļa vietnē un Daugavpils plašsaziņas līdzekļos. Savlaicīgi sniegta informācija 
iedzīvotājiem un atbildes uz 24 sūdzībām un jautājumiem.  
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Uzņēmumā tika nodrošināta iekšējās kontroles efektīva darbība: konduktoru 
pārbaudes viņiem nezināmā laikā un vietā, autobusu un tramvaju vadītāju pārbaudes 
(kustības sarakstu un ceļu satiksmes noteikumu ievērošana) viņiem nezināmā laikā un vietā, 
katra darbinieka pārkāpuma savlaicīga izskatīšana un objektīva novērtēšana. Kopumā 
2020.gadā notika 19131 konduktoru pārbaudes. 

SIA “Daugavpils autobusu parks” sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus trīs 
pasažieru pārvadājumu jomās: reģionālos vietējās nozīmes pārvadājumos, reģionālos 
starppilsētu nozīmes pārvadājumos un starptautiskās nozīmes pārvadājumos, kā arī apkalpo 
pasūtītāju individuālos pieteikumus.  

Uzņēmums 2020.gadā apkalpoja 61 vietējo maršrutu, 13 starppilsētu maršrutus un 2 
starptautiskos maršrutus (sk. attēls Nr.1). No 2020.gada septembra starptautiskais maršruts 
“Daugavpils-Zarasai” tika slēgts zemas rentabilitātes dēļ.  

SIA “Daugavpils autobusu parks” sastāvā ir trīs filiāles (Krāslava, Dagda, Ilūkste) un 
valdījumā ir četras autoostas: Daugavpilī, Krāslavā, Dagdā un Ilūkstē. 2020.gada 12 mēnešos 
sabiedriskajā transportā (gan reģionālajā, gan starptautiskā maršrutu tīklā) tika veikti 984,7 
tūkst. braucienu, kas, salīdzinot ar analogu periodu iepriekšējā gadā, ir par 28,8% mazāk. 

 

Pārvadāto pasažieru braucienu skaits 2020.gada 12 mēnešos 

Maršruti 

Pārvadāto pasažieru braucienu skaits 

par maksu 
salīdzinot ar 
2019.gada 

12 mēnešiem 

ar valsts 
noteiktiem 
braukšanas 

maksas 
atvieglojumiem 

(MT not. Nr.371) 

salīdzinot ar 
2019.gada 

12 
mēnešiem 

Kopā 

salīdzinot ar 
2019.gada 

12 
mēnešiem 

Reģionālie 
vietējās nozīmes 
maršruti 

539 935 -27,8% 156 738 -19,3% 696 673 -26% 

Reģionālie 
starppilsētu 
nozīmes 
maršruti 

206 369 -33,4% 75 398 -23% 281 767 -30,9% 

Starptautiskie 
maršruti 

5 501 -81,5% - - 5 501 -81,5% 

Pasūtījumi 770 -82,7% - - 770 -82,7% 

Kopā: 752 575 -31% 232 136 -20,5% 984 711 -28,8% 

 
No kopējā reģionālajā maršrutu tīklā pārvadāto pasažieru skaita par maksu pārvadāto 

pasažieru īpatsvars ir 76,3%, bez maksas pārvadāto pasažieru īpatsvars ir 23,7%. 2020.gada 
pasažieru skaita samazinājuma galvenais iemesls - pandēmijas Covid-19 izplatīšanās pasaulē 
(reģionālās nozīmes autobusu maršrutu dažu reisu īslaicīga slēgšana, pasažieru autobusu 
ietilpības ierobežojums, valsts robežu slēgšana). 

Jau ilgstošo laiku uz pasažieru plūsmu ietekmē alternatīva (personīga) transporta 
izmantošana, iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku apvidos, nelegālo pārvadātāju 
piedāvātie pakalpojumi. 
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Pamatrādītāju salīdzinājums 2017.-2020.gg. 

RADĪTĀJS 2017.G.  2018.G.  2019.G.  2020.G. 

Pārvadāto pasažieru 
skaits 

 
1 403 381 1 414 230 1 383 451 

 
984 711 

Kopējais autobusu 
nobraukums, km 

 
5 127 985 5 096 764 5 096 749 

 
4 660 351 

Ieņēmumu 
kopsumma, EUR 

 
4 801 765 

 
4 954 398 

 
5 094 695 

 
4 667 767 

Izdevumu kopsumma, 
EUR 

 
4 549 014 

 
4 914 899 

 
5 031 286 

 
4 501 897 

Vidējais strādājošo 
darbinieku skaits 

 
 

214 

 
 

211 

 
 

208 

 
 

198 

 
SIA ”Daugavpils autobusu parks” kopējais autobusu nobraukums 2020.gadā sastādīja  

4 660 351 km, t.i. mazāk par 8,6% salīdzinot ar 2019.gadu. Neskatoties uz 2020.gadā būtisko 
pasažieru plūsmas kritumu, pateicoties saņemtajām valsts kompensācijām, uzņēmuma 
kopējais ieņēmumu apjoms samazinājās līdzīgi nobraukto kilometru apjomam, un gadu 
uzņēmums pabeidza ar peļņu.  Veicot reģionālā dzelzceļu maršrutu tīkla optimizāciju, 
pagarinot vilciena maršruta ”Rīga-Daugavpils” izpildi līdz Krāslavai, VSIA „Autotransporta 
direkcija” no 2020.gada 13.decembra slēdza autobusa maršrutu ”Rīga-Krāslava”, kas 
turpmāk ietekmēs autobusu nobraukto kilometru apjomu un uzņēmuma ienākumus no 
pārdotajām biļetēm. 
 

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 10 jaunie sertificētie ārsti. Atnākot 
jaunajiem sertificētiem speciālistiem Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotajiem  
pēc 50 gadu pauzes kļuva pieejamas ļoti sarežģītas, otolaringoloģijas profila operācijas (t.sk. 
bērniem). Tapāt 2020.gada rudenī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” tika uzsāktas LOR 
specialistu mājās dežūras režīmā “on call”, jeb ar izsaukuma iespēju, lai akūtajos gadījumos 
operatīvi nodrošinātu visu nepieciešamo neatliekamās medicīniskās palīdzības kompleksu, 
nepārvedot patiešām akūto pacientu uz Rīgu. Papildus tam, pēc jauno radiologu, diagnostu 
iniciatīvas tika ieviesti Latvijā iepriekš plaši neizmantojami ultrasonogrāfijas izmeklējumi ar 
kontrastvielu, neirologu veicamas botulotoksīna blokādes, kas iepriekš bija pieejamas tikai 
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un NRC "Vaivari".  

Ar 2020.gadu tika uzsāktas angiogrāfijas laboratorijas invazīvās brigādes diennakts 
dežūras. Iepriekš invazīvās brigādes diennakts dežūras bija pieejamas tikai 2 lielākajās 
universitātes slimnīcās – VSAI “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA 
“Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ar attiecīgo finansiālo atbalstu no valsts 
puses. Slimnīcas kolektīvam papildinoties ar jauniem speciālistiem ir izdevies nostiprināt 
savu potenciālu un spējas nepārtraukti nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības 
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kompleksu atbilstoši pacientu faktiskajam pieprasījumam, kā arī sabalansēt noslodzi starp 
speciālistiem. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pastāvīgi sekojot tendencēm un 
pielāgojoties esošajai situācijai, veicot virkni pārprofilizāciju, jau pandēmijas sākumā 
izstrādājot daudz līmeņa rīcības plānus un iekšējos algoritmus pie dažādiem situācijas 
iznākumiem, ir izdevies ne tikai kļūt par vienu no lielākajām ārstniecības iestādēm saistībā 
ar Covid-19 vīrusu inficēto pacientu ārstēšanu, vienai no pirmajiem izveidojot tik plašu 
atsevišķo gultas fondu, neskatoties uz cilvēkresursu ierobežotību, atverot papildus vienības 
un posteņus, kā arī produktīvi nodalot pacientu plūsmas (izveidojot atsevišķo Covid-19 un 
blakus komplikāciju ārstniecības iestādi), līdz ar to paralēli cīņai ar īpaši bīstamo infekciju 
turpinot nepārtraukti nodrošināt visu nepieciešamo neatliekamās un plānveida medicīniskās 
palīdzības sniegšanu visos citos profilos, visiem Latgales un citu reģionu iedzīvotajiem.  

Atzīstot SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ieguldījumu gan Covid-19 pandēmijas 
apkarošanā, gan veselības aprūpes attīstībā Latgales reģiona ietvaros, pateicoties Latgales 
reģiona iedzīvotāju atbalstam, slimnīca saņēma gada balvu “2020.gada Slimnīca”.    

