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Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja J.Lāčplēša ziņojums

Ir sagatavots un jūsu vērtējumam tiek nodots Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskais
pārskats par 2009.gadu. Tajā, kā ierasts, esam izvērtējuši un atspoguļojuši aizvadītajā gadā paveikto
dažādās pašvaldības darbības jomās.
2009.gads Latvijai bija pārbaudījumu gads. Ekonomiskā krīze negāja secen arī mūsu pilsētai.
Līdz ar valsts budžetā veikto izmaksu samazinājumu arī daudzus daugavpiliešus ir skāris algu
samazinājums, kas nozīmē mazākus nodokļu ieņēmumus pašvaldības budžetā.
2009.gadā pašvaldības kopbudžets sastādīja 56,3 miljonus latu, kas ir mazāk kā iepriekšējā
gadā. Tāpēc bija nopietni jāstrādā ne tikai budžeta sagatavošanas procesā, bet arī rūpīgi jāseko tā
izpildei visa gada garumā, lai nodrošinātu visu pašvaldības funkciju realizēšanu.
Pateicoties pašvaldības tālredzīgai darbībai, vairāku gadu garumā izstrādājot un aizstāvot
projektus Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanai, arī šajos ekonomiski sarežģītajos apstākļos
Daugavpils attīstība neapstājās. Tieši 2009.gadā daudzus no tiem uzsākām realizēt – skolu fasāžu
renovācija un teritoriju labiekārtošana, autotransporta mezgla būvniecība, Kultūras pils, Cietokšņa
infrastruktūras rekonstrukcija, Vienības nama fasādes restaurācija.
Arī 2009.gadā pilsētā turpinājās celtniecības darbi. Lielākais būvniecības objekts, kas
aizvadītajā gadā nodots ekspluatācijā ir Daugavpils olimpiskais centrs. Pašvaldība turpināja strādāt
arī infrastruktūras sakārtošanas jomā: pabeigta Rīgas ielas rekonstrukcija, turpinājās pilsētas ielu,
pagalmu, bērnu rotaļu laukumu remontdarbi, noslēdzās ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā
paredzētie darbi.
Kā būtisku ieguvumu ir jānosauc arī rekonstruētie 13.bērnuzārzs un
24.bērnudārzs.
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Krīzes apstākļos priekšplānā izvirzījās iedzīvotāju sociālās aizsardzības jautājumi. Sociālo
lietu pārvalde, kuras uzdevums ir rūpēties par sociāli vismazāk aizsargātajiem pilsētas iedzīvotājiem,
ir vienīgā, kuras budžets aizvadītajā gadā pieauga. Sociālajai palīdzībai 2009. gadā papildus tika
piešķirti 800 000 lati. Kopumā dažādiem sociālajiem pabalstiem pārskata gadā novirzīti 1,8 miljoni
latu. Pašvaldība ne tikai saglabāja visus sociālos pabalstus, bet rada iespēju atsevišķus no tiem
palielināt, piemēram, Dzīvokļa pabalstu. Arī turpmāk sociālās aizsardzības joma būs mūsu
pašvaldības prioritāte.
Izglītības attīstībai 2009.gadā tika novirzīti 25,1 miljoni latu, kas sastādīja gandrīz pusi no
kopbudžeta. Ņemot vērā sarežģīto finanšu situāciju, tika uzsākts darbs pie izglītības sistēmas
optimizācijas plāna.
Runājot par kultūru, arī šajā jomā ir daudz darīts. Pilsētnieki, kā katru gadu, varēja baudīt
gan tradicionālos, gan jaunus kultūras pasākumus. Mūsu kolektīvi guva panākumus starptautiskos
konkursos. Pēc ilgās rekonstrukcijas durvis vēra atjaunotais Daugavpils teātris.
Ekonomiskā situācija iespaidoja arī sporta jomu. Nācās sākt darbu pie sporta infrastruktūras
optimizācijas un sporta dzīves pilnveidošanas. Paši sportisti pierādīja, ka nekādas krīzes viņiem
neatņems cīņas sparu. Prieks par mūsu cīkstoņiem, vieglatlētiem, svarcēlājiem, volejbolistiem,
spīdvejistiem un daudziem citiem, kuri 2009. gadā priecēja savus līdzjutējus ar augstiem
sasniegumiem.
Daugavpils pašvaldības galvenais uzdevums ir pilsētas tālākā attīstība, atbalsts
iedzīvotājiem. Pašvaldība turpina strādāt pie ES finansējuma piesaistīšanas, veido arvien ciešākus
kontaktus ar uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, valsts iestādēm.
Man ir patiess lepnums par pilsētu, par mūsu iedzīvotājiem un viņu sīkstumu, strādīgumu.
Saliedēts darbs, sadarbība, sapratne un vienots mērķis ir garants Daugavpils tālākai attīstībai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Jānis Lāčplēsis
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Pamatinformācija
Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūra
Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības
lēmējinstitūcija – Daugavpils pilsētas dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo
struktūru, lemj par autonomu funkciju, brīvprātīgu iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā tiek
nodrošināta pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpilde, kā arī
pašvaldības budžets.
Daugavpils pilsētas dome, savas kompetences ietvaros, ir atbildīga par tās institūciju tiesisku
darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.
2009.gada 6.jūnijā notika pašvaldības vēlēšanas un saskaņā ar likumu Daugavpils pilsētas
domē tika ievēlēti 15 deputāti no četrām partijām. 2009.gada 1.jūlijā par Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāju tika ievēlēts Rihards Eigims, bet 24.septembrī ar deputātu balsu vairākumu viņu
atbrīvoja no amata. 2009.gada 28.septembrī par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju deputāti
ievēlēja Jāni Lāčplēsi.
Daugavpils pilsētas pašvaldības deputāti
Jānis Lāčplēsis
Domes priekšsēdētājs no Partija
“Latvijas
Pirmā
28.09.2009.
partija/Latvijas ceļš”
Rita Strode
Domes
priekšsēdētāja Partija
“Latvijas
Pirmā
1.vietniece no 22.10.2009.
partija/Latvijas ceļš”
Vjačeslavs Širjakovs
Domes
priekšsēdētāja Politisko partiju apvienība
vietnieks no 30.09.2009.
“Saskaņas centrs”
Grigorijs Ņemcovs
Domes
priekšsēdētāja Partija “Latgales tauta”
vietnieks
“Latvijas
Rihards Eigims
Domes priekšsēdētājs no Partija
01.07.2009. līdz 24.09.2009., Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Domes deputāts
“Latvijas
Līvija Jankovska
Domes
priekšsēdētāja Partija
1.vietniece no 01.07.2009. līdz Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
08.10.2009., Domes deputāte
Anžela Aļohno
Domes
priekšsēdētāja Partija “Latgales tauta”
vietniece no 01.07.2009. līdz
30.09.2009., Domes deputāte
Vitālijs Azarevičs
Domes deputāts
Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs”
Viktors Butāns
Domes deputāts
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Oļegs Hublarovs
Domes deputāts
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Žanna Kulakova
Domes deputāte
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Vladimirs Nadeždins
Domes deputāts
Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs”
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Ludmila Smikova

Domes deputāte

Ivars Šķiņčs

Domes deputāts

Mečislavs
Truskovskis

Domes deputāts

Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
Partija
“Latvijas
Pirmā
partija/Latvijas ceļš”
Partija
“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”

2009.gadā notika 36 domes sēdes, 11 no tām bija ārkārtas sēdes. Gada laikā tika pieņemti 930
lēmumi, 37 saistošie noteikumi, 20 nolikumi un 10 noteikumi.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Domes
pašvaldības deputāti tiek ievēlēti šādās pastāvīgās domes komitejās:
1. Finanšu komiteja;
2. Sociālo jautājumu komiteja;
3. Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Administrācija ir pašvaldības izpildinstitūcija, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas vadītājs ir izpilddirektors,
kuram ir vietnieks.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Daugavpils pilsētas domē ir izveidotas šādas
pastāvīgās komisijas:
1. Administratīvā komisija;
2. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
3. Dzīvokļu komisija;
4. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;
5. Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija;
6.Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas
komisija;
7. Pilsētbūvniecības komisija;
8. Privatizācijas komisija;
9. Revīzijas komisija;
10. Transporta komisija;
11. Vēlēšanu komisija;
12. Zemes komisija.
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Daugavpils pilsētas domes struktūra
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Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācija – Domes departamenti un nodaļas, kā arī to
darbinieki veic savus pienākumus saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes nolikumu un Domes
apstiprinātajiem departamentu un nodaļu nolikumiem.
Administrācijā ietilpst šādi departamenti un nodaļas:
1. Juridiskais departaments;
2. Īpašuma departaments;
3. Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;
4. Pilsētas plānošanas politikas departaments;
5. Finanšu nodaļa;
6. Grāmatvedība;
7. Vispārējā nodaļa;
8. Dzīvokļu nodaļa;
9. Dzimtsarakstu nodaļa;
10. Bāriņtiesa;
11. Komunālās saimniecības nodaļa;
12. Iekšējā audita dienests;
13. Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Daugavpils pilsētas pašvaldības pakļautībā esošās iestādes
Daugavpils pilsētas domes pakļautībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam, ir sekojošas
budžeta iestādes:
1. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde;
2. Izglītības pārvalde;
3. Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde;
4. Daugavpils Mākslas vidusskola “Saules skola”;
5. Latviešu kultūras centrs;
6. Poļu kultūras centrs;
7. Baltkrievu kultūras centrs;
8. Krievu kultūras centrs;
9. Latgales zoodārzs;
10. Latgales centrālā bibliotēka;
11. Novadpētniecības un mākslas muzejs;
12. Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde;
13. Bērnunams – patversme “Priedīte”;
14. Jaunatnes lietu nodaļa;
15. Sporta centrs Daugavpils ledus;
16. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;
17. Glābšanas dienests;
18. Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola;
19. Daugavpils pilsētas Jaunatnes skola;
20. Daugavpils bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”;
21. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs;
22. Daugavpils krievu vidusskola - licejs;
23. Daugavpils 3.vidusskola;
24. Daugavpils 5.pamatskola;
25. Daugavpils 10.vidusskola;
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26. Daugavpils 16.vidusskola;
27. Daugavpils 17.vidusskola;
28. Daugavpils Valsts ģimnāzija;
29. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;
30. Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”.
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks”;
2. Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”;
3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts”;
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”;
5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”;
6. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Parkings D”;
7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta”.
8. Akciju sabiedrība “Tramvaju uzņēmums”;
9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”;
10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs”;
11.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums”.
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija”;
2. Akciju sabiedrība “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”;
3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils olimpiskais centrs”;
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales laiks”;
5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”;
6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavas slimnīca”.
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1. biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. biedrība “Latvijas lielo pilsētu asociācija”;
3. biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”;
4. biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
5. biedrība “Speedway Gran Prix of Latvija”;
6. biedrība “Slimnīcas atbalsta biedrība”;
7. biedrība “Daugavpils pilsētas hokeja klubs”.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Daugavpils pilsētas domē ir izveidotas šādas
pastāvīgās komisijas:
1. Administratīvā komisija;
2. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
3. Dzīvokļu komisija;
4. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;
5. Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija;
6. Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu
piešķiršanas komisija;
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7. Pilsētbūvniecības komisija;
8. Privatizācijas komisija;
9. Revīzijas komisija;
10. Transporta komisija;
11. Vēlēšanu komisija;
12. Zemes komisija.
Veiktie pasākumi pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadības pilnveidošanai
Daugavpils pilsētas domes Pilsētas attīstības departamenta reorganizācijas rezultātā
Mārketinga un informācijas nodaļa tika likvidēta, uz kā bāzes tika izveidoti Pilsētas plānošanas
politikas departaments un Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Pilsētas plānošanas politikas departaments sastāv no 3 nodaļām: Investīciju un ekonomiskās
plānošanas nodaļa, Projektu nodaļa un Biznesa attīstības nodaļa. Pilsētas plānošanas politikas
departamenta galvenās funkcijas ir koordinēt un vadīt departamenta kompetencē realizējamās
programmas un projektus, veicinot labvēlīgas vides radīšanu investīciju piesaistei, nodrošinot
uzņēmēju saikni ar pašvaldību, savas kompetences ietvaros pārstāvēt Daugavpils pilsētas domi un
dibināt sakarus ar valsts iestādēm, pašvaldībām, kapitālsabiedrībām un biedrībām.
Sabiedrisko attiecību nodaļas sastāvā darbojas Preses dienests un Informācijas birojs, kuru
uzdevumos ietilpst saiknes ar sabiedrību veicināšana, iedzīvotāju operatīva informēšana par
notiekošo pašvaldībā un pilsētas tēla pozitīva veidošana.
Lai veidotu sabalansētu pašvaldības budžetu, racionāli un efektīvi izmantotu pašvaldības
finanšu līdzekļus, nodrošinātu tās funkciju izpildi un nepārtrauktību, optimizētu tās organizatorisko
struktūru, kopš 2009.gada 1.augusta ir likvidēts Daugavpils pilsētas domes birojs Rīgā, kopš
2009.gada 1.oktobra ir likvidēta Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa. Dzīvokļu nodaļa
pārņēma Dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas funkcijas.

Daugavpils pilsētas apraksts
Daugavpils iedzīvotāji
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2010.gada sākumā Daugavpilī dzīvoja
103 922 cilvēki, kas ir par 935 cilvēkiem vai par 0,89% mazāk nekā 2009.gada sākumā. Pēdējo divu
gadu laikā iedzīvotāju samazināšanās tempi nebija tik strauji, salīdzinot ar 2007.gadu, kad pilsētas
iedzīvotāju skaits saruka par 1,97% no 108 091 līdz 105 958 cilvēkiem.
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Iedzīvotāju skaits Daugavpilī
(pēc CSP datiem gada sākumā)
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Uz 2010.gada 1.janvāri pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Daugavpilī
darbspējas vecumā bija 69 990 iedzīvotāji jeb 67,5% no iedzīvotāju kopskaita. Daugavpilī pēdējo
gadu laikā pastāvīgi samazinās iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā, īpaši 2008.gada sākumā, kad
darbspējas iedzīvotāju skaits saruka par 1,9%. Pēdējo divu gadu laikā iedzīvotāju skaitam līdz
darbspējas vecumam ir vērojama tendence palielināties, kas liecina par šīs iedzīvotāju vecuma
grupas pieaugumu (2008.gadā pieaugums ir bijis 119 cilvēki, 2009.gadā - 78 cilvēki). Savukārt virs
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita palielināšanās (2009.gadā – par 190 cilvēkiem) skaidrojama ar
iedzīvotāju vecumstruktūru valstī kopumā.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā Daugavpilī reģistrēti 874
jaundzimušie, kas ir par 127 bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pagājušajā gadā pilsētā tika
reģistrēti 1 374 mirušie, kas ir par 16 cilvēkiem vairāk nekā 2008.gadā - tādejādi mirstība pārsniedza
dzimstību vairāk nekā pusotras reizes. Tā rezultātā dabiskais pieaugums ir negatīvs un sastāda 500
cilvēkus (2008.gadā dabiskais pieaugums bija – 357 cilvēki). 2009.gadā Daugavpilī reģistrētas 602
laulības, kas ir par 54 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt, pilsētas iedzīvotāju
ilgtermiņa migrācijas saldo (iedzīvotāji pārvietojas no vienas administratīvās teritorijas uz citu)
samazinājās 1,7 reizes salīdzinājumā ar 2008.gadu, kad migrācijas saldo bija 744 cilvēki (2009.gadā
ilgtermiņa migrācijas saldo Daugavpili ir 435 cilvēki).
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Iedzīvotāju skaits Daugavpilī
(pēc CSP datiem, gada sākumā)
Gads

Iedzīvotāju
skaits

Iedzīvotāji
līdz
darbspējas
vecumam

Iedzīvotāji
darbspējas
vecumā

2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

110 379
109 482
108 091
105 958
104 857
103 922

14 241
13 562
13 101
12 710
12 829
12 907

73 186
72 925
73 048
71 853
71 361
69 990

Iedzīvotāji Demogrāfiskā Iedzīvotāju
slodze uz
virs
blīvums
1 000
darbspējas
cilv. uz 1
darbspējas
vecuma
km2
vecuma
iedzīvotājiem
22 952
508
1 522,5
22 995
501
1 510,1
21 942
480
1 480,7
21 395
475
1 471,6
20 667
469
1 456,3
20 857
482
1 441,0

Iedzīvotāju vecuma grupas Daugavpilī

22 952

22 995

21 942

21 395

20 667

20 857

73 186

72 925

73 048

71 853

71 361

69 990

14 241

13 562

13 101

12 710

12 829

12 907

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam

Iedzīvotāji darbspējas vecumā

Iedzīvotāji virs darbspējas vecuma
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Daugavpils vēsturiski ir attīstījusies kā daudznacionāla pilsēta. 20.gs. sākumā pamatnācijas
īpatsvars pilsētas iedzīvotāju kopskaitā bija 14.3%. Katru gadu latviešu īpatsvars pilsētas iedzīvotāju
skaitā pakāpeniski pieaug un 2010.gada sākumā tas sasniedza 17.7%. Pēdējā gada laikā to īpatsvara
pieaugums bija 0,1%.
Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs Daugavpilī 2010.gadā
(PMLP dati, gada sākumā)

54285

18354

15061
8011
2199

Latvieši Krievi 52% Poļi 15%
18%

6012

Baltkrievi Ukraiņi 2% Pārējās 5%
8%

Krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars, salīdzinot ar 20.gs. sākumu, saruka par 6.2% un pēdējā
gada laikā krievu tautības īpatsvara samazināšanās sastādīja 0.4% (1 035 cilvēki).
Poļu tautība Daugavpilī vēsturiski veido nozīmīgu iedzīvotāju daļu -20.gs. sākumā poļu
tautības īpatsvars bija 13.2%. Pēdējā gada laikā poļu un baltkrievu tautības iedzīvotāju īpatsvars
samazinājās par 0.1%, bet ukraiņu tautības īpatsvars bija stabils.
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju nacionālā sastāva īpatsvara samazinājumu ietekmē gan
negatīvi migrācijas rādītāji (izbraukušo iedzīvotāju skaita pārsvars par iebraukušo skaitu), gan
negatīvais dabiskais pieaugums ( mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu).
Citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pieaugums pēdējā gada garumā (par 0.6%) izskaidrojams
galvenokārt imigrācijas dēļ.
Daugavpils ir unikāla ar to, ka te sadzīvo daudzas kultūras. Pilsētā veiksmīgi darbojas dažādas
nacionālo kultūru biedrības un centri:
Ø Daugavpils Latviešu biedrība;
Ø Daugavpils Latgaliešu biedrība;
Ø Daugavpils Krievu nacionālā kultūras biedrība;
Ø Latvijas krievu kopienas Daugavpils nodaļa;
Ø Lietuviešu biedrība “Rasa”;
Ø Baltkrievu kultūras un izglītības biedrība “Uzdim”;
Ø Daugavpils Ukraiņu kultūras biedrība „Mria”;
Ø Daugavpils Poļu kultūras biedrība ”Promeņ
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tatāru kultūras biedrība “Ideļ”;”;
“Visu ebreju sadraudzība”;
Daugavpils Ebreju kopiena”;
Daugavpils Vācu biedrība;
Čigānu biedrība “Nevo-Drom;
Čigānu kultūras biedrība;
Dvinskas kultūras biedrība;
Reriha biedrība.

Daugavpils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta Krievu, Baltkrievu un Poļu nacionālās
kultūras centrus un to rīkotos pasākumus.
Daugavpilī, tāpat kā Latvijā kopumā, iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties,
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits sarūk, kas arī bez esošās ekonomiskās krīzes negatīvi ietekmē
bezdarba līmeni.
Nodarbinātība, bezdarbs
2008.gada beigās Daugavpilī, tāpat kā visā Latvijā, sākās bezdarba līmeņa pieaugums, kas
saistīts ar pasaules, tajā skaitā arī Latvijas ekonomikas lejupslīdi. Arī 2009.gada garumā bezdarba
līmenim Daugavpilī bija tendence palielināties no 6,3% gada sākumā līdz 13,3% gada beigās, bet
reģistrētais bezdarba līmeņa pieaugums Daugavpilī bija lēnāks nekā Latvijā kopumā. Daugavpils ir
otrā pilsēta Latvijā (pēc Rīgas), kurā 2009.gada laikā bija zemākais bezdarba līmenis starp
lielākajām pilsētām. 2009.gada beigās Daugavpilī bezdarba līmenis bija par 2,7% punktiem zemāks
nekā vidēji Latvijā kopumā un par 7,8 % punktiem zemāks nekā Latgales reģionā.
Bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits Daugavpilī
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Viena no tendencēm nodarbinātības jomā ir darba spēka ievērojama aizplūšana no Daugavpils,
turklāt aizvien biežāk augsti kvalificēti speciālisti dodas darba meklējumos uz ārvalstīm. Darba
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meklējumos iedzīvotāji aizbrauc ne tikai darba vietas zaudējuma un zemā atalgojuma dēļ, bet arī
darba un dzīves apstākļu spiesti. Iepriekšējos gados pastāvēja darba spēka trūkums, kā arī
darbaspēka neatbilstība darba devēja un darba tirgus prasībām. Tagad darba tirgū konkurence ir
būtiski palielinājusies un darba devējam ir iespēja izvēlēties un atlasīt piemērotākos, un
produktīvākos darbiniekus par atlīdzību, kas ir pieejama un līdzvērtīga darbinieka produktivitātei.
Ekonomiskās krīzes laikā visvairāk skartās bezdarbnieku grupas: bezdarbnieki darbspējas
vecumā, kuriem trūkst atbilstoša profesionālā līmeņa; jaunieši - bezdarbnieki ar nepabeigtu
pamatizglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību, tostarp arī profesionālo skolu absolventi bez darba
pieredzes; ilgstoši nestrādājošie iedzīvotāji; valsts pārvaldes speciālisti – policisti, apsardzes
darbinieki, zemes dienesta speciālisti, VID speciālisti, medicīnas sfēras speciālisti; bezdarbnieki ar
augstāko izglītību – skolotāji, finansisti un bankas sfēras speciālisti; pirmspensijas vecuma
bezdarbnieki; invalīdi - bezdarbnieki.
Darba samaksa

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Daugavpilī, Ls
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2009.gadā Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa saruka, kam par iemeslu bija
saistīts ar pasaules un Latvijas ekonomikas lejupslīde. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
Daugavpilī 2009.gadā bija 350 Ls, kas ir par 11.6% mazāka nekā iepriekšējā gadā. Salīdzinot darba
samaksas apmērus valsts lielākajās pilsētās, redzam ka Daugavpilī tā ir viszemākā. Darba samaksa
Daugavpilī bija 1,4 reizes zemāka nekā Latvijā kopumā.
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Strādājošo
mēneša
vidējā
darba
samaksa

Latvija

2009.g.

