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2011. gads Daugavpilī bija jaunatnes zīmē. Tas 
bija pareizs virziens pie kura pieturēsimies arī turp-
māk. Sadarbībā ar Jaunatnes sabiedrisko organizāciju 
koordinācijas padomi Daugavpils Domē izveidots 
Jaunatnes departaments. Vēlreiz vēlos izteikt 
pateicību visām jauniešu organizācijām, radošajiem 
kolektīviem, vispārizglītojošajām skolām un 
arodskolām par kopīgu darbu Pilsētas svētku 
sagatavošanā un rīkošanā. 2011. gada Pilsētas svētki 
ir guvuši vislabākās atsauksmes un tiek uzskatīti par 
labākajiem svētkiem no iepriekš rīkotajiem. Paldies 
jauniešiem par interesantām idejām: festivāliem, 
forumiem, diskusijām, kas pilnveido jauniešu dzīvi 
pilsētā. No savas puses pašvaldība veltīja vēl vairāk 
uzmanības, lai nodrošinātu visiem gribētājiem darba-
vietas un atpūtu nometnēs vasaras brīvlaikā. Nevaru 
nepieminēt skolu un bērnudārzu ēku renovāciju. Pir-
mie ekspluatācijā nodotie objekti manāmi uzlaboja 
pilsētvidi un kļuva par sabiedriskiem centriem mikro-
rajonos. Bet par īpaši svarīgu notikumu izglītības jomā 
es uzskatu pedagogu materiālās stimulēšanas program-
mas atjaunošanu Daugavpils pašvaldībā 2011. gadā. 
Priecē arī mūsu medicīnas iestāžu renovācijas un 
modernizācijas projekti, šo iestāžu nodrošināšana 
ar modernām iekārtām un jaunām tehnoloģijām. 

Novēlu panākumus, veselību un labklājību 
2012. gadā!

Daugavpils Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks 
Vitālijs AZAREVIČS

Aizvadot 2011. gadu, droši varu teikt, ka tas 
bija lūzuma gads pašvaldības un uzņēmēju 
sadarbības jomā. Mūsu dialogs kļuva ne vien konstruk-
tīvs, bet arī ļoti produktīvs. Pierādījums tam – 
zīmola izveide “Daugavpils prece”, kas apvieno 
visdažādākos vietējo uzņēmēju ražojumus. 
Par Daugavpils pašvaldības prioritātēm esam 
izvēlējušies uzņēmējdarbības veicināšanu un 
tūrisma attīstību. Mēs rūpīgi strādājām pie tūrisma 
attīstības koncepcijas. Mums ir pavisam cita, 
pilnīgi jauna pieeja pilsētas mārketinga politikai, 
Daugavpils suvenīru un reklāmas produkcijas 
izgatavošanai. Par nozīmīgāko gada notikumu 
uzskatu pirmo Daugavpils starptautisko 
Investīciju forumu, investīciju piedāvājuma 
kataloga izdošanu. Mūsu forumu kā ļoti svarīgu 
visas valsts mērogā atzina arī Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. 
Foruma rezultāti ļauj nākotnē raudzīties ar lielāku op-
timismu, piesaistīt investīcijas pilsētas ekonomikas at-
tīstībai. Mēs darām visu, lai mūsu pilsēta būtu pievil-
cīga ne tikai tūristiem un potenciālajiem investoriem, 
bet, pirmkārt, pašiem daugavpiliešiem.

Visiem daugavpiliešiem vēlu veselību, laimi, 
drosmīgus plānus un veiksmīgu to realizāciju, 
bet mūsu skaistajai pilsētai vēlu ekonomisko 
uzplaukumu un pilsētnieku mīlestību un labklājību!

Daugavpils Domes priekšsēdētājas vietniece 
Līvija JANKOVSKA

Kāds bija 2011. gads? Protams, dažāds. 
Bija gan panākumi, gan grūtības, palika daudz 
neatrisinātu problēmu, tomēr kopīgiem spē-
kiem mēs daudz panācām. 2011. gads Dau-
gavpils ekonomikai deva jūtamu stabilizāci-
ju ar pieauguma tendenci. Gada laikā vairāk-
kārt tika veikti grozījumi pilsētas budžetā, kas 
ļāva novirzīt papildus līdzekļus svarīgu uzde-
vumu veikšanai dažādās pilsētas dzīves sfērās. 
2011. gads bija īpašs arī tāpēc, ka bija aizsāk-
tas daudzas jaunas tradīcijas. Tās ir pašvaldī-
bas darba jaunās prioritātes – uzņēmējdarbī-
bas veicināšana un tūrisma attīstība Daugav-
pilī. Jo mēs ļoti labi saprotam, ka pilsētas eko-
nomika tieši saistīta ar to, kā attīstās mazais, 
vidējais un lielais bizness, bet pats svarīgākais 
pilsētai ir jaunas darbavietas. Lai attīstītu tādu 
biznesu kā tūrisms, Daugavpilī ir daudz iespē-
ju. Galvenā no iespējām ir mūsu pērle – Dau-

gavpils cietoksnis. Par svarīgākajiem gada no-
tikumiem uzskatu zīmola “Daugavpils prece” 
izveidi un pirmā Starptautiskā Investīciju foru-
ma rīkošanu. 

Visu 2011. gadu notika ciešs un veiksmīgs 
pašvaldības dialogs ar iedzīvotājiem. Tieši pa-
teicoties iedzīvotāju priekšlikumiem un idejām 
daudz paveicām pilsētvides uzlabošanā. No vi-
sas sirds pateicos jums, cienījamie daugavpilieši, 
par uzticību un sadarbību, aktīvu dalību pilsētas 
problēmu apspriešanā un risināšanā. Dots starts 
daudziem labiem darbiem Daugavpils labā. 

Novēlu katram no jums, lai jaunajā gadā 
Daugavpilij smaidītu veiksme, piepildītos visi 
sapņi, bet ģimenēs valdītu sapratne, opti-
misms un ticība saviem spēkiem.

Stipru veselību, laimi un labklājību!
Daugavpils Domes priekšsēdētāja 
Žanna KULAKOVA

Par nozīmīgāko notikumu 2011. gadā es, tāpat 
kā daudzi pilsētnieki, uzskatu autotransporta mez-
gla 2. kārtas būvniecību. Tas atzīts par izcilu arhitek-
tūras būvi visas Baltijas mērogā. Mēs strādājam pie tā, 
lai par realitāti kļūtu arī šī vērienīgā projekta 3. kār-
ta. Tādā gadījumā Daugavpils transporta infrastruktū-
ra būs maksimāli uzlabota. Jāatzīmē, ka 2011. gadā 
transporta infrastruktūras modernizācijā daudz ir 
izdarīts. Tās ir 10 izremontētas un no jauna izbūvētas 
ielas dažādos pilsētas mikrorajonos, noasfaltētie pagal-
mi. Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, pērn esam ierīko-
juši 11 jaunas atpūtas vietas. Ļoti daudz labu darbu 
ir izdarīts, pateicoties tieši ciešam pašvaldības 
dialogam ar pilsētniekiem. Par svarīgu veikumu 
2011. gadā uzskatu māju siltināšanas līdzfi ansēšanas 
projekta uzsākšanu – pieņemts lēmums par pašval-
dības līdzfi nansējumu līdz 80% no darbu apjomiem. 
Labi strādāja arī mūsu siltumtīkli. Pateicoties siltumtra-
šu nomaiņai, siltuma ekonomija sasniedz 70%. 
Gatavojamies uzsākt ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu modernizācijas projekta 3. kārtu. Vēlos 
atzīmēt arī to, ka atjaunojām tradīciju rīkot diennakts 
sporta nometnes atpūtas bāzē “Dzintariņš” Stropos 
un nomainījām jaunu segumu stadionā “Celtnieks”. 