2020.gada beigās ar valsts budžeta finansējuma palīdzību tika uzsākts projekts SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” potenciāla paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei un 
pacientu plūsmu nodalīšanai. Projekta pamataktivitātes ietvaros esošo Neiroloģijas nodaļas 
(t.sk. arī Insulta vienības), Kardioloģijas un Terapijas nodaļas 34 gultas smago pacientu 
ārstēšanai, veicot iekšējo telpu renovāciju un pilnībā nomainot slimnīcas rīcībā esošo 
tehnoloģisko nodrošinājumu uz mūsdienu prasībām atbilstošo, tiks modernizētas līdz II. 
līmeņa – pilnvērtīgas reanimācijas 34 intensīvās terapijas gultām smago pacientu ārstēšanai. 
Savukārt, katrā no slimnīcas ķirurģiskiem profiliem tiks izveidota mūsdienu prasībām 
atbilstošā pēcoperāciju palāta – I. līmeņa intensīvās terapijas gultas, kopā 32 pēcoperāciju 
gultas. 

Realizējot iepriekš minēto vienību izveidi un tehnoloģiska nodrošinājuma 
modernizāciju, t.sk. uzlabojot ventilācijas un  kondicionēšanas sistēmas ar mikroklimatu, 
plānots izveidot kopējo vienoto smago pacientu monitorēšanas sistēmu “LIVĒ” režīmā, 
sasaistot kopā Uzņemšanas nodaļu, Operāciju zāli, atmošanās palātas ar visām intensīvām 
gultām, lai nepārtraukti novērotu smago pacientu veselības stāvokli, visos ārstēšanas 
procesa posmos līdz pat veselības stāvokļa stabilizācijai, lai nepieciešamības gadījumā 
operatīvi nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības kompleksu sniegšanu, iesaistot 
iekšējo NMP brigādi. Savukārt pacientu veselības stāvokļa dinamikas radītāju glabāšana un 
ierakstīšana slimnīcas iekšējā datu serverī ļaus detalizētāk izpētīt konkrētus smagos 
gadījumus, veikt analītisko kvalitātes vadības darbu, kā arī kļūs par pamatīgo soli pretī Ē-
slimības vēstures ieviešanai. Papildus šī projekta ietvaros jau notiek projektēšanas 
dokumentācijas izstrāde mūsdienu prasībām atbilstošās ventilācijas un svaiga gaisa 
cirkulācijas sistēmas ar negatīvo spiedienu izveidei SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Plaušu slimību un tuberkulozes centra Infekcijas korpusā, lai nepieciešamības gadījumā 
kvalitatīvi nodrošinātu akūto slimību ārstēšanu un pacientu izolāciju, novēršot bīstamo 
infekciju izplatīšanu un apmaiņu, kā arī projektēšanas dokumentācija papildus lifta 
ierīkošanai ar nojumi un piebrauktuvi NMPD transportam SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca” Plaušu slimību un tuberkulozes centra Infekcijas korpusam, lai nogādātu guļošus 
pacientus uz 2. un 3. stāvos esošajām specializētām palātām un infekcijas boksiem bez liekas 
pacientu plūsmu krustošanās ar pārējiem profiliem koplietošanas telpās, kas draud ar  
bīstamās infekcijas izplatīšanos un apgrūtina iekšējo iestādes loģistiku. 
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SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” (turpmāk - Kapitālsabiedrība)  pašreizējie 
galvenie darbības veidi ir primārās un sekundārās ambulatoras veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana bērniem, t.sk. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 
gulošiem pacientiem mājas apstākļos un dežūrārsta pakalpojumi. Sekundārās veselības 
aprūpes pakalpojumu ietvaros Kapitālsabiedrība  turpina  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 (NVD).  
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 ārstu radiologu. 

Pamatojoties uz pakalpojuma līgumiem ar Daugavpils pilsētas domi, 
Kapitālsabiedrība  turpina 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 turpina 
sākumskolas vecuma bērnu izglītošanu par veselīga dzīvesveida jautājumiem, kā arī organizē 
praktiskās apmācības ar fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas  
stiprināšanai.   

Kapitālsabiedrība palielināja veselības aprūpes pakalpojumu veidu skaitu, ieviešot 
pulsoksimetriju bērniem un elektrokardiogrāfiju pieaugušajiem. Kvalitatīvas veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu paplašināšanai tika iegādāts 
mūsdienīgs aprīkojums: ultrasonogrāfijas (USI) iekārta, ultraskaņas terapijas ierīce fizikālās 
terapijas procedūru veikšanai, rokas pulsa oksimetrs.  

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. Kapitālsabiedrība arī turpmāk plāno maksimāli orientēties uz kvalitatīvu, 
pieprasītu finansiāli pieejamu un konkurētspējīgu ambulatoro medicīnisko pakalpojumu 
nodrošināšanu, mērķtiecīgi attīstot medicīniskās un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem. 

SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (turpmāk – Poliklīnika) zobu 
ārstēšanā un protezēšanā ir viena no lielākajām šāda profila iestādēm Latvijā.  

2020.gadā reģistrēti 48 347 apmeklējumi pie zobārsta, no tiem 14 694 bērni līdz 18 
gadu vecumam, zobu higiēnistu apmeklējumi – 6 473, no tiem 4 100 bērni, rentgenkabineta 
apmeklējumi – 14 439. Astoņdesmit pieciem pacientiem zobārstniecības palīdzība sniegta 
mājās. Poliklīnikas I stāva zobārstniecības kabinetā pieņemti 495 pacienti ar funkcionālām 
kustības spējā. 

Poliklīnika noslēdza līgumus zobārstniecības palīdzības sniegšanais ar sekojošām 
organizācijām: 

− Naciona la s Veselī bas dienestu; 
− Apdros ina s anas kompa nija m “Ērgo Life Insurance”, AAS “Balta”, “BTA Insurance 

Company”, “Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas fil.”; 
− AS “Lateko lī zings”; 
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− saskan a  ar Daugavpils pilse tas domes Socia la  dienesta garantijas ve stule m tika 
pien emti 70 pacienti; 

− saskan a  ar nosle gtiem lī gumiem tika sniegta palī dzī ba 28 pansiona ta pacientiem un 
78 psihoneirolog iska s slimnī cas pacientiem;  

− tika sniegta palī dzī ba VSAC “Latgale” filia les “Kalku ni” un “Kalupe” 37 pacientam; 
− ieslodzī juma vietu pa rvaldes Daugavgrī vas cietuma  pien emti 59 pacienti. 

Poliklīnikas apmeklējumu skaits samazinājās salīdzinoši ar 2019.gadu, jo trīs 
mēnešus Covid-19 pandēmijas laikā poliklīnikas ārsti sniedza pacientiem palīdzību tikai 
akūtu sāpju gadījumos. Ārstu trūkuma dēļ Daugavpils pilsētas dome atbalstīja četru zobārstu  
specialitāti iegūstošo apmācības Stomatoloģijas institūtā. Daugavpils pilsētas domes atbalsta 
programma sniedz būtisku ieguldījumu zobārstu piesaistē pilsētai un, ņemot vērā 
poliklīnikas ārstu vecuma struktūru, ir nepieciešams turpināt atbalsta iespējas plānveida 
mācību procesam, kas būtu nepieciešams ap 13 cilvēkiem. 

2020.gadā resertifikācijas procedūru nokārtoja septiņi zobu tehniķi. Koronovīrusa dēļ 
sertifikācijas termiņi zobārstiem un zobārstu asistentiem tika pagarināti par sešiem 
mēnešiem. Pārskata gadā plānveida profilaktiskais darbs tika veikts zobbu higiēnista līmenī. 
Plānveida higiēniskos pasākumus veica 15.vidusskolas 285 skolēniem un 16.vidusskolas 356 
skolēniem.  

Attīstības stratēģijā 2017.-2020.gadam poliklīnika plānoja samazināt zobu kariesa 
intensitāti līdz 3,0 (indekss KPĒ). Diemžēl zobu kariess tā ir sociāla problēma, kura atkarīga 
no ļoti daudziem faktoriem. Bērni lieto daudz saldumu, ne vienmēr regulāri un pareizi tīra 
zobus – tas viss ietekmē zobu kariesa augstās intensitātes faktorus. 2020.gadā sešgadīgajiem 
bērniem šis rādītājs sastādīja 0,28, bet divpadsmirgadīgajiem – 4,5. Tas nozīmē, ka vidēji 
divpadsmitgadīgam bērna pieciem zobiem ir plombas vai kariess, vai arī plomba + kariess+ 
ekstrahētie zobi. 

