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Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2010. g.

Cienījamie daugavpilieši!
Vēsturē aizgājušais 2010. gads nebija no vieglajiem. Bet to droši var saukt par
gadu, kad pašvaldība izpildīja visus savus uzdevumus. Pilsētas budžets ļāva ne tikai izpildīt likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, bet arī veikt projektu realizāciju, ko ﬁnansēja no papildus līdzekļiem. Tie ir ES fondu līdzekļi, ko piesaistījām pateicoties pašvaldības speciālistu darbam. Tas ļāva atjaunot Vienības namu, Kultūras pili, rekonstruēt skolas un bērnudārzus, būvēt transporta mezglu, pilsētas ielas,
inženiertīklus Cietoksnī un veikt daudzus citus darbus. Ņemot vērā maznodrošināto iedzīvotāju sarežģīto situāciju, pašvaldība palielināja ﬁnansējumu sociālajai
palīdzībai.
2011. gadā uzdevums ir ne tikai saglabāt, bet arī palielināt pilsētas attīstības
tempus. Tam ir visi priekšnoteikumi: turpinās ES projektu realizācija, sāksim jaunus projektus. Bet galvenais – mūsu pilsētnieku strādīgums, talanti, pateicoties kuriem senā pilsēta Daugavpils kļūst arvien jaunāka!
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Jānis Lāčplēsis

2010. GADA SVARĪGĀKIE AKCENTI
Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 2010.gadā sastādīja 58,6 milj., tai skaitā
pamatbudžeta ieņēmumi – 57,5
milj. latu un speciālā budžeta ieņēmumi – 1,1 milj.latu. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā sastādīja 23,3 milj. latu, transfertu ieņēmumi 31,8 milj. latu (tai skaitā 2,8
milj. latu valsts budžeta dotācija pašvaldības ﬁnanšu izlīdzināšanai) un budžeta iestāžu ieņēmumi
no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2,4 milj. latu apmērā. Nodokļu ieņēmumi pārsniedza sā-

kotnējās prognozes, līdz ar to atsevišķu mērķu un programmu ﬁnansēšanai gada laikā no pašvaldības budžeta tika piešķirti papildus līdzekļi.
Pašvaldībai ir izdevies ne tikai
saglabāt, bet pat kāpināt pilsētas
infrastruktūras sakārtošanas tempus, pateicoties iepriekšējos gados ieguldītajam darbam projektu
sagatavošanā un pieteikšanā Eiropas Savienības līdzﬁnansējumam.
Aizvadītais gads iezīmējās ar vairāku nozīmīgu projektu uzsākšanu, kuru ietvaros tiks nodrošināta
pilsētvides atjaunošana un satik-

Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas:
no Daugavpils ievēlēti 6 deputāti

Daugavpilij – 735. Pilsētas svētki
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smes infrastruktūras rekonstrukcija. 2010. gadā tika saņemti valsts
budžeta transferti Eiropas Savienības stuktūrfondu ﬁnansēto projektu īstenošanai 18,6 milj.latu
apmērā.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja 54,4 milj. latu,
no kuriem 43% bija novirzīti izglītības sfēras ﬁnansēšanai, 11,5%
– sociālajai aizsardzībai un vairāk
nekā 30% – pašvaldības teritorijas apsaimniekošanai, infrastruktūras rekonstrukcijai un labiekārtošanai.
Finansiāli grūtos apstākļos,
kad samazinājās pilsētas iedzīvotāju labklājības līmenis, būtisks atbalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem bija pašvaldības palīdzība. Sociālās aizsardzības jomas izdevumi bija un paliek pašvaldības
prioritāte.
2010. gadā izdevumi šajā nozarē sastādīja 6,3 milj. latu, kas
bija par 1,7 milj. latu vairāk nekā
gadu iepriekš. Aizvadītajā gadā
pašvaldība aktīvi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētā projekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanā, kura ietvaros
bezdarbniekiem bija iespēja nopelnīt stipendiju, veicot sabiedrībai noderīgus mazkvaliﬁcētus
darbus.
Rūpējoties par iedzīvotāju izglītības iegūšanas iespējām, pašvaldība nodrošina mācību un audzināšanas iestāžu funkcionēšanu, kur tiek ieguldīti ievērojami
ﬁnanšu līdzekļi. Ieviešot ﬁnansēšanas modeli “nauda seko skolēnam”, strauji saruka valsts piešķirtais ﬁnansējums skolām. Tas kļuva
par galveno iemeslu uzsākt skolu
reorganizāciju 2010. gadā. Kopējais ﬁnansējums izglītības jomā sastādīja 23,6 milj. latu.

Valsts prezidenta Valda Zatlera un Polijas prezidenta
Broņislava Komorovska darba vizīte Daugavpilī

Valsts prezidenta Valda Zatlera un Ministru prezidenta
Valda Dombrovska vizīte Latgales dziesmu svētkos

Apstiprināti titula “Goda daugavpilietis” saņēmēji
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Lai nodrošinātu energoefektivitātes pasākumus un uzlabotu
ēku vizuālo izskatu visā pilsētas
teritorijā un labiekārtotu pieguļošās teritorijas, 2010. gadā tika uzsākta Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu ēku renovācija.
Daugavpils pilsētas pašvaldība īpašu vērību velta pilsētas teritorijas labiekārtošanai, sanitārai tīrībai, apgaismojumam, ielu un ceļu tīkla attīstībai.
Šajā sektorā 2010. gadā izpildīti darbi vairāk nekā 16,7 milj.
latu apmērā. Nozīmīgu projektu īstenošana tiek veikta ar Eiropas Savienības ﬁnanšu instrumentu atbalstu, kuru ietvaros notiek
satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, autotransporta mezgla
būvniecība, Cietokšņa ielu kompleksais labiekārtojums un citi
projekti.
Finanšu resursu vadība 2010.
gadā tika vērsta uz budžeta līdzekļu racionālu un taupīgu izmantošanu, lai, ievērojot pilsētas
iedzīvotāju intereses, nodrošinātu
pašvaldības funkciju izpildi.