2012. gadā gribu velēt mums visiem arī 
turpmāk saliedētu, auglīgu darbu pilsētas un 
daugavpiliešu labā!

Daugavpils Domes priekšsēdētājas vietnieks 
Vjačeslavs ŠIRJAKOVS

Cienījamie pilsētnieki!
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PILSĒTAS ATTĪSTĪBA

Realizēto projektu skaits 
2011. gadā – 30.

Kopējā summa – 91 792 982 
lati.

2011. gadā apgūti 25 310 
136 lati.

Tai skaitā:
 � VPP attīstība Daugavpils 

cietoksnī;
 � Daugavpils pašvaldības iz-

glītības iestāžu infrastruktūras at-
tīstība – energoefektivitātes pasā-
kumi un teritorijas labiekārtoša-
na ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai. 

Tiek renovētas 18 Daugavpils paš-
valdības iestāžu ēkas un labiekār-
totas to teritorijas.

 � Daugavpils pilsētas izglītības 
iestāžu informatizācija;

 � Daugavpils pilsētas speciālo 
izglītības iestāžu infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana;

 � Daugavpils mākslas vidus-
skolas «Saules skola» mācību ap-
rīkojuma modernizācija un infra-
struktūras uzlabošana;

 � Pašvaldības ēku un piegu-
ļošās infrastruktūras rekonstrukci-

ja Daugavpils pilsētas vēsturiskajā 
centrā. Rekonstruētās un renovē-
tas ēkas Muzeja ielā 6 un Saules 
ielā 5A;

 � Speciālistu piesaiste Dau-
gavpils pilsētas domes administra-
tīvās kapacitātes stiprināšanai;

 � Daugavpils pilsētas pašval-
dības attīstības plānošanas kapaci-
tātes paaugstināšana;

 � Energoefektivitātes paaug-
stināšana Daugavpils pilsētas paš-
valdības ēkās;

 � Daugavpils cietokšņa Alek-
sandra vārtu konservācija.

 � Uzsākta ERAF projekta 
„Daugavpils cietokšņa Nikolaja ie-
las un tās apbūves atjaunošana” īs-
tenošana. Plānots atjaunot Nikola-
ja ielas vēsturisko izskatu un ieejas 
mezglu caur Nikolaja vārtiem pa 
tiltu, izveidojot tūrisma transporta 
stāvlaukumu, sabiedriskās tuale-
tes, saimniecisko ēku un labiekār-
tojot pieguļošo teritoriju. 

Viena no prioritātēm Dau-
gavpilī ir biznesa attīstība, tāpēc 
Dome pievērsa pastiprinātu uz-
manību šai jomai un bija veikti 
daudzi pasākumi.

 Turpinājās Trīspusējās konsul-
tatīvās padomes darbība.

22.–23. septembrī Daugavpi-
lī notika Starptautiskais investīciju 
forums. Piedalījās 43 viesi no 10 
valstīm un 157 Daugavpils uzņē-
mēji. 

Izdots pirmais “Daugavpils in-
vestīciju iespēju un uzņēmumu 
katalogs”.

Dome palīdzēja organizēt: 
 � Daugavpils stendus izstādēs 

„Ma de in Baltics” Rīgā; 
 � Daugavpils metālapstrādes 

uz ņē mumu piedalīšanos izstādē 
„Tech Industry” Rīgā. 

Sadarbībā ar pilsētas uzņēmē-
jiem izstrādāts un izveidots zīmols 
„Daugavpils prece”.

PROJEKTI
 � “Daugavpils autotranspor-

ta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, 
A. Pumpura, Višķu iela)”.

2011. gada oktobrī Daugav-
pils autotransporta mezgls nodots 
ekspluatācijā. Būvniecības kopē-
jās izmaksas ir Ls 18 673 322,95.

 � “Daugavpils cietokšņa in-
frastruktūras – ielu kompleksais 
labiekārtojums un inženiertīklu 
renovācija”. 

Projektā paredzētie darbi ir 
uzsākti 2010. gada aprīlī un ir iz-
pildīti par 58%. 

 � “Daugavpils pilsētas sa-
tiksmes infrastruktūras rekons-
trukcija”.

Visi projektā esošie objekti 
nodoti ekspluatācijā:

 üŠūņu–Ormaņu–Zeltkalna ie-
lu krustojums un Baložu iela (pos-
mā no Ormaņu ielas līdz Ezeru ie-
lai);

 üTukuma iela (posmā no 18. 
no vembra ielas līdz Užvaldes ie-
lai);

 üBaznīcas iela (posmā no 
Amatu ielas līdz Brjanskas ielai);

 üValmieras iela (posmā no 
Varšavas ielas līdz Jelgavas ielai).

 üValkas ielas dzelzceļa pār-
brauktuves atjaunošana, Valkas un 
Dunduru ielu posmā

 üGaismas iela (posmā no 
Dun duru ielas līdz A. Graftio ielai);

 üAmatu iela (posmā no Baz-
nīcas ielas līdz Lielajai ielai);

 üŪdens iela (posmā no Ligi-
nišķu ielas līdz 8. pamatskolas ze-
mesgabala robežām).

Rekonstruēts apgaismojums 
šādos objektos:

“I” daļa Pilsētas centrs – uzstā-
dīts 151 gaismeklis;

“J” daļa Ķīmiķu ciemats, Jaun-
būve – uzstādīti 107 gaismekļi;

“K” daļa Jaunbūve – uzstādīti 
129 gaismekļi;

“L” daļa Mežciems, Forštadte, 
Grīva – uzstādīti 142 gaismekļi.

 � “Normatīvo aktu prasībā 
neatbilstošās Daugavpils rajo-
na Demenes pagasta izgāztuves 
“Demene” Nr.44508/830/PV re-
kultivācija”.

 � “Daugavpils pilsētas sa-
tiksmes infrastruktūras rekons-
trukcija, II kārta”.

A. Pumpura iela (posmā no 
Puš kina ielas līdz Arodu ielai) Dar-
bi izpildīti par 87,3%.

Kauņas iela (posmā no Jātnieku 
ielas līdz Miera ielai) Darbi izpildīti 
par 88,8%. Kauņas iela (posmā no 
Jātnieku ielas līdz Višķu ielai) No-
dots ekspluatācijā – 04.11.2011.

Jātnieku iela (posmā no Smil-
šu ielas līdz Vaiņodes ielai) Darbi 
izpildīti par 97,7%.

Imantas iela (posmā no Dau-
gavas ielas līdz Viestura ielai) Dar-
bi izpildīti par 72,0%.

Vienības iela (posmā no Cie-
tokšņa ielas līdz Parādes ielai) 
Darbi izpildīti par 44,0%.

DAUGAVPILS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS TERITORIJU 
UZTURĒŠANA 2011. GADĀ.
2011. gada septembrī tika ie-

stādīti priežu stādi Stropu mežā 
kopskaitā 10 000 gab. – Ls 573,40. 

Tika ierīkoti vasaras puķu stā-
dījumi 2069,5 m2 platība un iestā-
dīti 61 739 augi.

Rīgas ielas izteiksmīgāka vizuā-
lā efekta sasniegšanai 2011. ga dā 
tika izgatavotas un uzstādītas 20 
jaunas puķu piramīdas un tajās ie-
stādīti 3300 augi.