Lai tiktu ieviestas jaunas zobu ārstēšanas un protezēšanas metodes, par iestādes 
līdzekļiem tika iegādāts šāds materiāltehniskais nodrošinājums 28 927 euro vērtībā: 

− denta lais rentegapara ts; 
− c etras helio lapas gaismas ciete jos a m plomba m; 
− urbjmas ī na; 
− hidrauliska  prese izn emamo prote z u izgatavos anai; 
− kondicione ta js zoba rstniecī bas kabinetam; 
− grī das dezinfektors pacientu roku bezkontakta dezinfekcijai; 
− piecas baktericī da s lapmas, kuras izvietotas pacientu rindas gaidī s anas halle s; 
− amalgamas jauce js. 

Pašlaik poliklīnikas materiāltehniskā bāze pilnībā atbilst mūsdienu prasībām, bet 
izmantojamie materiāli dod iespēju kvalitatīvi sniegt palīdzību. 

4.9. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 

Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas 
rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai: 

1. Ziemel u ru pnieciska  zona; 
2. Cietoks n a noliktavu zona; 
3. Valkas ielas ru pnieciska  zona; 
4. C erepovas ru pnieciska  zona; 
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5. Gajoka ru pnieciska  zona; 
6. Kriz u ru pnieciska  zona. 

Pārskata gadā tika uzsākti, turpināti un pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras 
atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā 
un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažadās pilsētas rūpnieciskās zonās. Realizēto 
infrastruktūras uzlabošanas projektu  kopējā summa pārskata gadā sasniedza ap 44,3 milj. 
eiro un laika posmā no 2016. līdz 2023. g. jau rādītas un tiks rādītas kopā ap 900 jaunas darba 
vietas. Šie pasākumi tiek realizēti ĒRAF finansējuma ietvaros un saskaņā ar SAM 5.6.2 un SAM 
3.3.1 noteikumiem, kuri paredzēja komersantu ieguldījumus savos pamatlīdzekļos un jaunu 
darbu vietu radīšanai. 

Septīto reizi Daugavpilī notika jauno uzņēmēju atbalsta grantu programma „Impulss”. Tās  
ietvaros 12 uzņēmumi saņēma domes atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. 2021.gadā tiks 
realizēti 5 ražošanas un 7 pakalpojumu sniegšanas projekti. Lielākā daļa projektu ir vērsta 
uz ražošanas un tehnisko pakalpojumu sfēras attīstību - BIO-lavaša, adītu izstrādājumu, LĒD 
RGB lampu un viedā apgaismojuma, inovatīvo veselības diagnostikas aparātu ražošanu un 
izmantošanu. Pakalpojumu sfērā tiek piedāvāti tūrisma, veselības, uzkopšanas, remonta un 
izklaides pakalpojumi. No konkursam pieteiktajiem uzņēmumiem 11 ir jaunuzņēmumi, kas 
tika dibināti 2020.gadā un 1 – 2019.gadā. Kopumā kopš 2014.gada grantu programmā ir 
iesniegtas 154 biznesa idejas un atbalstīti 57 uzņēmumi, kas strādā vairāk nekā astoņās 
ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, atpūtas pakalpojumu, elektronikas, IT 
pakalpojumu u.c. Pilsētā tika radītas vairāk nekā 75 jaunas darba vietas, kopējais granta 
apjoms šajā laikā sasniedzis 300 tūkst.eiro, Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un 
pakalpojumi. 

Daugavpils pilsētas dome turpināja sadarbību ar LIAA “Daugavpils biznesa inkubatoru”, 
kur  2020.beigās bija atbalstīti jau 30 jauni projekti. Daugavpils pašvaldība 25.-26. septembrī 
piedālījās pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kurš notika Rēzeknē Latvijas un 
ārvalstu uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanai. Pasākuma laikā notika dažādas 
aktivitātes, tostarp biznesa forums ar paneļdiskusijām, kur piedalījās kā uzņēmēji, tā arī 
pašvaldību pārstāvji. Pilsētas delegāciju pārstāvēja 5 komercuzņēmumi un dažādi skolēnu 
mācību uzņēmumi, Daugavpils Tūrisma informācijas centrs, Šmakovkas muzejs un 
Daugavpils Inovāciju centrs. 

Savu darbību turpināja Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSĒZ), iekļaujot 2500 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 jau 17 reģionā reģistrētie uzņēmumi un kopējās investīcijas 
sastādīja ap 27,7 milj. eiro. 

Pārskata gadā tika uzsākta daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana 
Gaismas ielā 7. Pilsētā šobrīd tiek novērots ierobežots mājokļu piedāvājums un parādās 
tendence par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu īres dzīvokļu nepietiekamību, kas ietekmē 
sociālekonomisko vidi pilsētā un reģiona iekšējo mobilitāti, kas savukārt atstāj ietekmi uz 
darba tirgu pilsētā, tautasaimniecības izaugsmi un veicina depopulāciju. Ņemot vērā to, ka 
iedzīvotāju skaita samazināšanās ir viena no būtiskākajām valsts stratēģiskās attīstības 
problēmām, pašvaldībai nepieciešams rast risinājumus, kas būtu vērsti uz iedzīvotāju skaita 
stabilizēšanos, atbalstu ģimenēm ar bērniem, cilvēkkapitāla piesaisti un ekonomiskās 
aktivitātes stiprināšanu.  
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4.10. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTI 

2020.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 
ĒRAF projekts 
„Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils 
pilse tas pirmsskolas izglī tī bas 
iesta de  Nr.32 – Malu iela  7, 
Daugavpilī ” 

1 645 236.66 Prima ra s energ ijas pate rin a 
samazina s ana, sekme jot 
energoefektivita tes paaugstina s anu 
Daugavpils pilse tas pirmsskolas izglī tī bas 
iesta de  Nr.32, Malu iela  7, Daugavpilī . 

2017.-2020. 

ĒRAF projekts 
“Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils 
Stropu pamatskolas - attī stī bas 
centra e ka  - Mihoelsa iela  4, 
Daugavpilī ” 

1 045 667.74 Prima ra s energ ijas pate rin a 
samazina s ana, sekme jot 
energoefektivita tes paaugstina s anu 
Daugavpils Stropu pamatskolas - attī stī bas 
centra e ka  - Mihoelsa iela  4, Daugavpilī  

2018.-2021. 

ĒRAF projekts 
„Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils 
pilse tas izglī tī bas iesta des 
sporta za les korpusa  Marijas iela  
1D, Daugavpilī ” 

1 449 529.97 Prima ra s energ ijas pate rin a 
samazina s ana, sekme jot 
energoefektivita tes paaugstina s anu 
J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u 
g imna zijai, Daugavpilī . 

2016.-2020. 

ĒRAF projekts 
„Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils 
pilse tas pirmsskolas izglī tī bas 
iesta de  Nr.28 – Liepa jas iela  37, 
Daugavpilī  

1 023 432.42 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.28, Liepa jas iela  37, Daugavpilī  

2019.-2021. 

ĒRAF projekts 
“Ēnergoefektivita tes 
paaugstina s ana Daugavpils 
pilse tas pas valdī bas sporta e ka  – 
Valkas iela  4B, Daugavpilī ” 

779 799.03 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  4B, Daugavpilī  

2019.-2020. 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa 
ielā 27, Daugavpilī” 

1 193 846.33 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa 
ielā 27, Daugavpilī 

2018.-2021. 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības ēkā, 
18.novembra ielā 354V, 
Daugavpilī” 

168 207.84 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, 
18.novembra ielā 354V, Daugavpilī 

2018.-2021. 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības ēkā, 
18.novembra ielā 354A, 
Daugavpilī” 

1 835 107.79 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, 
18.novembra ielā 354A, Daugavpilī 

2018.-2021. 
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Projekta 
nosaukums 

Projekta summa, eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 
Projekta īss apraksts 

Realizācijas 
termiņš 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības sociālās 
aprūpes iestādes ēkā – Turaidas 
ielā 36, Daugavpilī” 

1 939 154.30 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās 
aprūpes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī 

2019.-2021. 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības ēkā – 
Vienības ielā 30, Daugavpilī” 

2 637 870.57 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 
Vienības ielā 30, Daugavpilī 

2020.-2022. 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē Nr.29 – Vienības ielā 
38B, Daugavpilī” 

1 347 296.73 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē Nr.29 – Vienības ielā 38B, 
Daugavpilī 

2019.-2021. 