Saules pulkstenim Daugavpilī – 100

Daugavpils saņēma
Vides ministrijas gada balvu
“Ābols”

Dinaburgas Cietoksnim – 200

Parakstīts protokols par sadraudzību un sadarbību
ar Maskavas Centrālo apgabalu

PILSĒTAS SAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA
2010. gadā Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa realizēja šādus ERAF
un KF projektus:
“Daugavpils autotransporta
mezgls (Vidzemes, Piekrastes,
A. Pumpura, Višķu iela)”
 izremontēts dzelzceļa apbraucamais ceļš; uzstādīti 84 apgaismojuma gaismekļi; tika izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli

1250 m; kanalizācijas tīkli 140 m;
siltumtīkli 216 m; 2 rotācijas apļi.
“Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais
labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija”
 tika izbūvēti ūdensapgādes tīkli 2753 m; kanalizācijas tīkli 1829 m; spiedvada kanalizācijas
tīkli 662 m; lietusūdens kanalizācijas tīkli 2322 m; siltumtīkli 3337 m.

“Daugavpils pilsētas satiksmes
infrastruktūras rekonstrukcija”
Projektā paredzētie darbi ir
uzsākti 2010. gada maijā un ir izpildīti 53% apjomā.
Uzstādīti 203 apgaismes objekti.
Rekonstruēta lietusūdens kanalizācija 3138 m.
Izbūvēta asfaltbetona apakšējā kārta 5 objektos.
Izbūvēta daļa Valmieras ielā
(posmā no Varšavas ielas līdz Jelgavas ielai).
Rekonstruēts apgaismojums
šādos objektos:
Pilsētas centrs:
 pagalmu teritorija starp Stacijas, Sporta un Stadiona ielu;
Ķīmiķu ciemats:
• Ciolkovska ielā ēku Nr. 8,
10, 12 un Inženieru ielas ēkas Nr.
9 iekšpagalmi;
• pagalmu teritorija starp
Ciolkovska, Inženieru un Arhitektu ielu;
Jaunbūve:
• Dobeles ielā posmā no Miera ielas līdz 18. novembra ielai un

PILSĒTAS IELU UZTURĒŠANAS DARBI
Pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi:
16 993,802 km 81 165,54 Ls
Tekošie remonta un uzturēšanas darbi:
12 842,3 k.v.
145 093,07 Ls
Ietvju seguma remonts 20 ielās :
9209,4 k.k.
102 187,65 Ls
Caurbraucamo ielu un pagalmu bedru remontdarbi:
9873,78 k.v.
138 394,23 Ls
Ielu apgaismojuma apkalpošana:
 Ierīkotas 2694 m kabeļlīnijas
 Uzstādīti 263 jauni energoefektīvi gaismekļi,
 15 apgaismojuma sadales
 Sakārtoti 3991 gaismekļi (spuldžu maiņa)
PILSĒTAS LABIEKĀRTOŠANA:
Pašvaldības parku, skvēru un ielu zālienu pļaušana: ..... 2 269 995 k.v.
Vasaras puķu dobes: ........................................................... 2018 k.v.
Iestādītās vasaras puķes: ................................................. 59 925 gab.
Vertikālās puķu piramīdas uzturēšana
(puķu stādīšana, mēslošana, ravēšana, laistīšana): ................. 33 gab.
Iestādīti koki: ........................................................................ 20 gab.
Puškina ielā posmā no Jelgavas ielas līdz Dobeles ielai;
• Ventspils ielā posmā no
Tautas ielas līdz Arodu ielai;
• A. Pumpura ielā posmā
starp Jātnieku un Višķu ielu;

“Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Daugavpils
rajona Demenes pagasta
izgāztuves “Demene”
rekultivācija”
Projektā paredzētie darbi ir
uzsākti 2010.gada oktobrī un ir izpildīti 15% apjomā.
“Daugavpils pilsētas
satiksmes infrastruktūras
rekonstrukcija, II kārta”
Uzsākti būvdarbi šādos objektos:
 A. Pumpura ielā (posmā no
Puškina ielas līdz Arodu ielai);
 Kauņas ielā (posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai);
 Jātnieku ielā (posmā no
Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai).
Projektā paredzētie darbi ir
uzsākti 2010. gada novembrī un ir
izpildīti 4% apjomā.
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EKOLOĢIJA
Pilsēta veiksmīgi piedalījās
24. aprīļa LIELAJĀ TALKĀ. Attīrītas pilsētas nomales un meža teritorijas no atkritumiem. Kopā savākts 124 860 kg atkritumu.
Jūnijā piekto reizi pēc kārtas
Daugavpils pilsētas pludmale saņēma Zilo Karogu, bet pludmale “Stropu vilnis” – ceturto reizi,
abas pludmales atrodas Lielā Stropu ezera krastā.
MEŽSAIMNIECĪBA
Stropu un Mežciema mežā tika iestādīti 5200 priežu stādi 3 ha
platībā.
ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros Daugavas krastā posmā no mikrorajona Vizbuļi līdz uzņēmumam „Siltumtīkli” tika izcirsti haotiski augušie krūmi un novākti atkritumi.
SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”
GATAVOJAS ES PROJEKTA
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA DAUGAVPILĪ,
III KĀRTA” REALIZĀCIJAI
2010. gadā SIA “Daugavpils
ūdens” veica saimniecisko dar-