Rīga

506

580

Daugavpils

Jelgava

350

410

Jūrmala Liepāja

411

433

Rēzekne Ventspils

378

538

Daugavpils
rajons

313

Daugavpils ekonomiskais raksturojums
Laika periodā no 2002. līdz 2006.gadam Daugavpilī bija vērojama iekšzemes kopprodukta
(IKP) uz vienu iedzīvotāju izaugsme. Straujš IKP pieaugums Daugavpilī bija vērojams 2005.gadā,
kas palielinājās par 50.7% (salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 2006.gadā Daugavpilī IKP īpatsvars
veidoja 3,6% no valsts IKP, kas ir par 0,2% vairāk nekā 2005.gadā. 2006.gadā IKP pieauguma
temps nebija tik straujš kā iepriekšējā gadā un sastādīja 29,2%.
IKP uz 1 iedzīvotāju Ls
Daugavpils

2002.
1 574

2003.
1 812

2004.
1 860

2005.
2 804

2006.
3 660

Daugavpils pilsētai ir nozīmīga loma Latgales reģiona attīstībā, par to liecina arī tas, ka
Daugavpils IKP īpatsvars Latgales reģionā 2006. gadā bija 47,9%, kas bija lielākā daļa no Latgales
kopējā IKP.
Attiecīgi uz vienu iedzīvotāju 2006. gadā Daugavpils IKP (3 660 Ls) bija 1,3 reizes zemāks
(par 1 223 Ls) nekā Latvijā kopumā (4 883 Ls), taču tas bija 1,6 reizes lielāks (par 1 131 Ls) par IKP
uz 1 iedzīvotāju (2 329 Ls) Latgalē.
Neskatoties uz to, ka laika posmā no 2003. līdz 2006.gadam IKP Daugavpilī ir palielinājies, tik
un tā šis rādītājs ir zemāks nekā vidēji Latvijā un citās lielajās Latvijas pilsētās - Rīgā, Ventspilī,
Rēzeknē un Liepājā. Tas liecina, ka Latgales un Daugavpils izaugsmes tempi ir salīdzinoši zemāki
nekā pārējos Latvijas reģionos un Latvijā kopumā.
Iekšzemes kopprodukts Latvijas reģionos
(pēc CSP datiem)
Uz vienu iedzīvotāju, latos
2003.
2004.
2005.
2006.

2007.

Latvija

2 749

3 214

3 938

4 883

6 493

Rīgas reģions

4 869

5 892

7 114

8 516

11 163

Pierīgas reģions

1 786

1 985

2 743

3 954

4 826

Vidzemes reģions

1 646

1 916

2 309

3 033

4 143

Kurzemes reģions

2 412

2 841

3 118

3 741

4 979

Zemgales reģions

1 574

1 662

2 192

2 819

4 154

Latgales reģions

1 418

1 493

1 910

2 329

3 471
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Daugavpils rūpniecības nozarē kopš 2003.gada bija vērojama rūpniecības produkcijas apjoma
palielināšanās. Sākoties 2009.gadam, Daugavpils saskārās ar sarežģītu situāciju, ko izraisīja
pasaules ekonomiskā krīze. Tā skāra arī Daugavpils rūpniecības uzņēmumus. Pirmo reizi pēc
daudziem gadiem strauji saruka rūpniecības produkcijas apjoms. Daugavpilī aptaujātie lielākie
rūpniecības uzņēmumi 2009.gadā saražoja produkciju 116,7 milj. Ls vērtībā, realizētās produkcijas
vērtība sastādīja 118,3 milj. Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, produkcijas apjoms pilsētā saruka par
18%, bet realizācijas apjoms saruka par 18,7 %.
Ražošanas sadalījums pa nozarēm
(saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošiem datiem par 2009. gadu)
Apģērbu ražošana
5,5%

Ķīmisko vielu un
produktu ražošana
2,2%

Lauksaimniecības
mašīnu ražošana
3,0%

Plastmasas iepakojuma
ražošana
0,4%

Plastmasas
būvelementu (durvju un
logu) ražošana
1,8%

Poligrāfija un ierakstu
reproducēšana
0,2%

Būvniecībai paredzētie
betona izstrādājumi
1,4%
Dzelzceļa lokomotīvju un
ritošā sastāva remonts
33,4%

Optisko šķiedru kabeļu
ražošana
6,2%
Gatavo
metālizstrādājumu
ražošana
10,1%

Siltumenerģijas un
ūdens apgāde
17,2%

Pārtikas produktu un
dzērienu ražošana
18,6%

Kopš ekonomiskās krīzes sākuma, Daugavpilī visstraujākā produkcijas apjoma samazināšanās
bija vērojama būvniecību apkalpojošajās nozarēs, kur salīdzinot ar iepriekšējo gadu, produkcijas
apjomi visstraujāk saruka betona būvelementu ražošanas nozarē (73%) un PVC durvju un logu
ražošanas nozarē (67%).
Salīdzinājumā ar 2008. gadu, ražošanas apjoma kritums ir novērojams arī citās nozarēs:
Gatavo metālizstrādājumu ražošana - 36%;
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva remonts – 13%;
Pārtikas produktu un dzērienu ražošana – 11%.
Vairākos apģērbu ražošanas uzņēmumos produkcijas apjomi saruka vidēji par 21%, bet
pateicoties atsevišķiem uzņēmumiem attiecīgajā nozarē, kur produkcijas apjomi pat gandrīz
dubultojās, kopumā apģērbu ražošanas nozarē 2009. gada laikā produkcijas apjomi palielinājās par
16%, salīdzinot ar iepriekšējā gada divpadsmit mēnešiem.
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Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī
milj. Ls, faktiskās cenas
(saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošajiem datiem)
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Globālā ekonomiskā krīze skāra gandrīz visus Daugavpils ražošanas uzņēmumus, kad būtiski
tika samazināti ražošanas apjomi, tika zaudēti sadarbības partneri, kā rezultātā, optimizējot darbu,
tika veikta pāreja uz īsāku darba nedēļu. Ņemot vērā darba tirgus pieprasījuma sarukumu, tika
samazināts darbinieku skaits, kaut gan bija tādi uzņēmumi, kuros ražošanas apjomi 2009.gadā pat
palielinājās. Visām nozarēm ir raksturīgi, ka produkcijas ražošanas apjoma un realizācijas apjoma
kritums ir mazāks nekā darba vietu skaita samazinājums. Darbinieku skaits šajā laika posmā saruka
par 15% jeb par 983 cilvēkiem.
2009.gada decembrī rūpniecības nozarē tika nodarbināti 5629 cilvēki. Kopš Latvijas
pievienošanās Eiropas Savienībai, vidēji pilsētas rūpniecībā strādā 7522 darbinieki, bet vislielākais
nodarbināto skaits šajā nozarē tika reģistrēts 2004. gada augusta mēnesī – 9413 cilvēki.
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Strādājošo skaits rūpniecībā un būvniecībā Daugavpilī, 2009. gadā
(saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, gada beigās)

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
Plastmasas iepakojuma ražošana
Plastmasas būvelementu (durvju un logu) ražošana
Būvniecībai paredzētie betona izstrādājumi
Ķīmisko vielu un produktu ražošana

2009.
19
41
42
55
88

2008.
40
49
148
77
109

2009 / 2008, %
-52,5%
-16,3%
-71,6%
-28,67%
-19,3%

Optisko šķiedru kabeļu ražošana
Lauksaimniecības mašīnu ražošana
Siltumenerģija un ūdens apgāde
Gatavo metālizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Būvmontāžas darbi
Pārtikas produktu un dzērienu ražošana
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva remonts

240
292
411
584
692
1017
1143
2022

343
298
435
658
798
1838
1261
2396

-30,0%
-2,0%
-5,5%
-11,3%
-13,3%
-44,7%
-9,4%
-15,6%

Galvenais darba devējs Daugavpilī ir dzelzceļš un ar tā infrastruktūru saistītie uzņēmumi, kuri
veido 30% no pilsētas rūpnieciskā apjoma, un kur strādā viena trešdaļa nodarbināto pilsētā. Lieli
uzņēmumi specializējās arī metālapstrādē, pārtikas ražošanā, optisko šķiedru kabeļu ražošanā,
lauksaimniecības mašīnu ražošanā, nelielā apjomā arī ķīmiskās produkcijas un apģērbu ražošanā.
Krīzes dēļ produkcijas izlaide ir samazinājusies gandrīz visos uzņēmumos, tomēr lielie uzņēmumi
turpina darbu.
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Strādājošo skaits rūpniecībā un būvniecībā Daugavpilī 2009.gadā
(gada beigās, pašvaldības dati)

2022

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva remonts
1143

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

1017

Būvmontāžas darbi
692

Apģērbu ražošana

584

Gatavo metālizstrādājumu ražošana
411

Siltumenerģija un ūdens apgāde

292

Lauksaimniecības mašīnu ražošana

240

Optisko šķiedru kabeļu ražošana
Ķīmisko vielu un produktu ražošana

88

Būvniecībai paredzētie betona izstrādājumi

55

Plastmasas būvelementu (durvju un logu) ražošana

42

Plastmasas iepakojuma ražošana

41

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
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Daugavpils pilsētas uzņēmumi, kuri palielināja vai saglabāja ražošanas apjomus, saglabāja vai
palielināja vai nedaudz samazināja darbinieku skaitu 2009.gada laikā:
A/s “Maiznīca “Dinella” (maizes produkcijas ražošana);
SIA “Antaris” (maizes produkcijas ražošana);
SIA “Dinaburga Teks” (apģērbu ražošana);
SIA “Modes formula” (apģērbu ražošana);
PAS “Daugavpils siltumtīkli” (siltumenerģijas apgāde);
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”– Lokomotīvju remonta serviss (dzelzceļa ritošā sastāva
serviss);
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” – vagonu remonta serviss (dzelzceļa ritošā sastāva serviss);
SIA “Bona Dea” (saldumu ražošana).
Daugavpils aptaujāto lielāko būvuzņēmumu būvmontāžas kopējo darbu apjoms 2009.gadā
sastādīja 33,6 milj. Ls, tai skaitā 59% no būvmontāžas darbu apjoma tika paveikti pašu spēkiem un
69% no kopējā darbu apjoma tika paveikti Daugavpilī. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2009.gadā
veikto būvmontāžas darbu apjoms samazinājies par 33%, darbinieku skaits būvniecības nozarē
samazinājās par 45%. 2009.gada sākumā būvniecībā darbojās 1 838 celtnieki, gada laikā 821
celtnieks palika bez darba. 2009. gada decembrī būvniecības nozarē tika nodarbināti 1017 celtnieki.
Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, vidēji pilsētas būvniecības uzņēmumos strādāja
1651 cilvēks, bet vislielākais nodarbināto skaits šajā nozarē tika reģistrēts 2007. gada jūlijā – 2153
cilvēki. Vairākas šīs nozares komercsabiedrības samazināja darba apjomus, vērojams darba apjomu
20
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kritums diapazonā no 6% līdz 94%, tomēr atsevišķu komercsabiedrību būvmontāžas darbu apjoms ir
saglabājies iepriekšējā gada līmenī un ir pat palielinājies. Daugavpils pilsētas celtnieki, līdzīgi kā
Latvijā kopumā, zaudēja pasūtījumus gan pilsētā, gan ārpus tās.
Būvniecības nozares attīstība Daugavpilī,
milj. Ls, faktiskas cenas
(saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošiem datiem)
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Daugavpils pilsētas pašvaldības darbības rezultāti 2009.gadā
Izglītība
Daugavpils pilsētā ir plašs izglītības iestāžu tīkls, tādēļ ik gadu lielākais budžeta izdevumu
apjoms tiek novirzīts izglītības iestāžu finansēšanai, kas ir viena no galvenajām prioritātēm.
2009.gadā Daugavpils budžeta izdevumi izglītībai sastādīja 25,1 milj. latu, kas bija par 6,0 milj. latu
mazāk nekā 2008.gadā.
2009./2010. mācību gadā Daugavpils pilsētā Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā ir 22
vispārizglītojošās iestādes (13 skolas, kuras realizē vidējās izglītības programmas - 10 vidusskolas, 3
ģimnāzijas, un 9 skolas, kuras realizē tikai pamatizglītības programmas). Turpina darboties Bērnu
un jauniešu centrs “Jaunība”, kurš realizē interešu, sporta, tehniskās jaunrades, vides programmas,
kā arī jaunatnes darba un izglītojošās programmas.
2009.gadā tika reorganizēta Daugavpils Ruģeļu pamatskola, uz kuras bāzes tika izveidota
Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde. Bērnu un jaunatnes sporta skolas Nr.1 un Nr.2
tika apvienotas, kā rezultātā tika izveidota Daugavpils pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kura
no 2010.gada 1.janvāra nodota Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes pakļautībā.
2009./2010. mācību gadā Daugavpils vispārizglītojošās skolās mācījās 9 706 skolēni, t.i.
aptuveni par 495 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā (10 201 skolēns). Ievērojams
samazinājums ir vērojams pamatskolās t.i., 1.-9.klasēs – 7 226 skolēni, iepriekšējā mācību gadā – 7
552 skolēni. Nedaudz samazinājās skolēnu skaits vidusskolas posmā 10.-12.klasēs – 2 480 skolēni,
iepriekšējā mācību gadā – 2 649 skolēni.
2009.gada septembrī pirmskolas iestādes apmeklēja 4 433 bērni. Iepriekšējā gadā bērnu skaits
grupās palielinājās. Pilsētā darbojas 4 specializētas iestādes un 7 specializētas grupas masveida
pirmskolas izglītības iestādēs. No 2008.gada Izglītības pārvaldē tika ieviesta bērnu elektroniskā
reģistrācija pirmskolas iestādēs. Uz 2009.gada beigām rindā tika reģistrēti 105 bērni.
2008./2010. mācību gadā metodiskā darba prioritātes bija:
Atbalsta sniegšana pedagogiem metodiskā darba organizēšanā un plānošanā;
Pedagogu un skolēnu radošās darbības veicināšana;
Pedagogu tālākizglītības vajadzību apzināšana.
2009.gadā Daugavpilī pēc rekonstrukcijas atvērtas divas pirmskolas izglītības iestādes, kas
palielināja vietu skaitu bērnudārzos:
· 13.pirmskolas izglītības iestādei piebūvēts trešais stāvs,
· 24.bērnudārzam uzcelta piebūve (četrām jaunām grupām).
Abiem iepriekšminētajiem bērnudārziem uzlikts jauns jumts, atjaunota fasāde, īstenoti
energoefektivitātes pasākumi, veikta visu komunikāciju nomaiņa, ēkas telpas projektētas no jauna
un tajās veikts mūsdienīgs remonts. Labiekārtota iestādes teritorija un bērnu rotaļlaukumi, kā arī
iegādāts un uzstādīts jauns aprīkojums (virtuves iekārtas un mēbeles). Pēc rekonstrukcijas tiek
nodrošināta pirmskolas izglītības iestādes vides pieejamība personām ar funkcionālajiem
traucējumiem.
Vairākās izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta tika veikti lieli remontdarbi:
Ø 24.pirmskolas izglītības iestādē tika veikta topogrāfiskā uzmērīšana un ēkas
rekonstrukcijas papilddarbi Ls 5 887,00 apmērā;
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Ø Ruģeļu pamatskolai tika veikti jumta seguma avārijas remontdarbi un
remontdarbi sakarā ar bērnu grupas atvēršanu ar kopējām izmaksām Ls 3
602,00;
Ø 1.pirmskolas izglītības iestādē tika veikta ārsienu šuvju hermetizācija,
sanitārtehniskie darbi ar kopējām izmaksām Ls 3 265,00;
Ø 27.pirmskolas izglītības iestādē tika veikti jumta seguma avārijas remontdarbi
un sanitārtehniskie darbi ar kopējām izmaksām Ls1 860,00;
Ø 13.pirmskolas izglītības iestādē
tika izstrādāts tehniskais projekts
elektroinstalācijas ārējam pieslēgumam ar kopējām izmaksām Ls 1 649,00;
Ø 12.pirmskolas izglītības iestādes siltummezglā tika nomainīts cirkulācijas
sūknis un 2 bērnu grupās tika nomainīti gaismekļi Ls 1 068,00 apmērā;
Ø 23.pirmskolas izglītības iestādē tika veikti avārijas elektromontāžas darbi un
jumta seguma avārijas remontdarbi Ls 1 033,00 apmērā;
Ø 32.pirmskolas izglītības iestādē tika veikti sanitārtehniskie darbi Ls 934,00
apmērā.
Kā īpašu veikumu pagājušajā gadā uzskatām panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs
novadā un valstī, un skolēnu zinātnisko darbu konkursā.
Daugavpils skolēni ir piedalījušies 19 mācību priekšmetu olimpiādēs, vienā novada olimpiādē
un 33.valsts skolēnu zinātnisko darbu konkursā. 16 mācību priekšmetu olimpiādēs pilsētas skolēni ir
ieguvuši godalgotas vietas. Vislabākie rezultāti bija matemātikā – 6 godalgotas vietas, krievu
valodā – 3 godalgotas vietas, informātikā – 3 godalgotas vietas, ķīmijā – 2 godalgotas vietas,
biznesa ekonomiskajos pamatos – 2 godalgotas vietas, latviešu valodā un literatūrā – 3 godalgotas
vietas.
Olimpiādēs vislabākie rezultāti bija: Krievu vidusskolai – licejam – 16 godalgotas vietas,
Valsts ģimnāzijai un Centra ģimnāzijai – pa 3 godalgotām vietām, Saskaņas pamatskolai,
3.vidusskolai un 9.vidusskolai - pa 2 godalgotām vietām, 10.vidusskolai un Poļu ģimnāzijai – pa
vienai godalgotai vietai.
Novada olimpiādēs Vienības pamatskolas, 3.vidusskolas, 9.vidusskolas un 12.vidusskolas
skolēni ieguva 4 godalgotas vietas.
Starptautiskajās olimpiādēs pilsētas skolēni ieguva 4 godalgotas vietas: krievu valodas un
literatūras olimpiādē 2 godalgotas vietas ieguva Krievu vidusskolas – liceja skolēni, poļu valodas
olimpiādē 2 godalgotas vietas ieguva Poļu ģimnāzijas skolēni.
33.valsts skolēnu zinātnisko darbu konkursā pilsētas komanda ieguva 3 pirmās pakāpes
diplomus un 7 otrās pakāpes diplomus: Krievu vidusskolas – liceja skolēni ieguva 2 pirmās pakāpes
diplomus un 5 otrās pakāpes diplomus, Valsts ģimnāzijas skolēni ieguva 2 otrās pakāpes diplomus,
Poļu ģimnāzijas skolniece ieguva vienu 1.pakāpes diplomu.
Daugavpils 200 pedagogiem tika piešķirtas mērķstipendijas ESF projekta “Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācības priekšmetos” ietvaros, kuru kopīgā
izmaksāto stipendiju summa sastādīja Ls 233 846,00.
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā par labākiem skolu kolektīviem un
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnisko darbu lasījumos un radošajās skatēs
Daugavpils izglītības pārvalde ieguva 3.vietu un kā balva tika pasniegts IZM Goda raksts.