ERAF projekts 
“Ēnergoefektivitātes 
paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē Nr.12 – Muzeja ielā 10, 
Daugavpilī” 

1 573 513.28 Primārās enerģijas patēriņa 
samazināšana, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē Nr.12 – Muzeja ielā 10, Daugavpilī 

2018.-2021. 

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” 

5 703 471.94 Modernize ts profesiona la s izglī tī bas 
kompetences centrs Daugavpils Dizaina un 
ma kslas vidusskola “Saules skola”, 
nodros inot ma cī bu vides atbilstī bu 
tautsaimniecī bas nozaru attī stī bai un 
uzlabojot profesiona la s izglī tī bas 
pieejamī bu. 

2017.-2020. 

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

3 898 046.40    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 

2017.-2020. 

ĒRAF projekts „Daugavpils 
vispa re jo izglī tī bas iesta z u 
materia li tehniska s ba zes un 
infrastruktu ras saka rtos ana 
atbilstos i mu sdienī ga m 
prasī ba m” 

6 268 269.95 Projekta ietvaros tiks veikta pilna apjoma 
pa rbu ve e ka  Para des iela  7, Daugavpilī , 
izveidojot ergonomisku ma cī bu vidi 
Daugavpils Saskan as pamatskolai un tiks 
radī ta ergonomiska ma cī bu vide 
atsevis k a s telpu grupa s sekojos a s 
izglī tī bas iesta de s:  
- Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 
Tautas iela 59  
- Daugavpils 3.vidusskola, Rain a iela 30  
- Daugavpils 13.vidusskola, Valkas iela 4A  
- Daugavpils 16.vidusskola, Aven u iela 40  
- Daugavpils Saskan as pamatskola, 
Para des iela 7 

2017.-2020. 

“Rīteiropas vērtības”, Tehnikas 
muzeja izveide Daugavpils 
cietokšņa teritorijā 

4 061 953.16 Projekta rezultātā tiks īstenota kultūras 
mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa 
Inženieru arsenāla ēkas – restaurācijas 1. 

2018.-2022. 
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Projekta 
nosaukums 

Projekta summa, eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 
Projekta īss apraksts 

Realizācijas 
termiņš 

kārta un izveidots Daugavpils tehnikas un 
industriālā dizaina muzejs „Inženieru 
arsenāls”.  

Pārrobežu reģionālā kultūras 
mantojuma tūrisma 
paplašināšana 
(Cross-border Increase in 
Regional Cultural Heritage 
Tourism), Nr. LLI – 326, CIRCUIT 

367 715,70 Daugavpils cietokšņa 7. bastiona vaļņa 
labiekārtošana rekreācijas un tūrisma 
funkcijām. 
Mārketinga pasākumi Daugavpils 
cietokšņa un pilsētas popularizēšanai, 
veicinot tūristu skaita pieaugumu 
pārrobežu reģionā 

2018.-2020. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 
Latvijā un Krievijā 

1 384 889 Veikta pulvera pagraba ēkas restaurācija 
„Martinsona mājas” izveidei. Izveidota 
pārrobežu maršruts. Rīkoti pārrobežu 
tūrisma un kultūras veicināšanas 
pasākumi 

2019.-2021. 

Pārrobežu lojalitātes 
programma kultūras un tūrisma 
veicināšanai 

590 482.89 Daugavpils cietokšņa 7.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. 

2019.-2021. 

“Inovāciju centra izveidošana 
Daugavpilī” (“Development of 
Innovation Centre in Daugavpils 
City”) 

2 011 605 Koprades telpu un koprades laboratoriju 
izveide un brīvas pieejas nodrošināšana 
izglītojamajiem un pedagogiem, STĒM 
jomu popularizējošu interaktīvo tematisko 
izstāžu izveide, tai skaitā aprīkojuma 
iegāde.  

2020.2023. 

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

269 000 547 bezdarbniekiem tika piedāvāta 
iespēja iegūt vai uzturēt darba iemaņas, 
veicināt savu aktivitāti sabiedrības labā. 

2020. 

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. 

2015.-2020. 

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

992 224.80 Projekta me rk is ir uzlabot pieejamī bu 
veselī bas veicina s anas un slimī bu 
profilakses pakalpojumiem  
visiem Daugavpils iedzī vota jiem, jo ī pas i 
nabadzī bas un socia la s atstumtī bas riskam  
pakl autajiem iedzī vota jiem, ī stenojot 
viete ja me roga pasa kumus. 

2017.-2020. 

Infrastruktūras pielāgošana 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai 

1 745 357.04 Veikta Dienas aprūpes centra personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 
pakalpojumu klāsta paplašināšana: 

2018.-2021. 
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Projekta 
nosaukums 

Projekta summa, eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 
Projekta īss apraksts 

Realizācijas 
termiņš 

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 “3 x 8” 
nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem; Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu personām ar garīga 
rakstura traucējumiem „Grupu māja 
(dzīvoklis)” infrastruktūras pielāgošana 

Kvalitatīvas tehniskās infrastruktūras nodrošināšana industriālajās zonās 
Degrade to ru pniecisko teritoriju 
reg enera cija Daugavpils pilse tas 
un Ilu kstes novada teritorija s II 
ka rta  

5 316 934.40 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 
18.novembra līdz Marijas ielai 1, publiskās 
infrastruktūras sakārtošana Valkas ielas 
rajonā. 

2019.-2021. 

Dienvidlatgales pas valdī bu 
teritoriju pilse tvides 
revitaliza cija ekonomiska s 
aktivita tes paaugstina s anai 

3 940 776.15 Daugavpils pilsētas publiskās 
infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības veicināšanai. 

2018.-2022. 

Daugavpils pilse tas publiska s 
infrastruktu ras saka rtos ana 
uzn e me jdarbī bas veicina s anai  

1 125 474.95 Brauktuves izbūve Odu un Vaļņu ielas 
rajonā, inženierkomunikāciju izbūve un 
publiskās autostāvvietas izbūve. 

2018.-2020. 

Daugavpils pilse tas Ziemel u 
ru pnieciska s zonas publiska s 
infrastruktu ras attī stī ba II ka rta 

8 263 519.71 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 

2018.-2020. 

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

2 569 735.49 Teritorijas iekārtošana ražotnes izveidei 
un ceļu tīklu, inženiertīklu 
(infrastruktūras) izbūve. 

2019.-2020. 

Cietoks n a noliktavu zonas 
ru pnieciska s teritorijas 
reg enera cijas veicina s ana un 
pieejamī bas uzlabos ana 

4 150 504.99 Infrastruktūras sakārtošana Motoru ielas 
degradētajā teritorijā un jauna ceļa mezgla 
izbūve. 

2020.-2022. 

Daugavpils pilse tas publiska s 
teritorijas saka rtos ana 
uzn e me jdarbī bas vides attī stī bai 

1 337 958.37 Infrastruktūras sakārtošana - Slāvu ielas 
pārbūve posmā no Spaļu ielas, veicot 
siltumtrases tīklu pārbūvi, apgaismojuma 

2020.-2021. 
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Projekta 
nosaukums 

Projekta summa, eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 
Projekta īss apraksts 

Realizācijas 
termiņš 

nomaiņu, lietus ūdens kanalizācijas 
ierīkošanu un asfalta seguma nomaiņu 

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 ” 

13 448 451.37 Projekts ir secīgs turpinājums 2007 – 
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 saīsinot pārvietojoties 
nepieciešamo laiku, vienlaikus veicinot 
ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanos pilsētas iedzīvotājiem. 

2017.-2020. 

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) 

2 663 195.20 Veikta aizsargdambja būvniecība 
Nometņu ielas rajonā (posmā no Akmeņu 
ielas līdz Meļņičkas upei) 

2018.-2021. 

Videi draudzīga sabiedriskā 
transporta infrastruktūras 
attīstībai Daugavpils pilsētā 

18 080 605.40 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 

2017.-2021. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas attīstība Judovkas 
rajonā, Daugavpilī 

5 801 696.46 Veikta tīklu paplašināšana Judovkas 
mikrorajonā, ietverot to Daugavpils 
aglomerācijas robežās, nodrošinot 
iedzīvotājiem iespēju pieslēgties pie 
centralizētajiem ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem. 
 

2018.-2023. 

Starptautiskie projekti 
“Depopulācija – reģionālo centru 
izaicinājums” DeCoDe 
(“Challenges of Regional 
Centres: Depopulation Control, 
Development – best practices”) 

90 000 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. 

2018.-2020. 