bību, pielietojot aprēķinam par
sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vēl
2008. gadā apstiprināto komplekso tarifu – 0,95 Ls/m3 (t. sk., par
ūdensapgādes pakalpojumiem –
0,48Ls/m3, par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,47 Ls/m3).
Atskaites gadā sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomi atradās praktiski
2009. gada līmenī: dzeramā ūdens
padevē sastādīja 3782 tūkst. m3, savukārt no klientiem savākto un attīrīto notekūdeņu apjoms – 4233
tūkst. m3.
Sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošināja uzņēmumā spēkā
esošā kvalitātes vadības sistēma
– 2010. gada oktobrī starptautisko auditoru ﬁrmas LRQA speciālisti konstatēja tās atbilstību ISO
9001:2008 standarta prasībām.
SIA ”Daugavpils ūdens” sekmīgi pabeidza jau 2. lielu attīstības projektu, kura ietvaros rekonstruēti un izbūvēti vairāk par
50 svarīgi objekti un ietaises, atjaunotas iekārtas un transports, ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas
un vadības sistēmas, kā arī nomainīti un izbūvēti 36 km ūdensvada
un kanalizācijas tīklu.
Paveiktā modernizācija nodrošināja ūdenssaimniecības pilnveidošanu un ļāva uzņēmumam
un pilsētai izpildīt galvenās Eiropas Savienības Direktīvu prasības
ūdens nozarē:
• dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst ES Direktīvai 98/83/EC
par dzeramā ūdens kvalitāti;
• attīrīto notekūdeņu kvalitāte
pēc visiem rādītājiem atbilst ES Direktīvas 91/271/EEC prasībām pilsētas notekūdeņu attīrīšanā.
Bet 2010. gada vasarā īpaši ir jāatzīmē pazemes lietus ūdeņu uzkrāšanas rezervuāra darbība – pirmā tāda veida būve Latvi-

jā. Objekts bija pārbaudīts lietusgāzes laikā 2010. gada jūlijā: rezervuārs savāca pārmērīgo ūdens
daudzumu, izturēja palielināto
slodzi un izpildīja savu funkciju
– samazināt pilsētas centra zemu
zemes gabalu applūšanas risku.
2010. gada 16. decembrī par
ieguldījumu vides infrastruktūras
attīstībā/dabas aizsardzībā LR Vides ministrijas gada balvas „Ābols
2010” 1. vieta republikas pilsētu
pašvaldību grupā tika pasniegta
Daugavpilij.
2011.–2013. gadā Daugavpils gatavojas apgūt 12,3 milj. Ls
ūdenssaimniecības attīstībai projekta 3. kārtas ievaros ( no Kohēzijas fonda tās realizācijai ir pieejami 10,3 milj. Ls).
PAS „DAUGAVPILS
SILTUMTĪKLI” – LABĀKAIS
DARBA DEVĒJS REĢIONĀ,
PAR 8% SAMAZINĀTS
SILTUMTARIFS
2010. gadā pašvaldības AS
„Daugavpils siltumtīkli” turpinājās
modernizācijas un optimizācijas
pasākumi. Tika uzstādītas energoefektīvās iekārtas, pielietotas jaunākās tehnoloģijas. Rezultātā pērn
aprīlī izdevies par 8% samazināt siltumenerģijas tarifu, tādējādi mazinot apkures cenu pieaugumu, kuru izraisījusi dabasgāzes sadārdzināšanās, un nodrošinot patērētājus ar vienu no zemākajiem
apkures tariﬁem starp lielākajām
Latvijas pilsētām.
2010. gada janvārī katlumājā „Cietoksnis” tika ievadītas darbā koģenerācijas iekārtas. Tas ļāvis
daļu siltumenerģijas iegūt no elektroenerģijas ražošanas procesa un
elektroenerģijas pārpalikumu pārdodot obligātā iepirkuma ietvaros.
Gada nogalē koģenerācijas
režīmā sāka darboties arī lokālās
katlumājas “Ruģeļi” un „Čerepo-
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va”. To iekārtu uzstādīšana uzņēmumam izmaksājusi attiecīgi
450 000 un 208 000 latu, bez
PVN. „Daugavpils siltumtīkli” plāno atpelnīt uzņēmuma modernizācijā investētos līdzekļus, pēc
aptuvenām aplēsēm – divu ar pusi gadu laikā.
Siltumcentrālē Nr. 3 uzstādīti jaunie tīkla ūdens sūkņi ar frekvences pārveidotājiem, turpinās
arī siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas ieviešana. Šobrīd no dispečerdienesta punkta ir iespēja
kontrolēt un vadīt siltumcentrāles Nr. 1, Nr. 3, lokālo katlumāju
“Vecstropi”, “Cietoksnis”, “Ruģeļi” un “Čerepova”siltumenerģijas
un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī iebūvētās katlumājas
“Stropi” siltumenerģijas ražošanas
iekārtas. Tas ļauj operatīvi reaģēt
uz jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba
režīmos un kurināmā un siltumnesēja parametros, samazinot izdevumus to remontam, nomaiņai un
veriﬁcēšanai.
Divcauruļu maģistrāles neekonomiskā posma 588 metru garumā Mendeļejeva ielas rajonā ekspluatācijas pārtraukšana ļāvusi sa-