2009.gadā Izglītības pārvalde turpināja realizēt ESF apmaiņas projektus “Socrates” un
“Comenius” , kuru ietvaros skolēni no 3.vidusskolas, 9.vidusskolas, 13. vidusskolas, 15.vidusskolas,
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Krievu vidusskolas – liceja, Valsts ģimnāzijas un Vienības pamatskolas iepazina citu valstu
tradīcijas un kultūru, uzlaboja savas svešvalodu zināšanas, piedalījās braucienos uz Igauniju,
Norvēģiju, Lietuvu, Vāciju, kā arī tika popularizēta Daugavpils izglītības iestāžu pieredze un
nodibināti kontakti ar ārzemju sadarbības partneriem no Vācijas, Polijas, Lielbritānijas, Nīderlandes,
Turcijas, Beļģijas, Čehijas, Itālijas, Francijas. AFS projekta realizācijas gaitā pilsētas skolās mācījās
skolēni no citām valstīm (Daugavpils Valsts ģimnāzijā – no Vācijas, 9.vidusskolā no Taizemes,
valsts poļu ģimnāzijā no Polijas un Ukrainas. Daugavpils vispārizglītojošās skolas (6.vidusskola,
10.vidusskola, Valsts poļu ģimnāzija) 2009.gadā pabeidza 7 skolēni no citām valstīm.
2009.gadā turpinājās arī agrāk iesāktās programmas:
Ø 1.klašu skolēniem bezmaksas pārvadāšana vienā no sabiedriskā transporta veidiem;
Ø ēdināšanas dotēšana maznodrošināto un sociālā riska ģimeņu un speciālo izglītības
iestāžu bērniem;
Ø sociālo pedagogu likmju finansēšanas turpināšana un paplašināšana;
Ø drošas vides nodrošināšana skolēniem, videonovērošanas ierīkošana;
Ø 1.klašu skolēnu ēdināšanas programmas nodrošināšana no Valsts finansējuma;
Ø bērnu drošības pasākumu rīkošana sadarbībā ar valsts policiju – “Drošības dienu
pasākumi – 2009.” skolās un pirmskolas izglītības iestādēs;
Ø bezmaksas peldēšanas apmācības 1. – 4. klašu skolēniem, pakāpeniski pārejot uz
obligāto peldēšanas apmācību programmas realizāciju sākumskolā.
Vasaras laikā Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” organizēja atpūtas un sporta nometnes
“Jaunība”, “Žēlsirdība”, “Mūsu mīluļi”, “Smaids”. Atpūtas un sporta aktivitātes izmantoja sportisti
un skolēnu parlamenta jaunieši nometnēs “Orientieris”, “Triatlons”, “Skauti un gaidas” un “Skolēnu
parlamenta nometne”.
Daugavpils pašvaldība jau vairākus gadus organizē vasaras nometnes un 2009.gadā darbojās
54 bērnu un jauniešu nometnes, kurās atpūtās 1 597 bērni un jaunieši. Daugavpils pašvaldībā tika
organizēts vislielākais vasaras nometņu skaits Latvijā, par ko ir saņemtas Bērnu un Ģimenes lietu
ministrijas pateicības. Tika organizētas gan dienas, gan diennakts nometnes – mācību, atpūtas,
kristīgās, bērnu – invalīdu, sporta, makšķernieku, darba, militāri – patriotiskās, ekspemālās, skautu
un gaidu, NVO nometnes un citas.
Jauns virziens Jaunatnes lietu nodaļas darbībā ir bērnu un jauniešu iekārtošana darbā vasaras
periodā. Par pašvaldības līdzekļiem sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru 483 bērni un
jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem tika iekārtoti darbā pašvaldības kapitālsabiedrībās un apguva
darba iemaņas, ieguva pieredzi strādāt kolektīvā, darba tiesisko attiecību pieredzi.
Daugavpils domes Jaunatnes lietu nodaļa organizēja daudzus masu pasākumus un piedalījās
citu organizāciju rīkotajos pasākumos: skeitparkā Pilsētas svētku ietvaros notika Jaunatnes
ekstremālo sporta veidu sacensības, kurās piedalījās aptuveni 90 dalībnieki, septembrī skeitparkā
notika arī ekstremālo sporta veidu sacensības “Urbanstyle”, kurās piedalījās arī grafiti mākslinieki
no biedrības “Temp Art”, dejotāji no hip-hop biedrības “Stop time dance studio” u.c. Decembrī
notika tradicionālais koncerts “Maratons pret AIDS”, kurā piedalījās pilsētas mūziķu grupas, kuru
skaits ar katru gadu pieaug, kā arī četras grupas no Rēzeknes.
Jau par tradīciju ir kļuvušas arī Lāčplēša dienas svinības ar Lāpu vakaru Garnizona kapos.
Šajā patriotiskajā pasākumā 2009.gadā piedalījās vairāk nekā 500 jaunieši, Daugavpils pašvaldības
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vadītāji, mācītāji, Zemessardzes pārstāvji, Robežsardzes vadība, Valsts Daugavpils teātra aktieri un
grupas “Baltie lāči” dalībnieki.
Maijā pirmo reizi Latvijā tika izveidota Jauniešu ēnu dome, kurā 15 jaunieši vienu mēneši
piedalījās pašvaldības deputātu darbā, iesaistījās Domes komiteju un komisiju sēdēs, iepazina
pašvaldības darbu. Jauniešu Ēnu domes darba noslēgumā tika sagatavota Deklarācija ar
uzdevumiem jaunajam Domes deputātu korpusam pēc vēlēšanām, kurā jaunieši vairākās sadaļās
pauda savu redzējumu uz pilsētas problēmām, kā arī piedāvāja šo problēmu risinājumus.

Sociālā aizsardzība
Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, kad samazinās pilsētas iedzīvotāju labklājības līmenis,
būtisks atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ir pašvaldības palīdzība. Sociālās aizsardzības
joma Daugavpils pašvaldībai ir viena no prioritātēm un 2009.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība
novirzīja izdevumus 4,5 milj. latu apmērā, kas ir iepriekšējā gada līmenī.
Sociālā palīdzība Daugavpils pilsētā tiek sniegta divos galvenajos virzienos – sociālā palīdzība
un sociālie pakalpojumi. Daugavpils Sociālo lietu pārvalde pilsētas iedzīvotājiem piedāvā 28
pabalstu un atlaižu veidus. Neraugoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, sociālā palīdzība
un sociālie pakalpojumi pilsētas iedzīvotāju kategorijām tiek sniegti iepriekšējā gada apjomā.
Daugavpils pašvaldība ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kura pensionāriem un invalīdiem apmaksā trīs
dienas ārstēšanos stacionārā vai vizīti pie ģimenes ārsta.
Sociālo lietu pārvaldes pārziņā ir šādas struktūrvienības:
- Sociālā māja Šaurā ielā 28;
- Sociālā un nakts patversme Šaurā ielā 23;
- Aprūpes mājas birojs Liepājas ielā 4;
- Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs Liepājas ielā 4;
- Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21;
- Ģimenes atbalsta centrs – patversme un Grupu dzīvokļi Šaurā ielā 26;
- Bērnu nams – patversme “Auseklītis” Komandanta ielā 2.
Visi pakalpojumi, ko piedāvā minētās struktūrvienības, ir ļoti pieprasīti, pieaug to cilvēku skaits,
kuriem nepieciešama sociālā palīdzība.
SLP struktūrvienību, kas sniedz sociālos pakalpojumus, finansējums 2009.gadā
Sociālā māja Šaurā ielā 28
Sociālā un nakts patversme Šaurā ielā 23
Aprūpes mājas birojs Liepājas ielā 4
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs Liepājas ielā 4
Dienas aprūpes centrs ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21
Ģimenes atbalsta centrs – patversme un Grupu dzīvokļi Šaurā ielā 26;
Bērnu nams – patversme “Auseklītis” Komandanta ielā 2

69,4 tūkst. Ls
128,5 tūkst. Ls
134,8 tūkst. Ls
45,9 tūkst. Ls
83,6 tūkst. Ls
56,4 tūkst. Ls
69,4 tūkst. Ls
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Sociālās lietu pārvaldes sniegtie sociālie pabalsti ( tūkst. Ls)
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Sociālo lietu pārvaldē 2009.gadā tika reģistrēti un saņēma pabalstus:
Ø 315 daudzbērnu ģimenes un 1080 bērni šajās ģimenēs;
Ø 682 nepilnas ģimenes un 1015 bērni šajās ģimenēs;
Ø 287 ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām un 302 bērni ar īpašām
vajadzībām;
Ø 285 bērni, kuri atrodas aizbildnībā;
Ø 180 augsta sociālā riska ģimenes un 362 bērni šajās ģimenēs;
Ø 4 398 invalīdi;
Ø 11 897 pensionāri;
2009.gadā SLP izsniegtie sociālie pabalsti:
pabalsts veselības aprūpei
pabalsts bezmaksas bērnu ēdināšanai
pabalsts audžu ģimenēm
pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem
garantētais iztikas minimums
pabalsts malkas un ogļu iegādei
pabalsts slimnīcas pakalpojumu apmaksāšanai
pabalsts pirmskolas iestāžu pakalpojumu apmaksāšanai
pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksāšanai

455 personām
800 bērniem
95 bērniem
125 bērniem
250 ģimenēm
1 500 ģimenēm
300 personām
570 bērniem
4 925 ģimenēm

186, 7 tūkst. Ls
149,0 tūkst. Ls
136,8 tūkst. Ls
67,5 tūkst. Ls
177,0 tūkst. Ls
90,0 tūkst. Ls
104,0 tūkst. Ls
87,0 tūkst. Ls
614,0 tūkst. Ls

2009.gadā SLP rīkoja dažādus pasākumus, sniedza konsultācijas, veica sociālo darbu ar
ģimenēm, tai skaitā:
1. Individuālās psihologa konsultācijas (t.sk. diagnostika, korekcija) sniegtas 487
personām;
2. sociālo darbinieku konsultācijas sniegtas 298 personām;
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3. sociālie atvieglojumi sniegti 2 950 personām;
4. klienta dzīves apstākļu uzlabošanas motivācijas veicināšanas programmas
apmeklēja 1 178 personas;
5. atbalsta grupu nodarbības vecākiem, kuriem uz laiku atņemtas aprūpes tiesības,
apmeklēja 20 personas;
6. apmeklētas 1 178 ģimenes, veicot sociālo darbu ar ģimenēm, kurās pastāv
sociālais risks vecāku aprūpes tiesību atņemšanai.
Ar katru gadu pieaug trūcīgu ģimeņu un personu skaits, kurus atbalsta Daugavpils Sociālo lietu
pārvalde, un 2009.gadā trūcīgu personu un trūcīgu ģimeņu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
pieauga vairāk nekā 1,7 reizes.
Trūcīgu ģimeņu un personu skaits Daugavpilī
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2009.gadā ieviesti jauni sociālās palīdzības veidi Daugavpils trūcīgajiem iedzīvotājiem:
Ø Talonu pārtikas produktu iegādei Ls 5,00 vērtībā mēnesī izsniegšana ģimenei vai
personai, kurai nav savas ģimenes;
Ø atvieglojumu sniegšana braukšanai vienā no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem
noteiktām iedzīvotāju kategorijām.
2009.gadā ieviests jauns sociālās palīdzības veids – sociālās rehabilitācijas programma
bērniem ar īpašām vajadzībām, kura uzlabos bērnu dzīves kvalitāti. Pārskata gadā tika īstenota
programma “Cilvēcības prezumpcija”, kuras mērķis bija veidot sabiedrisku vidi invalīdu
integrēšanai sabiedrībā. Šī programma tika virzīta uz veselīga integrējoša klimata veidošanu
attiecību sfērā starp pilsētas jauniešiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
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Sociālo lietu pārvalde rīkoja labdarības akciju “Eņģeļa pieskāriens”, kuras laikā tika savākti
ziedojumi ģimeņu atbalstam, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī labdarības akciju
“Neliedziet labu darīt ikvienam…”, kad ikvienam bija iespēja iegādāties Ziemassvētku atklātnes, ko
darināja personas ar garīgā rakstura traucējumiem.
2009.gada novembrī Daugavpilī nodota ekspluatācijā sociālā dzīvojamā māja Šaurā ielā 28,
kuras renovācija veikta saskaņā ar ERAF projektu “Daugavpils sociālās dzīvojamās mājas Šaurā iela
28 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (1.etaps)”. Projekta ietvaros tika izpildīti šādi būvdarbi:
- jumta atjaunošana izmantojot siltuma izolācijas materiālus;
- logu un ārējo durvju nomaiņa, aiļu apdare, palodžu uzstādīšana;
- telpu atjaunošana un radiatoru reflektoru uzstādīšanu;
- ieeju atjaunošana un pielāgošana personām ar funkcionālajiem traucējumiem.
Gada laikā tika turpināta projektu īstenošana:
- “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem;
- “Par tiesībām 2009.gadā sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri ir cietuši
no prettiesiskām darbībām”.
Sociālo lietu pārvalde aktīvi piedalījās NVA ESF līdzfinansētā pasākumā “Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai“ īstenošanā,
organizējot prakses vietas 41 bezdarbniekam un nodrošinot darba vietas 3 personām ar īpašām
vajadzībām, projektu “Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” ietvaros.
Laika posmā no 2009.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 31.maijam tiek īstenots projekts
“HIV/AIDS sekundārās profilakses programmas izveidošana un mobilās brigādes darbības
uzsākšana Daugavpilī”, kura mērķis ir mazināt HIV/AIDS izplatību riska uzvedības narkotiku
lietotāju vidū, veicot HIV sekundāro profilaksi, izveidojot jaunu pakalpojumu pieejamību ar mobilās
brigādes darbības izveidošanu, veicināt HIV inficēto cilvēku uzvedības maiņu, motivējot uzņemties
atbildību par savu veselību un citu inficēšanu.

Kultūra
2009.gada 22.-24.maijā Daugavpilī jau piekto reizi tika rīkoti tradicionālie pilsētas svētki
“Mana pils – Daugavpils” un liels akcents tika likts tieši uz pašmāju mākslinieku, sportistu, dejotāju,
un dziedātāju priekšnesumiem – tika izsludināts Talantu konkurss, kura labākie talanti uzstājās
speciālajā koncerta programmā pilsētas svētku laikā.
Pilsētas svētku “Mana pils – Daugavpils” laikā notika šādi pasākumi:
Ø IV Starptautiskais Baltijas pilsētu teātru festivāls;
Ø Militārās mūzikas festivāls;
Ø Starptautiskie Māla svētki;
Ø Starptautiskais cirka programmu festivāls “Klauna Koko atgriešanās”;
Ø Rīgas ielas atklāšanas svētki “Tikšanās vieta – Cietoksnis”;
Ø “Meistaru pilsēta”. Jauns pasākums, kura laikā pilsētas arodskolas audzēkņi popularizēja
savu arodskolu un iepazīstināja ar profesiju;
Ø “Veltījums pilsētai”, “Ielūdz Pāvels Dubrovins…”. Pirmo reizi rīkotā programma, kuras
ietvaros dzejnieki un dziedošie autori apvienojās un sniedza māksliniecisko sniegumu.
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Pasākumā piedalījās dzejnieki no Rīgas, Rēzeknes, Ludzas, kā arī no kaimiņvalsts
galvaspilsētas Viļņas;
Ø skulptūras “Bruņurupucis” atklāšana atjaunotajā Rīgas ielā.
2009.gadā Daugavpilī rīkotie Starptautiskie festivāli:
Ø VIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”;
Ø Starptautiskais džeza mūzikas festivāls “Jazz Joy spring”;
Ø Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls;
Ø VI Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss “Daugavpils 2009”;
Ø deju konkurss – festivāls “Dancing Generation”;
Ø sporta deju konkurss “Draugu lokā Oskara Stroka tango kauss”.
Tradicionālie pasākumi, kuri tika rīkoti 2009.gadā Daugavpilī:
Ø Mākslas dienas;
Ø Dzejas dienas;
Ø Jauniešu konkurss “Dīva”.
“Festivāls bez robežām” – projekts, kas Starptautiskā mākslu festivāla “Slavjanskij bazar v
Vitebske” ietvaros tika īstenots Daugavpils sadraudzības pilsētā Vitebskā (Baltkievija). Festivālā
piedalījās gan Latvijas labākie un populārākie mākslinieki, gan pilsētas mākslinieki, tādi kā
Nacionālās operas prīma Ilona Bagele, Daugavpils kamerorķestris Aivara Broka vadībā, pop koris
“Arma”, Eirovīzijas kvartets ”Simply 4”, Mākslas skolas “Saules skola” modes dizaineri, pilsētas
konkursa “Talantu pasaule” laureāti – “Bārmeņu klubs”. Festivāla izstāžu klāstu pārstāvēja
Starptautisko mākslas plenēru “Marko Rotko 2005.-2008.” darbu kolekcija. Jaunos māksliniekus
pārstāvēja Daugavpils Universitātes Mākslu katedras autori, kā arī Daugavpils mēdiju
fotokorespondentu veidotā izstāde “Daugavpils. Ikdiena un svētki”.
Kopš 2005.gada Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde rīko Starptautisko plenēru
“Marko Rotko”, kurš ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem notikumiem kultūras un mākslas
dzīvē Daugavpilī. Plenērā divu nedēļu laikā notiek radošs mākslinieku darbs, pieredzes apmaiņa,
diskusijas. Ar katru gadu palielinās plenēra potenciāls un līdz ar to paplašinās tā ģeogrāfiskās
robežas – piedalās mākslinieki ne tikai no Latvijas, bet arī no vairākām Eiropas valstīm, kas palīdz
iezīmēt Daugavpili Eiropas kultūras kartē.
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Francijas kultūras centru Rīgā rīkoja
franču gaismas dizainera Nila Inkandela gaismas izstādi “Rotko gaisma”, kuras laikā ar gaismas
projekciju palīdzību tika atdzīvinātas Marko Rotko gleznas uz Daugavpils Universitātes ēkas
fasādes. Ēka tika ievīta gaismas varā, un skatītāju acīm pavērās fantastiski skati – ēkas fasāde tika
pārvērsta par dzīvām gleznām.
Daugavpils svinīgi atzīmē valsts svētkus un svinamās dienas. Daugavpilī noritēja LR
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svētki 4.maijā un LR Proklamēšanas 91.gadadienas
svinības, Lāčplēša dienas svinības ar lielu karaspēku parādi, kuru pieņēma Valsts prezidents Valdis
Zatlers. Vēl viena tradīcija tika iedibināta Lāčplēša dienā – pasākums “Iededzies Latvija”, kad
Pumpura skvērā Latvijas kontūrā tika iededzinātas sveces.
2008.gada decembrī Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Utenas
(Lietuva) pašvaldību uzsāka projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus
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Daugavpilī un Utenā” realizāciju. Projekta īstenošanas rezultātā Daugavpils iegūs atjaunotu
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja keramikas darbnīcas ēku un modernizētas
iekārtas, bērni – iespēju apgūt tradicionālā amata prasmes un iemaņas. Atjaunotā kultūras
infrastruktūra ar izveidotu Māla mākslas centru būs daudz pievilcīgāka apmeklētājiem un palielinās
tūristu skaitu.
Daugavpils pilsētas domes Latviešu kultūras centrs ar Kultūrkapitāla fonda finansējumu
realizēja trīs projektus:
Ø Bērnu dzejas konkurss “Kas visu izteic bez mēles? - Tā ir Grāmata”;
Ø Teatralizēts uzvedums bērniem “Eņģelīša Ziemassvētki”;
Ø IV starptautiskais kameransambļu konkurss “Nova Musica”, kas realizēts sadarbībā ar
Daugavpils Mūzikas vidusskolu.
Daugavpils pilsētas domes Latviešu kultūras centrs 2009.gadā rīkoja un koordinēja šādus
koncertus un pasākumus:
Ø Koru mūzikas koncerts “Uz pavasari”;
Ø Akordeona mūzikas 50 gadu jubilejai veltītais koncerts;
Ø Folklora ansambļa “Dzīsme” 20 gadu jubilejas koncerts;
Ø Ansambļa “Rakari” 15 gadu jubilejas koncerts;
Ø Svētku koncerts, kas veltīts LR Neatkarības pasludināšanas dienai;
Ø Svētku koncerts, kas veltīts LR Proklamēšanas 91.gadadienai;
Ø Māksliniecisko kolektīvu uzstāšanās Daugavpils pilsētas svētkos, t.sk. garīgās mūzikas
koncerts luterāņu baznīcā;
Ø Miķeļdienas koncerts Vienības laukumā.
Daugavpils pilsētas domes Latviešu kultūras centrā darbojas 14 mākslinieciskie kolektīvi ar
kopējo dalībnieku skaitu - 380 cilvēki. Gada laikā kolektīvi piedalījās dažādos festivālos un
konkursos ne tikai Daugavpilī un Latvijā, bet arī Grieķijā, Baltkrievijā.
Daugavpils Kultūras pils telpās darbojas bērnu un pieaugušo studijas: republikas un
starptautisko festivālu un konkursu laureāti bērnu horeogrāfiskais deju ansamblis “Avotiņš”, cirka
studija “Jaunība”, tautas teātris “Iskateļ” un vokālā studija “Vijolīte”. Sekmīgi darbojas muzikālā
studija, “Daugavpils dīdžeju grupa”, kolekcionāru biedrība, tautas fotostudija “Ezerzeme”.
Daugavpils pilsētas domes Poļu kultūras centrs 2009.gadā organizēja vairākus pasākumus,
tādus kā, poļu un latviešu estrādes dziesmu konkurss jauniešiem, poļu jauniešu fotoizstāde, IV
Starptautiskais poļu folkloras festivāls un tradicionālie Varšavas ielas svētki. 2009.gada maijā tika
rīkotas vispasaules ārzemēs dzīvojošo poļu dienas ar vairāku folkloras deju kolektīvu, koru un
ansambļu uzstāšanos. Poļu dienās piedalījās Polijas vēstnieks Latvijā, Polijas Senāta maršaleks. Poļu
kultūras centra jauniešu folklora deju kolektīvs “Kukuļečka” uzstājās gan Daugavpilī un Latvijā, gan
piedalījās koncertos Polijā, Igaunijā, Baltkrievijā.
Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs 2009.gadā rīkoja
vairākus tematiskos pasākumus – Jaungada eglītes, Ziemassvētku, Vecā Jaungada, Lieldienu, Līgo
svētku svinēšanu, rīkoja Baltkrievu kultūras dienas, Slāvu kultūras dienas, dzejas vakarus, kā arī
folkloras svētkus un tematiskos pasākumus bērniem. Kultūras centru deju kolektīvi, ansambļi un
kori sekmīgi darbojās un piedalījās vairākos pilsētas pasākumos.
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Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centrā darbojās seši radošie kolektīvi.
Daugavpils pilsētas domes Krievu kultūras centrā darbojās 8 radošie kolektīvi, tai skaitā 2 bērnu
kolektīvi, ar kopējo dalībnieku skaitu 142 cilvēki.
2009.gadā tika pabeigta Latgales Centrālās bibliotēkas telpu rekonstrukcijas 2.kārta, kuras
rezultātā tika veikta kāpņu telpas (no Saules ielas puses) renovācija, ierīkots lifts, bet bibliotēkas
ieeja aprīkota ar uzbrauktuvi. Telpu rekonstrukcija notika pateicoties piešķirtajiem Valsts investīciju
līdzekļiem Vienības nama rekonstrukcijai, kā arī Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumam.