Pilsētas ielu, parku un skvē-
ru zālieni tika kopti 4 476 253 m2 
platībā.

Kapsētu teritoriju izskata uz-
labošanai tika veikta zāles pļauša-
na koplietošanas vietās 164 200 
m2 platībā, tika savākti un izves-
ti atkritumi 7143,23 m3 apjomā. 
Tika veikta kapsētu teritorijās eso-
šo ceļu uzturēšana 3 322 000 m2 
platībā.

Lielās Talkas laikā 29.–30. ap-
rīlī veiksmīgi sakoptas 42 pilsētas 
publiskās vietas (upju, ezeru kras-
ti, mežaparki un citas teritorijas) – 

PILSĒTAS SAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA

PILSĒTAS FINANSES
2011. gada Pašvaldības kopbudžets bija apstiprināts 49 263 655 

latu apmērā. Pateicoties stabiliem nodokļu ieņēmumiem, gada laikā 3 
reizes tika veikti grozījumi budžetā. Decembrī ieņēmumi budžetā sa-
stādīja 61 027 779 latus. Papildus līdzekļi bija novirzīti svarīgiem mēr-
ķiem – pilsētas infrastruktūras uzlabošanai. Tika remontētas ielas, pa-
galmi, notika ēku remonti un citi nepieciešami darbi pilsētā. Ja gada 
sākumā pašvaldības kredītpotfelis bija 15,42%, tad uz 2012. gada sā-
kumu tas sastāda 12,76%, pateicoties pirms termiņa dzēstajiem kredī-
tiem 334 tūkst. latu apmērā, kas bija ņemti iepriekšējos gados. Pašval-
dības galvenās prioritātes 2011. gadā bija izglītība, ekonomiskā attīstī-
ba, pilsētas infrastruktūras un saimniecības modernizācija, iedzīvotāju 
sociālā aizsardzība, atbalsts biznesam un tūrisma attīstība Daugavpilī.
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savākts un izvests uz Dienvidlatga-
les atkritumu poligonu 147 520 kg 
nebīstamo atkritumu.

5. reizi pēc kārtas Lielā Stropu 
ezera pilsētas pludmalē un 4. reizi 
pludmalē „Stropu Vilnis” tika pa-
celti Zilie karogi – vispopulārākie 
pasaules ekosertifi kāti.

Daugavpils pilsētas 2011. ga-
da caurbraucamo pagalmu bed-
ru un pagalmu bedru remontdar-
bi tika veikti 13 adresēs dažādos 
pilsētas mikrorajonos, remont-
darbu platība 8300 m², summa 
Ls 139 942,67.

Pagalmu renovācija: Puškina 
iela 52, 18. novembra iela 17, at-
jaunotā seguma platība 2624 m², 
darbu izmaksas Ls 67 310,24.

PILSĒTAS 2011. GA DA 
IETVJU SEGUMA REMONTS
Cialkovska iela, Jelgavas iela, 

Sporta iela, Stacijas iela, Jātnieku 
iela 83, Kieģeļu iela, A. Pumpura 
iela, Nometņu iela, Lāčplēša iela 
45, Mihaila iela (Cietoksnis), u.c. 
– 6561 m² – Ls 131 485.

Ietvju un laukumu bruģa se-
guma remontdarbi pie Daugavpils 

universitātes izmaksāja pašvaldī-
bai Ls 67 636.

Daugavpils pilsētas 2011.gada 
ielu seguma renovācija: atjaunotā 
seguma platība 55 161 m², darbu 
izmaksas Ls 714 723,00.

Bērnu rotaļu un sporta lau-
kumu aprīkojuma papildinājums 
tika veikts Jātnieku ielā 89, Staci-
jas ielā 119a, Rēzeknes ielā 15-
15a, Viršu ielā 46-48. Tika uzstā-
dītas 12 vienības uz kopējo sum-
mu Ls 5769,51.

Pēc iedzīvotāju priekšliku-
miem iekārtotas 11 jaunas atpūtas 
vie tas dažādos mikrorajonos.

SIA “DAUGAVPILS ”ŪDENS” – 
UZ PROJEKTA 
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBA DAUGAVPILĪ, 
III KĀRTA” ĪSTENOŠANAS 
SLIEKŠŅA

2011. gadā SIA “Daugavpils 
ūdens” veica saimniecisko dar-
bību, pielietojot aprēķinam par 
sniegtajiem ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumiem vēl 
2008. gadā apstiprināto komplek-
so tarifu – 0,95 Ls/m3 (t.sk., par 
ūdensapgādes pakalpojumiem – 
0,48 Ls/m3, par kanalizācijas pa-
kalpojumiem – 0,47 Ls/m3).

Atskaites gadā sniegto ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpo-
jumu apjomi atradās 2010.gada lī-
menī: dzeramā ūdens padevē sa-
stādīja 3 700 tūkst. m3 (2010. g. 
– 3 782 tūkst. m3), savukārt no 
klientiem savākto un attīrīto no-
tekūdeņu apjoms – 4 041 tūkst.m3 
(2010. g. – 4 233 tūkst.m3).

2011. gada 9. novembrī SIA 
“Daugavpils ūdens” jau trešo reizi 
saņēma atbilstības sertifi kātu stan-
dartam ISO 9001:2008 “Ūdens 
ieguve un apgāde. Notek ūdeņu 
savākšana un attīrīšana” (Nr. 
LTQ0006468), kura derīguma ter-
miņš ir 3 gadi – līdz 2014. gada 8. 
novembrim. 

Neskatoties uz diezgan grūtu 
ekonomisko situāciju, 2011.gadā 
mūsu pilsētai un SIA „Daugavpils 
ūdens” dota reāla iespēja pieda-
līties jaunā starptautiskā projektā 
un turpināt pilsētas ūdenssaimnie-
cības modernizāciju.

2011. gadā tika parakstīts Ci-
viltiesiskais līgums par projek-
ta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” īstenošanu. 
Projekts tiks realizēts programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
ak tivitātes “Ūdenssaimniecības in-
fra struktūras attīstība aglomerāci-
jās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku 
par 2000” ietvaros ar ES Kohēzi jas 
fonda līdzfi nansējumu.

Projekts „Ūdenssaimniecības 
at tīstība Daugavpilī, III kārta”, ar ko-
pējo vērtību Ls 15 milj. (no tiem 
Ls 10,3 milj. ir Kohēzijas fonda lī-
dzekļi), tiek realizēts ar mērķi veikt 
Daugavpils pilsētas ūdenssaimnie-
cības sistēmu sakārtošanu atbilsto-
ši LR un ES likumdošanas prasī-
bām un palielināt pilsētas iedzīvo-
tāju skaitu, kuriem tiks dota iespēja 
izmantot centralizētos ūdensap-
gādes un kanalizācijas pakalpoju-
mus. Tiks jaunizbūvēti ap 33 km 
ūdensvada un ap 46 km kanalizā-
cijas tīklu Grīvas, Nīderkunu, Stro-
pu, Ruģeļu, Jaunbūves un Jaunās 
Forštates mikrorajonos, 16 jaunas 

kanalizācijas sūkņu stacijas, ma-
ģistrālā ūdensvada un kanalizāci-
jas kolektoru izbūve, kā arī Križu 
mikrorajona ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmu savienošana ar 
centralizētām pilsētas sistēmām.