mazināt siltumenerģijas zudumus
par 687 MWh gadā.
PAS „Daugavpils siltumtīkli”
tika pasniegta „Labākā darba devēja Latgales reģionā” balva – par
labas pārvaldības un sociālās atbildības principu iedzīvināšanu uzņēmuma darbībā un par ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā, kā
arī „Ilgtspējas indeksa” balva.
DZKSU PRIORITĀTE –
MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANA
2009. gadā pabeigtā programma, kuras laikā vecie elevatora tipa siltummezgli tika nomainīti uz automatizētajiem, apliecināja tās nepieciešamību un jauno
siltummezglu efektivitāti. Tāpēc 7
mājas, kuru iedzīvotāji iepriekš atteicās piedalīties programmā, pieteicās veco siltummezglu nomaiņai. Visi siltummezgli pieslēgti kopējam telemetrijas tīklam, kas ļauj
operatīvi sekot iedzīvotāju izvēlētajam temperatūras režīmam.
2010. gadā kāpņu telpu kosmētiskā remonta vietā pilsētnieki
biežāk izvēlējās jumtu kapitālo remontu un kāpņu telpu siltināšanu.
37 mājās kapitālais jumtu remonts
tika veikts par vairāk kā 215 tūkst.
latu. Nomainītas 200 kāpņu telpu durvis par 60 tūkst. latu. Kāpņu
telpās uzstādīti 146 plastikāta logi. Paneļu tipa mājās notikusi šuvju
hermetizācija, izlietoti vairāk kā 63
tūkst. latu. Balstoties uz iedzīvotāju
vēlmi, 4 daudzdzīvokļu mājās siltināti bēniņi, kas palielina siltumnoturību un nepieļauj jumta apledošanu un lāsteku veidošanos.
10 veco liftu vietā uzstādīti
jauni. Pabeigta pilsētas programma “Energoefektivitātes paaugstināšana mājās 2007.–2010. gadā”. 182 daudzdzīvokļu mājām ir
veikts energoaudits, bet 25 mājām
jau izstrādāti tehniskie projekti.
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BŪVNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
Nozīmīgākie 2010. gada ekspluatācijā pieņemti būvobjekti ir:
 ambulatorās nodaļas jaunbūve Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā;
 jaunās dzemdību nodaļas
būvniecība un operāciju bloka rekonstrukcija Daugavpils reģionālajā slimnīcā;
 Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes kompleksa rekonstrukcija;
 Vienības nama fasādes renovācija, pieguļošās teritori jas
labiekārtošana un Latviešu kultūras centra 4. stāva renovācija.
Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma arī tika veiktas:
 Daugavpils Kultūras pils renovācija,
 četru Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija,
 Daugavpils 12. vidusskolas
infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un telpu pielāgošana, lifta izbūve,
 sociālās dzīvojamās mājas
Šaurajā ielā 28 renovācija,
 21 kanalizācijas sūkņu
sta cijas rekonstrukcija (4. kārta) Jaunajā Forštatē un Kalkūnos,
 lokālo katlumāju rekonstrukcija Ruģeļos un Čerepovā.
Kopējais 2010. gadā ekspluatācijā pieņemto objektu skaits ir
99.
Ievērojamākie no būvniecības stadijā esošajiem objektiem
ir:
 Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksa labiekārtojuma un inženiertīklu renovācija,

 Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra izveidošana bijušajā ūdenssūkņu stacijas
ēkā, Nikolaja ielā 5,
 Daugavpils autotransporta
mezgls,
 pilsētas ielu rekonstrukcija,
 ielu apgaismojuma rekonstrukcija (Pilsētas centrs, Ķīmiķu
ciemats, Jaunbūve),
 lokālās katlumājas rekonstrukcija ciematā Kalkūni,
 Daugavpils 12 vidusskolu
ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana;

 Daugavpils Dieva žēlsirdības
Romas katoļu baznīcas būvniecība
Višķu un Jātnieku ielas rajonā.
2010. gadā ir izstrādāti un
akceptēti 230 būvprojekti, tai
skaitā:
 18 sabiedriskās nozīmes
ēkām,
 11 ielu rekonstrukcijām vai
jaunbūvēm.
2010. gadā izsniegtas 166
būvatļaujas, no tām 70 – juridiskām personām, un 96 – ﬁziskām
personām 101 būvatļaujai pagarināts derīguma termiņš.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
2010. gadā Daugavpils autobusu parkam, pateicoties taupības režīma ievērošanai un efektīvai darba procesu organizācijai,
izdevās nepalielināt autobusu biļešu cenas, kā arī nebija būtiski samazināts pilsētas autobusu maršrutu skaits.
Iegādāti un ieviesti ekspluatācijā 9 lietoti autobusi “MERCEDES BENZ”, “SETRA”, “VOLVO”
un “SCANIA”.
2010. gada septembrī notika ārējais audits, kurš apliecināja uzņēmuma atbilstību ISO
9001:2008 standarta prasībām,
kas nozīmīgi paaugstina uzņēmuma konkurētspēju pārvadātāju tirgū. Tika veikta uzņēmuma apgaismojuma (gan arējās, gan iekšējās)
un apkures sistēmu modernizēšana, kura kļuva efektīvāka un ekonomiskāka.
2010. gadā AS „Tramvaju uzņēmums” no saviem ﬁnanšu līdzekļiem veica kapitālieguldīju-
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mus Ls 95 922 apmērā pilsētas
tramvaju infrastruktūrā. Tika paveikts kapitālais remonts tramvaja
trijos sliežu ceļu iecirkņos:
• Izbraukums no tramvaju
parka Jātnieku ielā 90 – 62,5 m
garumā;

• Krustojums Valkas un Smilšu ielā – 144,0 m garumā;
• 18. novembra ielas posmā
no Valkas ielas līdz Liepājas ielai
138,9 m garumā;
2010. gadā uzņēmums atjaunoja un nodeva ekspluatācijā di-

vus Čehijā ražotus vagonus „TATRA” T3D (Nr. 080 un Nr. 079), kuri rezerves daļu trūkuma dēļ 4 gadus netika ekspluatēti.
Bez tam 10 vagoniem „KTM”
tika modernizēta apsildes sistēma.
Līdz ar to panākts, ka vagonos pa-

lika siltāk, bet elektroenerģijas patēriņš samazinājās.
AS „Tramvaju uzņēmums” gatavojas Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras renovācijas
modernizācijas projekta realizācijai.
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SOCIĀLĀ JOMA
2010. gadā sociālajai palīdzībai iedalīti 2 251 168 lati, kas par
421 649 latiem vairāk nekā 2009.
gadā. Tas ļāva nodrošināt visu likumos noteikto sociālo pabalstu
izmaksu, saglabāt atlaides, atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām.
Trūcīgā statuss tika piešķirts:
2009. gadā – 1546 ģimenēm, kurās ir 4006 cilvēki, 2010. gadā –
2188 ģimenēm, kurās ir 5674 cilvēki. Saskaņā ar izmaiņām likumdošanā vairāk trūcīgo iedzīvotāju
varēja saņemt materiālo atbalstu,
tai skaitā, palielinājās Dzīvokļa pabalsts, pabalsti veselības aprūpei,