"Degradēto teritoriju 
revitalizācija" jeb “Trans-form” 
(“Transformations from Slum to 
Chic”) 

64 278,15 Daugavpils cietokšņa 4. bastiona iekšējā 
pagalma iztīrīšana un revitalizācija, 
teritoriju plānotāju zināšanu par 
degradēto teritoriju ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu plānošanu un revitalizāciju 
uzlabošana un pilnveidošana. 

2018.–2020. 

“Our Cities Pairing on 
Ēnvironment Issues” (“Pilsētu 

4 673 Veicināta vietējo iedzīvotāju līdzdalība un 
paaugstinātas zināšanas par vides 
jautājumiem 

2019.-2020. 
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Projekta 
nosaukums 

Projekta summa, eiro  
(sadarbības projektos 

Daugavpils daļa) 
Projekta īss apraksts 

Realizācijas 
termiņš 

sadarbība vides problēmu 
risināšanā”) 
Remigrācijas veicināšanas 
pakalpojumi Daugavpils 
pašvaldībā 

10 000 Sadarbībā ar VARAM tiek īstenoti 
remigrācijas veicināšanas pakalpojumi 
Daugavpils pašvaldībā 

2019.-2020. 

“Kapacitātes paaugstināšana - 
sagatavotība un reaģēšana 
ārkārtas situācijās, pielāgojoties 
klimata pārmaiņām” (“Capacity 
Improvement in Emergency 
Preparedness and Response 
through Climate Adaptation 
Actions” (ClimaAdapt) 

125 166 Izstrādāts Daugavpils sadarbības 
teritorijas Civilās aizsardzības plāns, 
uzlabota Pašvaldības policijas Satiksmes 
kontroles un glābšanas nodaļas 
materiāltehniskā bāze. 

2020.-2021. 

Pilsētvides mitrāju pārvaldība 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
reģionā (Joint Management of 
Urban Wetland Areas in border 
region LatviaLithuania), 
UrbArea 

266 648.91 Izveidots kopējs rīcības plāns un 
izstrādata tiešsaistes pārvaldības sistēma, 
zoodārza zaļās infrastruktūras 
uzlabošana, teritorijas labiekārtošana un 
eko-izglītības veicināšana. 

2020.-2022. 
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5. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
 

Pārskata gadā Dome turpināja apstiprinātās Daugavpils pilsētas attīstības 
programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpmāk – DAP 2020) ieviešanu, 
nodrošinot Rīcības un Investīciju plāna savlaicīgu aktualizāciju. 

DAP 2020 Rīcības un Investīciju plāns tika vairākkārt precizēts gada laikā, atbilstoši LR 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumiem dažādu specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros. Aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns tika ievietots pašvaldības interneta 
vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta | Pilsētas attīstība | Plānošanas dokumenti | Pilsētas 
attīstības programma 2014-2020. 

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 2020.gada beigām vislielākais finansējums tika iztērēts 3.prioritātes mērķa 
sasniegšanai noteikto pasākumu ietvaros – 168 milj. eiro, pēc tam 1.prioritātei – 103 milj. 
eiro un 2.prioritātei – 39 milj. eiro. Pirmās prioritātes ietvaros ir īstenoti vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu modernizācijas projekti. Otrās prioritātes ietvaros tiek veikti pilsētai 
nozīmīgi degradēto teritoriju revitalizācijas un rūpnieciskās teritorijas attīstības projekti. 
Trešās prioritātes ietvaros ir veikti lieli ieguldījumi komunālajos pakalpojumos un 
pilsētvides, transporta infrastruktūras uzlabošanā un attīstībā. 

Kopējais pašvaldības ieguldītais investīciju apjoms ir 310 milj.EUR, bet, ņemot vērā 
arī kapitālsabiedrību, valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu u.c. ieguldītos līdzekļus, uz 
2020.gada beigām, investīcijas, kas piesaistītas pilsētas attīstībā triju prioritāšu ietvaros, ir 
388 miljoni eiro (skat.5.1.att.). 

 
5.1. att. Investīcijas pilsētas attīstībā 2014.-2020.gadam Attīstības programmas 

prioritāšu īstenošanai 
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 
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Lielākais ieguldījums pilsētas attīstībā līdz 2020.gada beigām tika saņemts no ĒS 
fondu un ārvalstu finansējuma avotiem – 41%, pašvaldības finansējums - 38%, tad 10% 
pašvaldības uzņēmumu un privātais ieguldījums un 11% ir valsts atbalsts. 

Daugavpils pilsētas pašvaldība uzsāka jaunas attīstības programmas izstrādi 2021.-
2027.gadam, un turpinās īstenot gan atsevišķu iepriekš ieplānoto uzdevumu risināšanu, gan 
jaunu uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaistot ĒS un citu ārvalstu 
finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldības mājokļu pieejamības 
veicināšanai, komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citiem 
nozīmīgiem projektiem.  

5.1. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

2020.gadā Daugavpilī ekspluatācijā tika nodoti 158 būvniecības objekti. Ēkspluatācijā 
nodotās būves pēc tās rakstura: 

- sabiedriska rakstura bu ves – 14, 

- ru pnieciska rakstura bu ves – 3,  

- darī juma rakstura bu ves – 8, 

- inz enierbu ves un inz enierkomunika cijas – 30,  

- priva ta s dzī vojama s e kas – 38, 

- da rza ma ju, saimniecī bas e ku, pirts, gara z u un tml. e ku bu vniecī ba un pa rbu ve – 

65. 

 
Nozīmīgākie 2020.gadā ekspluatācijā nodotie Daugavpils pilsētas pašvaldības objekti: 

 
1. Ielas, promena de, autosta vvietas 

− Smiltenes ielas divlī men u pa rvada ar pievadiem bu vniecī ba lī dz Smils u un Kaun as ielu 
krustojumam, Daugavpilī ; 

− Jaunas tramvaju lī nijas bu vniecī ba 18.Novembra iela – Veselī bas iela – Stropu ciems, 
Daugavpilī ; 

− Jauno Stropu promena des izbu ve, un pludmales labieka rtojums, Daugavpilī ; 
− 1.1.ka rta. Brug u ielas pa rbu ve posma  no 18.novembra ielas lī dz U densvada ielai un 

Dzirnavu ielas pa rbu ve posma  no Vidus ielas lī dz Brug a ielai Gajoka ru pnieciskaja  zona ; 
− Rī gas ielas pa rbu ve posma  no Cietoks n a ielas lī dz G imna zijas ielai, Daugavpilī ; 
− Spal u ielas pa rbu ve posma  no Sla vu ielas lī dz Smils kalna ielai un piebraucama cel a 

pa rbu ve no Spal u ielas lī dz zemes gabalam ar kadastra apzī me jumu 05000071213, 
Daugavpilī ; 

− Dzelzcel u ielas pa rbu ve posma  no Nometn u ielas lī dz Vidus ielai, Vidus ielas pa rbu ve 
posma  no Dzelzcel u ielas lī dz U densvada ielai Gajoka ru pnieciskaja  zona ; 

− Mendel ejeva ielas pa rbu ve posma  no Vis k u ielas lī dz zemes vienī bai ar kadastra 
apzī me jumu 0500 007 1614 un cel a posma pa rbu ve no Mendel ejeva ielas lī dz Ziemel u 
industria la s zonas 1.ka rtas izbu ves robez ai; 

− Piebraucamo cel u un ietves pa rbu ve Odu ielas rajona ; 
− Auto sta vlaukuma izbu ve pie Daugavpils Be rnu veselī bas centra Cietoks n a iela  posma  no 

Rain a ielas lī dz 18.novembra ielai un 18.novembra iela  posma  no Cietoks n a ielas lī dz 
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G imna zijas ielai, G imna zijas iela  no 18.novembra ielas lī dz Rain a ielai, 1.ka rta - 
18.novembra ielas posma  no G imna zijas ielas lī dz Cietoks n a ielai. 

 
2. Inz eniertī kli 

− Ielu tī kla  un inz eniertī klu (infrastruktu ras) bu vniecī ba Kriz u ru pnieciskaja  zona , Virs u 

iela  60  (kad.apz. 0500 031 0200) un blakusteritorija , Daugavpilī ; 

− Dzelzcel u ielas pa rbu ve posma  no Nometn u ielas lī dz Vidus ielai, Vidus ielas pa rbu ve 

posma  no Dzelzcel u ielas lī dz U densvada ielai Gajoka ru pnieciskaja  zona ; 

− Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no Kandavas ielas ar atzarojumiem Ēsplana des un 

Dzelzcel nieku mikrorajonos. 