Sports
Daugavpilī trīs sporta skolās trenējās 1 542 sportisti, turklāt pilsētas sporta klubos dažādos
sporta veidos trenējas 1 650 sportisti.
2009.gada nogalē tika veikta sporta iestāžu reorganizācija ar mērķi nodrošināt finanšu,
materiālo resursu efektīvu izmantošanu un iestāžu uzturēšanas izdevumu optimizāciju.
Reorganizācijas rezultātā tika izveidota jauna iestāde “Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta
skola”, kura tika izveidota reorganizējot Daugavpils pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un
Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas, tās pievienojot jaunai
iestādei “Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola”, kā arī Daugavpils Sporta medicīnas centrs
un sporta bāzes tika pievienotas Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei.
Nozīmīgākie sporta pasākumi Daugavpilī 2009.gadā:
Ø IV Pasaules čempionāts “Grand Prix” spīdvejā;
Ø Starptautiskais L.Purvinska piemiņas turnīrs boksā;
Ø Starptautiskais R.Sarguna piemiņas turnīrs grieķu - romiešu cīņā;
Ø VI Starptautiskais turnīrs augstlēkšanā;
Ø Latvijas Atklātais hokeja čempionāts;
Ø Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā;
Ø Baltkrievijas Atklātais hokeja čempionāts;
Ø Ģimenes jautrie starti Latgales reģiona sportiskajām ģimenēm uz ledus;
Ø XI Atklātais pilsētas hokeja čempionāts;
Ø A.Marcinkeviča piemiņas kauss peldēšanā
2009.gada jūnijā Valmierā rīkotajā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Daugavpils pilsētas komanda
ieguva II. Godalgoto vietu kopvērtējumā. Daugavpils komanda pārspēja Rīgas komandu. Pilsētas
komanda izcīnīja 21 zelta medaļu, 20 sudraba medaļas un 25 bronzas medaļas.
Daugavpils pilsētas veterānu komanda ieguva 2.vietu Latvijas pašvaldību sporta veterānu
46.sporta veterānu spēlēs un kopvērtējumā izcīnīja 9 zelta medaļas, 4 sudraba medaļas un 1 bronzas
medaļu.
Tradicionāli katru gadu tiek rīkots starptautiskais turnīrs brīvajā cīņā, turnīrs novusā un
dambretes turnīrs, kā arī tradicionālie čempionāti futbolā, basketbolā, volejbolā, hokejā,
individuālajos sporta veidos, masu skrējiens “Stropi – 2009”, Jaungada skrējiens un daudzi citi masu
sporta pasākumi.
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2009.gadā Daugavpils sportisti ieguva trīs Eiropas godalgotas medaļas:
Anastasija Grigorjeva kļuva par sudraba medaļas ieguvēju Eiropas junioru čempionātā
brīvajā cīņā;
Karolina Tjapko kļuva par bronzas medaļas ieguvēju Eiropas kadetu čempionātā brīvajā
cīņā;
Artjoms Žerebkovs ieguva bronzas medaļu Eiropas kadetu čempionātā svarcelšanā.

2009.gada sezonā Latvijas čempionātos pilsētas sportisti sekmīgi startēja: sieviešu basketbola
komanda, kura ieguva 1.vietu amatieru līgā, hokeja komanda “Latgale”, kura startēja Baltkrievijas
čempionātā. Daugavpils spīdveja komanda “Lokomotīve” piedalījās vienā no spēcīgākajiem Eiropas
divizioniem spīdvejā, 1.Polijas līgā un ieguva 2. godalgoto vietu starp deviņām komandām.
2009.gada 29.septembrī Daugavpilī uzsāka darbību jaunuzceltais daudzfunkcionālais sporta
komplekss ar vairākiem baseiniem, sporta zāli, kura var transformēt vairākās mazās zālēs. Sporta
kompleksa paukošanas zāle ir modernākā Baltijas valstīs. Pilsētas sportisti saņēma mūsdienīgu,
starptautiskajiem standartiem atbilstošu sporta kompleksu treniņiem un sacensībām. Daugavpilī
Daudzfunkcionālajā sporta kompleksā ir iespēja rīkot liela mēroga sporta sacensības un pasākumus
dažādos sporta veidos.

Dzīvokļu un komunālā saimniecība
2009.gada septembrī tika pabeigts projekts, par esošo elevatora tipa siltummezglu nomaiņu
uz automatizētiem, kas ir pilsētas programmas „Dzīvojamās mājas energoefektivitātes
paaugstināšana 2007.g.-2010.g.” sastāvdaļa. Projekts ietvēra sevī 542 siltummezglu nomaiņu.
Izņemot norādītos siltummezglus, agrāk jau bija nomainīts 141 siltummezgls. SIA „Daugavpils
dzīvokļu un saimniecības uzņēmums” apkalpo 683 siltummezglus, kuri strādā automātiskā režīmā,
bet pēc 30 māju iedzīvotāju vēlmēm, siltummezglu nomaiņa netika veikta. 98% no 542
siltummezgliem pašlaik tiek pieslēgti pie kopējiem telemetrijas tīkliem, kas ļauj sekot siltummezglu
darbībai, mainīt temperatūras režīmus tieši no vadības pults. Norādītās programmas ietvaros, 176
daudzdzīvokļu mājām jau ir veikts energoaudits. Izpildīti tehniskie projekti 23 dzīvojamo māju
renovācijai. Vienas mājas iedzīvotāji pieņēma lēmumu, par renovācijas veikšanu savas mājas
siltumefektivitātes paaugstināšanai, un divos parējos iedzīvotāji jau dzīvo siltinātās mājās.
2009.gadā pilsētas labiekārtošanā tika ieguldīti 8 944,7 tūkst. lati, tai skaitā no ES
struktūrfondu finansētās daļas projektu īstenošanai – tūkst. Ls 3 836, 6, no tiem ES Kohēzijas fonda
projektam “Daugavpils autotransporta mezglam” – tūkst. Ls 3 762, 9. Ekonomiskās krīzes laikā, kad
Daugavpils pašvaldības budžets saruka, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, budžeta ieguldījumi pilsētas
labiekārtošanā saruka vairāk par 19%. 2009.gadā tika īstenota pašvaldības budžeta izdevumu
ierobežošanas politika. Īpaša uzmanība tika pievērsta darba efektivitātes palielināšanai un izmaksu
samazināšanai, ka arī Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
No budžeta līdzekļiem tiek finansēti darbi, kas saistīti ar pilsētas labiekārtošanas darbiem:
parku, skvēru kopšana, stādīšana, pļaušana, avārijas koku zāģēšana;
- pilsētas mežsaimniecības darbi,
- lietus ūdens kanalizācijas renovācija, apkalpošana;
- luksoforu ierīkošana, renovācija, apsaimniekošana;
- ceļa zīmju, aizsargbarjeru uzturēšana;
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- ielu marķēšana; strūklaku uzturēšana;
- pilsētas ielu ārējā apgaismojuma un apgaismojuma tīklu renovācija, apkalpošana un
ierīkošana;
- kapu uzturēšana; pilsētas ielu kopšana, uzturēšana, renovācija.
2009.gadā nozīmīgākie ieguldījumi pilsētas komunālajā saimniecībā:
Ø sagatavošanas darbi (konstrukciju demontāža, būvlaukuma iekārtošana, inženiertīklu un
sliežu ceļa ierīkošana) projektam “Daugavpils autotransporta mezgls”, kopējās izmaksas
sastāda tūkst. Ls 5 048,4;
Ø pilsētas sanitārā uzkopšana, kopējās izmaksas sastāda tūkst. Ls 1 108,2;
Ø pilsētas ielu asfaltbetota seguma atjaunošana 22 pilsētas ielās 51 341 m2 platībā, kopējās
izmaksas sastāda tūkst Ls 663,0;
Ø pilsētas ielu seguma rekonstrukcija, kopējās izmaksas sastāda tūkst. Ls 655,0;
Ø pilsētas ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanai
izlietots 5 565,3 tūkst. kwh elektroenerģijas un kopā ar apgaismojuma tīklu tehnisko
apkalpošanu, kopējās izmaksas sastāda tūkst. Ls 494,4;
Ø Pilsētas ceļu seguma tekošais, avārijas bedru remonts, grants seguma ielu greidēšana un
neatliekamie ceļa darbi, kopējās izmaksas sastāda tūkst. Ls 396,6;
Ø Luksoforu objektu tehniskā apkalpošana, ceļa zīmju, aizsargbarjeru uzturēšana, ielu
marķēšana, kopējās izmaksas sastāda tūkst. Ls 308,0
Ø Dubrovina parka renovācijas darbi, kopējās izmaksas sastāda tūkst. Ls 253,5.
Kārtējo reizi 2009.gadā divām Daugavpils pludmalēm Stropu ezera krastā bija piešķirts
kvalitātes sertifikāts, kas apliecina peldvietu kvalitāti un, to ka pludmale atbilst visām
nepieciešamām ES prasībām apkalpošanas un ekoloģijas jomā, par ko vēsta Zilais karogs. Zilā
karoga pacelšanas ceremonijā piedalījās Vides ministrs Raimonds Vējonis.
2009.gadā Daugavpilī tika pabeigts vērienīgs Eiropas Kohēzijas fonda projekts
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” ar kopējām izmaksām 23,4 milj. Ls, no kurām
85% sedza ES Kohēzijas fonds un valsts budžeta finansējums, bet 15% ieguldīja Daugavpils pilsētas
pašvaldība un SIA “Daugavpils ūdens”. Projekts, kurš tika veikts trīs būvniecības līgumu ietvaros:
- “Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana”;
- “Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšana un modernizācija”;
- “Daugavpils ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu rekonstrukcija”.
Projekta mērķis bija sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sakārtošana atbilstoši
nacionālo un Eiropas standartu prasībām ūdens sektora jomā.
Projekta būvdarbu veikšana notika 2007.-2009.g. un tika veikti šādi darbi:
kanalizācijas sūkņu stacijas “Grīva” rekonstrukcijas 1.kārta – 117,6 tūkst. Ls, ;
jauna dīķera ierīkošana un esošo dīķeru rekonstrukcija – 579,4 tūkst. Ls;
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana pilsētas Centra rajonā,
Jaunbūves rajonā un pilsētas Vecstropu rajonā – 5 492,2 tūkst. Ls;
18 spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju rekonstrukcija Jaunbūves un Ķīmijas mikrorajonos
– 360,0 tūkst. Ls;
21 kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 2., 3. un 4. kārtas – 2 747,9 tūkst. Ls;
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšana un modernizācija Daugavas ielā 32 – 10 283,3
tūkst. Ls;
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Kalkūnu ūdensapgādes sistēmas pilnveidošana – 476,0 tūkst. Ls;
Polderu sūkņu stacijas rekonstrukcija Daugavas ielā 32 – 700,9 tūkst. Ls;
ūdensvada tīklu izbūve Užvaldes ielā – 1,3 tūkst. Ls
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Baznīcas ielā – 2,9 tūkst. Ls;
Kandavas sūkņu stacijas lietusūdens pārplūdes rekonstrukcija, 1. un 2.kārta – 1 987,1 tūkst. Ls
Ūdenssaimniecības sakārtošana Daugavpilī nodrošinās drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu patērētājiem un saglabās ūdens resursu tīrību
nākamajām paaudzēm.
SIA “Daugavpils ūdens” turpina tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”. Tiek izstrādātas un precizētas
ūdenssaimniecības attīstības komponentes, sagatavoti dažu komponenšu attīstības alternatīvie
varianti, ņemot vērā nākotnes attīstības iespēju, kā arī sagatavots galīgais ūdenssaimniecības
attīstības variants.
2009.gadā SIA “Daugavpils ūdens” realizēja projektu “Tehniskā palīdzība vides nozarē” ar
kopējām izmaksām 209,7 tūkst. Ls, no kuriem 183,0 tūkst. Ls bija valsts finansējums. Realizēts ĢIS
(ģeogrāfiskās informācijas sistēmas), abonentu programmas apvienošanas risinājums un ĢIS
paplašinājums dispečera darbam. Komercsabiedrība izstrādāja un ieviesa Patērētāju Internet –
apkalpošanas sistēmas, kā arī veica ūdens attīrīšanas stacijas “Ziemeļi” tehnikas modernizāciju.
Pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli” 2009.gadā finansiālās iespējas veikt
kapitālieguldījumus bija stipri ierobežotas, tomēr akciju sabiedrība centās rast līdzekļus, lai turpinātu
realizēt pilsētas centralizētās siltumapgādes uzlabošanas un modernizēšanas pasākumus saskaņā ar
Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības koncepciju.
Darba efektivitātes un rezultativitātes uzlabošanai un siltumenerģijas lietotāju prasību
apmierināšanai pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli” 2009.gadā realizēja šādas programmas un
projektus:
- siltumenerģijas ražošanas iekārtu kapitālremonti un modernizācija, kuru kopējās izmaksas
sastādīja Ls 14 800;
- turboagregāta rekonstrukcija siltumcentrālē Nr.1;
- uzstādīti 109 siltumenerģijas skaitītāji un nodrošināta izlietotās siltumenerģijas uzskaite pie
katra siltumenerģijas lietotāja, ar to panākts, ka visi siltumenerģijas lietotāji sakārtojuši
savas siltumapgādes sistēmas atbilstoši siltumenerģijas piegādes un lietošanas
noteikumiem;
- lokālajā katlumājā "Cietoksnis" uzstādīta koģenerācijas iekārta, kas ļauj daļu
siltumenerģijas iegūt no elektroenerģijas ražošanas procesa, līdz ar to samazinot kopējās
siltumenerģijas ražošanas izmaksas un nodrošinot ražošanas procesam nepieciešamo
elektroenerģijas daudzumu;
- izsludināts konkurss par koģenerācijas iekārtas uzstādīšanu lokālajā katlumājā "Ruģeļi";
- dažādos pilsētas mikrorajonos nomainīti 79 m siltumtrašu veco cauruļu pret jaunām,
rūpnieciski izolētām;
- siltumtrašu pārslēgumu rezultātā pārtraukta 35 m gara, neekonomiska siltumtrases posma
ekspluatēšana Jaunajā Forštadtē;
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-

18. novembra ielas 321V namā iebūvēta mazjaudas katlumāja “Stropi” ar kopējām
izmaksām Ls 24 151, līdz ar ko tika pārtraukta 479 m garas virszemes siltumtrases
ekspluatēšana, kas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus līdz 200 MWh gadā;
tiek gatavoti projekti: siltumtīklu rekonstrukcijas projekts "Ķīmiķu" un "Jaunbūve"
mikrorajonos un siltumcentrāles Nr.3 pārveidei koksnes produktu kurināmā izmantošanai
Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma saņemšanai;
turpinās siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas ieviešana.
2009.gadā dispečerdienesta punktā uzstādīta datorizēta lokālās katlumājas "Cietoksnis"
iekārtu kontroles un darba vadības programma, kura dod iespēju no dispečerdienesta
punkta kontrolēt un vadīt siltumcentrāles Nr.1, lokālās katlumājas "Ruģeļi", "Čerepova",
"Vecstropi" un "Cietoksnis" un iebūvētās katlumājas "Stropi" siltumenerģijas ražošanas
iekārtas. Tas ļauj operatīvi reaģēt uz jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu
darba režīmos, kurināmā un siltumnesēja parametros, izslēdz ražošanas procesa
diagrammu zīmēšanu, ļauj samazināt mērīšanas līdzekļu daudzumu un līdz ar to arī
izdevumus to remontam, nomaiņai un verificēšanai.

Sabiedriskais transports
SIA “Daugavpils autobusu parks” tika atzīts par labāko darba devēju Latgales reģionā, kā
uzņēmīgākais un sociāli atbildīgākais darba devējs, kas izceļas ar nozīmīgiem ieguldījumiem
reģiona attīstībā un nodarbinātības veicināšanā.
Gada laikā pilsētas maršrutu autobusos tika pārvadāti 8 904, 4 tūkst. pasažieru, tai skaitā
1 457,5 tūkst. pasažieri tika pārvadāti bezmaksas, t.i. pirmskolas vecuma bērni, bērni - bāreņi, bez
vecāku gādības palikušie bērni, I. un II. grupas invalīdi, personas, kuras pavada I.grupas invalīdu vai
bērnu - invalīdu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.
.
2009.gadā Lloyd,s Register Quality Assurance izvērtēja un apstiprināja, ka SIA “Daugavpils
Autobusu parks” kvalitātes vadības sistēma atbilst ISO 9001:2008 standarta prasībām. Atzīšanas
sertifikāts iegūts līdz 2012.gada 11.aprīlim.
SIA “Daugavpils autobusu parks” visi transportlīdzekļi pakāpeniski tiek aprīkoti ar GPS/GPRS
ierīcēm. Šis darbs tika uzsākts 2009.gada 1.septembrī. SIA “Daugavpils autobusu parks” darbojas
Vienotās biļešu uzskaites sistēma (VBTS), kuras mērķis ir uzkrāt un apkopot informāciju par
maršruta tīklā esošajiem maršrutiem, braukšanas maksas noteikšanu, sabiedriskā transporta kustības
laikiem, pieturām, pārvadātājiem, pasažieru pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem. VBTS
tiešsaites režīmā ar Autotransporta direkcijas datubāzi nodrošina informāciju par biļešu tirdzniecību,
rezervēšanu un anulēšanu biļešu kasēs un sabiedriskajos transportlīdzekļos, informāciju par
autobusa atrašanās vietas koordinātēm, biļetes pārdošanas vietas koordinātēm.
2009.gadā SIA “Daugavpils autobusu parks” iegādājās trīs autobusus, divi no tiem (ar mazo
ietilpību) tika izmantoti pilsētas nozīmes maršrutu apkalpošanai un viens autobuss - vietējās
nozīmes maršrutu apkalpošanai.
Pārskata gadā a/s “Tramvaju uzņēmums” veica 114,5 m sliežu ceļa kapitālo remontu,
tramvaja vagona KTM Nr. 103 kapitālo remontu un iegādājās elektroenerģiju taupošo reaktīvās
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jaudas kompensācijas iekārtu. 2009.gadā akciju sabiedrība pārvadāja 7 059,1 tūkst. pasažieru, tai
skaitā 917,4 tūkst. pasažieru tika pārvadāti bezmaksas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 872
“Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos”.
2009.gadā SIA “Daugavpils lidosta” darbība galvenokārt bija saistīta ar konkursa “Partnera
atlase kopuzņēmuma nodibināšanai Daugavpils lidostas rekonstrukcijai un attīstībai” organizēšanu
un vadīšanu. Konkurss tika izsludināts ar mērķi privātā partnera piesaistei Daugavpils lidostas
infrastruktūras izbūvei un lidostas darbības organizēšanai. Konkursa rezultātā 2009.gada oktobrī tika
parakstīts Vienošanās memorands starp Spānijas kompāniju “Gesi-SRDI Group”, SIA “Daugavpils
lidosta” un Daugavpils pilsētas domi. Saskaņā ar memorandu “Gesi-SRDI Group” veiks lidostas
infrastruktūras tehnisko ekspertīzi, pēc kuras pārrunas tiks turpinātas.

Veselības aizsardzība
2009.gada beigās, saskaņā ar medicīnas iestāžu reformu Latvijā, Daugavpils, Krāslavas un
Preiļu slimnīcas apvienojās ( turpmāk Daugavpils reģionālajai slimnīcai būs filiāles Preiļos un
Krāslavā), lai arī turpmāk veiktu ārstniecisko iestāžu darbību veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanā. Slimnīcu apvienošana deva iespēju samazināt izmaksas, vienlaikus uzlabojot
veselības aprūpes kvalitāti reģiona iedzīvotājiem.
Daugavpils Reģionālās slimnīcas teritorijā 2009.gadā tika uzsākta staru terapijas jaunā korpusa
būvniecība, kur paredzēta jauna lineārā paātrinātāja uzstādīšana, kā rezultātā slimnīca iegūs
radioterapijas kompleksu ar plašām iespējām lietot jaunākās ārstēšanas metodes audzēju ārstēšanā.
Darbi tika veikti īstenojot ERAF atbalstīto projektu “Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu
uzlabošana SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu”. Projekta
mērķis – sakārtot onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamo infrastruktūru un medicīniskās
ierīces, turpinot veiksmīgi uzsākto onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu pieejamības
koncentrēšanu Daugavpilī. Īstenojot šo projektu, uz Daugavpils Reģionālās slimnīcas teritoriju tiks
pārcelta onkoloģiskā slimnīca. Onkoloģisko slimnīcu paredzēts pārcelt uz telpām, kur patlaban
atrodas Dzemdību nodaļa. Savukārt Dzemdību nodaļu plāno pārcelt uz jauno korpusu. SIA
“Daugavpils Reģionālā slimnīca” 2009.gadā notika celtniecības darbi – jauna dzemdību nama
celtniecība, kuru finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Vienlaikus ar dzemdību bloka
būvniecību notiek arī operāciju bloka pilnīga rekonstrukcija, kuru finansē Eiropas reģionālās
attīstības fonds.
SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca” saskaņā ar projektu ”Digitālās radioloģijas un slimnīcas
informācijas sistēmas ieviešana” iegādājās jaunas tehnoloģijas - tika digitalizēta diagnostiskās
radioloģijas nodaļa.
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Daugavpils pilsētas pašvaldības informācija par budžetu
Pašvaldības izvirzīto mērķu un prioritāšu realizāciju būtiski ietekmē pašvaldības rīcībā
esošie finanšu resursi. Iepriekšējie gadi bija labvēlīgi pilsētas attīstībai visās nozarēs, jo sekmīga
budžeta izpilde ļāva piešķirt papildus līdzekļus vairāku nozīmīgu projektu īstenošanai. Pēc
vairākiem straujas izaugsmes gadiem šobrīd raksturīga ekonomiskās aktivitātes samazināšanās,
tāpēc budžeta ieņēmumu jomā 2009.gadā bija vērojams krass samazinājums. Daugavpils pilsētas
pašvaldības 2009.gada budžets tika apstiprināts 2009.gada 16.janvarī.
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2009.gada budžets, Ls
pamatbudžets

Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā
Ieņēmumi
Saņemti aizņēmumi
Izdevumi
Līdzdalība komersantu pašu
kapitālā
Aizņēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu atlikums gada
beigās

speciālais budžets
(kopā ar ziedojumiem)
izpilde
plāns
gada
sākumā

plāns
gada sākumā

izpilde

1 448 439
44 249 951
2 030 996
45 775 622
108 459

1 448 439
54 797 674
2 231 324
48 082 755
74 230

288 467
1 862 901
0
2 141 368
10 000

288 467
1 528 555
0
1 764 954
10 000

1 845 305
0

1 335 467
8 984 985

0
0

0
42 068

Pamatbudžeta ieņēmumi
Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2008.-2010.g.