PAS “DAUGAVPILS 
SILTUMTĪKLI” REKONSTRUĒJUSI 
MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES 
UN SAGLABĀJUSI LĪDZŠINĒJO 
SILTUMTARIFU

Projekta „Maģistrālo siltumtīk-
lu rekonstrukcija Jaunbūves, Ķīmi-
jas un Centra mikrorajonos Dau-
gavpilī” gaitā rekonstruētas sil-
tumtrases 1916 metru garumā. 
Tas ļāvis paaugstināt siltumener-
ģijas pārvades un sadales efektivi-
tāti, samazināt siltumenerģijas un 
ūdens zudumus, ietaupīt kurinā-
mo un elektroenerģiju, kā arī sa-
mazināt izmešus atmosfērā. Re-
konstruētajos siltumtrašu posmos 
siltumenerģijas zudumi samazinā-
jušies par aptuveni 70%.

Rekonstruētajā katlumājā „Kal-
kūni” uzstādīti trīs ūdens sildāmie 
katli darbam ar koksnes granu-
lām un citas tehnoloģiskās iekārtas. 
Kalkūnu iedzīvotāji ieguvuši iespē-
ju saņemt karsto ūdeni cauru gadu. 

Abu minēto projektu realizā-
cija, kā arī citi uzņēmumā veik-
tie optimizācijas un modernizāci-
jas pasākumi ļāvuši PAS „Daugav-
pils siltumtīkli” šajā apkures se-
zonā nepaaugstināt siltumtarifus, 
neskatoties uz valdības lēmumu 
piemērot dabasgāzei akcīzes no-
dokli.

2011. gadā Uzņēmuma ko-
ģenerācijas iekārtās tika saražots 
30,3 tūkst. MWh elektroenerģijas 
un nodots AS “Latvenergo” tīklos 
28,2 tūkst. MWh elektroenerģijas.

Ieņēmumi no elektroenerģijas 
pārdošanas 2011. gadā sastādī ja 
2 mlj. 350 tūkst. latu.

Šogad PAS „Daugavpils sil-
tumtīkli” pēc tās snieguma izvēr-
tēšanas piecās ilgtspējīgas dar-
bības jomās iekļuvusi iniciatīvas 
“Ilgtspējas indekss” sudraba ka-
tegorijā, tādējādi pakāpjoties par 
vienu pakāpienu augstāk nekā 
pērn, kad uzņēmums tika ierin-
dots pasaulē atzītā “Ilgtspējas in-
deksa” bronzas kategorijā.

Latvijas Darba devēju konfe-
derācijas rīkotajā konkursā PAS 
„Daugavpils siltumtīkli” jau otru 
gadu pēc kārtas atzīta arī par labā-
ko darba devēju Latgalē.
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BŪVNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
2011. gadā Daugavpils pilsē-

tas domes Pilsētplānošanas un 
būvniecības departaments izsnie-
dza 197 būvatļaujas, no tām 71 – 
juridiskām personām, un 126 – fi -
ziskām personām. 

Būtisks rādītājs ir akceptē-
to būvprojektu skaits. 2011. gadā 
Daugavpils pilsētas domes De-
partamentā izstrādāti un akcep-
tēti 249 dažādi projekti (t.sk. 94 
– juridiskām personām, 155 – fi -
ziskām personām) Izvērtējot ie-
priekšējo 2009., 2010. un 2011. 
gadu rādītājus var secināt, ka būv-
niecības aktivitātei piemīt paaug-
stināšanās tendence. Tas liecina 
par būvniecības nozares stabilizē-
šanu, kas, savukārt, nodrošina ar 
darbu būvniekus un pilsētas būv-
uzņēmējus, kā arī nodrošina infra-
struktūru tālākai uzņēmējdarbības 
un pašvaldības objektu attīstībai.

Nozīmīgākais 2011. gada eks-
pluatācijā pieņemtais būvobjekts 
ir Daugavpils autotransporta mez-
gls (Vidzemes, Piekrastes, A. Pum-
pura un Višķu ielās). Būvobjek-
ta pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas 
do me.

Pēc Daugavpils pilsētas paš-
valdības un pašvaldības kapitālsa-

biedrību pasūtījuma arī tika veik-
tas:

 � skolu ēku fasāžu un jum-
tu rekonstrukcija, energoefektivi-
tātes paaugstināšana un teritorijas 
labiekārtošana;

 � nojume sporta bāzes “Dzin-
tariņš” teritorijā, Krimuldas ielā 41;

 � Daugavpils cietokšņa kultū-
ras un informācijas centra izveido-
šana bijušajā ūdenssūkņu stacijas 
ēkā, Nikolaja ielā 5;

 � skatuves kompleksa auto-
mātiskās stacionārās ugunsdzē-
sības sistēmas un ugunsdzēsības 
ūdensvada rekonstrukcija, Dau-
gavpils Kultūras pilī;

 � maģistrālo siltumtīklu re-
konstrukcija Jaunbūves, Ķīmijas 
un Centra mikrorajonos, Ģimnāzi-
jas ielā un Vienības laukumā;

 � lokālās katlumājas “Kalkū-
ni” rekonstrukcija; 

 � pilsētas ielu rekonstrukcija; 
 � Valkas ielas dzelzceļa pār-

brauktuves atjaunošana, Valkas 
un Dunduru ielas posma rekons-
trukcija;

 � Jaunbūves rajona apgaismo-
juma rekonstrukcija, Ķīmiķu cie-
mata, pilsētas centra apgaismoju-
ma rekonstrukcija.

DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN 
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS 
UZŅĒMUMS

Galvenais uzņēmuma mērķis 
ir dzīvojamo māju energoefekti-
vitātes paaugstināšanas pasākumu 
veikšana, kas veicinās siltumener-
ģijas ekonomiju uz 40-50%, uzla-
bos dzīvojamo māju tehnisko stā-
vokli.

2011. gadā SIA „DDzKSU” 
sā ka realizēt dzīvojamo māju bē-
niņu telpu siltināšanas program-
mu. Tika veikti vairāk nekā 100 
dzīvojamo māju jumtu termogrā-
fi skie mērījumi noteku apledoju-
ma iemeslu noteikšanai.

Pārējo dzīvojamo māju ap-
sekošana ar infrasarkano kameru 
tiks turpināta 2012. gadā. Veikto 
mērījumu analīze parāda, ka gal-
venais iemesls, kāpēc notiek jum-
tu noteku apledojums, ir nepietie-
košs bēniņu pārseguma un apku-
res cauruļvadu siltumizolācijas slā-
nis.

SIA „DDzKSU” meistaru un 
dzīvojamo māju vecāko kopī-
gā darba rezultātā 24 dzīvojamās 
mājās tika izpildīti jumtu kapitā-
lie remonti ar bēniņu telpu un ap-

kures sistēmas cauruļvadu siltinā-
šanu.

11 dzīvojamās mājās tika 
veikta tikai bēniņu telpu un ap-
kures cauruļvadu siltināšana, tā kā 
jumta kapitālais remonts tika iz-
pildīts agrāk. 35 dzīvojamo māju 
iedzīvotāji pieņēma lēmumu par 
daļēju darbu izpildi, veicot tikai 
apkures cauruļvadu izolācijas no-
maiņu.

Dzīvojamo māju Kandavas 
ielā 4 un Imantas ielā 35 iedzīvo-
tāji pieņēma lēmumu izpildīt 
energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumus kompleksā, vei-
cot visu ārējo norobežojošo kons-
trukciju siltināšanu, jumtu no-
maiņu, logu nomaiņu uz PVC, 
durvju un elektromaģistrāļu no-
maiņu. Papildus tika pieņemts lē-
mums veikt siltumapgādes sistē-
mas rekonstrukciju, lai katra dzī-
vokļa iedzīvotājiem būtu iespē-
jams patstāvīgi regulēt siltum-
enerģijas padevi, turpmāk ap-
mak  sājot tikai faktiski patērēto sil-
tumu. Kopējā abu projektu vērtī-
ba ir Ls 402 000.