 

3. Sabiedriska  un raz os anas rakstura bu ves 

- Daugavpils dizaina un ma kslas vidusskolas "Saules skola" apbu ves komplekss Daugavpilī , 

Saules iela  6/8, Muzeja iela  3 un Saules iela  2 (II ka rta - Jaunbu ves skolas ma cī bu bloka 

bu vniecī ba. III ka rta - Ēsos a s  e kas Saules iela  2 pa rbu ve); 

- J.Pilsudska Daugavpils valsts pol u g imna zijas e kas ar bu ves kadastra apzī me jumu 0500 

003 3701 001 Marijas iela  1D, Daugavpilī  renova cija; 

- Daugavpils 28.pirmsskolas izglī tī bas iesta des e kas energoefektivita tes paaugstina s ana, 

vides pieejamī bas prasī bu nodros ina s ana, Liepa jas iela  37, Daugavpilī ; 

- Daugavpils 2.specia la s pirmsskolas izglī tī bas iesta des e kas energoefektivita tes 

paaugstina s ana, vides pieejamī bas prasī bu nodros ina s ana, Mihoelsa iela  4; 

- Administratī va s e kas atjaunos ana La c ple s a iela  20, Daugavpilī  1.2.3.ka rta; 

- Jaunas e kas bu vniecī ba potencia la s raz otnes izvietos anai un infrastruktu ras izveide 

Mendel ejeva iela  5, Mendel ejeva iela  5A, Daugavpilī . 

 

2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 147 būvatļaujas. Izsniegtās būvatļaujas 
un akceptēti būvprojekti pēc būves rakstura: 
- sabiedriska rakstura bu ves – 5, 

- ru pnieciska rakstura bu ves – 8, 

- darī juma rakstura bu ves – 6, 

- inz enierbu ves un inz enierkomunika cijas - 23,  

- priva to dzī vojamo e ku bu vniecī bai un pa rbu vei – 65, 

- da rza ma ju, saimniecī bas e ku, pirts, gara z u un tml. e ku bu vniecī ba un pa rbu ve – 40. 

 

2020.gada Daugavpils pilsētas pašvaldības objektu nozīmīgākās būvatļaujas un ieceres: 
 

1. Daugavpils pilse tas pas valdī bas objekti 
 
- Oskara Stroka vasaras koncertza le; 
- Vienī bas da rza pa rbu ve; 
- S autuves sporta e kas jaunbu ve Stacijas iela  129A; 
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2. Pasu tī ta js AS „Daugavpils satiksme” 
 
- Jaunas tramvaju lī nijas izbu ve Vain odes ielas posma  un esos a s tramvaju lī nijas  pa rbu ve, 

savienojot pilse tas apkaimes „K ī mija”- „Vecstropi” Daugavpilī ; 
- Jaunas tramvaju lī nijas izbu ve, savienojot pilse tas centru ar Jauna s  Fors tadtes 

mikrorajonu; 
- Tramvaju lī nijas pa rbu ves darbi posmos Vienī bas iela – Stacijas iela, Para des iela – 

Cietoksnis un 18.novembra iela un Ventspils ielu krustojuma  (II.ka rta. Tramvaja sliez u 
kontakttī klu pa rbu ve); 

 
3. Pasu tī ta js PAS „Daugavpils siltumtī kli” 

 
- Siltumcentra les Nr.1 teritorija , 18.novembra iela  2, Daugavpilī , zemesgabala  ar kadastra 

Nr.05000021702, lietus u dens kanaliza cijas pas uzsu cos a s siste mas, tī klu projekts;  
- Mag istra lo siltumtī klu pa rbu ve no SC-3 Mendel ejeva iela  13a lī dz kamerai 7K-1A, 9K-5 

un lī dz 8K-2, Daugavpilī . 
 

4. Pasu tī ta js Daugavpils pilse tas pas valdī bas iesta de „Komuna la s saimniecī bas 
pa rvalde” 

 
- Biatlona trenin u ba zes jaunbu ve Stropu sporta trase , Daugavpilī . 
 

5. Pasu tī ta js „Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzejs” 
 
- Daugavpils Novadpe tniecī bas un ma kslas muzeja kompleksa pa rbu ve, atjaunos ana un 

restaura cija Rī gas iela  8, Daugavpilī , Muzeja iela  5, Daugavpilī . 

5.2. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANĀ 

Ar 2020.gada 23.janvāra Daugavpils pilsētas domes sēdes lēmumu Nr.22 (prot. Nr.3, 
3.§) “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nodota 
teritorijas plānojuma redakcija 3.0. publiskajai apspriešanai. Teritorijas plānojuma publiskās 
apspriešanas termiņš bija noteikts no 2020.gada 12.februāra līdz 2020.gada 04.martam. 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 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domē, 
Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. 

2020.gada 24.martā Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.160 
(prot.Nr.14,1.§) „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides 
pārskata apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020. Saistošie 
noteikumi Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves 
saistošie noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.12). Saistošie 
noteikumi Nr.12 stājās spēkā 2020.gada 1.aprīlī, īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības 
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plānošanas likuma 27.pantā noteikto, proti, ar 10.06.2020. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstuli par plānojuma īstenošanas atļauju. 

Pārskata gada 13.augustā tika pieņemts domes lēmums Nr.341 “Par Daugavpils 
pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. Attīstības 
programmas izstrādes ietvaros no 5. līdz 20.oktobrim tika organizētas iedzīvotāju un 
uzņēmēju aptaujas. Laikā no 27.-29.oktobrim organizēti 7 tematisko darba grupu semināri, 
uz kuriem tika aicināti nozaru viedokļu līderi, domes speciālisti, NVO pārstāvji u.c., kam ir 
idejas pilsētas attīstības veicināšanai. Lai gan sākotnēji semināru norise tika plānota klātienē, 
straujās Covid-19 slimības izplatības dēļ semināri tika organizēti attālināti ar platformas 
ZOOM starpniecību. 

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

6.1. PASĀKUMI, KAS VEICINA IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS 
DARBĪBU UN IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 

 
Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa sniedz 

informāciju par pašvaldības darbu, pilsētas aktualitātēm un veido pastāvīgu saikni ar pilsētas 
iedzīvotājiem, regulāri publicējot aktuālo informāciju interneta mājaslapā 
www.daugavpils.lv. Tajā, ērtā un strukturētā veidā, lietotājiem pieejama Daugavpils pilsētas 
domes struktūrvienību kontaktinformācija, pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas 
kārtība, Domes komisiju un komiteju sēžu grafiki un dienas kārtība. Mājaslapā pieejama 
informācija par pašvaldības sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, Domes pieņemtajiem 
lēmumiem un normatīvajiem aktiem, gada pārskati, kā arī citi materiāli, kas nodrošina 
Daugavpils pilsētas domes darba caurskatāmību. Pašvaldības interneta mājaslapā regulāri 
tiek publicēti foto, video un reprezentācijas materiāli, kas atspoguļo Daugavpils pilsētas un 
pašvaldības ikdienu dažādās jomās – pašvaldības darbs, izglītība, uzņēmējdarbība, kultūra, 
veselības aprūpe, sociālie un citi jautājumi. 

Nodrošinot atgriezenisko saiti, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa regulāri 
un operatīvi sniedz atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Nodaļas speciālisti 
apkopo sabiedrības viedokļus par jautājumiem, kas skar pašvaldības darbu, veicot 
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju aptaujas. Komunikācija ar Daugavpils iedzīvotājiem īpaši 
aktuāla Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā, kad papildus iepriekš 
minētajai informācijai, nodaļas speciālisti nodrošina aktuālās informācijas pieejamību par 
noteiktajiem ierobežojumiem, Covid-19 testēšanas un vakcinācijas iespējām pilsētā, 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu un klientu apkalpošanu ārkārtējās situācijas 
laikā, kā arī par tekošo situāciju izglītības un veselības aprūpes jomās.  

Veicinot pilsētas tēla popularizēšanu un informējot iedzīvotājus par pašvaldības 
darbu, Daugavpils pilsētas domes vadība un darbinieki regulāri piedalījās tiešraidēs vietējās 
un reģionālajās radio un televīzijās. 2020.gadā pašvaldība turpināja veiksmīgu sadarbību ar 
visiem vietējiem laikrakstiem, televīziju, radio un interneta portāliem. Informatīvie raidījumi 
par pašvaldības aktualitātēm tika retranslēti radio  “Alise Plus”, “Divu Krastu Radio” un 
“Latgales Radio”. 