ēdināšanai bērnudārzos, kancelejas preču iegādei pirmklasniekiem
u.c.
2010. gadā Dzīvokļa pabalsts
palielinājās par 5-10 latiem katrai
kategorijai, noteikta jauna iedzīvotāju kategorija pabalstu saņemšanai.
Notika izmaiņas SLP struktūrā. Domes deputāti pieņēma lēmumu par bērnu nama “Priedīte”
pievienošanu Sociālo lietu pārvaldei.
2010. gads Eiropā tika izsludināts par Gadu cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību. Tas kļuva par vadmotīvu Daugavpils So-

ciālo lietu pārvaldes darbā. Par
neredzēti masveidīgu gan sponsoru, gan dalībnieku ziņā kļuva tradicionālais sociālais festivāls “Laimīgā ģimene” (vairāk kā 500 dalībnieki).
Notika pirmais sociālais forums“ Alternatīvo pakalpojumu
attīstība Daugavpilī”. Tas bija dialogs starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sociālās jomas speciālistiem. Izstrādātas jaunas sociālās rehabilitācijas, psiholoģiskās korekcijas programmas ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem, pensionāriem, invalīdiem, jaunajiem
vecākiem.

rentgena aparāti – Ls 260 000,00.
Iet uz beigām slimnīcas elektrotīklu renovācija, tiks nomainīti 14 lifti.
2010. gadā zobārstniecības
poliklīnika par maksas pakalpojumiem iegādājās šādas iekārtas:

2 autoklāvus – Ls 6000,
62 zobārstniecības uzgaļus –
Ls 18500,
24 aparātus instrumentu un
zobārstniecības uzgaļu dezinfekcijai – Ls 2880,
ortopantomogrāfu –
Ls 17000.

Minskā (Baltkrievija) ortodontijas specializācijas kursos sagatavots pilsētai un Latgalei ļoti nepieciešamais ārsts-ortodonts.
Uzstādītas četras lampas virs
ārstu darba vietām – Ls 3000.
Tika veikts plānveida proﬁlaktiskais darbs ar bērniem līdz

18 gadu vecumam. Šim nolūkam Norēķinu centrs piešķīra Ls
432 240.
30 Daugavpils mediķi stažējas labākajās Sanktpēterburgas
klīnikās.
Multihallē darbu sācis Sporta medicīnas centrs.

Starptautiskajās
olimpiādēs
pilsētas skolu skolēni ieguva 4
godalgotas vietas: krievu valodas
un literatūras olimpiādē – 2 godalgotas vietas un poļu valodā – 2
godalgotas vietas.
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 2010. gadā atkal saņēma
Draudzīgā aicinājuma balvu.
2009. – 2010. g. Daugavpils
IP piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Kopā bija iesaistīju-

šies 1067 Daugavpils pilsētas pedagogi. Izmaksāto mērķstipendiju summa līdz 2010. gada decembrim sastādīja Ls 428 300,00.
Liela vērība pievērsta izglītības
iestāžu ēku modernizācijai. ERAF
līdzﬁnansētā projekta „Daugavpils
pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides
attīstībai” ietvaros notiks darbi 18
Daugavpils skolās. Projekta kopējais ﬁnansējums līdz 2012. gadam

ir Ls 11 190 000, no tiem ERAF
līdzﬁnansējums 85%, valsts līdzﬁnansējums 4,5%, Daugavpils pilsētas domes līdzﬁnansējums 10,5%
ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros 7 Daugavpils skolās tika renovēti un aprīkoti 28 bioloģijas, ﬁzikas, ķīmijas un matemātikas kabineti. Projekta kopējās izmaksas ir
688744 lati, no tiem ERAF līdzﬁnansējums 85%, valsts līdzﬁnansē-

jums 4,5%, Daugavpils pilsētas domes līdzﬁnansējums 10,5%.
2010. gada nogalē pabeigts
KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
ēkās”, kura ietvaros notika ēku ārsienu, jumta un bēniņu siltināšanas darbi, kā arī logu un ārdurvju nomaiņa 9., 14., 17. un 18.
pirmsskolas izglītības iestādē. Projekta izmaksas ir Ls 600 000, no
tiem pašvaldības ﬁnansējums ir Ls
90 000, KPFI – Ls 510 000.

MEDICĪNA
DAUGAVPILS MEDICĪNAS
IESTĀDES IEGUVA JAUNAS
TELPAS UN IEKĀRTAS
Veicot Eiropas reģionālās attīstības fonda realizāciju 2010. gadā
no kopējās projekta „Stacionārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un
paaugstinot izmaksu efektivitāti”
summas Ls 6 474 494,00 tika apgūti Ls 5 070 114,00, kas ir 78,3%.
Ir nodota ekspluatācijā dzemdību nodaļa ar 50 gultām – izmaksas Ls 1 541 358,65, 9 operāciju
zāles – izmaksas Ls 1 508 444,04.
Iegādāta aparatūra: radioterapijas simulācijas komplekss par
Ls 1 208 159,00, „Duplex” sonogrāfs par Ls 99 997,70. Notika operāciju bloka pilnīga rekonstrukcija.
Jau 2011. gada sākumā tiks
iegādāti 2 mūsdienīgi operāciju
galdi – Ls 50 000,00 un 2 digitālie