Paneļu tipa mājās tika veikta 
šuvju hermetizācija uz kopsummu 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
BRAUKŠANAS MAKSA 
PILSĒTAS AUTOBUSOS 
NEPIEAUGA

2011. gadā pieslēgto autoos-
tu skaits palielinājās, ar ko tika uz-
labota pasažieru apkalpošana bi-
ļešu pārdošanas jomā. Tiek veikts 
uzņēmuma ēku remonts, t.sk. fi -
liālēs. Pastāvīgi tiek analizētas un 
ieviestas izmaiņas maršrutu kustī-
bas sarakstos pēc pasažieru lūgu-
miem pilsētas, rajonu un starppil-
sētu maršrutu reisos.

2011. gadā veiksmīgi strādāja 
DAP ceļojumu birojs, tika snieg-
ti ekskursiju pakalpojumi ar au-
tobusiem iedzīvotājiem. Iegādāti 
12 autobusi «MERCEDES BENZ», 
«SETRA», «VOLVO» un «NEO-
PLAN». Iegādāts jauns riepu ba-
lansēšanas stends.

2011. gada jūnijā notika ārē-
jais audits, kurš apliecināja uzņē-
muma atbilstību ISO 9001:2008 
standarta prasībām, kas nozīmīgi 
paaugstina uzņēmuma konkurēt-
spēju pārvadātāju tirgū.

Tika veikti darbi un investīci-
jas uzņēmuma darbības un kon-

kurētspējas nodrošināšanai, kas 
kopumā deva DAP iespēju nepa-
lielināt braukšanas maksu pilsētas 
autobusos.

TRAMVAJI – 
DAUGAVPILS SIMBOLS

2011. gadā AS „Tramvaju uz-
ņēmums” pārvadāja 6 milj. 660 
tūkst. pasažieru un saglabāja sa-
vus klientus 2010.gada līmenī. 
Uzņēmums palielināja savus ie-
nākumus no pārējiem saimniecis-
kās darbības ieņēmumiem par Ls 
32,4 tūkst. un tas ir par 34% vai-
rāk nekā 2010. gadā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
un drošu pasažieru pārvadāšanu, 
2011. gadā Daugavpils TU veica:

 � tekošo tramvaju sliežu ceļu 
remontu ar sliežu vai gulšņu no-
maiņu sešos sliežu ceļu iecirkņos, 
tieši šādu ielu krustojumos:

 üMaizes – Stacijas – 96 m ga-
rumā;

 üVienības – Imantas – 75 m;
 üJātnieku – Ciolkovska – 75 

m;
 üAglonas – Kauņas – 50 m;

 üCietokšņa – Vienības – 28 
m;

 üPietura „Balvu iela” – 32 m 
garumā;

 � kontakttīkla remontu Jātnie-
ku ielas posmā;

 � 11 tramvaju vagonu tekošo 
remontu. 

Kvalitatīvi veicot tramvaju va-
gonu tehnisko apkalpošanu un 
savlaicīgu tekošo remontu, tika 
trīsreiz samazināts, salīdzinot ar 
2010. gadu, neveikto reisu skaits 
tehnisko iemeslu dēļ, 2010. gadā 
– 37 reisi, 2011. gadā – 13 reisi.

Taupot elektroenerģiju, tās 
pa tēriņš, salīdzinot ar 2010. gadu, 
tika samazināts par 109 tūkst. kW 
(2,8%). 

Tika izveidota AS „Tramvaju 
uzņēmums” interneta mājas lapa 
www.tramvajs.daugavpils.lv, kurā 
ir izvietots katras pieturas tram-
vaju kustības saraksts, uzņēmuma 
piedāvātie pakalpojumi,  reklāma, 
regulāri tiek publicēti uzaicināju-
mi piedalīties iepirkumos, cenu 
aptaujās, kā arī cita aktuāla infor-
mācija.

Ls 140 000, ar mērķi novērst sil-
tumenerģijas zudumus.

7 dzīvojamo māju iedzīvotā-
ji veica energoauditu un pasūtīja 
projektu izstādi par energoefekti-
vitātes paaugstināšanu, lai nākot-
nē varētu uzsākt māju renovāci-
ju.

Pilsētas vizuālā tēla uzlaboša-
nai, kā arī siltuma zudumu samazi-
nāšanai, 18 dzīvojamās mājās tika 
veikta koka logu bloku nomaiņa uz 
PVC uz kopsummu Ls 35 000, bet 
32 dzīvojamās mājās tika nomai-
nītas ieejas durvis uz kopsummu 
Ls 30 000.

Dzīvojamo māju ventkanālu 
un dūmvadu tīrīšana un pārmū-
rēšana tika izpildīta uz kopsummu 
Ls 140 000.

Katru gadu tiek veikti vai-
rāk nekā 100 avārijas koku nozā-
ģēšanas un frēzēšanas darbi, tiek 
apgriezti zari vairāk nekā 150 ko-
kiem. 2011. gadā norādītie darbi 
tika izpildīti uz kopējo summu Ls 
18 000.

Vienlaicīgi ir uzsākts jauns 
koku un krūmu stādīšanas pro-
jekts. 2011.gadā tika iestādīti vai-
rāk nekā 180 stādi uz kopējo sum-
mu līdz Ls 3 000.
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SOCIĀLĀ JOMA

2011. gadā SIA “Daugav-
pils zobārstniecības poliklīni-
ka” zobārstniecības palīdzība tika 
snieg ta:

 � 6110 bērniem; 
 � 56240 pieaugušajiem. 

Poliklīnika ir Latgales zobārs-
tu kvalifi kācijas paaugstināšanas 
centrs un Stomatoloģiskā institū-
ta III un IV kursa studentu prakses 
centrs. 2011. gadā praksē bija 11 
studenti ne tikai Daugavpils pilsē-
tas studenti, bet arī no Rīgas, Lie-
pājas un Ventspils.

MEDICĪNA

2011. gadā poliklīnika iegā-
dājās:

 � 4 jaunas zobārstniecības ie-
kārtas;

 � 1 operācijas lampu;
 � 2 kompresorus. 

SIA “Daugavpils bērnu ve-
selības centrs” 2011. gadā tika 
veikts dažādu kabinetu, rehabili-
tācijas nodaļas un citu telpu kos-
mētiskais remonts, notika logu un 
ārējo durvju nomaiņa.

Centrā tiek nodrošināta pie-
eja informācijai internetā. Izstrā-

2011. gadā sakarā ar sarežģīto 
ekonomisko situāciju maznodro-
šināto skaits Daugavpilī pieauga 
par 22%. Šo statusu saņēma 5674 
ģimenes vai 6761 cilvēks. Salīdzi-
not ar 2010. gadu pašvaldības so-
ciālais budžets izauga par pusmil-
jonu latu, kas ļāva palīdzēt visiem, 
kam šī palīdzība bija nepiecieša-
ma.