3588758

1528555

60000000

805972

50000000
40000000
30000000

speciālā budžeta ieņēmumi
53520503

pamatbudžeta ieņēmumi

54797674
44800304

20000000
10000000
0
2008.gads

2009.gads

2010.gads
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Daugavpils pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2008.-2010.g.
2008.gads
Ieņēmumi

2009.gads

2010.gads

izpilde /Ls/
īpatsvars izpilde Ls/ īpatsvars plānots /Ls/

KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta
ieņēmumi
kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iepriekšējā gada nesadalītais
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atlikums
Īpašuma nodokļi
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi
no
pašvaldības
nekust. īpašuma pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Pašvaldību budžetu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie
transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Maksājumi no PFIF
Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas
fonda
par
2009.gadu
Valsts budžeta dotācija par
sociālās
aprūpes
iestādēs
ievietotajiem
bērniem
un
iemītniekiem
Valsts
budžeta
dotācija
pašvaldībai ar zemākajiem
vērtētajiem ieņēmumiem
Speciālā budžeta ieņēmumi
kopā
Ieņēmumi no privatizācijas
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas
pašvaldības
autoceļu (ielu) fondam

īpatsvars

57 109 260

100,00 56 326 229 100,00

45 606 276

100.00

53 520 503
28 198 856

93,72
49.37

54 797 674
19 910 161

97,29
35,35

44 800 304
20 237 205

98.23
44.37

392 135
1 609 979
274 887

0.69
2,82
0,48

1 552 205
159 284

2,76
0,28

304 684
1 103 981
136 242

0.67
2.42
0.30

104 901

0,18

97 391

0,18

9 500

0.02

165 855
115 992
40 621

0,29
0,20
0,07

183 026
109 919
15 919

0,32
0,20
0,03

62 900
108 000
12 000

0.14
0.24
0.03

572 365

1,00

254 458

0,45

237 000

0.52

2 602 263
627 297
322 034
17 675 618

4,51
1,10
0,56
30.98

2 487 876
125 929
497 331
13 296 891

4,41
0,22
0,88
23.61

2 389 625
0
505 000
6 906 988

5.24
0.00
1.11
15.15

161 542
656 158

0.3
1,15

14 565 916
1 541 368

25.86
2,74

9 969 905
2 535 322

21.86
5.56

44 952

0.10

102 000

0.22

135 000

0.30

3 537 674
308 797
34 126

6,19
0,54
0,06

1 510 999
47 763
36 739

2,68
0,08
0,07

805 705
0
30 000

1.77
0.00
0.07

2 480 167

4,34

988 143

1,75

712 016

1.56
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Mērķdotācijas
pasažieru
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi

709 431
5 153
51 083

1,24
0,01
0,09

429 194
9 160
17 556

0,76
0,02
0,03

50 164
13 525
267

0.11
0.03
0.00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais ieņēmumu avots pašvaldības budžetā, tāpēc šī
nodokļa izmaiņas visspēcīgāk ietekmē kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumus. Pirms diviem
gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums valstī ir bijis augsts, kuru sekmēja strādājošo
mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums, kā arī minimālās algas pieaugums. Savukārt jau
2008.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieauguma temps samazinājās, un pirmoreiz no
Valsts kases sadales konta pārskata gadā saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nepārsniedza
budžetā apstiprināto summu (2007.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde pārsniedza sākotnējo
plānu par 2 729 162 latiem). 2008.gada nogalē tika veiktas izmaiņas likumdošanā, kas noteica
iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu līdz 23%. Uz laiku līdz ekonomikas izaugsmes
atjaunošanai tika iesaldēti agrāk plānotie budžeta finansētā atalgojuma un sociālo izmaksu
pieaugumi, kas radīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu. Tā rezultātā
2009.gads iezīmējās ar strauju iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kritumu pašvaldības
budžetā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2009.gadā pašvaldības budžetā sastādīja Ls 19 910 161, kas
bija par 29.4% mazāk salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem. 2009.gads bija pirmais
gads, kad iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu
(2008.gadā pieaugums sastādīja Ls 3 608 614 jeb 14,44%).
Saskaņā ar VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļas sniegto divpadsmit mēnešu
apkopojumu par nodokļu summām, kas ieturētas no Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
dzīvojošo fizisko personu ienākuma un iemaksātas budžetā par 2009.gada 12 mēnešiem:
- pārskata periodā faktiski ieturētās nodokļa summas (pēc pārskatiem) Ls 27 274 637.99
(2008.gadā - Ls 34 208 209.76);
- pārskata periodā budžetā faktiski iemaksātās nodokļa summas Ls 25 187 011.27 (2008.gadā Ls 33 416 179.21).
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem strādājošo vidējā mēneša bruto darba
samaksa 2009. gadā Daugavpilī sastādīja Ls 381, kas salīdzinot ar 2008. gadu samazinājās par 15%
(2008.gadā – Ls 446).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (tūkst.Ls)
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 2010. gada prognozes pamatā ir darba samaksas
fonda prognozes samazināšanās tendences, minimālā mēnešalga saglabājas 180 Ls mēnesī un
iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp valsts pamatbudžetu (20%) un
pašvaldības budžetu (80%). 2010. gadā plānoti papildus pasākumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa
jomā, piemēram, aplikt kapitāla ienākumus, paaugstināt nodokļa likmi pašnodarbinātajiem, aplikt ar
nodokli ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu
atsavināšanas, aplikt ar nodokli gūto labumu no darba devējam (uzņēmumam) piederoša vieglā
pasažieru automobiļa izmantošanas personīgām vajadzībām un citi pasākumi.
Būtisks nodokļu ieņēmumu avots pašvaldības budžetā ir īpašuma nodokļi. 2009.gadā
īpašuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā sastādīja Ls 1 552 205, kas salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu ir par 57 774 latiem mazāk. Tai skaitā iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma
nodokļa parādi iekasēti Ls 87 173,52 apmērā (2008.gadā - Ls 74 226,95) un zemes nodokļa parādi
Ls 934,67 apmērā.
Nodoklis 2009.gadam, tāpat kā 2008.gadam, tika aprēķināts 1% apmērā no nekustamo
īpašumu kadastrālās vērtības, ievērojot, ka nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums 2009.gadam
nevar būt lielāks par 25% no iepriekšējam – 2008.gadam aprēķinātās nodokļa summas, ar
nosacījumu, ka nekustamajam īpašumam nemainīsies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis vairāk
par 10%.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļu, kas nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju pienākumu mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību, kā
arī valsts nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas pieteikties pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, 2009.gadā Finanšu nodaļā
ir saņemts 581 nodokļu maksātāju iesniegums, t.sk. no fiziskām personām 480, no juridiskām
personām 101, kas ir par 155 mazāk nekā 2008.gadā, kad tika saņemti 736 iesniegumi. Tas liecina,
ka salīdzinot ar 2008.gadu darījumu skaits pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamajiem
īpašumiem 2009.gadā samazinājās.
Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu
bāzē uz 2009.gada 31.decembri reģistrēti 25 500 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju konti.
2009.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 200 personām Ls 27 616,98
apmērā (2008.gadā - Ls 19 109,33), t.sk.: par zemi Ls 14 184,45, par ēkām Ls 13 432,53:
piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 84 politiski represētajām personām par
summu Ls 670,87;
pamatojoties uz domes Saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī” piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 116
personām (t.sk fiziskām -109, juridiskām –7) Ls 26 946,11 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju finansiālā stāvokļa pasliktināšanās ekonomiskās krīzes
apstākļos veicina nodokļa parādu pieaugumu. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Finanšu
nodaļas datiem, nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2009.gada 31.decembri sastādīja Ls 550
650.19 (uz 2008.gada 31.decembri - Ls 277 173,46).
Lai sekmētu nodokļu iekasēšanu un mazinātu nodokļu parādus, tika veiktas šādas darbības
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem izveidojies parāds:
- pieņemti 27 lēmumi par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un parāda sadalīšanu
termiņos līdz 1 gadam uz summu Ls 90 876,85 (par ēkām – Ls 82 135.09 un par zemi – Ls 8
741.76) , no tiem nomaksāti Ls 61 714,62,
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- izteikti 213 brīdinājumi par nodokļa parāda summu Ls 57 637 apmērā, kā rezultātā
nomaksāts Ls 21 322;
- pieņemti 109 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā par Ls 106 566, no tiem labprātīgi
un tiesu izpildītāju piedziņas rezultātā nomaksāti Ls 15 302;
- izsūtīti 35 kreditora prasījumi zvērinātiem notāriem par mirušajām personām par Ls 1
525,72, veikta samaksa Ls 103 apmērā;
- izsūtīti 17 kreditora prasījumi maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem par summu Ls 8
355,57;
- sakarā ar maksātnespējas procesa izbeigšanu un bankrota procedūras pabeigšanu dzēsti 2
uzņēmumu nekustamā īpašuma nodokļa parādi Ls 326,32 apmērā;
- 3 nodokļa maksātājiem dzēsti uzskaitītie mirušo personu zemes nodokļa parādi Ls 195,88
apmērā, sakarā ar piedziņas neiespējamību.
No 2010. gada 1. janvāra nodokļa objektiem – zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām
ēkām, kā arī inženiertehniskajām būvēm (līdz šim netika apliktas) palielināta nodokļa likme no 1 %
līdz 1,5 %, piemērojot nodokļa maksājumu pieauguma ierobežojumu 25 % apmērā pret iepriekšējo
gadu. Nekustamā īpašuma nodoklis būs jāmaksā arī par dzīvojamām platībām. Tiek
noteikts minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums – Ls 5 apmērā par katru nekustamā
īpašuma nodokļa objektu, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
Azartspēļu nodokli maksā uzņēmumi, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un
nodokli” noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai.
Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā
ieskaitāmi tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Azartspēļu nodokļa
ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir strauji samazinājušies un sastādīja Ls 159 284,
kas ir par 42 % mazāk (iepriekšējā pārskata gadā pieaugums sastādīja 7%). Samazinājās azartspēļu
nodokļa maksātāju skaits no 13 līdz 11 juridiskām personām (2007.gadā bija 16 nodokļa maksātāji)
un tie ir:
SIA "DLV"
SIA"Olympic Casino Latvia"
SIA "Alfor"
Post - Nevada
SIA "Joker LTD"
SIA "Furors"
SIA "Altea"
SIA "Garkalns"
SIA "Barklajs spēles"
SIA “Bliks”
SIA “Tele toto”
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”, citiem likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Daugavpils
pilsētā”, iekasētas valsts (pašvaldību) nodevas Ls 183 026 latu apmērā, kas ir par 10% vairāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā (2008.gadā pieaugums bija 26,86% salīdzinot ar 2007.gadu). Lielākos
ieņēmumus 104 320 latu apmērā, kas ir par Ls 26 347 vairāk nekā gadu iepriekš, sastāda valsts
nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs, kura izmantojama
vienīgi pašvaldības regulatora darbības nodrošināšanai. Šāda nodeva vairs netiks saņemta
2010.gadā, jo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā likvidēts pašvaldības regulators. Pārējās valsts
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nodevas - par vārda, uzvārda maiņu, par grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistros, par atļauju
(licenču) izsniegšanu, par dzīvesvietas reģistrāciju sastādīja Ls 15 629. Pašvaldību nodevu
ieņēmumi 2009.gadā bija Ls 63 077, kuras veidoja:
- ieņēmumi no nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās pieauga
un sastādīja Ls 25 759,
- ieņēmumi no nodevas par būvatļaujas saņemšanu samazinājās no Ls 19 572 iepriekšējā gadā
līdz Ls 9 075 pārskata gadā,
- samazinājās ieņēmumi no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās no Ls 4 138 iepriekšējā gadā līdz Ls 2 074 pārskata gadā,
- pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās iekasēta Ls 7 189,
- pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu Ls 6 350,
- pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu Ls 3 653,
- pārējās pašvaldības nodevas iekasētas Ls 8 977 apmērā.
Debitoru parāds par valsts un pašvaldību nodevām uz 2009.gada 31.decembri sastādīja Ls 7
468.
Sodi un sankcijas pašvaldības budžetā 2009.gadā iekasētas Ls 109 919 apmērā, tai skaitā
naudas sodi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Ls 85 448 un par vispārējiem nodokļu
maksāšanas pārkāpumiem Ls 24 471. Lielākie ieņēmumi iekasēti no sodiem par transporta
pārkāpumiem, kas sastādīja Ls 72 434.
Ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma veido saņemtās dividendes Ls 87 961 apmērā
(2008.gadā Ls 38 000) un ieņēmumi no kontu atlikumiem Ls 9 430 apmērā (2008.gadā Ls 66 901).
Finansiālās situācijas lejupslīdes rezultātā pašvaldībai krasi samazinās kontu atlikumi, līdz ar to zūd
iespēja gūt papildus budžeta ieņēmumus no brīvo finanšu līdzekļu izvietošanas.
Pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls 2 487 876 apmērā
saņemti par 4% mazāk, salīdzinot ar 2008.gadu. Budžeta iestāžu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa
par pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Ls 753 636, kas tiek novirzīta
bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri Ls 526 947, ieņēmumi par biļešu
realizāciju Ls 107 169, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) Ls 426
484 un citi ieņēmumi.
Ekonomikas lejupslīdes ietekmē strauji saruka nekustamā īpašuma tirgus, kas negatīvi
ietekmēja pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma pārdošanas. Vairums objektu
gada laikā tika pārdoti fiziskām personām – zeme zem garāžām un individuālām dzīvojamām
mājām. 2009.gadā tika atsavināti 50 Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekti,
iekasēti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 254 458 latu apmērā (2008.gadā 572 365
latu apmērā), kas ir par 56% mazāk salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Vislabvēlīgākā situācija
bija 2007.gadā, kad ieņēmumi sasniedza Ls 1 956 806. Tiek prognozēts, ka nekustamā īpašuma
tirgū kritums saglabāsies arī 2010.gadā.
Pašvaldība turpina nekustamā īpašuma objektu reģistrēšanu zemesgrāmatā, 2009.gadā tika
reģistrēti 129 objekti.
Valsts budžeta transferti 2009.gadā saņemti Ls 29 404 175 apmērā (tai skaitā Ls 1 541 368
maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda), kas ir par Ls 10 910 857 vairāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā. Transferti pašvaldības budžetā pārsniedza 50% no kopbudžeta
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ieņēmumiem. Šāda pieauguma iemesls ir pašvaldības budžetā saņemtie transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 14 565 916 apmērā. 2009.gadā valstī tika ieviests
jauns finansēšanas modelis “Nauda seko skolēnam” un samazināts atalgojums pedagoģiskajiem
darbiniekiem, kā rezultātā ievērojami saruka mērķdotācijas apjoms no valsts budžeta. Finansiālās
krīzes rezultātā samazinājās mērķdotācijas apjoms pašvaldības kapitālajiem izdevumiem. Sākotnēji
2009.gadā tika plānoti Ls 1 171 659, savukārt Valsts budžeta grozījumu rezultātā šī summa tika
samazināta līdz Ls 224 967, kas tika piešķirta Vienības nama ēkas rekonstrukcijai.
Valsts budžeta transferti 2009.gadā
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2010.gadā mainoties Neatliekamās medicīniskās stacijas juridiskajam statusam, pašvaldības
budžetā vairs netiks saņemts finansējums iestādes uzturēšanai. Atbilstoši likumam “Par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanu” 2010.gadā pašvaldība par bērniem bērnunamos (par vienu bērnu 6 000 latu)
un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 3 000 latu), kas tajos
ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim saņems dotāciju Ls 102 000 apmērā un Daugavpils pilsētas
pašvaldība, kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas saņems dotāciju Ls 135 000 latu apmērā. Šāds finansējums no valsts budžeta agrākos
gados netika paredzēts.
Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2010.gadā turpinās aktīvi
izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas attīstības projektu finansēšanai. Pilsētas
satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai, izglītības iestāžu un
kultūrvēsturisko objektu
infrastruktūras rekonstrukcijai un attīstībai 2010.gadā tiek plānots saņemt gandrīz 10 milj. latu.
Saskaņā ar 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” saņemti finanšu līdzekļi no citām pašvaldībām 497 331 latu apmērā.
Līdz 2009.gadam pašvaldība, kas sniedza izglītības pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem,
nesaņēma faktisko izdevumu atlīdzinājumu pilnā apmērā. Gada nogalē tika veikti grozījumi
Ministru kabineta noteikumos, kas paredzēja samaksu par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem noteikt atbilstoši noslēgtajam līgumam, bet, ja līgums nav noslēgts, atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajai izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē. Šādu izmaiņu
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rezultātā pašvaldības budžetā 2009.gadā tika plānots iekasēt ievērojami lielākus ieņēmumus nekā
iepriekšējos pārskata gados. Lielākie maksātāji ir Daugavpils rajona pašvaldības - Naujenes pagasta
padome, Kalkūnes pagasta padome, Lauceses pagasta padome, Tabores pagasta padome, Demenes
pagasta padome. Debitoru parāds par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem sastādīja Ls 142 934.
Pamatbudžeta izdevumi
Kā ikvienai Latvijas pašvaldībai, arī Daugavpils pašvaldībai ir jāfinansē virkne objektu,
izglītības, sporta un kultūras pasākumi, jāsniedz sociālā palīdzība savas teritorijas iedzīvotājiem,
jāfinansē tautsaimniecības sfēra, jāuztur pārvaldes aparāts, tiesību un kārtības aizsardzības iestādes
un objekti, jādotē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji.
Situācijā, kad strauji samazinājās budžeta ieņēmumi, pašvaldība ar īpašu atbildību plānoja
budžeta izdevumu daļu, paredzot izdevumus pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai. Izvērtējot
valsts noteikto politiku un ekonomikas stimulēšanas pasākumus, pašvaldība uzņēmās solidāru
atbildību ar valsts pārvaldi un būtiski samazināja izdevumus, tai skaitā atlīdzības fondu. 2009.gada
laikā tika īstenota budžeta izdevumu ierobežošanas politika. Pašvaldības iestāžu vadītājiem gada
pēdējā ceturksnī jaunu līgumu slēgšana tika atļauta vienīgi ar augstāk stāvošās amatpersonas
saskaņojumu, lai samazinātu parādu veidošanos.
Uzsākot pašvaldības institūciju struktūru optimizāciju, īpaša uzmanība tika pievērsta darba
efektivitātes palielināšanai un izmaksu samazināšanai. Ieviešot finansēšanas modeli "nauda seko
skolēnam", strauji saruka valsts piešķirtais finansējums skolām. Tas kļuva par galveno iemeslu
uzsākt skolu reorganizāciju un šis process turpināsies arī 2010.gadā. Pārskata gadā Daugavpils
Ruģeļu pamatskola tika reorganizēta par Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādi, reorganizētas 3 bērnu
un jaunatnes sporta skolas, uzsākta izglītības iestāžu un kultūras iestāžu grāmatvedības uzskaites
funkcijas centralizācija. Daugavpils sporta medicīnas centrs tika reorganizēts, pievienojot to Sporta
pārvaldei. Saskaņā ar LR MK 19.01.2009.gada rīkojumu Nr.75 “Par tiešās pārvaldes iestādes
“Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests” izveidošanu”, Daugavpils Neatliekamās
medicīniskās palīdzības stacijas funkciju izpilde tika nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam.
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2009.gadā sastādīja 48 082 755 latus, kas bija par
15.9% mazāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu (2008.gadā bija pieaugums par 17,14 %).
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Pamatbudžeta izdevumu dinamika 2008.-2010.g.
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
(pēc valdības funkcijām) 2008. – 2010.g.
Izdevumu kategorija
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Pavisam

2008.gada
izpilde (Ls)

2009.gada
izpilde (Ls)

2010.gada
plāns (Ls)