IZGLĪTĪBA
EIROPAS INVESTĪCIJAS
DAUGAVPILS SKOLĀM
Izglītības iestāžu tīkls ir mainījies. Uzsākot mācību gadu, pilsētā ir 19 vispārizglītojošās iestādes. Turpinās darboties viena ārpusskolas iestāde – Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”.
Skolu tīkla optimizācijas ietvaros notikusi 5. pamatskolas pievienošana Centra ģimnāzijai, 7. pamatskolas pievienošana 16. vidusskolai un 8. pamatskolas pievienošana J. Raiņa 6. vidusskolai.
Kvalitātes rādītājs ir centralizētajos eksāmenos gūtie rezultāti: ABC līmenis ir 70,37%, kas ir
augstāks rezultāts nekā iepriekšējā
mācību gadā.
Pilsētas skolēni 2010. gadā 19
mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, divās starptautiskajās olimpiādēs, 13 valsts olimpiādēs skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas.
Vislabākie rezultāti bija matemātikas olimpiādē: 6 godalgotas vietas, bioloģijas olimpiādē – 4 godalgotas vietas, informātikas olimpiādē – 3 godalgotas vietas un
franču valodas olimpiādē – 3 godalgotas vietas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2010. g.
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2010. gadā tika pabeigts 24.
pirmsskolas iestādes rekonstrukcijas projekts, kura ﬁnansēšanai
no valsts budžeta tika izlietoti Ls
22 703.
Ceturtā daļa – 2454 audzēkņu – no Daugavpils skolēniem apmeklē Bērnu un jauniešu centru
„Jaunība”. Programmās iesaistās
gan talantīgie bērni un jaunieši,
gan bērni ar īpašām vajadzībām –
174. Šajā mācību gadā BJC ”Jaunība” realizē 6 veidu programmas, piedāvā 142 pulciņu grupas.
Šajā vasarā notika viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem – X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki, kuros Daugavpili pārstāvēja 704 dalībnieki
no pilsētas skolām, BJC ”Jaunība”
un arodvidusskolām. Mūsu skolēni
piedalījās koncertos, deju uzvedumos, modes šovos, izstādēs, meistardarbnīcās un gājienā.
2010. gadā turpinājās iesāktās
sociālā atbalsta programmas:
 ēdināšanas dotēšana maznodrošināto un sociālā riska ģimeņu un speciālo izglītības iestāžu bērniem;
 daļēja sociālo pedagogu
likmju ﬁnansēšana;

 skolēniem drošas vides nodrošināšana;
 no 01.09.2008. tiek nodrošināta valsts apmaksāta 1. klašu
skolēnu ēdināšanas programma;
 bezmaksas peldētapmācība
1.–6. klašu skolēniem.
Skolas veiksmīgi strādā pie
papildus ﬁnansējuma piesaistes,
iesaistoties dažādos projektos, kas
ļauj pilnveidoties pašiem pedagogiem un gūt jaunu pieredzi viņu
audzēkņiem.

Latgales Centrālās bibliotēkas
ASV Informācijas centram nosvinēta 5 gadu jubileja. Ieviests jauns
pakalpojums – bezmaksas datoru
apguves kursi Latgales Centrālās
bibliotēkas lasītājiem-senioriem.
No 2010. gada maija Latgales Centrālā bibliotēka sāka veidot
un izsniegt lasītājiem jaunās lasītāja kartes, kas ir derīgas ne tikai
Centrālajā bibliotēkā, bet arī visās
ﬁliālbibliotēkās.

BIBLIOTĒKAS KĻUVA
PIEEJAMĀKAS
Realizējot Daugavpils publisko
bibliotēku tīkla optimizāciju, 2010.
gadā dažu iemeslu dēļ tika slēgta
LCB ﬁliāle – Ezeru bibliotēka Forštatē un uz šīs bibliotēkas bāzes 2011.
gadā paredzēts atvērt jaunu bibliotēku perspektīvā pilsētas mikrorajonā Ruģeļi, tādējādi nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību
ne tikai šī mikrorajona, bet arī Čerepova mikrorajona iedzīvotājiem.
2010. gadā tika atrasts veiksmīgs risinājums LCB ﬁliāles – Pārdaugavas bibliotēkas pārcelšanai
jaunajās telpās – J. Raiņa 6. vsk.
1. stāvā.

MŪSU MIHAILS PUPIŅŠ IR
“LATVIJAS LEPNUMS 2010”
Latgales Zoodārzs aktīvi strādā pie papildus līdzekļu piesaistīšanas darbam dabas aizsardzības jomā, pētniecībai rakstot projektus, veiksmīgi tos aizstāvot. Tā
Zoodārzs gūst papildus ﬁnansējumu 772 400 eiro apmērā projektam „Reto rāpuļu un abinieku
aizsardzība Latvijā” darbam dabas aizsardzības jomā, pētniecībai.
Aizvadītais gads bija iezīmīgs
ar to, ka Zoodārza vadītājam Mihailam Pupiņam tika piešķirta
balva “Latvijas lepnums 2010”
par darbu dabas aizsardzībā un
sabiedrības izglītošanā.