2011. gadā sociālo pabal-
stu fi nansēšana sastādīja Ls 2 477 
667, kas ir par 1,5 reizēm vairāk 
nekā 2010. gadā. Pašvaldības ie-
dzīvotāji var pretendēt uz šādiem 
pabalstu veidiem: garantētais mi-
nimālais ienākums, dzīvokļa pa-
balsts, vienreizējais pabalsts eks-
tremālās situācijās, pabalsts veselī-
bas aprūpei, pabalsts ģimenēm ar 
bērniem pirms mācību gada sāku-
ma, pabalsts bērnu barošanai līdz 
gada vecumam, pašvaldība no-
drošina bērnu barošanu skolās un 
bērnudārzos, arī pieaugušo baro-
šanu. Bez tam, atšķirībā no citām 
pašvaldībām ir vēl 11 sociālās pa-
līdzības veidi.

Sociālo lietu pārvaldes 3 noda-
ļas un 9 struktūrvienības 2011. ga-
dā realizēja 58 sociālās un reha-
bilitācijas programmas ģimenēm 
ar bērniem, bāreņiem, invalīdiem, 
pen sionāriem un citiem klientiem. 

Dienas centrs cilvēkiem ar ga-
rīga rakstura traucējumiem apkal-
po 65 klientus. Centrā 2011. ga-
dā iegādāta jauna aparatūra, pilnī-
bā nodrošināta pilnvērtīga aprūpe 
cilvēkiem ar garīga rakstura trau-
cējumiem, un šis centrs ir liels at-
spaids ģimenēm. 

Bērnu namu darba optimi-
zācijas rezultātā Bērnu patvers-
mē “Priedīte” organizētas frizieru 

darbnīcas, mācību virtuve, suvenī-
ru izgatavošanas, šūšanas darbnī-
cas. Plānots izveidot arī galdniecī-
bas, atslēdznieku darbnīcas.

Sociālo lietu pārvalde orga-
nizēja 5. Starptautisko labdarības 
festivālu “Laimīga ģimene”, kas 
veltīts daudzbērnu ģimenēm. Fes-
tivāla mērķis – pievērst sabiedrības 
uzmanību sociālām problēmām, 
atbalstīt daudzbērnu ģimenes.

Piekto gadu pilsētā tika rīkoti 
labdarības tirdziņi uz Ziemassvēt-
kiem un Lieldienām. Visi, kas vē-
lējās atbalstīt šo akciju, varēja ie-
gādāties Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienību klientu gatavotos 
suvenīrus. Visa savāktā nauda no-
dota Dienas centram “Iespēju pa-
saule” un patversmei “Priedīte”. 

Pirmo reizi Sociālo lietu pār-
valde rīkoja labdarības akciju “Mēs 

dāta uzlabota interneta mājās lapa 
www.dbvc.lv, kur ir iespēja iedzī-
votājiem uzdot jautājumus elek-
troniski.

Organizēta labdarības akcija. 
2011. gada 11. novembrī ārsti no 
Bērnu Klīniskās Universitātes slim-
nīcas sniedza bezmaksas endokri-
nologa un gastroenterologa kon-
sultācijas bērniem.

Daugavpils reģionālajā slim-
nīcā tika atvērta „Glabējsilīte”, at-
vērta narkoloģiskā nodaļa, veikta 
nepieciešamā bijušās dzemdību 
no daļas telpu sagatavošana hemo-
dialīzes nodaļas vajadzībām.

Tika veikti remontdarbi endo-
skopiskās ķirurģijas, onkoķirurģijas 
telpās, atjaunota ārējā elektrosis-
tēma, nomainītas transformatoru 
ligzdas, nomainīti 12 no 14 liftiem 
dienesta un slimnīcas telpās. 

Slimnīca iegādājās:
 � 5 operāciju galdus; 
 � 5 hemodialīzes aparātus; 
 � 2 narkozes aparātus; 
 � 2 pārvietojamās rentgenie-

kārtas; 
 � 2 plaušu mākslīgās ventilā-

cijas aparātus;
 � uroloģisko aparātu;
 � laproskopisko aparātu mazi-

novazīvajām operācijām.

esam kopā”. Akcijas laikā tika vāk-
ti apavi un apģērbs dažādos mik-
rorajonos. Kopumā no Sociālo lie-
tu pārvaldes noliktavas 2011. gadā 
maznodrošinātajiem tika izdalītas 
36 tonnas apģērba.

Daugavpils pensionāru soci-
ālās aprūpes teritoriālā centra uz-
devumos ietilpst veco ļaužu un in-
valīdu aprūpe, sociālā rehabilitā-
cija, psiholoģiskā palīdzība, adap-

tācija jauniem apstākļiem, medi-
cīniskie pakalpojumi. 2011. gadā 
centra darbinieki organizēja ap-
mēram 30 dažādus kultūras un iz-
klaides pasākumus saviem klien-
tiem.

2012. gadā sociālā sfēra Dau-
gavpilī arī būs viena no pašvaldī-
bas darba prioritātēm, jo cilvēku, 
kuriem nepieciešams pašvaldības 
atbalsts kļūst arvien vairāk.
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Izglītības iestāžu tīkls, salīdzi-
not ar iepriekšējo mācību gadu, 
ir mainījies. Uzsākot 2011./2012. 
mācību gadu, Daugavpils pilsētā 
Izglītības pārvaldes tiešajā pakļau-
tībā ir 18 vispārizglītojošās iestā-
des (13 skolas, kuras realizē vidē-
jās izglītības programmas – 10 vi-
dusskolas un 3 ģimnāzijas, un 5 
skolas, kuras realizē tikai pamat-
izglītības programmas). Turpina 
darboties viena ārpusskolas iestā-
de, kura realizē interešu izglītības 
programmas: Bērnu un jauniešu 
centrs “Jaunība”. 

Skolu tīkla optimizācijas ie-
tvaros notikusi Daugavpils 4. spe-
ciālās pamatskolas pievienošana 
Daugavpils 11. pamatskolai.

2011./2012. mācību gadā Dau-
 gavpils vispārizglītojošajās sko  lās 

IZGLĪTĪBA
mā cās 9045 skolēni un pirms  skolas 
izglītības iestādes ap mek  lē 4524 
bēr ni.

2010./2011. mācību gadā 
Daugavpils pilsētas izglītības ies-
tādēs (vispārizglītojošās program-
mas) centralizētajos eksāmenos A, 
B, C līmenis ir 65,67%. 

Tika veikts pētījums „Daugav-
pils pilsētas izglītības iestāžu piedā-
vājums un resursi Eiropas valodu 
apguvei”. Tajā piedalījās 16 Dau-
gavpils pilsētas skolas un 11 pirms-
skolas izglītības iestādes. Tā mērķis 
bija apzināt pilsētas izglītības iestā-
žu resursus un vecāku vēlmes.

Pilsētas skolēni 2011. gadā 
piedalījās 14 mācību priekšmetu 
valsts olimpiādēs, divās starptau-
tiskajās olimpiādēs un 35. skolēnu 
zinātnisko darbu konkursā. 

11 valsts olimpiādēs skolēni 
ir ieguvuši godalgotas vietas. Vis-
labākie rezultāti bija matemātikas 
olimpiādē: 8 godalgotas vietas, 
bioloģijas olimpiādē – 3 godalgo-
tas vietas, informātikas olimpiā-
dē – 3 godalgotas vietas un fran-
ču valodas olimpiādē – 2 godal-
gotas vietas.

Starptautiskajās olimpiādēs 
pilsētas skolu skolēni ieguva 3 
godalgotas vietas: krievu valodas 
un literatūras olimpiādē – 1 godal-
gota vieta un poļu valodā – 2 god-
algotas vietas. 

Valsts 35. skolēnu zinātnisko 
darbu konkursā mūsu pilsētas sko-
lēni ieguva 15 godalgotas vietas.