3 660 364
901 124
4 754 149
1 763 768

3 377 119
619 190
6 384 525
1 286 664

3 158 138
643 359
15 330 956
2 650 173

4 033 838
1 767 876
4 525 127
31 148 558
4 544 219
57 099 023

2 375 429
1 116 728
3 242 151
25 104 868
4 576 081
48 082 755

1 402 126
71 711
3 490 719
21 110 507
5 844 949
53 702 638

mājokļu
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2008. – 2010.g.
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Ekonomiskās krīzes laikā pašvaldība turpināja nodrošināt izglītības iestāžu nepārtrauktu
darbību, nezaudējot iepriekšējos gados veiktos ieguldījumus izglītības sfērā. 2009.gadā izdevumi
izglītības iestāžu uzturēšanai pārsniedza 25,1 milj.latu. Pašreizējos apstākļos valsts daļēji nodrošina
pedagoģisko darbinieku atalgojumu, tāpēc pašvaldība veica budžeta izdevumu vairākkārtēju
izvērtēšanu un būtisku samazināšanu citās nozarēs, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku atalgojumu. Risinot problēmu, kas saistīta ar bērnu iekārtošanu pirmsskolas
izglītības iestādēs un vietu skaita palielināšanu, 2009.gadā tika pabeigta divu bērnudārzu
rekonstrukcija ERAF finansētā projekta “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
nacionālās un reģionālās nozīmes centros”. Tika uzsākta kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana izglītības iestādēs. Projekta ietvaros renovētas un
aprīkotas ar mēbelēm ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetu telpas, turpināsies šo
kabinetu modernizācija, iegādājoties mācību iekārtas un IT tehnoloģijas. Izglītības sfēra ir viena no
galvenajām pašvaldības prioritātēm, kur nākotnē tiks ieguldīti ievērojami finansu līdzekļi. Projekta
“Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas
labiekārtošana pilsētvides attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros 2010.gadā
tiks uzsākta Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu ēku renovācija, nodrošinot energoefektivitātes
pasākumus un uzlabojot ēku vizuālo izskatu visā pilsētas teritorijā, un labiekārtojot pieguļošās
teritorijas.
Daugavpils pilsētas pašvaldība īpašu vērību velta pilsētas teritorijas labiekārtošanai, sanitārai
tīrībai, apgaismojumam, ielu un ceļu tīkla attīstībai. Šajā sektorā 2009.gadā izpildīti darbi vairāk
nekā 10 milj. latu apmērā. ES fondi ir viens no instrumentiem, kas palīdz Daugavpils pilsētas
pašvaldībai investēt infrastruktūrā. Aizvadītais gads iezīmējās ar vairāku nozīmīgu projektu
uzsākšanu. Nodrošinot pilsētvides atjaunošanu un pieeju publiskajām iestādēm, tiks veikta satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija, kur projekta izmaksas pārsniegs 2,6 milj. latu. Gada nogalē uzsākta
18,5 milj. latu vērta Daugavpils autotransporta mezgla būvniecība, kas nodrošinās ērtu satiksmi
starp pilsētas mikrorajoniem. Attīstot Cietokšņa infrastruktūru, vairāk nekā 3.8 milj. latu tiks
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ieguldīti ielu kompleksā labiekārtošanā un inženiertīklu renovācijā. Tuvojas nobeigumam Eiropas
Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta”, kurā ievērojamus
finanšu līdzekļus ieguldīja pašvaldība, tai skaitā 2009.gadā – 876 tūkst. Ls .
Pašvaldības teritorijā ir attīstīts sabiedriskā transporta maršrutu tīkls. 2009.gada laikā valsts
samazināja pasažieru kategorijas, kurām tika piemēroti braukšanas maksas atvieglojumi
sabiedriskajā transportā. Izvērtējot finansiālās iespējas, Daugavpils pilsētas dome noteica
braukšanas maksas atvieglojumus atsevišķām pasažieru kategorijām, tai skaitā dodot iespēju
izmantot 50% atlaidi no braukšanas maksas vispārizglītojošo skolu skolēniem. Pēdējos gados aktīvi
rit kultūrvēsturiski nozīmīga objekta - Vienības nama atjaunošana. 2009.gadā Vienības nams ieguva
jaunu ārējo veidolu, jo ERAF finansētā projekta ietvaros uzsākta nama fasādes renovācija un
pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Lai veicinātu pārrobežu sadarbību, kā arī uzlabotu kultūras
iestāžu infrastruktūru un pieejamību, 2009. gadā tika uzsākts darbs pie Latvijas – Lietuvas pārrobežu
programmas projekta ieviešanas “Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot
kultūras iestāžu vadības efektivitāti”. Projekts paredz vairākas aktivitātes: nozīmīgu festivālu
rīkošanu, kultūras centru renovāciju, ko plānots īstenot gan Latvijas, gan Lietuvas teritorijā,
uzlabojot Kultūras centru sadarbību un infrastruktūru, un veicinot apmeklētāju pieplūdumu no
kaimiņu reģioniem pārrobežu kontekstā. 2009. gada nogalē tika uzsākti renovācijas darbi
Daugavpils Kultūras pilī.
Pārskata gadā savas durvis vēra jaunbūvētais daudzfunkcionālais sporta komplekss, kuru
finansēja Latvijas Olimpiskā komiteja un Daugavpils pašvaldība. Sporta skolu reorganizācija deva
iespēju ievērojami samazināt administrācijas un tehniskā personāla uzturēšanas izmaksas, kā
rezultātā izdevās saglabāt treneru likmes un nodrošināt tiem atlīdzību no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Vasaras periodā no pašvaldības budžeta tika piešķirts finansējums un iekārtoti darbā 483
bērni un jaunieši. Tika organizētas 54 bērnu un jauniešu nometnes, kurās atpūtās, mācījās un
trenējās kopā 1 597 bērni un jaunieši. Ceturto reizi notika pasaules čempionāts „Grand Prix”
spīdvejā, kurā piedalījās labākie pasaules sportisti.
Samazinoties pilsētas iedzīvotāju labklājības līmenim, pašvaldības palīdzība ir būtisks atbalsts
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuru skaits strauji pieauga. Sastādot 2009.gada budžetu,
sociālās aizsardzības jomas izdevumi bija un paliek pašvaldības prioritāte. Šiem mērķiem tika
palielināti izdevumi 2009.gada budžetā un sastādīja 4,6 milj.latus. Pašvaldības iedzīvotājiem bija
pieejami 28 pabalstu veidi un atlaides. Lai atbalstītu bezdarbniekus, Nodarbinātības valsts aģentūra
kopā ar pašvaldību uzsāka Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanu, kura ietvaros
bezdarbniekiem tika dota iespēja nopelnīt Ls 100 stipendiju, veicot sabiedrībai noderīgus
mazkvalificētus darbus. Nākotnē Daugavpils pilsētas dome turpinās sociālās palīdzības programmas
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, krīzes apstākļos ievērojami palielinot finansējumu šai sfērai.
2010.gadā ir vērojamas pašvaldības pamatbudžeta strukturālas izmaiņas, galvenokārt sekojošu
iemeslu dēļ:
- strauji pieauguši izdevumi pilsētas saimniecībai, jo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
īstenošanai pašvaldības budžetā iekļauti izdevumi 20 386 713 latu apmērā, kur lielākā daļa no šiem
izdevumiem ir paredzēti projektu realizācijai pilsētvides jomā, autotransporta mezgla būvniecībai,
Demenes izgāztuves rekultivācijai,
- ievērojami samazinājušies izdevumi izglītībai, sakarā ar izmaiņām pedagoģiskā personāla
atlīdzībā. Bez tam, pašreiz nav noteikts valsts budžeta mērķdotācijas apjoms jaunajam mācību
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gadam no 2010.gada 1.septembra, kas kļūs zināms gada otrajā pusē un būs par iemeslu pašvaldības
budžeta palielināšanai.
Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
2008.gada
izpilde /Ls/

2009.gada
izpilde /Ls/

2010.gada
plāns /Ls/

Pilsētas dome
2 454 290
Dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībai
39 538
Dalības
maksa
Latvijas
pašvaldību
izpilddirektoru asociācijai
500
Dalības maksa Latvijas lielo pilsētu asociācijai
11 700
Atsavināšanas procesa nodrošināšanas izdevumi
152 333
Vēlēšanu komisija
0
Pašvaldības policija
608 132
Glābšanas dienests
99 285
Detoksikācijas palātas pakalpojumi
44 488
Izglītības pārvalde
29 462 157
Sporta pārvaldes Bērnu jaunatnes sporta skola
359 487
Mākslas vidusskola "Saules skola"
533 300
Sporta centrs Daugavpils ledus
655 398
Atbalsts skolēnu ēdināšanai (pamatizglītības
iestāžu skolēnu ēdināšana)
44 817
Atbalsts skolēnu pārvadājumiem (transporta
izdevumu kompensācija)
86 498
Daugavpils Sporta medicīnas centrs
59 632
Patanatomijas mašīnas pakalpojumi
44 390
Daugavpils
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības stacija
1 697 635
SIA "Bērnu veselības centrs" - logopēdiskā
kabineta uzturēšana
10 609
Daugavpils Universitāte
1 000
Sociālo lietu pārvalde
2 430 455
Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais
centrs
979 108
Bērnunams-patversme "Auseklītis"
140 782
Bērnunams-patversme "Priedīte"
352 038
Bāriņtiesa
104 829
Pašvaldības dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 1 110 644
Kompensācija
par
braukšanas
maksas
atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā
479 836
Daugavpils
pilsētas
domes
komunālās
saimniecības nodaļa
7 319 480
SIA "DZKSU" - dzīvokļu saimniecības
uzturēšana
280 073

1 770 995
32 049

1 661 238
32 850

0
0
36 649
57 312
462 580
77 033
0
23 485 551
271 239
400 002
421 621

500
11 700
37 000
0
435 211
81 373
45 757
15 994 157
361 715
354 833
390 079

103 514

152 290

47 980
39 822
0

253 241
0
0

1 072 579

0

0
0
2 890 828

0
0
3 330 518

750 210
0
321 558
79 577

757 622
0
319 659
81 018

819 561

877 500

509 963

585 105

7 918 899

3 630 129

155 296

181 000

Iestādes / programmas nosaukums
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Pašvaldības
līdzdalības
programma
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes pasākumiem
124 549
35 515
30 000
Ēkas Šaurā ielā 24, Daugavpilī rekonstrukcija
592 774
0
0
Tehniskā projekta izstrāde siltumefektivitātes
paaugstināšanai ēkā Šaurā ielā 28, Daugavpilī
11 564
0
0
Nekustamo īpašumu iegāde
5 800
1 600
6 000
SIA
"Daugavpils
ūdens"
(projekta
līdzfinansējums)
991 651
876 590
79 218
Topogrāfiskā uzmērīšana Cietoksnī
1 179
0
0
Teritoriālās plānošanas darbi
13 912
0
0
Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde
837 546
577 072
977 728
Latgales Centrālā Bibliotēka
453 028
334 219
336 957
Novadpētniecības un mākslas muzejs
217 506
139 302
144 065
Latviešu kultūras centrs
1 241 975
870 966
527 313
Poļu kultūras centrs
47 010
34 365
28 465
Krievu kultūras centrs
123 892
90 351
73 788
Baltkrievu kultūras centrs
34 887
27 569
24 172
Latgales zoodārzs
103 447
75 330
75 786
Jaunatnes lietu nodaļa
257 510
197 306
181 300
Kultūras pārvalde
404 261
325 534
355649
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde
"Kultūras pils"
50 654
151 811
137682
SIA "Kultūras un sporta pils"
60 000
0
0
M.Rotko mākslas centra ēkas izveides tehniskā
projekta izstrāde
239 387
0
0
Biedrība "Daugavpils pilsētas hokeja klubs"
100 000
0
0
SIA
"Daugavpils
Olimpiskais
Centrs"
(līdzfinansējums)
235 046
150 000
0
Biedrība "Tūrisma informācijas centrs"
0
0
11 297
SIA "Daugavpils teātris"
35 000
0
35 000
Pilsētas domes administrētie projekti *
92 465
851 147
19 688 873
Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti
162 000
39 000
0
Sabiedrisko pakalpojumu regulators
77 973
104 320
0
Pašvaldības aizdevumu procentu nomaksa **
828 722
1 327 588
1 114 923
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par skolēnu
apmācību
57 577
124 245
140 000
Pilsētas domes reprezentācijas izdevumi
112 818
18 717
33 927
Pārējie izdevumi (t.sk.banku pakalpojumi)
2 886
5 390
6 000
Izdevumi pašvaldības realizēto projektu
īstenošanai (projektu rezerves fonds)
19 570
20 000
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
100 000
Izdevumi kopā
57 099 023 48 082 755 53 702 638
* Pašvaldības budžeta iestāžu administrēto projektu izdevumi ir iekļauti attiecīgās iestādes
izdevumos;
** Procenti par automašīnu iegādi līzingā ir atspoguļoti attiecīgo iestāžu izdevumos
49
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2008.-2010.g.
(pēc ekonomiskās klasifikācijas)

16 967 717

pieaugums/
samazinājums
pret
iepriekšējo
gadu (%)
-29.52

-21.72

10 172 145

7.81

2 286 607

-36.31

1 375 972

-39.82

841 049

1 344 081

59.81

1 124 097

-16.37

1 418 355

2 579 861

81.89

4 178 224

61.96

57 577

124 245

115.79

140 000

12.68

9 970 783
57 099 023

8 237944
48 082 755

-17.38
-15.79

19 744 483
53 702638

139.68
11.69

Izdevumu
kategorija

2008.gada
izpilde (Ls)

2009.gada
izpilde (Ls)

Atlīdzība
Preces
un
pakalpojumi
Subsīdijas un
dotācijas
Procentu
maksājumi
Sociālie
pabalsti
Uzturēšanas
izdevumu
transferti
Pamatkapitāla
veidošana
Pavisam

29 166 696

24 074 467

12 054 174

9 435 550

3 590 389

pieaugums/
samazinājums
pret
iepriekšējo
gadu (%)
-17.46

2010.gada
plāns (Ls)

Lielāko īpatsvaru pašvaldības pamatbudžeta kopējos izdevumos sastāda atlīdzības jeb
samaksas fonds pašvaldības iestādēs, veidojot vidēji 50% īpatsvaru gadā.
Speciālais budžets
Daugavpils pilsētas speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
2009.gadā sastādīja Ls 1 510 999, kas ir par Ls 2 026 675 mazāk nekā iepriekšējā gadā.
Patreizējos ekonomiskajos apstākļos ir būtiski samazinājušies valsts budžeta ieņēmumi un no
tiem vairs nav iespējams finansēt iepriekš izveidotās politikas un to īstenošanas mehānismus
iepriekšējā apjomā, līdz ar to 2009.gadā notika būtisks pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu,
īpaši mērķdotāciju samazinājums.

Speciālā budžeta ieņēmumi
Rādītāji

2008.gads
Izpilde
(Ls)

pret
iepriekš.
pārskata
gadu
(%)

2009.gads
Izpilde
(Ls)

pret
iepriekš.
pārskata
gadu
(%)

2010.gads
Plānots
(Ls)

pret
iepriekš.
pārskata
gadu
(%)
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Speciālā budžeta
ieņēmumi kopā
Privatizācijas
fonds
Dabas
resursu
nodoklis
Autoceļu
(ielu)
fonds
Mērķdotācijas
pasažieru
regulārajiem
pārvadājumiem
Pārējie ieņēmumi
no
īpašiem
mērķiem
iezīmētiem
līdzekļiem

3 537 674

124.96

1 510 999

42.71

805 705

53.32

308 797

49.05

47 763

15.47

0

0.00

34 126

124.16

36 739

107.66

30 000

81.66

2 480 167

121.58

988 143

39.84

712 016

72.06

709 431

542.23

429 194

60.50

50 164

11.69

5 153

168.89

9 160

177.76

13 525

147.65

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” atzīšanu par
spēku zaudējušu”, no 2009.gada 1.septembra tika slēgts privatizācijas fonds. Privatizācijas fonda
izdevumi 2009.gadā sastādīja Ls 272 454 (2008.gadā bija Ls 300 863; 2007.gadā – Ls 618 625),
kuri tika novirzīti:
Atskaitījumiem Valsts īpašuma privatizācijas aģentūrai
Daugavpils pilsētas domei pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai un
privatizācijas procesa nodrošināšanai
Dalības maksai biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”
Dalības maksai „Latvijas lielo pilsētu asociācija”
Dalības maksai „Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”
Biedru naudai „ Slimnīcas atbalsta biedrība”
VSIA „Daugavas slimnīca” (detoksikācijas palātas pakalpojumu apmaksai)
Biedru naudai „Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” (logopēdiskā kabineta uzturēšanai)
Biedru naudai biedrībā „ Daugavpils pilsētas hokeja klubs”
SIA „Daugavpils Teātris”
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam
Kabatas naudai skolas vecuma bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem
bērniem
Sociālo lietu pārvaldei

1 866
27 334
4 000
11 700
500
500
45 108
12 774
9 532
75 000
30 000
15 100
40
39 000

Dabas resursu nodokļa izdevumi 2009.gadā sastādīja Ls 36 626 ( 2008.gadā - Ls
kuri tika novirzīti:
augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai Ls 16 829,
stihiskās izgāztuves likvidācijai Gajoka rajonā pie obeliska Ls 105,

27 211),
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Mazā Stropu ezera pludmales attīrīšanas darbiem Ls 4 827,
Pilsētas 8 ezeru un Ruģeļu ūdenskrātuves peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei (peldvietu
higiēnas prasību novērtēšana, ūdens testēšanas pārskati) Ls 1 330,
Pludmales sagatavošanai vasaras sezonai Ls 3 862,
Biotualešu nomai, uzstādīšanai un apkalpošanai un konteineru uzstādīšanai Ls 9 235,
Brīdinājuma zīmju, informatīvo plākšņu uzstādīšanai Ls 438.
Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu
fonda programmas mērķdotācija 2009.gadā Ls 988 143 apmērā (2008.gadā tās apjoms sasniedza
Ls 2 480 167) tika izlietota:
ielu seguma atjaunošanas un renovācijas darbiem Ls 898 155,
tranzītielu uzturēšanai Ls 39 988,
Rīgas ielas rekonstrukcijai Ls 50 000.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem tika novirzīta SIA “Daugavpils autobusu
parks” un a/s “Tramvaju uzņēmums” zaudējumu kompensēšanai Ls 429 194 apmērā (2008.gadā 709 431). 2009.gadā situāciju pasliktināja veiktie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likumā, kuri noteica, ka pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos ar sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pārvadātājam pilnā apmērā kompensē no pašvaldību
budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Līdz ar to no 2009.gada II pusgada pašvaldība
nesaņēma 35% zaudējumu kompensāciju no valsts budžeta, kā tas bija iepriekš.
Pārējie izdevumi no īpašiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem sastādīja Ls 1 382 (2008.gadā –
Ls 5 038), kas izlietoti apstādījumiem un atjaunošanai, tai skaitā krūmu stādīšanai Ls 187 un koku
stādīšanai Kr.Valdemāra ielā, Raiņa ielā un parkos Ls 1 195 apmērā .
Ar katru gadu samazinās saņemto ziedojumu daudzums. Daugavpils pilsētas pašvaldība
2009.gadā saņēma ziedojumus Ls 17 556 apmērā (2008.gadā - Ls 51 084 ; 2007.gadā - Ls 107 919
), tai skaitā:
A/s “Latvijas gāze” - Ls 5 000 pilsētas svētku organizēšanai,
Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome - Ls 1 200 sporta inventāra iegādei,
A/s SWEDBANK - Ls 400 pilsētas svētku organizēšanai, kultūras pasākumiem pensionāriem
un invalīdiem,
A/s Latvijas Krājbanka - Ls 1 000 pilsētas svētku organizēšanai,
A/s Ge Maney Bank - Ls 2 000 pilsētas svētku organizēšanai,
SEB banka - Ls 100 debašu novada turnīra īstenošanai 2009.gadā,
Jaunbūves 1.vecticībnieku draudze - Ls 220 kultūras pasākumiem pensionāriem un invalīdiem,
A/s “Daugavpils Specializētais autotransporta uzņēmums” - Ls 180 kultūras pasākumiem
pensionāriem un invalīdiem,
SIA “Labiekārtošana D” - Ls 40 kultūras pasākumiem pensionāriem,
AS “Latvijas dzelzceļš” - Ls 304 bērniem invalīdiem dienas centrā “Cerība”,
SIA “Arnika K” - Ls 50 palīdzība maznodrošinātiem bērniem,
Koris “Malinovij zvon” - Ls 60 kultūras pasākumiem pensionāriem un invalīdiem,
Baltikumvannerna - Kornsnēses draudzes biedrība Baltijas draugi, Somija - Ls 351 stipendijas
jauniešu atbalstam,
Daugavpils novada dome - Ls 200 kultūras pasākumiem pensionāriem,
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”- Ls 200 palīdzība maznodrošinātiem bērniem,
SIA “Regula Baltija”- Ls 400 sporta tērpu iegādei,
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LPPC centrs “VALENTIA” biedrība - Ls 20 palīdzība maznodrošinātiem bērniem,
IK “Gerikon”- Ls 50 palīdzība maznodrošinātiem bērniem,
Fizisku personu ziedojumi -Ls 5 781 mācību līdzekļu, inventāra, biroja preču, periodiskās
preses, tipogrāfijas pakalpojumu iegādei.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Finansiāli lielu projektu realizācijai pašvaldībai ir tiesības ņemt ilgtermiņa vai īstermiņa
aizņēmumus, kā arī sniegt galvojumus. Iespējas pašvaldībām piesaistīt kredītresursus ir ierobežotas,
jo pašvaldību aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā nosaka gadskārtējā
valsts budžeta likums, un parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā
saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas
termiņš, nedrīkst pārsniegt 20 % no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma
(pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). Par pašvaldības parāda saistībām atzīstami izdevumi
kredītu un kredītu procentu nomaksai, un izdevumi sakarā ar pašvaldības sniegtajiem galvojumiem,
kā arī nokavētie maksājumi, soda naudas un citi ar šiem maksājumiem saistītie izdevumi.
Aizņēmumu saņemšanai ir nepieciešama Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomes atļauja, kura pārrauga pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar
ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem, plānotajiem aizņēmumiem un galvojumiem.
Galvenokārt aizdevuma līgumi tiek noslēgti ar Valsts kasi, bet atsevišķos gadījumos Finanšu
ministrs, ņemot vērā pašvaldību iesniegumus par konkrētu projektu īstenošanu, var apstiprināt citu
aizdevēju, ja cita aizdevuma nosacījumi ir izdevīgāki nekā no valsts budžeta izsniedzamo
aizdevumu nosacījumi.
Kopbudžeta ieņēmumu pārsniegums vai deficīts 2008.-2010.g.

Kopbudžeta ieņēmumi
Kopbudžeta izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai
deficīts (-)
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Budžeta
līdzekļu
atlikums
pārskata perioda beigās
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu
atmaksa
Līdzdalība
komersantu
pašu
kapitālā

2008.gada
izpilde
57 109 261
60 664 969

2009.gada
izpilde
56 326 229
49 847 709

2010.gada
plāns
45 606 276
54 550 678

-3 555 709
3 555 709

6 478 520
-6 478 520

-8 944 402
8 944 402

3 323 920

1 736 906

9 026 467

-1 736 906
12 097 250

9 027 053
2 231 324

0
2010 941

-1 148 180

-1 335 467

-1 931 974

-8 980 376

-84 230

-16 1032
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Pašvaldības aizņēmumi ( pamatsummas )
Aizņēmumi (Ls)

Kinoteātra “Renesanse” rekonstrukcijai
Pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli”
pamatkapitāla palielināšanai
Infrastruktūras objektu sakārtošanai
Īstermiņa saistību pārkreditēšanai
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas
centra rekonstrukcijai
Atpūtas
nometnes
„Dzintariņš”
rekonstrukcijai
Projektam
„Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Dienvidlatgales
reģionā”
Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī”
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
( Ls 1 515 253)
Pilsētas ielu rekonstrukcijai
( Ls 2 974 460)
Dzīvojamās mājas (Šaurā ielā 24)
rekonstrukcijai
Ieguldījumam SIA “DOC“ pamatkapitālā

Atmaksāts
2009.g.

Saņemts
2009.g.

Parāds uz Atmaksas
01.01.2010.
beigu
termiņš

65 000

0

0

2009.g.

377 255
218 368
203 418

0
0
0

1 337 887
0
2 929 192

2012.g.
2009.g.
2017.g.

28 716

0

0

2009.g.

32 445

0

80 400

2012.g.

0

0

127 552

2016.g.

0

0

315 450

2016.g.

0

0

1515253

2026.g.