Daugavpils pilsētas domes vadība regulāri rīkoja preses konferences, lai ar 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību, sniegtu iedzīvotājiem aktuālo informāciju. 2020.gadā, 
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pandēmijas apstākļos, preses konferences un komunikācija ar medijiem pārsvarā notika 
tiešsaistē – ZOOM platformā, tomēr, tas neradīja grūtības un žurnālistiem maksimāli tika 
sniegta visa nepieciešamā informācija un materiāli. Translējot tiešsaistē Domes sēdes un 
preses konferences ikvienam interesentam ir iespēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas gaitai. 
Novērtējot iedzīvotāju ieguldīju pilsētas attīstībā un izceļot viņu sasniegumus dažādās jomās, 
ik gadu tiek pasniegti Daugavpils pilsētas domes apbalvojumi. 2020.gadā tika pasniegta Gada 
balva, balva “Mūža ieguldījums”, apbalvojums “Goda daugavpilietis”, ko pasniedz pilsētas 
jubilejas gados. Kandidātus šiem apbalvojumiem izvirzīt tika aicināti pilsētas iedzīvotāji. Arī 
par šiem notikumiem un personībām Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa īsteno 
publicitātes aktivitātes, veidojot informatīvos materiālus, un sniedzot informāciju par balvu 
saņēmēju ieguldījumu pilsētas attīstībā. 

Nodaļas speciālisti regulāri sagatavo paziņojumus presei, publikācijas un video 
sižetus par pašvaldības aktualitātēm un pilsētas ikdienu. Materiāli pieejami ne tikai pilsētas 
iedzīvotājiem un interneta mājaslapas lietotājiem, bet arī plašsaziņas līdzekļiem. Plašākai 
sabiedrības informēšanai tiek izmantoti arī sociālie tīkli – Facebook.com, Youtube.com, 
Instagram.com, kuros saistošā veidā atspoguļotas pašvaldības aktualitātes. Sociālie tīkli ir 
efektīvs instruments gan komunikācijai ar iedzīvotājiem, gan atgriezeniskās saites 
nodrošināšanai.gada beigās uzsākts darbs pie Daugavpils pilsētas domes mobilās aplikācijas 
izstrādes. Lietotne kalpos kā ērts tiešsaistes rīks efektīvai informācijas nodošanai. Lai 
veicinātu iedzīvotāju komunikāciju ar pašvaldību, lietotājiem nodrošināta iespēja iesniegt 
savus ierosinājumus pilsētas attīstībai un vides sakārtošanai. Mobilā aplikācija pašlaik 
darbojas testa režīmā. 

Tā kā ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta vairāku iecienītu kultūras un sporta 
pasākumu norise, īpaša uzmanība tika vērsta uz tādu publicitātes materiālu veidošanu, kas 
atklāj Daugavpils kultūras un sporta iestāžu ikdienu pandēmijas laikā. Lielākā daļa iestāžu 
šajā laikā apmeklētājiem bija slēgtas, tomēr darba process tajās netika pārtraukts, par ko 
regulāri tika informēti pilsētas iedzīvotāji. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, izdots 
informatīvais izdevums “3K Info” par  konkrētajā ceturksnī plānotajām kultūras, sporta un 
tūrisma aktualitātēm. Covid-19 pandēmijas laikā pilnveidots Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga nodaļas tehniskais aprīkojums, kas ļauj operatīvāk sagatavot kvalitatīvus foto un 
video materiālus gan pašvaldības vajadzībām, gan pilsētas tēla popularizēšanai. 

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ 2020.gadā Daugavpils pilsētas svētki netika 
organizēti ierastajā formātā. Sadarbojoties pašvaldības struktūrvienībām, kultūras, izglītības 
un citām iestādēm, tika organizēta Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa, kuras pasākumu 
publicitātes nodrošināšanā un atspoguļošanā aktīvi iesaistījās Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga nodaļa. Organizācijas un iedzīvotāji tika aicināti sveikt pilsētu dzimšanas dienā, 
izmantojot tiešsaistes rīkus. Pilsētnieki ļoti aktīvi iesaistījās šajā akcijā, īpaši sirsnīgi 
apsveikumi bija no pirmskolas izglītības iestādēm. Svētku pasākumos tika iesaistīti 
nacionālie mediji –  Latvijas Radio 4 nodrošināja koncertu translāciju. Saņēmām sveicienus 
no Daugavpils sadraudzības pilsētām, sveicām savus partnerus arī viņu pilsētu svētkos. 

Pārskata gadā tika izdots 2021.gada sienas kalendārs, kurā redzamas pilsētai 
raksturīgās ainavas un objekti. Popularizējot pilsētu, tās tūrisma un kultūras notikumu 
piedāvājumu, tika organizētas interaktīvas akcijas radiostacijās Skonto, Skonto Plus, TĒV, 
ĒHR, ĒHR Superhīti, ĒHR Krievu hīti. 

Domes informācijas birojā 2020.gada laikā klātienē, telefoniski un elektroniski 
sazinājās aptuveni 11226 klients: apmeklētāji klātienē aptuveni 8820, saņemti 2268 telefona 
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zvani, 138 „e-jautājumi”, uz kuriem informācijas biroja darbinieki sagatavoja elektroniskas 
atbildes vai sarežģītos jautājumos tika lūgta pašvaldības iestāžu speciālistu palīdzība. Sakarā 
ar valstī ieviesto ārkārtējo situāciju, kad tika atceltas visas iedzīvotāju pieņemšanas klātienē, 
pie Domes priekšsēdētāja vietniekiem kopā tika piereģistrēti 66 apmeklētāji. Par katru 
apmeklētāju uz pieņemšanu tiek sagatavota apmeklētāja reģistrācijas kartiņa lietvedības 
sistēmā Lietvaris. Informācijas biroja darbinieki pieraksta uz pieņemšanu apmeklētājus pie 
8 Domes deputātiem - gada laikā pierakstīti 64 apmeklētāji. 2020.gadā Domes informācijas 
birojā no fiziskām personām ir saņemti un piereģistrēti elektroniskā lietvedības sistēmā 
1529 iesniegumi (mēnesī vidēji 127,42) adresēti Domes vadībai, tai skaitā 218 fizisku 
personu iesniegumi saņemti no portāla www.latvija.lv. Lietvedības sistēmā piereģistrētas 
izsūtīšanai 329 atbildes uz iesniegumiem, kā arī ieskenētas un pievienotas lietvedības 
sistēmā aptuveni 147 citu pašvaldības iestāžu sagatavotās starpatbildes un atbildes uz Domē 
saņemtajiem iesniegumiem. 

6.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 

Saskaņā ar Lursoft datiem, Daugavpilī 2020.gadā bija reģistrētas 648 biedrības, 
nodibinājumi un sabiedriskās organizācijas. 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 2004.gada sāka finansiāli atbalstīt NVO darbību. No 
2011.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 
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: 
1. konkursa ka rtī ba ; 
2. lī dzfinanse jums aktivita tes braucienam, kas paredz Daugavpils pilse tas 

popularize s anu a rpus pas valdī bas teritorijas, Latvijas Republikas robez a s; 
3. lī dzfinanse jums pla notajam projektam, ja Sabiedriska s organiza cijas projektu ī steno 

no cita fonda lī dzekl iem, bet ta  realiza cijai nepiecies ams Sabiedriska s organiza cijas 
lī dzfinanse jums. 

 Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 75% no iesniegtā 
projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 
eiro un līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno 
no cita fonda līdzekļiem, ir 3000 eiro. Ierobežojums - nav piemērojamas atvaļinājuma naudas 
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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.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros”). Līdzfinansējuma apmērs nevar pārsniegt 
15% no kopējām projekta izmaksām. 

Sabiedriskā organizācija pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 
iesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. februārim, savukārt, ja tiek rīkota  projektu konkursa 
otrā kārta, sabiedriskā organizācija pieteikumu iesniedz līdz kārtējā gada 15. novembrim. 

Pārskata gadā sabiedriskās organizācijas iesniedza izskatīšanai līdzfinansējuma 
saņemšanai konkursa kārtībā 133 projektu pieteikumus, kopējā pieprasītā summa bija 135 
331,36 eiro.  Projektu pieteikumi tika skatīti komiteju sēdēs un apstiprināti domes sēdē, kopā 
tika atbalstīti 117 projektu pieteikumi, un piešķirtais līdzfinansējums bija 68974.19  eiro 
apmērā. Papildus pārskata gadā Dome piešķīra līdzfinansējumu sabiedrisko organizāciju 
aktivitātes braucienam 820.22 eiro apmērā. 

Iesaistītajām aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākums noteiktām personu 
grupām” ĒSF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 
ietvaros” projektiem pārskata gadā tika piešķirts 16997,95 eiro.  