Draudzīgā Aicinājuma fonda 
„Skolu reitinga 2011” nominācijā 
„Ģimnāzijas” 3. vietu ieguva Dau-
gavpils Krievu vidusskola – licejs. 

Daugavpils Krievu vidusskolas 
– liceja 12. klases skolēns Artjoms 
Ļipins Latvijas komandas sastāvā 
sacensībās matemātikā „Baltijas 
ceļš” 11 valstu konkurencē iegu-
va 2. vietu.

Daugavpils Saskaņas pa-
matskolas matemātikas skolotā-
ja Aļesja Šapkova saņēma SEB un 
Ata Kronvalda fonda Novadu sti-
pendiju.

2011. gadā gandrīz pabeigti 
darbi ERAF līdzfi nansētā projek-
ta „Daugavpils pašvaldības izglītī-
bas iestāžu infrastruktūras attīstī-
ba – energoefektivitātes pasākumi 
un teritorijas labiekārtošana ilgt-

Daugavpils joprojām var dro-
ši sevi dēvēt par sportisku pilsē-
tu. Kā jau katru gadu, arī 2011. 
gadā vairāki mūsu pilsētas spor-
tisti sasniedza augstus rezultātus 
ne tikai Latvijas, bet arī vispasau-
les mērogā. 

Turpinājās darbs pie sporta 
bāžu attīstības, tika rīkotas tre-
niņnometnes jaunajiem sportis-
tiem, organizēti pilsētas čempio-
nāti daudzos sporta veidos, kā arī 
citas sacensības. Pašvaldības ies-
tāžu darbiniekiem, bērniem un 
viņu vecākiem, kā arī masu me-
dijiem tika dota iespēja salīdzi-

nāt savu varēšanu jautrajās sta-
fetēs un citos sportiskos pasāku-
mos.

Daugavpils vieglatlēts Dmitrijs 
Jurkevičs šogad divas reizes laboja 
Latvijas rekordu 1500 metru skrē-
jienā, izpildot arī Londonas Olim-
pisko spēļu normatīvu. Pagaidām, 
viņš ir vienīgais no daugavpilie-
šiem, kuram to izdevies paveikt, 
tomēr cerības tiek saistītas arī ar 
citiem mūsu sportistiem.

Haralds Regža pārī ar Arman-
du Āboliņu ieguva otro vietu un 
Eiropas junioru vicečempiona ti-
tulu pludmales volejbolā.

SPORTS

2011. gads Daugavpilī bija vel-
tīts jaunajai paaudzei. Sadarbībā ar 
Jaunatnes organizāciju koordināci-
jas padomi Daugavpils Domē iz-
veidots Jaunatnes departaments. 
Pirmais lielais darbs, ko uzticēja 
jauniešiem bija izpildīts lieliski – 
pilsētas svētki, kas bija veltīti bēr-
niem un jaunatnei tika rīkoti cie-
šā sadarbībā ar jauniešu organizā-
cijām, mācību iestādēm, jauniešu 
un bērnu radošajiem kolektīviem.

2011. gada Jaunatnes depar-
tamenta pasākumi:

 � pirmā teatrālā bērnu nomet-
ne „Rampas gaismā”;

 � jauns festivāls „Artišoks”;
 � radošs konkurss „Daugav-

pils jauniešu acīm”; 

spējīgai pilsētvides attīstībai” rea-
lizācijā.

Turpinās ESF projekts „Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”.

Daugavpils pilsētas bērnu un 
jauniešu centrā ”Jaunība”, kuram 
2011. gadā apritēja 65 gadi, sko-
lās interešu izglītības program-
mās ir iesaistījušies 4146 skolēni. 
Programmās iesaistās gan talantī-
gie bērni un jaunieši, gan bērni ar 
īpašām vajadzībām. Visvairāk kul-
tūrizglītībā – 2606 (kori, ansam-
bļi, vizuālā māksla, tradicionālie 
rokdarbi, skolu teātri un folkloras 
kopas), sporta izglītībā – 643 (fut-
bols, basketbols, volejbols), jau-

DARBS AR JAUNATNI
 � Līderu skola;
 � neformālās izglītības pasā-

kums „Arodskolu izaicinājums”;
 � atjaunots rokkoncerts „Che-

mical reaction”; 
 � jauniešu forums „Daugav-

pils jauniešu darbiekārtošanas un 
migrācijas problēmas”; 

 � „Maratons pret AIDS” jau-
nā formātā;

 � Jaungada labdarības akcija 
„Eņģeļi pār Latviju”. 

JAUNIEŠU VASARAS 
NODARBINĀTĪBA 2011.
Kopā 2011. gada vasarā tika 

nodarbināti 1115 cilvēki:
 ü380 (13-14 gadīgie) jaunieši 

strādāja 19 mācību iestādēs;

 ü735 (15-19 gadīgie) jaunie-
ši strādāja pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās.

ATPŪTAS 
NOMETNES
2011. gadā strādāja 26 atpū-

tas nometnes, kur kopā atpūtās 
700 bērni:

 ü80 bērni (6-7 gadi) 2 no-
metnēs Centra ģimnāzijā;

 ü30 bērni (no 10 gadiem) 
Zirgu jāšanas sporta nometnē Rie-
biņu pagastā, Preiļu novadā;

 ü30 bērni (8-14 gadiem) Te  ā-
tra nometnē;

 ü560 bērni (7-14 gadiem) 
Dau gavpils skolās, mikrorajonos, 
kā arī NVO nometnēs.

natnes darba programmās (sko-
lēnu līdzpārvaldes, jaunatnes in-
formācijas līdzekļi, debašu klubi, 
skauti un gaidas, jaunsargi) – 439, 
tehniskās jaunrades programmās 
– 97, vides izglītības programmās 
– 15 un citās izglītojošās program-
mās (svešvalodu pulciņi, žurnālis-
tika, medicīna, kā arī skolu muze-
ji) – 346. 

Ar 2011. gada 1. jūliju pie-
ciem BJC „Jaunība” esošajiem 
klu biem mikrorajonos pievienojās 
bērnu un jauniešu klubs „Mezgls” 
Smilšu ielā 92, bērnu un jaunie-
šu klubs „Križi” Viršu ielā 50, bet 
ar 1. septembri vēra savas durvis 
bērnu un jauniešu klubs „Grīva” 
Komunālā ielā 2.
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Eiropas junioru čempionātā 
paukošanā par ļoti patīkamu pār-
steigumu parūpējās Artūrs Šilins, 
iegūstot trešo vietu.

48. Latvijas sporta veterā-
nu sporta spēlēs lieliski nostartē-
ja Dau gavpils veterānu izlase – 1. 
vie ta lielo pilsētu vidū un kopvērtē-
ju mā.

2011. gadā turpinājās darbs 
pie sporta bāžu rekonstrukcijas un 
remontiem. Ļoti svarīgi, ka spor-
ta bāzes „Dzintariņš” teritorijā iz-
devās uzcelt nojumi, kurā sportisti 
var trenēties arī lietus laikā. Viens 
no gada lielākajiem panākumiem 
ir sporta treniņnometņu organizē-
šana „Dzintariņa” teritorijā.

Stadionā „Celtnieks” 2011. ga-
 dā liels notikums – novecojušais 

KULTŪRA
2011. gadā notika Latgales 

Centrālās bibliotēkas (LCB) atkār-
tota akreditācija. Akreditācijas re-
zultātā bibliotēka ieguva reģiona 
galvenās bibliotēkas statusu. 