0

0

2 825 736

2027.g.

62 648

0

877 064

2023.g.

6 235 622

2032.g.

1 771 498

2029.g.

1 540 710

2032.g.

1 607 590

2032.g.

0

810 000

2018.g.

992 414

1 712 821

2019.g.

0
0

32 278
8 752

2011.g.
2011.g.

0
0

9 881
8 883

0
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,
2.kārtas līdzfinansējumam
97 212
Ieguldījumam
pašvaldības
a/s
”Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā
16 166
Rīgas, Nometņu, 2.preču un Vidzemes
ielu
renovācijai,
pilsētas
ielu
rekonstrukcijai,
tehnisko
projektu
izstrādei
16 909
Ieguldījumam
SIA
“DDzKSU”
pamatkapitālā
90 000
ERAF projektam “ Pirmsskolas izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība
Daugavpilī”
80 048
Transportlīzings Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldei
15 472
Transportlīzings BJC “Jaunība”
3 717
Transportlīzings
bērnunamam
patversmei “Priedīte”
2 991
Transportlīzings Sociālo lietu pārvaldei
2 704

876 590

2012.g.
2012.g.
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Transportlīzings Daugavpils pilsētas
domei
Transportlīzings Daugavpils pilsētas
domei
Transportlīzings Daugavpils pilsētas
domei
Transportlīzings Pašvaldības policijai
Transportlīzings
Latgales
Centrālai
bibliotēkai
Projektam “VPP attīstība Daugavpils
cietoksnī”
Projektam “Daugavpils vēsturiskā centra
dominantes
Vienības
nama
atjaunošana”
Projektam “Kreatīvā tūrisma attīstība ,
izveidojot
Māla
mākslas
centrus
Daugavpilī un Utenā”
Projektam
“Daugavpils
sociālās
dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Kopā

11 706

0

2 537
0
5 684

10 308*

2 471
0

14 151

30 795

2012.g.

10 942

2013.g.

10 308
22 890

2013.g.
2013.g.

11 236

2013.g.

14 151

2024.g.

0

185 802

185 802

2019.g.

0

104 076

104 076

2024.g.

58 291
2 241 632

58 291
24 195 060

2024.g.
x

0
1 335 467

* pēc naudas plūsmas šī summa netiek atspoguļota finansēšanas daļā, līdz ar to veidojas
Ls 10 308 starpība.
Daugavpils pilsētas domes galvojumu apmērs uz 31.12.2009.g. sastāda Ls 4 988 386, tai
skaitā:
- Daugavpils ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils Ūdens” - Ls
195 215;
- bērnu spēļu laukumu labiekārtošanai un Dzelzceļnieku parka rekonstrukcijai Ls 228 429;
- apgrozāmo līdzekļu palielināšanai pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli” Ls 109 1342;
- ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai SIA ”Daugavpils ūdens” Ls 2 737 983;
- projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā”
SIA„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” Ls 729 157;
- studējošo kredītem Ls 6 260 .
Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2009.gadam” aizņēmumi ir pieejami vienīgi Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Šāda likuma norma ir apgrūtinoša pašvaldībai, jo nav
pieejami kredītresursi iepriekšējos periodos uzsākto projektu turpināšanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldībā bez galvojumiem un aizņēmumiem ir arī citas ilgtermiņa
saistības, tie ir līgumi par precēm jeb pakalpojumiem, kur samaksas termiņš pārsniedz saimniecisko
gadu. Piemēram, 2006.gadā pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar a/s “Latvenergo” par ielu
apgaismojuma tīklu iegādi, kur paredzēta samaksa līdz 2012.gadam.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta
ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Aprēķinot saistību apmēru mērķdotācijas netiek ņemtas vērā, jo
aizņēmumu dzēšanai šos ieņēmumus nedrīkst novirzīt.
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Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa saistības 2008.-2010.g.*
Rādītājs

2008.gads

2009.gads

2010.gads
Pavisam*
(plāns)
Aizņēmumi
1 970 468
2 587 716
2 909 469 36 441 687
Galvojumi
832 683
825 679
780 622
6 774 496
Citas ilgtermiņa saistības
579 844
572 956
495 769
1 903 174
Ilgtermiņa saistības kopā
3 382 995
3 986 351
4 185 860 45 119 357
Saistību apmērs (%)
9.59
14.24
14.99
x
*dati no saistošajiem noteikumiem par gadskārtējo pašvaldības 2010.gada budžetu (“pavisam”
atspoguļo visas saistības, kuru atmaksa iestāsies arī pēc 2010.gada)
Ilgtermiņa saistību apmērs 2009.gadā sasniedza 14,24%. Tam par iemeslu bija strauja
pamatbudžeta ieņēmumu samazināšanās.
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16

35000000

14

30000000
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25000000

10

20000000

8

15000000

6

10000000

4

5000000

2

0

sasitības procentos

summa latos

Ilgtermiņa saistību un ieņēmumu dinamika

gada saistības (Ls)
gada ieņēmumi (bez
mērķdotācijām)
saistību apjoms (%)

0
2008.g.

2009.g.

2010.g.

Ņemot vērā to, ka nākotnē pašvaldība plāno aktīvi līdzdarboties Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanā, pieaugs arī ilgtermiņa saistību apjoms, jo ekonomiskās krīzes
apstākļos pašvaldībai nav pietiekoši finanšu līdzekļi projektu līdzfinansēšanai
un
priekšfinansēšanai, līdz ar to būs nepieciešams ņemt aizņēmumus.
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Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība radniecīgu uzņēmumu kapitālā tiek uzskaitīta pēc
izmaksu metodes. Līdzdalība radniecīgu uzņēmumu kapitālā uz 2009.gada sākumu sasniedza
Ls 33 948 099, uz gada beigām - Ls 36 293 315. Finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā
palielinājās par Ls 2 345 216.
Uzņēmuma
nosaukums

A/s
“Tramvaju
uzņēmums”

SIA
“Daugavpils
lidosta”
Daugavpils Remonta
- celtniecības
uzņēmums (RCU)

Uz 1.01.2009

728 516

413 342
228 947

SIA
“Daugavpils
zobārstniecības
poliklīnika”

284 549

SIA
bērnu
centrs”

211 128

“Daugavpils
veselības

SIA “Daugavpils
dzīvokļu
un
komunālās
saimniecības
uzņēmums”
SIA
ūdens”

“Daugavpils

Izmaiņas
2009.gada laikā
+ 28 700
(t.sk.mantiskais ieguldījums par kopējo vērtību Ls 3 215 un
saskaņā
ar
pamatkapitāla
palielināšanas
noteikumiem
pārvērtēts par
Ls 25 485)
+ 54 230
(naudas ieguldījums)
X
+ 12 414
(saskaņā
ar
pamatkapitāla
palielināšanas
noteikumiem
pamatkapitāla
palielinājums,
pamatojoties uz pozitīvo starpību
starp pašu kapitālu un summu,
ko veido pamatkapitāls un
rezerves)
+ 58 199
(t.sk.naudas ieguldījums Ls 10
000 un saskaņā ar pamatkapitāla
palielināšanas
noteikumiem
pamatkapitāla
palielinājums,
pamatojoties uz pozitīvo starpību
starp pašu kapitālu un summu,
ko veido pamatkapitāls un
rezerves)

Uz 1.12.2009.

757 216

467 572
228 947
maksāt-nespējas
process

296 963

269 327

2 326 194

+ 20 000
(naudas ieguldījums)

2 346 194

2 875 139

+ 558 500
(t.sk.mantiskais ieguldījums par kopējo vērtību Ls 280 639 un
saskaņā
ar
pamatkapitāla

3 433 639
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palielināšanas
noteikumiem
pārvērtēts par Ls 277 861)
SIA
“Sadzīves
pakalpojumu
kombināts”
SIA “Parkings D”
SIA “Labiekārtošana
D”
SIA
“Daugavpils
autobusu parks”
SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”
SIA
“Daugavpils
olimpiskais
centrs”
Pašvaldības a/s
“Daugavpils
siltumtīkli”
SIA
“Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizācija”

656 732

X

656 732

2 000

X

2 000

333 122

X

333 122

3 536 800

X

3 536 800

2 446 196

X

2 446 196

7 473 000

X

7 473 000

12 261 824

X

12 261 824

170 610

X

170 610

SIA
“Daugavas
slimnīca”
KOPĀ:

0
33 948 099

+ 1 613 173
(bez atlīdzības saņemts no
valsts)
2 345 216

1 613 173
36 293 315

Daugavpils pilsētas pašvaldībā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā tiek uzskaitīta pēc
izmaksu metodes.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA
“Latgales
laiks”
A/S “Daugavpils
specializētais
autotransporta
uzņēmums”
KOPĀ

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
(uz gada beigām – Ls 141 812).
Uz 01.01.2009
Izmaiņas
Uz 31.12.2009.
2008.g.
1100
20%

x

1100
20%

x
140 712
37,2%

140 712
37,2%

141 812

141 812
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2009.gada bilance (saīsinātā)
BILANCE (saīsinātā)
Aktīvs
Posteņa nosaukums
Ilgtermiņa ieguldījumi
1. Nemateriālie ieguldījumi
2. Pamatlīdzekļi
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
4. Krājumi
5. Debitori
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
8. Naudas līdzekļi
BILANCE
Pasīvs
Posteņa nosaukums
Pašu kapitāls
1. Rezerves
2. Budžeta izpildes rezultāti
Uzkrājumi
Kreditori
4. Ilgtermiņa saistības
5. Īstermiņa saistības
BILANCE

Pārskata perioda
beigās
121 071 256
79 074
84 374 850
36 617 332
12 420 950
1 176 983
1 532 750
591 237

Pārskata perioda
sākumā
110 473 180
110 729
75 994 384
34 368 067
4 924 675
1 165 110
1 650 169
181 017

92 927
9 027 053
133 492 206

191 473
1 736 906
115 397 855

Pārskata perioda
beigās
91 997 777
14 974 875
77 022 902
8063
41 486 366
29 069 644
12 416 722
133 492 206

Pārskata perioda
sākumā
81 926 356
13 995 458
67 930 898
0
33 471 499
23 004 512
10 466 987
115 397 855
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Daugavpils pilsētas pašvaldības realizētie un uzsāktie projekti 2009.gadā
Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2009.gadā turpināja
aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas attīstības projektu finansēšanai. Pilsētas
satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijā, izglītības iestāžu un kultūrvēsturisko objektu
infrastruktūras rekonstrukcijai un attīstībai 2009.gadā tika ieguldīti vairāk nekā 17 milj. latu.
Projekta
kopējās
izmaksas
(LVL)
t.sk. ES
finansējums
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
2007.23 445 327
1.
“Ūdenssaimnie2009.
cības attīstība
t.sk.KF
Daugavpilī, II
9 232 591
kārta, Nr.
2004/lv/16/C/P
E/004-2”
Nr.
Projekta
p.k nosaukums

2.

“Normatīvo
aktu prasībām
neatbilstošās
Demenes rajona
Demenes
pagasta
izgāztuve
“Demene” Nr.
44508/830/PV

Plānotie
realizācijas
termiņi

2009.2011.

2 454 639

Līdzfinansējums (LVL)
Valsts

Pašval
-dības

10 716 017

2 355 396

-

368 196

t.sk.
Kohēzijas
fonds
2 086 443

Citi
(uzņ.
līdzekļi)

Projekta
īstenošanas
rezultāti

1141323 Daugavpils
notekūdeņu
attīrīšanas
ietaišu
paplašināšana un
modernizācija, ūdensapgādes un
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana,
ūdensapgādes un
notekūdeņu
sistēmu
rekonstrukcija
Izgāztuves
“Demene” Nr.
44508/830/PV
rekultivācija
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Transporta infrastruktūras attīstība
2009.3.
“Daugavpils
2011.
autotransporta
mezgls
(Vidzemes,
Piekrastes,
A.Pumpura,
Višķu iela)”
4.

“Daugavpils
pilsētas
satiksmes
infrastruktūras
rekonstrukcija”

2009.2011.

Skolu infrastruktūras sakārtošana
2009.5.
“Daugavpils
2012.
pašvaldības
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība –
energoefektivitā
tes pasākumi un
teritorijas
labiekārtošana
ilgspējīgai
pilsētvides
attīstībai”
2009. 6.
“Kvalitatīvai
2010.
dabaszinātņu
apguvei
atbilstošas
materiālās bāzes
nodrošināšana”

18 467 625

808 175

2 393 927

-

117 468

274 614

-

503 550

1 174 950

-

18 izglītības
iestāžu ēku
renovācija un
pieguļošās
teritorijas
labiekārtošana

30 993

72 319

-

Dabaszinību
mācību
kabinetu
remontdarbi,
mēbeļu un
iekārtu
uzstādīšana 7
vidusskolās

t.sk.
KF
15 265 523

2 610 931
t.sk. ERAF
2 218 849

11 190 000,
t.sk.
ERAF
9 511 500

688 744
t.sk. ERAF
585 432

Mikrorajona
Forštadte
savienošana
ar
Jaunbūves un
Ķīmiķu
mikrorajoniem
Daugavpils
pilsētas 8 ielu
rekonstrukcija,
apgaismojuma
rekonstrukcija 16 ielu
posmos
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7.

“Daugavpils
12.vidusskolas
infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamiem ar
funkcionāliem
traucējumiem”

2009.2010.

Energoefektīvitātes
paaugstināšana
Daugavpils
pilsētas
pirmskolas
izglītības
iestāžu ēkās”

4 427

10 332

-

Infrastruktūras
pielāgošana
personām ar
kustību
traucējumiem,
lifta izbūve,
pacēlāja
ierīkošana

87 057

203 134

-

Rekonstruēta
ēka
18.novembra
ēka 85 (13.
pirmskolas
izglītības
iestāde)
un
uzcelta
piebūve
24.pirmskolas
izglītības
iestādei
Muzeja ielā 9

-

90 000

t.sk. ERAF
83 633

Bērnudārzu infrastruktūras attīstība
2009.
8.
“Pirmskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstība
Daugavpilī”

9.

98 392

2009.2010.

1 934 605
t.sk.
ERAF
1 644 414

600 000
t.sk. KPFI
510 000

DPII Nr. 9,
14, 17, 18 ēku
renovācija,
kas ietver
siltināšanas
pasākumus
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Veselības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
2009. –
5 266 335
10.
“Stacionārās
2010.
veselības
t.sk.
aprūpes
ERAF
infrastruktūras
4 476 385
uzlabošana SIA
“Daugavpils
reģionālā
slimnīca”,
uzlabojot
veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitāti un
paaugstinot
izmaksu
efektivitāti”

11.

“Onkoloģijas
slimnieku
ārstēšanas
pakalpojumu
uzlabošana SIA
“Daugavpils
reģionālā
slimnīca”,
veicot
infrastruktūras
sakārtošanu un
medicīnisko
iekārtu iegādi”

2008. 2010.

2 570 895

695 683

-

94 267

- Jaunas
dzemdību
nodaļas ēkas
būvniecība,
- 9 operācijas
bloku zāles
renovācija,
- Vecās
dzemdību
nodaļas telpu
renovācija
hemodialīzes
un
narkoloģijas
pacientu
ārstēšanai,
- 14 liftu
nomaiņa,
- morga ēkas
ārējā
siltināšana,
- papildus
apakšstacijas
uzbūve, kas
nodrošinās
nepārtrauktu
elektroenerģijas piegādi

369 861

-

105 156

Radioloģijas
(apstarošanas)
ēkas
būvniecība,
radioterapijas
iekārtas
iegāde

t.sk. ERAF
2 095 878
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12.

“Digitālās
radioloģijas un
slimnīcas
informācijas
sistēmas
ieviešana SIA
“Daugavpils
reģionālā
slimnīca”

2009. –
2010.

Daugavpils cietokšņa reģenerācija
2009.13.
“Daugavpils
2011.
cietokšņa
infrastruktūras –
ielu
kompleksais
labiekārtojums
un inženiertīklu
renovācija”

336 092
t.sk.
EEZ un
Norvēģijas
finanšu
instruments
273 069

-

-

63 023

Pacientu
radioloģisko
izmeklējumu
apvienošana
vienotā
digitāli
pieejamā
sistēmā

3 872 340

174 255

406 596

-

Maģistrālo
tīklu
kompleksa
rekonstrukcija
Daugavpils
cietoksnī

t.sk. ERAF
3 291 489

14.

“Ūdenstorņa
ēkas paraugrestaurācija un
apsaimniekošana Daugavpils
cietoksnī”

2009.2011.

452 873 t.sk.
EEZ un
Norvēģijas
finanšu
instruments
384 942

-

67 931

-

Ūdenstorņa
paraugrestaurācija
Daugavpils
cietoksnī kā
labākais
paraugs

15.

“Valsts un
privātās
partnerības
attīstība
Daugavpils
cietoksnī”

2008. 2011.

356 716
t.sk.
Norvēģijas
finanšu
instruments
303 209

-

53 507

-

VPP
juridiskās
dokumentācij
as izstrāde un
mārketinga
kampaņa

16.

“Daugavpils
cietokšņa
Nikolaja vārtu
un tilta
restaurācijas
tehniskā
projekta
izstrāde”

2009.

12 900

5 000 VKPAI
7 900 VKKF

-

-

Izstrādāts
Daugavpils
cietokšņa
Nikolaja
vārtu un
tilta
tehniskais
projekts
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Kultūrvides, tūrisma un sporta attīstība
2009. 1 110 703
17.
“Pārrobežu
2010.
teritorijas
t.sk. ERAF
atraktivitātes
944 098
veicināšana,
paaugstinot
kultūras iestāžu
vadības
efektivitāti”
2009. 833 350
18.
“Daugavpils
2010.
vēsturiskā
t.sk. ERAF
centra
700 000
dominantes –
Vienības nama
atjaunošana”
19.

“Kreatīvā
tūrisma
attīstība,
izveidojot Māla
mākslas centrus
Daugavpilī un
Utenā”

2008. –
2010.

353 966
t.sk. Latvijas
Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma
300 871

55 535
RAPLM

111 070

-

Kultūras
centru
renovācija.
Teātra un
cirka festivāla
organizēšana

37 501

95 849

-

17 698

35 397

-

Vienības
nama ēkas
fasādes
renovācija.
Publicitātes
un mārketinga
pasākumi
Keramikas
darbnīcas
renovācija un
iekārtu
modernizācija

Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība
14 000
32 667
2009.186 667
20.
“Daugavpils
2010.
sociālās
t.sk. ERAF
dzīvojamās
140 000
mājas Šaura ielā
28
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”
Sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana iestāžu infrastruktūras attīstība
2009.
2 725
2 725
21.
“Nepilngadīgo
LPR
grūtnieču no
sociālā riska
ģimenēm
integrācija
sabiedrībā”

-

Ēkas
renovācija un
energoresursu
patēriņa
samazināšana

-

Apmācības
nepilngadīgajām
grūtniecēm no
sociālā riska
ģimenēm
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Daugavpils pilsētas pašvaldības uzsāktie projekti 2010.gadā
Nr.

Projekta nosaukums

1.

“Daugavpils pilsētas
izglītības iestāžu
informatizācija”

2.

“Daugavpils pilsētas
speciālo izglītības
iestāžu infrastruktūras
un aprīkojuma
uzlabošana”

Plānotie
realizācijas
termiņi
2010.2011.

Projekta
kopējās
izmaksas
(LVL)
391 450
t.sk.
ERAF
332 732

2010.

295 176
t.sk.
ERAF
250 899

Daugavpils cietokšņa infrastruktūras renovācija
2010.
3 019
3. “Daugavpils
cietokšņa Aleksandra
vārtu arhitektoniski
mākslinieciskā
inventarizācija un
kultūrvēsturiskā
izpēte”

Projekta
Līdzfinansējums (LVL)
īstenošanas
Pašvaldī CiValsts
rezultāti
bas
ti
finansējums
58 718
- Lokālo tīklu
ierīkošana un
datortehnikas
iegāde
Daugavpils
izglītības
iestādēs
44 277
- Daugavpils
pilsētas
speciālo
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana
3 019
VKKF

-

-

Daugavpils
cietokšņa
Aleksandra
vārtu
kultūrvēsturis
kā izpēte

Pārskats par teritorijas plānošanu Daugavpils pilsētā 2009. gadā
2009. gadā tika veikti precizējumi Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu
galīgajā redakcijā un 12.02.2009. ar Domes sēdes lēmumu Nr. 93 tika apstiprināti teritorijas
plānojuma grozījumi un izdoti, kā saistošie noteikumi Nr. 5 “Daugavpils pilsētas teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam”, kas
stājās spēkā 2009.gada 25.februarī.
Likumdošanas noteiktā kārtībā un pamatojoties uz Latvijas reģionālās attīstības un pašvaldības
ministrijas atzinuma norādījumiem tika nodrošināta Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu un
tā stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras novērtējuma spēkā stāšanās un iesniegšana valsts,
pašvaldību institūcijām un izvietošana internetā, kā arī sniegta citiem interesentiem.
Saskaņā ar likumdošanas prasībām trīs mēnešu laikā no jaunās Daugavpils pilsētas domes
ievēlēšanas tika pieņemts 10.09.09 domes lēmums par esošā teritorijas plānojuma un tā grozījumu
spēkā atstāšanu.
2009. gadā organizētas piecu detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas un sapulces ar zemes
īpašniekiem, pierobežniekiem un inženierkomunikāciju turētējiem, izstrādātājiem.
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2009.gadā detālplānojuma sabiedriskā apspriešana
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Nosaukums

Sabiedriskās apspriešanas
periods
11.05.09.- 01.06.09.
05.01.09.- 26.01.09.
17.06.09.-13.07.09.
04.12.08.- 05.01.09.
13.10.09.- 04.11.09.

Vidzemes iela 134A un tai pieguļošā teritorija
Liepziedu iela 1
Dzintaru iela 20, 20A, 22
Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr. 8
Meža ielas rajons.