Artjoms Žerebkovs 2010. gadā veiksmīgi nostartēja Eiropas
U-17 čempionātā svarcelšanā –
izcīnīta otrā vieta. Artjoms godam
pārstāvēja Latviju arī pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs, kur
prata iegūt ceturto vietu.
Peldētājs Pāvels Vilcāns, vieglatlēts Dmitrijs Jurkevičs, cīkstoņi

Karolīna Tjapko, Imants Lagodskis, Aleksandrs Pomjalovs, Irina
Petrova, Ivans Kolosovs, Česlavs
Beštins, Ņikita Masjuks, Aleksandrs Jurķāns, svarcēlāji Mihails
Semjonovs, Vadims Sļesarjovs,
Marks Jakovļevs, vieglatlēti Andrejs Domaņins, Maksims Tkačovs, biatlonisti Georgijs Osipovs,

Anastasija Sardiko, šāvēji Sergejs
Snežkovs, Arta Vagale – tie ir tikai daži sportisti, kuri 2010. gadā
tika Latvijas izlases sastāvā startam pasaules un Eiropas čempionātos.
Pilsētas godu spodrinājuši
mūsu veterāni. Biatlonists Staņislavs Monskis izcīnīja divas zelta

DARBS AR JAUNATNI
Jaunatnes lietu nodaļa ne tikai atbalsta citu organizāciju pasākumus, bet pati iniciē un organizē pilsētas mēroga pasākumus, kas
apvieno jauniešus, piedāvā iespēju
lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
2010. gadā skeitparkā notika
„Avantis” ekstrēmās tūres posms,
kas pulcēja dalībniekus arī no Rēzeknes, Līvāniem, Krāslavas un citām pilsētām, tika organizēti vairāki pasākumi ielu kultūras cienītājiem – „Urbanstyle” notiek jau 3
gadus un pulcē ļoti lielu dalībnieku un skatītāju skaitu.
Cits Jaunatnes lietu nodaļas
darbības virziens ir bērnu vasaras
nometņu organizēšana. Daugavpils pašvaldībā ir vislielākais vasa-

ras nometņu skaits Latvijā. Jaunatnes lietu nodaļa organizē visu veidu dienas un diennakts nometnes
– mācību, atpūtas, kristīgās, bērnu-invalīdu, sporta, makšķernieku,
darba, militāri-patriotiskās, ekstremālās, skautu un gaidu, NVO nometnes, utt.
2010. gadā strādāja 50 nometnes, kur atpūtās 1600 bērnu, pašvaldības ﬁnansējums – Ls 42 000.
Vēl viens no Jaunatnes nodaļas darbības virziens – jauniešu iekārtošana darbā vasaras mēnešos.
2010. gadā vasarā darbos tika iekārtoti 757 bērni un jaunieši, kā
arī 19 darbu organizatori skolās.
Finansējums jauniešu algām no
pašvaldības – Ls 61 564.

SPORTS
Virkne pilsētas vadošo sportistu lika par sevi runāt Eiropas un
pasaules mērogā, bet daudzi kārtējo reizi pierādīja savu pārākumu
Latvijas čempionātos visdažādākajos sporta veidos.
Visaugstvērtīgāko
panākumu sasniedza cīkstone Anastasija
Grigorjeva. Viņai Eiropas junioru
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bronza, kā arī pirmo reizi pieteica
sevi pieaugušo čempionātā – izcīnīta zelta medaļa.
Savu vārdu vēstures grāmatās ierakstījis spīdvejists Maksims
Bogdanovs, kurš kļuvis par pirmo
latvieti, kas jebkad ticis pie medaļas pasaules junioru čempionātā.
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un vienu sudraba medaļu pirmajās veterānu ziemas spēlēs biatlonā, bet Anatolijs Levša šajās sacensībās ieguva vienu zelta, vienu
sudraba medaļu. Daugavpils svarcēlājs Valērijs Petrovs ieguva zelta medaļu Eiropas čempionātā
pauerliftingā, bija otrais pasaules
mēroga mačos. Atsevišķi vērts izcelt arī Viktoru Ļeščovu. Viņš kļuva par pasaules čempionu orientēšanās sportā.
Komandu sporta veidos pie
Latvijas čempionāta bronzas medaļas tika „Daugavpils Universitātes” volejbolisti un „Latgales”

hokejisti Latvijas atklātā hokeja čempionāta pamatturnīrā. Soli no godalgoto trijnieka bija futbola klubs „Daugava” un spīdveja
klubs „Lokomotīve”, savukārt sieviešu basketbola komanda „DU”
sasniedza augstāko Daugavpils
basketbola pakāpienu – piekto
vietu Latvijas Sieviešu basketbola līgā.
SACENSĪBAS
Starptautiskais Purvinsku piemiņas turnīrs boksā, Henrika Silova kauss augstlēkšanā, notika sacensības peldēšanā, volejbolā,

futbolā, grieķu-romiešu cīņā un
citos sporta veidos. Ar Daugavpils Sporta pārvaldes atbalstu norisinājās kārtējais „Nordea” Daugavpils maratons, Jaungada skrējiens, sacensības distanču slēpošanā, orientēšanās sportā, kā arī
rīkoti pilsētas čempionāti hokejā,
basketbolā, futzālā, futbolā, volejbolā, pirmais Daugavpils pilsētas
ﬂorbola čempionāts.
Divas reizes notika populārs
sporta pasākums „Ģimenes jautrās stafetes”.
Atjaunota tradīcija rīkot pasākumu „Sporta laureāts”.

KULTŪRA

No 4. līdz 6. jūnijam Daugavpils svinēja savu 735. dzimšanas dienu. 4. jūnijā svētki sākās
ar Daugavpils pilsētas domes svinīgo sanāksmi, kurā godināja daugavpiliešus piešķirot titulu „Goda
Daugavpilietis” ievērojamiem pilsētas iedzīvotājiem.
5. jūnijā pilsētā un Stropu estrādē notika Latgales Dziesmu
svētki – apritēja 70 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem Latgalē un pēdējiem brīvajā Latvijā, kas
notika Stropu estrādē 1940. ga-

dā. Daugavpilī pulcējās 97 kori no
Latgales, Vidzemes un Rīgas. Koru programmu kuplināja dejotāji,
pūtēju orķestri, folkloras ansambļi, solisti un mūziķi, tostarp maestro Raimonds Pauls un godājamie Latvijas Dziesmu svētku virsdiriģenti. Svētku dalībniekus ar savu klātbūtni pagodināja Valsts prezidents Valdis Zatlers, Lilita Zatleres kundze, Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis.
Februārī Daugavpilī notika
masku tradīciju festivāls, kurā pie-