Augustā notika jaunās LCB fi -
liāles Gaismas bibliotēkas atvērša-
nas svētki Ruģeļos.

LCB tika piešķirti līdzekļi 
9600 Ls apmērā, lai uzsāktu Ceri-
ņu bibliotēkas remontu.

Sadarbībā ar VA „Kultūras in-
formācijas sistēmas” un SIA „Lat-
telecom” LCB piedalījās akcijā 
„Bibliotēka dodas pie lasītāja”, ku-
ras laikā Daugavpils pilsētas cilvē-
kiem ar ierobežotām sociālās akti-
vitātes iespējām tika dota iespēja 
piedalīties apmācību programmā 
un apgūt datora un interneta lie-
tošanas pamatprasmes.

Jau otro gadu LCB turpina 
bibliotēkas lietotāju – senioru bez-
maksas datoru apmācību.

Kinoteātris „Renesanse” 2011. 
gadā kļuvis par iemīļotu vietu ho-
keja cienītājiem, kur Rīgas Dinamo 
atbalstītāji tiekas spēļu translāciju 
tiešraidēs.

Vairākus pasākumus ir organi-
zējusi Daugavpils Kultūras jaunat-
nes biedrība. Daugavpils pilsētas 
svētku ietvaros sadarbībā ar Dau-
gavpils jauniešu NVO koordināci-
jas padomi sarīkots jauniešu īsfi l-
mu festivāls, notikušas daudzas iz-
stādes un daudzi citi kultūras pa-
sākumi.

 � VII Starptautiskais garīgās 
mūzikas festivāls “Sudraba zva-
ni”.

Tradicionāli šis festivāls notiek 
Daugavpilī ik pēc diviem gadiem. 
Savu atpazīstamību festivāls iegu-

va ne tikai Latvijā, bet arī citās val-
stīs, jo tajā piedalās kori, ansambļi 
un vokālisti no dažādām valstīm. 

 � Mihoelsa dienas Daugav-
pilī.

Sadarbībā ar Daugavpils Uni-
versitāti un Daugavpils valsts teāt-
ri no 23.-24. martam daugavpilie-
šiem bija dota iespēja iepazīties ar 
mūsu slavenā novadnieka Solo-
mona Mihoelsa daiļradi.

 � Starptautiskais festivāls “Vi-
va la muzika”.

Festivāls sadarbībā ar Daugav-
pils pilsētas mūzikas koledžu tika 
veltīts izcilu komponistu F. Lista 
200 gadu un B. Bartoka 130 gadu 
jubilejai.

 � X Starptautiskais džeza 
festivāls “Jazz joy spring 2011”.

Šogad aprīļa mēnesī šī festi-
vāla vēsture pāršķīra 14. lappu-
si. Šo gadu laikā blakus pašmāju 
muzikantiem savu dalību ir ņēmu-
ši džeza spēles meistari no tādām 
valstīm kā Vācija, Francija, Polija, 
Zviedrija, Dānijas, Krievijas, Lietu-

vas, Baltkrievijas, Igaunijas. Festi-
vāls ieguvis savu skatītāju un jau 
var teikt – paaudžu pārmantotību.

 � Daugavpils pilsētas svētki 
“Mana pils Daugavpils”.

No 10. līdz 12. jūnijam Dau-
gavpils svinēja jaunatnei un bēr-
niem veltītus pilsētas svētkus ar 
tradicionālo devīzi “Mana pils 
Daugavpils”. 

 � Starptautiskais mākslinie-
ku plenērs “Marks Rotko 2011”. 

Divu nedēļu garumā Daugav-
pils tika atdota glezniecības mūzu 
varai un 25. septembrī – Marka 
Rotko 108. dzimšanas dienā at-
klāta mazo „Saules skolas” bērnu 
labāko darbu un plenēra māksli-
nieku noslēguma izstāde.

 � Koru sadziedāšanās svētki 
Daugavpilī „Ar dziesmu sirdī un 
dvēseli Latgalē”. 

Koncertā savas skanīgākās 
dziesmas izdziedāja Latgales kori, 
tai skaitā Daugavpils LKC kolektīvi: 
jauktais koris „Daugava” un vīru 
koris „Forte”, sieviešu koris „Rūta” 
un folkloras kopa „Dzīsme”. 

 � Starptautiskais akordeona 
mūzikas festivāls un Jauno akor-
deonistu konkurss “Daugavpils 
2011”. 

Starptautiskais akordeona mū-
zi kas festivāls Daugavpilī ir vis se -
nākais un tāpēc arī vispopulārā-
kais. Pēc tradīcijas festivāls notiek 
reizi divos gados. 

Bez augstāk minētajiem pasā-
kumiem pilsētā notika:

 � Miķeļdienas gadatirgus Dau-
gavpilī;

 � Dzejas dienas;
 � Starptautiskais bērnu mūzi-

kas festivāls;

stadiona zālājs tika nomainīts ar 
jaunākās paaudzes mākslīgo segu-
mu, kas atbilst visām starptautiska-
jām prasībām. Nākotnē stadionu 
plānots vēl vairāk labiekārtot. Kul-
tūras un sporta pils sporta zālē tika 
izremontētas ģērbtuves, kā arī 
veikti citi labiekārtošanas un re-
monta darbi. 

Daugavpils Ledus hallē tika 
uzsākti jumta remontdarbi, lai iz-
slēgtu risku, ka uz jumta ziemas 
laikā sakrāsies pārāk bieza sniega 
kārta.

Šajā gadā tika turpināta tradī-
cija rīkot ģimeņu jautrās stafetes. 
Vairāk nekā 20 ģimenes sacentās 
dažādu grūtības pakāpju uzdevu-
mos. Pirmo reizi Daugavpils Olim-
piskajā centrā tika noorganizētas 

sacensības pilsētas masu mediju 
pārstāvjiem.

Vairāk nekā mēnesi sestdienās 
norisinājās pašvaldības struktūries-
tāžu un uzņēmumu sporta spēles.

Pēc 14 gadu pārtraukuma Lat-
vijas futbola čempionātā kāda no 
Daugavpils vienībām tika pie me-
daļām. To paveica „Daugava”, sī-
vā cīņā iegūstot bronzas medaļu.

Latvijas atklātajā hokeja čem-
pionātā „Latgale” izcīnīja trešo 
vietu. 

Latvijas volejbola čempionātā 
trešā vieta „Daugavpils Universitā-
tes” spēlētājiem.

 Latvijas čempionātā sieviešu 
basketbolā “DU” atkal piektā vie-
ta un izcīnīta uzvara Latvijas Uni-
versiādē.

 � estrādes dziesmu izpildītāju 
atlases konkurss;

 � Lieldienu svinības;
 � Līgo svētki Stropu estrādē;
 � Latvijas Republikas prokla-

mēšanas svētki un pasākumi saistī-
ti ar Valsts atceres un piemiņas die-
nām;

 � Daugavpils radošo kolektī-
vu piedalīšanās Latvijas un ārzem-
ju konkursos un festivālos;

 � Muzikālā Rīgas iela un citi.

2011. gada nogalē bija daudz 
interesantu pasākumu, kuri pilsē-
tā notika pirmo reizi un radīja 
īpašu Ziemassvētku atmosfēru un 
daudz pārsteigumu lieliem un ma-
 ziem. 

Ziemassvētku pasākumi Vie-
nības laukumā: Brīnumu lādes at-
vēršana, svētku egles iedegšana 
Daugavpilī, rūķu namiņa atvērša-
na, Ziemassvētku gaismas akcija 
„Iedegsim pilsētas sirdi”.