Par sabiedriskām apspriešanām un sapulcēm atbilstoši detālplānojuma izstrādes procedūras
prasībām paziņojumi tika publicēti laikrakstos „ Latvijas Vēstnesis”, „Latgales laiks” un
www.daugavpils.lv. Detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas izstādes materiāli tika izstādīti divās
sabiedrībai pieejamās vietās: Daugavpils pilsētas domē Kr. Valdemāra ielā 1, 1. stāva vestibilā, un
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās, Raiņa ielā 28, 3.stāvā.
2009. gadā izstrādātie un apstiprinātie detālplānojumi
N.
Nosaukums
p.k.
1. Dzintaru ielas rajonā
2. Dzintaru iela 29, 31
3. Dzintaru ielas rajonā,
zemes gabals ar kadastra
Nr. 0500 029 1308
4. Liepziedu iela 1
5. Vidzemes iela 134A un
tai pieguļošā teritorija
6. Dzintaru iela 20, 20A, 22
7.
8.

Jelgavas un Nometņu
ielas rajonā, kvartālā Nr.
8
Meža ielas rajonā

Apstiprināšanas
datums
12.02.2009
26.02.2009
12 .03. 2009.

Saistošie
noteikumi
Nr.4
Nr. 8
Nr.10

Spēkā
stāšanās datums
21.02. 2009
18.03.2009
25.03.2009

14.05.2009.
11.06.2009.

Nr.13
Nr.15

29.05.2009
28.06.2009

13.08.2009

Nr. 19

28.08.2009

10.09.2009

Nr.22

23.09.2009

10.12.2009.

Nr. 36

16.12.2009

No tiem seši detālplānojumi bija izstrādāti teritorijām, kur pieļaujama meža transformācija par
apbūves zemi. Detālplānojumā Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr. 8 detalizēta mazstāvu
dzīvojamā apbūve un Vidzemes ielas 134A un tai pieguļošā teritorijā detalizēta jauktas apbūves
teritorija (daļa no tā ir Daugavpils pašvaldības īpašums).
Sagatavoti materiāli visu detālplānojumu gan apstiprināto, gan sabiedriskai apspriešanai
nododamo izvietošanai sabiedrības pieejamībai www.daugavpils.lv.
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Nozīmīgākās publiskās un privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā
teritorijā
2009.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība izsniedza 199 būvatļaujas, tai skaitā 134 būvatļaujas
izsniegtas fiziskām personām un pagarināja 89 būvatļaujas, no tām fiziskām personām tika
pagarinātas 76 būvatļaujas.
Izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura:
75 atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
74 atļaujas dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
43 atļaujas saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai;
38 atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un rekonstrukcijai;
24 atļaujas darījumu rakstura būvēm;
16 atļaujas sabiedriskās nozīmes būvēm;
9 atļaujas rūpnieciska rakstura būvēm;
9 atļaujas dārza māju būvniecībai.
2009.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība akceptēja 408 būvprojektus, tai skaitā:
88 projektus saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai;
86 būvprojektus privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai;
82 projektus inženierbūvēm un inženierkomunikācijām;
38 projektus privāto dzīvojamo ēku būvniecībai;
35 būvprojektus sabiedriskās nozīmes būvēm;
29 projekti darījuma rakstura būvēm;
20 projekti daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
16 projekti dārza māju būvniecībai;
14 būvprojekti sabiedriskās nozīmes būvēm.
2009.gadā, kad valsts iekļuva sarežģītā sociāli ekonomiskā periodā, Daugavpilī netika veiktas
būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas.
2009.gadā Daugavpilī ekspluatācijā nodoti 167 objekti, kuru kopējās būvniecības objektu
izmaksas sastādīja 75,4 miljonus latu. Salīdzinājumā ar 2008.gadu ekspluatācijā nodoto būvniecības
objektu kopējās izmaksas divkāršojas.
Nozīmīgākās publiskās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā 2009.gadā
2009.gadā Daugavpils ir apguvusi 59,7 miljonu latu pašvaldības līdzekļu un valsts investīciju,
kas ir 79.2% no kopējām investīcijām 2009.gadā.
Lielākā daļa ekspluatācijā nodoto objektu ir sabiedriskās ēkas un infrastruktūras ēkas,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, privātmājas un darījumu apbūves objekti tika būvēti mazāk nekā
iepriekšējā gadā.
Lielākie investīciju ieguldījumi Daugavpils pilsētas attīstībā ir pilsētas ūdenssaimniecības
sakārtošana – ūdens, notekūdeņu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana,
kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, kas izmaksāja 22.7 milj.Ls.
Tika veikti šādi darbi:
kanalizācijas sūkņu stacijas “Grīva” rekonstrukcijas 1.kārta – 117,6 tūkst. Ls, ;
jauna dīķera ierīkošana un esošo dīķeru rekonstrukcija – 579,4 tūkst. Ls;
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ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana pilsētas Centra rajonā,
Jaunbūves rajonā un pilsētas Vecstropu rajonā – 5 492,2 tūkst. Ls;
18 spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju rekonstrukcija Jaunbūves un Ķīmijas mikrorajonos
– 360,0 tūkst. Ls;
21 kanalizāciju sūkņu stacijas rekonstrukcija, 2. un 4. kārta – 1 422,7 tūkst. Ls;
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšana un modernizācija Daugavas ielā 32 – 10 283,3
tūkst. Ls;
Kalkūnu ūdensapgādes sistēmas pilnveidošana – 476,0 tūkst. Ls;
Polderu sūkņu stacijas rekonstrukcija Daugavas ielā 32 – 700,9 tūkst. Ls;
21.kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 3.kārta – 1 325,2 tūkst. Ls;
ūdensvada tīklu izbūve Užvaldes ielā – 1,3 tūkst. Ls
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Baznīcas ielā – 2,9 tūkst. Ls;
Kandavas sūkņu stacijas lietusūdens pārplūdes rekonstrukcija, 1. un 2.kārta – 1 987,1 tūkst. Ls
2009.gadā tika nodoti ekspluatācijā 15 objekti, kuru izmaksas pārsniedza miljonu latu, tai
skaitā 11 objekti ar pašvaldības un valsts līdzekļu investīcijām, starp lielākajiem objektiem ir
vairākas sabiedriskās ēkas.
Daugavpils daudzfunkcionālais sporta komplekss Stadiona ielā 1, kopējās izmaksas 18,7 milj.
Ls;
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kompleksa rekonstrukcijas II. kārta A.Pumpura ielā,
kopējās izmaksas 4,6 milj. Ls;
Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas 3-stāvu ēkas (2.korpusā) ar ārstnieciski diagnostisko
palīgdienestu un saimniecības telpu bloku rekonstrukcija, kopējās izmaksas 4,3 milj. Ls;
Rīgas ielas rekonstrukcija no Stacijas ielas līdz Cietokšņa ielai, kopējās izmaksas 1,8 milj. Ls;
Daugavpils 24.pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Muzeja ielā 9, kopējās izmaksas
1,2 milj. Ls;
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kompleksa rekonstrukcijas I. kārta A.Pumpura ielā,
kopējās izmaksas 1,2 milj. Ls;
Daugavpils reģionālās slimnīcas Lineārā paātrinātāja ēka Vasarnīcu ielā 20, kopējās izmaksas
1,0 milj. Ls;
Daugavpils 10.vidusskolas filiāles rekonstrukcija par bērnudārzu 18.novembra ielā 85, kopējās
izmaksas 0,71 milj. Ls;
Dubrovina parka renovācijas I. kārta un apgaismojuma rekonstrukcija, kopējās izmaksas 0,68
milj. Ls;
Daugavpils Vienības nama teātra skatītāju zāles ventilācijas un gaisa apkures sistēmas
izveidošana, balkona remontdarbi, lifta šahtas izbūve ar kāpņu telpu, kopējās izmaksas 0,45 milj. Ls;
Lokomotīvju remonta centra ekipēšanas saimniecības rekonstrukcija, 2.kārta, kopējās
izmaksas 0,40 milj. Ls;
A/s ”Tramvaju uzņēmums” administratīvās ēkas ar iebūvētām garāžām izbūve, kopējās
izmaksas 0,26 milj. Ls
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Nozīmīgākās privātās investīcijas Daugavpils administratīvajā teritorijā 2009.gadā
2009.gadā pēc rekonstrukcijas darbu uzsāka vairākas ražotnes un pakalpojumu objekti:
tirdzniecības ēka Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, kopējās izmaksas 4,38 milj. Ls;
enerģētiskais bloka ar ūdeni sildošo katlu un koģenerācijas iekārtām Mendeļejeva ielā 13A,
kopējās izmaksas 3,20 milj. Ls;
kinoteātra ierīkošana tirdzniecības un atpūtas kompleksā “Ditton Nams”, kopējās izmaksas
2.00 milj. Ls;
Latvijas dzelzceļa Daugavpils posma infrastruktūras rekonstrukcija – sliežu ceļa atjaunošana,
kopējās izmaksas 0,84 milj. Ls;
Katlu māja Poligona ielā 48b, kopējās izmaksas 0,47 milj. Ls;
Automobīļu gāzes uzpildes kompresoru stacijas rekonstrukcija, kopējās izmaksas 0,39 milj.
Ls;
paplašināta SIA “Latgales ceļdaris” asfaltbetona rūpnīca Višķu ielā 21D, kopējās izmaksas
0,34 milj.Ls.
2009.gadā ir uzsākta daudzu lielu objektu būvniecība, kuri ekspluatācijā tiks nodoti tuvākajos
gados – pārvada Daugavpils autotransporta mezgls, kas savienos divus pilsētas mikrorajonus,
Daugavpils cietokšņa infrastruktūras renovācija un labiekārtošana, Daugavpils izglītības iestāžu
materiālās bāzes nodrošināšana.

Uzņēmējdarbības ieguldījums pilsētas attīstībā, pašvaldības un uzņēmēju
sadarbība
2009.gada martā Daugavpils pašvaldība rīkoja svinīgu pasākumu Latgales centrālās
bibliotēkas telpās, lai godinātu pilsētas komercstruktūras, kuras deva lielāko ieguldījumu pilsētas
infrastruktūras un pilsētvides veidošanā. Goda rakstus saņēma:
a/s “UPB”, kas ražo alumīnija un plastika logus;
SIA “Daugavpils dzelzsbetons” – administratīvās ēkas Rūpniecības ielā rekonstrukcija;
SIA ”Maģistr” – ražošanas un tehniskās ēkas rekonstrukcija Višķu ielā;
SIA “Scania Latvija” – servisa centra būvniecība Stacijas ielā;
SIA “Arhis” – daudzstāvu dzīvojamās mājas būvniecība Graftio ielā;
SIA “Asset Invest Pro” – daudzstāvu dzīvojamās mājas būvniecība Arodu ielā;
SIA “Zemniecība” – veikala “Beta” rekonstrukcija Šaurā ielā;
SIA “Pizaz” – tirdzniecības centra būvniecība Sakņu ielā;
Biedrība “Daugavpils Futbola federācija” – stadiona rekonstrukcija Daugavas ielā.
2009.gada septembrī sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un “Latvijas avīzi” Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera Daugavpils nodaļa rīkoja Uzņēmēju dienas, kas jau ir
tradicionālās uzņēmēju dienas ar rīkotām izstādēm, tirdzniecību, degustāciju. Izstādē piedalījās
kopumā vairāk nekā 40 uzņēmējsabiedrības no visas Latvijas. Katru gadu Uzņēmēju dienas pulcē
pārtikas un rūpniecības preču ražotājus, telekomunikāciju uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus,
apdrošināšanas sabiedrības, transporta uzņēmumus, amatniekus u.c. nozaru pārstāvjus. Uzņēmēju
dienas ir lielākais izstāžu pasākums Latgalē, kuru katru gadu apmeklē vairāk nekā 4 000 interesenti.
Daugavpils pilsētas domē darbojas Biznesa informācijas centrs (BIC), kura mērķis ir veicināt
labvēlīgāku vidi investīciju piesaistei Daugavpilī, informēt sabiedrību un veidot saikni ar
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uzņēmējiem. Daugavpils mājas lapā BIC sadaļā uzņēmējiem ir iespēja saņemt informāciju: par
izmaiņām likumdošanā, par struktūrfondu apgūšanu, par rīkotajiem semināriem, konferencēm, par
starptautisko sadarbību u.c. informāciju, kura nepieciešama uzņēmējdarbības veicināšanai. Lai
nodrošinātu aktuālās lietišķas informācijas pieejamību pilsētas un ārvalstu uzņēmējiem, kā arī
komercdarbības uzsācējiem, BIC izsūta uzņēmējiem aktuālāko informāciju uz rīcībā esošām e-pasta
adresēm.

Pasākumi, kas veicina iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un
viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā
Lai informētu pilsētas iedzīvotājus par pilsētas dzīves aktualitātēm un sniegtu iedzīvotajiem
nepieciešamo informāciju, Sabiedrisko attiecību nodaļas Preses dienests gada laikā gatavo
informatīvos izdevumus. 2009. gada sākumā izdots 1 informatīvais izdevums “Daugavpils Ziņas”,
kurš bija veltīts veicamajiem darbiem gada laikā, pilsētas budžetam, izglītībai, sociālajai palīdzībai.
Maijā tika sagatavots un izdots Daugavpils Domes informatīvais izdevums - pārskats par
paveikto 4 gadu laikā. Izdevumā apkopota informācija par nozīmīgākajiem projektiem, pašvaldības
ieguldītajiem līdzekļiem un paveikto darbu apjomu.Visi šie izdevumi pilsētas iedzīvotājiem tika
izplatīti par velti.
Vietējos televīzijas kanālos regulāri tika sagatavots un demonstrēts raidījums “Ar skatu uz
pilsētu”, ar mērķi informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, skaidrot pieņemtos lēmumus . 2009.
gadā bija sagatavoti 12 raidījumi “Ar skatu uz pilsētu” un decembrī viens raidījums “ 2009. gads
Daugavpilī”.
Reizi nedēļā, piektdienās, radio “AlisePlus” notika tiešraides, tajās par pašvaldības darbu,
aktualitātēm un notikumiem pilsētā iedzīvotājus informēja domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
vietnieki, pašvaldības struktūrvienību un uzņēmumu vadītāji.
Par paveikto 2009.gadā, pašvaldības, tās struktūrvienību un uzņēmumu vadība informēja
iedzīvotājus gada nogalē televīzijas tiešraidēs.
Interneta portālā www.daugavpils.lv regulāri tiek gatavota un ievietota jauna informācija par
pašvaldības darbu un notikumiem pilsētā. Portālā var noskatīties visus Preses dienesta gatavotos
raidījumus, iepazīties ar sagatavoto gada pārskatu visās nozarēs, uzzināt jaunumus un iepazīties ar
deputātu pieņemtajiem lēmumiem.
Daugavpils pilsētas domes vadība 2 reizes mēnesī, pirmdienās rīkoja preses konferences, lai
nodrošinātu saikni ar žurnālistiem, un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegtu iedzīvotājiem
svarīgu informāciju. No 2009. gada jūlija preses konferences tika rīkotas katru nedēļu.
Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina Daugavpils pašvaldības rīkoto pasākumu publicitāti,
iesaistās pasākumu organizēšanā. Pilsētas svētku laikā bija sagatavota video filma, ko demonstrēja
pasākumu laikā Cietoksnī. Filma atspoguļoja pilsētas svētku pirmās dienas norisi.
Pilsētas iedzīvotāji 2009.gadā Domes informācijas birojā griezās aptuveni ar 15084
jautājumiem, gan personiski - mēnesī vidēji 1034 apmeklētāji, gan pa tālruni - mēnesī vidēji 195
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zvani, kā arī tika sniegtas atbildes vairāk kā uz 335 “on-line” jautājumiem pa e-pastu - mēnesī vidēji
28 jautājumi.
Sakarā ar to, ka Domes informācijas biroja e-pasts ir pašvaldības oficiālā elektroniskā adrese,
katru darba dienu uz e-pastu tika saņemtas aptuveni 25 elektroniskas vēstules, kas bija pārsūtītas pēc
piekritības Domes amatpersonām un darbiniekiem. Biroja darbinieki pa e-pastu informēja
pašvaldības un uzņēmumu darbiniekus par aktuāliem semināriem, kursiem, par izmaiņām
likumdošanā, kā arī aktuālu informāciju no Saeimas, ministrijām, LPS, LLPA un citām valsts
struktūrām. 18.novembrī un Ziemassvētkos uz dažādām valsts, pašvaldības un citām iestādēm tika
izsūtītas aptuveni 500 elektroniskas apsveikuma kartiņas.
2009.gadā Domes informācijas biroja darbinieki iereģistrēja 1077 iesniegumus no fiziskām
personām, kas bija adresēti Domes vadībai. Iesniegumi tika skanēti, pārsūtīti izpildītājiem ar
rezolūcijām, reģistrētas sagatavotās atbildes un nodotas nosūtīšanai adresātiem. Nepieciešamības
gadījumā tika sniegta palīdzība Domes apmeklētājiem iesniegumu sastādīšanā tulkošanā un
uzrakstīšanā.
Biroja darbinieki veica apmeklētāju iepriekšēju pierakstīšanu uz pieņemšanu pie Domes
deputātiem, ja tāda kārtība bija noteikta.
Domes informācijas biroja darbinieki sagatavoja un iesniedza informāciju izvietošanai
pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv par Domes nodaļu, departamentu un iestāžu kontaktiem,
pieņemšanas laikiem, deputātu pieņemšanas kārtību, par izmaiņām Domes komisijās un komitejās.
Birojā ir pieejami publisko un sabiedrisko apspriešanu materiāli un priekšlikumu anketas.
Domes apmeklētājus birojā nodrošina ar informatīvām lapiņām par pašvaldības iestādēm,
kapitālsabiedrībām, kā arī valsts iestādēm, to kontakttālruņiem, adresēm, darba laiku, šī informācija
pastāvīgi tiek aktualizēta.
Birojā ir pieejama informācija par Domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem
noteikumiem, informācija par kultūras pasākumiem, informācija par deputātu pieņemšanām, NVA
informācija par vakancēm pilsētā un tml.

Daugavpils pilsētas pašvaldības starptautiskā sadarbība
Gada sākumā Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko apmeklēja Daugavpili
ar mērķi dibināt stratēģisko sadarbības partnerību.
Aizvadītajā gadā Daugavpili apmeklēja arī dažādu valstu diplomātisko korpusu pārstāvji.
Pilsētā viesojās Japānas, ASV, Kanādas, Francijas, Lielbritānijas, Ķīnas, Krievijas, Lietuvas
vēstnieki, vēstniecību atašeji, kuri iepazinās ar uzņēmējdarbības iespējām Daugavpilī, izteicās par
sadarbības iespējām starpvalstu līmenī dažādās jomās.
Pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpili apmeklēja Panevēžas pašvaldības darbinieku
delegācija 30 cilvēku sastāvā. Viesi tikās ar pašvaldības vadību un atbilstoši interesēm iepazinās ar
Daugavpils pilsētas domes dažādu nodaļu un struktūrvienību darbību.
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2009.gadā Daugavpils turpināja aktīvu sadarbību ar sadarbības pilsētām. Līgumu ietvaros
Daugavpilī viesojās Harkovas, Vitebskas delegācijas, kuras sadarbības līguma ietvaros vienojās par
turpmāko sadarbību un izteica vēlmi rast jaunus sadarbības projektus. Aprīlī Daugavpilī notika
Vitebskas apgabala uzņēmēju dienas, kuru ietvaros notika biznesa forums, tika izveidoti biznesa
kontakti, rīkots gadatirgus.
Gada sākumā Braslavas rajona padomes priekšsēdētājs Pjotrs Giškeļuks apmeklēja Daugavpili.
Vizītes mērķis bija aicināt Daugavpili uz sadarbību, rīkot Daugavpilī Baltkrievijas biznesa forumu,
lai izveidotu biznesa kontaktus, uzsāktu sadarbību izglītības un kultūras jomā. 2009.gada martā
Vitebskā Investīciju forumā tika parakstīts sadarbības līgums starp Daugavpils pilsētu un Braslavas
rajonu. Sadarbības līgums paredz sadarbību investīciju projektu realizācijā, informācijas
tehnoloģiju, tūrisma, kultūras, izglītības un sporta jomā.
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ABREVIATŪRAS
BO
BJC
BJSS
DBIC
LOK
SO
VB
VK
VA
MD
MWh
NĪN
NVA
NVO
LR
MK
IP
DPII
IKP
IZM
BM
IU
SIA
a/s
LBF
LIAA
LPR
PFIF
ES
ASV
CBS
CSP
PMLP
LKC
KKC
KSS
LCB
USD
EUR
LVL
VIP
KF
ERAF
ESF
EEZ

Bezpeļņas organizācija
Bērnu un jauniešu centrs
Bērnu un jauniešu sporta skola
Daugavpils Biznesa informācijas centrs
Latvijas Olimpiskā komiteja
Sabiedriskā organizācija
Valsts budžets
Valsts kase
Valsts aģentūra
Mērķdotācija
megavatstunda
Nekustamā īpašuma fonds
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskā organizācija
Latvijas Republika
Ministru kabinets
Izglītības pārvalde
Daugavpils pirmskolas izglītības iestāde
Iekšzemes kopprodukts
Izglītības ministrija
Bērnu lietu ministrija
Individuālais uzņēmums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Akciju sabiedrība
Latvijas Bērnu fonds
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latgales plānošanas reģions
Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
Eiropas Savienība
Amerikas Savienotās Valstis
Centrālā bibliotēku sistēma
Centrālā statistikas pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Latviešu kultūras centrs
Krievu kultūras centrs
Kanalizācijas sūkņu stacija
Latgales Centrālā bibliotēka
Amerikas SavienotoValstu dolārs
Eiropas Savienības valūta (eiro)
Latvijas valsts lats
Valsts investīciju programma
Kohēzijas fonds
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas sociālais fonds
Eiropas ekonomiskā zona
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VKPAI
VKKF
KPFI
VPP
VID
DIB
TV
DDzKSU
AA DSO
SPP
AET

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts kultūras kapitāla fonds
Klimata pārmaiņas finanšu instruments
Valsts un privātā partnerība
Valsts ieņēmumu dienests
Daugavpils informācijas birojs
Televīzija
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija
Sociālo pakalpojumu valsts pārvalde
Austrumu elektriskie tīkli
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