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 

2020.gada turpinājās sadarbība visdažādākajās jomās kultūrā, izglītībā, sportā, 
pieredzes apmaiņā, ka arī pārrobežas un starptautiskajos projektos ar Daugavpils 
sadraudzības pilsētām tiešsaistes platformās: 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 devās dažās 
darba vizītēs, pieredzes apmaiņā, kā arī piedalījās starptautiskos semināros un konferencēs, 
kas galvenokārt notika tiešsaistē, Covid-19 ierobežojošu pasākumu ietekmē.  

Tika organizēta Malopoļskas reģiona Krakovas pilsētas TIC vizīte Daugavpilī. Pilsēta 
tika prezentēta vairākiem ārzemju uzņēmējiem un investoriem, t.sk. sadarbībā ar LIAA tika 
veikts darbs pie Zviedrijas meitas uzņēmuma “WebHelp” Call Centra izvietošanas Daugavpilī. 
Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika organizēta Baltkrievu uzņēmēju tirdzniecības 
misija Daugavpilī. Tika sagatavotas un sniegtas prezentācijas ārvalstu vēstniekiem un 
konsuliem no Armēnijas, Francijas, ASV, Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas  un vairākām 
pilsētas viesu delegācijām, t.sk. valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, ministriem, 
skolēniem, studentiem u.c. Sadarbībā ar Domes Sabiedrisko attiecību nodaļu tika organizēta 
Daugavpils pilsētas vadības on-line tikšanas ar Ķīnas pilsētas Harbinas vadību. 

6.4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

2020.gada ietvaros ir strādāts pie starptautisko Ēiropas Savienības (Ēiropa pilsoņiem) 
un pārrobežu sadarbības programmu (INTĒRRĒG V-A Latvijas-Lietuvas, Latvijas-Lietuvas-
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas) līdzfinansēto projektu īstenošanas. Tika 
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īstenots pārrobežu projekts “Degradēto teritoriju revitalizācija” (“Transformation from Slum 
to Chic”), februārī Daugavpilī notika projekta noslēguma konference. Tika pabeigts 
programmas Ēiropa pilsoņiem projekts “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” 
DeCoDe (“Challenges of Regional Centers: Depopulation Control, Development – best 
practices”). Tika turpinātas aktivitātes Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas Ēiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam 
projektā “Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, 
pielāgojoties klimata pārmaiņām (ClimaAdapt)”. Tika veikta iedzīvotāju aptauja par 
reaģēšanu ārkārtas apstākļos un iegūto datu analīze. Pilsētas publiskajās vietās un iestādēs 
tika izplatīti plakāti un skrejlapas par pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Tāpat šīs 
programmas ietvaros tika uzsākts projekts “Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un 
tūrisma veicināšanai (Loyal to Culture and Tourism)”. Projekta ietvaros tiks restaurēti 
7.bastiona kazemāti Daugavpils cietoksnī, izveidota  pārrobežu kultūras un tūrisma 
lojalitātes programma, kā arī tiks organizēti liela mēroga starptautiski pasākumi: vēstures 
rekonstrukcijas festivāls, amatniecības festivāls un keramikas simpozijs. Tika noslēgts 
līgums par finansējumu INTĒRRĒG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektam “Pilsētvides 
mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”. Projekta mērķis ir saglabāt pilsētu 
mitrāju bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu, efektīvi attīstot vides resursu pārvaldību, 
veicinot pārrobežu sadarbību šajā jomā. Projekta ietvaros tiks veiktas investīcijas Latgales 
Zoodārza teritorijas labiekārtošanā, kā arī kopēja rīcības plāna un on-line pārvaldības 
sistēmas izstrāde. 

2020.gadā Daugavpils Inovāciju centrā sākās inovatīvas pārmaiņas Ēiropas 
Ēkonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada 
perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta 
“Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt zināšanu 
attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STĒM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne un 
matemātika) un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un  īstenojot izglītojošas programmas, 
interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus 
pedagogiem un izglītojamajiem Daugavpils Inovāciju centrā. Projekta aktivitātes tiek 
īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem – Tronheimas Zinātnes centru (Norvēģijā) 
un Daugavpils Universitāti. Projekta ietvaros projekta partneri izstrādās un īstenos izglītības 
programmas izglītojamajiem un pedagogiem, organizēs pieredzes apmaiņas vizītes un 
seminārus Latvijā un Norvēģijā. 
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7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

Daugavpils pilsētas attīstības programmas ,,Mana pils Daugavpils” 2014. - 
2020.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, turpinās uzsāktos pašvaldības ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas projektus, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projektus, kā arī pilsētas 
sabiedriskā transporta un ielu tīkla infrastruktūras attīstības projektus. 

Nākamajā gadā lielāka uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm šādos DAP 2020 Rīcības 
plāna uzdevumu ietvaros: 
1.  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; 

S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde  
• Pas valdī bas e ku infrastruktu ras uzlabos ana un remontdarbi; 
• 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 ilgtspe jī gas attī stī bas strate g ijas un attī stī bas programmas izstra de kopa  

ar Augs daugavas novadu; 
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; 

S2-2 Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni 
• Pas valdī bas dzī vokl u skaita palielina s ana (Gaismas ielas 7 e kas atjaunos ana); 
• 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 

(Socia lo pakalpojumu centra  be rniem un jaunies iem “Priedī te”, Turaidas iela  36; Daugavpils 
pensiona ru socia la s apkalpos anas teritoria la  centra ) 

• Infrastruktu ras piela gos ana deinstitucionaliza cijas pla na ī stenos anai; 
S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve 

• 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; 
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S2-6 Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana 
• Video nove ros anas siste mas attī stī ba; 
• Gla bs anas stacijas 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 pirmsskolas izglī tī bas iesta de s; 

 
2. 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; 

 
3. 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; 
• Jaunu tramvaju lī niju izbu ve un tramvaju parka moderniza cija;  

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; 

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 (Turaidas iela  36, 

Vienī bas iela  30, Saules iela  7, S aura  iela  26 u.c.); 
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; 
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; 
• Daugavpils cietoks n a 7.bastiona kazema tu restaura cija; 

V4-1 Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu 
• Mu zika la  skve ra ierī kos ana pie Stan islava Broka Daugavpils Mu zikas vidusskolas; 
• Aizpilse tas parka labieka rtos anas darbi;  
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                                                            Nr.110 

 

Daugavpils pilsētas Domei 

 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā 

ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

• pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 

• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites 

principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas 

aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu 

rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 

2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā 

sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu 

ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 

Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 

Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 

finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu 

grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas 

principus un objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Apstākļu akcentējums 

1. Vēršam uzmanību uz finanšu pārskata pielikuma piezīmē 5.0.CITA "Cita informācija pārskatu lietotājiem" minēto 

informāciju, ka 2017.gada 12.septembrī Ministru kabinets sēdes protokolā Nr.45, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā 

sniegto informāciju, pieņem lēmumu, ka neatbilstoši veiktie izdevumi Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības 

fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" īstenoto projektu ietvaros netiek atgūti līdz brīdim, kad stāsies 

spēkā tiesas spriedums krimināllietā Nr.16870000912. Vadības ziņojuma 9.lapā skaidrots, ka tiesvedība vēl nav 

pabeigta. 

Daugavpils pilsētas Dome turpina darbu pie Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumiem par piemērotām finanšu 

korekcijām EUR 17 820 apmērā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras lēmumiem par piemērotām finanšu 

korekcijām EUR 1 376 254 apmērā, kurus uzskata par nepamatotiem un atceļamiem, jo realizēto projektu izdevumi 

atbilsts projektu mērķiem, ir lietderīgi un mērķtiecīgi izlietoti. 

Mēs neizsakām turpmāku iebildi attiecībā uz šo apstākli. 

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

▪ vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

▪ budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 
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Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu 

atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida 

apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas 

Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, 

vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām 

zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 

darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu 

uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā 

ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

▪ vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija 

atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

▪ vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 

ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu 

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, 

kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 

turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata 

sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai 

krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība 

ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska 

neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, 

ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji 

pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam 

profesionālo skepsi. Mēs arī:  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 

radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 

revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas 

būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert 

slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai 

iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 

apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz 

iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, 

kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 

revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. 

Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu 

secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes 

notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto 

informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 
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• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu 

finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības 

revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu 

un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus 

mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību       Sandra Vilcāne 

„REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”     Valdes locekle 

Licence Nr.30         Atbildīgā zvērināta revidente 

          Sertifikāts Nr.30 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 
Sandra Vilcāne, t. 29222562 

s.vilcane2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