dalījās 24 kolektīvi no Latvijas,
Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas.
Pirmo reizi Daugavpils muzejā 15. maijā tika rīkota Starptautiskā ģimenes diena, kuras laikā tika piedāvāts muzeja bezmaksas
apmeklējums visai ģimenei.
Tika atklāts Māla mākslas
centrs. Centrs tika izveidots renovētajā keramikas darbnīcas ēkā
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes un Utenas Novadpētniecības muzeja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība” ietvaros.
15. maija vakarā, kad parasti muzejā valda miers un klusums,
Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzeja durvis tika vērtas
vaļā visiem interesentiem, jo sākās Starptautiska akcija „Muzeju
nakts 2010”. Ceļojums pa muzeju
spoka pavadībā, konkursi, spēles,
loterijas noritēja ar moto ”Par tīru
pasauli!” Muzeja aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 3 tūkstoši apmeklētāju.
3. jūlijā projekta „Pārrobežu
teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu
vadības efektivitāti” ietvaros Latvijā un Lietuvā atjaunotajā Kultūras
pilī notika IV Starptautiskais bērnu
un jauniešu cirka mākslas festivāls
„PARAD ALLE”.
No 14. septembra līdz 25.
septembrim Daugavpilī norisinājās tradicionālais Starptautiskais
plenērs „Marks Rotko 2010 ”, kuru jau sesto reizi organizēja Daugavpils pilsētas domes Kultūras
pārvalde. Plenērs ir divu nedēļu
intensīvs radošs darbs, pieredzes
apmaiņa, diskusijas, kad mākslinieki atrauti no ikdienas dzīves var
nodoties radošajam procesam. Ar
katru gadu palielinās plenēra potenciāls, un līdz ar to paplašinās tā
ģeogrāﬁskās robežas, ļaujot pieaicināt un uzņemt māksliniekus ne
tikai no Latvijas, bet arī no visas
Eiropas. Plenērs pulcēja 14 dalībniekus no 11 Eiropas valstīm:
Lielbritānijas, Baltkrievijas, Īrijas,
Beļģijas, Itālijas, Francijas, Nīderlandes, Dānijas, Ukrainas, Lietuvas un Latvijas.
17. septembrī notika renovētā Vienības nama svinīgā ceremonija. Vienības nams ir viens no izcilākajiem sava laikmeta arhitektūras pieminekļiem Latvijā, tā pamatakmens likts 1936. gada 15.

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2010. g.

maijā, bet ēka iesvētīta un atklāta
1937. gada 19. decembrī. Šodien
tajā darbojas galvenās Daugavpils
kultūras iestādes: Latviešu kultūras centrs, Latgales Centrālā bibliotēka un Valsts Daugavpils teātris. Kopš 2005. gada notiek Vienības nama interjera atjaunošana. 2009.–2010. gadā Daugavpils
pilsētas dome īstenoja renovācijas projektu „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – Vienības

nama atjaunošana” ERAF programmas ietvaros, līdz ar ko ēka ieguvusi jaunu un renovētu izskatu.
Atklāšanas ceremonijas laikā notika fotopārskata „Vienības nams
vakar un šodien” izstādes atklāšana Latgales Centrālajā bibliotēkā, koku stādīšana, akcija: „Vienības nams Vienības laukumā”,
kuras laikā cilvēki sadevās rokās
un devās apkārt Vienības namam.
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2011. gada pasākumu plāns Daugavpilī
DATUMS

05.02.
11.02. – 13.02.
12.02.
12.02.
18.02.
25.02. – 27.02.
26.02.

PASĀKUMS
FEBRUĀRIS
Koncerts St. Brokam – 85
Starptautiskais veterānu “Daugavpils kauss” hokejā
Kontaktcīņu turnīrs “Musaši”
Mūsdienu deju asociācijas “Daugavpils kauss 2011”
Meteņdienas koncerts
Starptautiskais turnīrs volejbolā 1995. g. dz. jauniešiem
Starptautiskais turnīrs sambo cīņā jauniešiem
(1995.–1996. g. dz.)

MARTS
Folkloras svētki “Plašā Masļeņica”
Estrādes dziesmu izpildītāju atlases konkurss
TMA “Rakari” Jāzepa dienas koncertā
19.03.
Ģimenes jautrās stafetes (I posms)
19.03.
24.03. – 26.03. Starptautiskais Dvinska turnīrs paukošanā
26.03. – 28.03. Mihoelsa dienas Daugavpilī
“Sniegpulkstenis 2011” (futbols)
Marts
05.03.

02.04.
10.04.
12.04. – 15.04.
15.04. – 16.04.
19.04.
24.04.
27.04. – 29.04.
30.04.
30.04. – 01.05.
30.04. – 01.05.
Aprīlis
25.04.
Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis

APRĪLIS
Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Konkursa “Maza
cilvēka grāmata” un zīmējumu konkursa “Ilustrējam
Zentas Ērgles grāmatas” noslēguma pasākums
“Daugavpils kauss” ﬂorbolā
Festivāls „Viva la musica”
Latvijas meistarsacīkstes junioriem brīvā cīņā un
grieķu-romiešu cīņā
Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu.
Raimonda Paula dziedāšanas svētki
Daugavpils pilsētas čempionāts akvatlonā
Džeza mūzikas festivāls “Jazz Joy Spring”
X Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu Koru festivāls
Daugavpils kauss šaušanā
III Starptautiskais F. Vilcāna piemiņas turnīrs volejbolā
Koncerts Lieldienu klusajā nedēļā
Otrās Lieldienas Vienības laukumā
Mākslas dienas Daugavpilī.
Daugavpils keramiķu darbu izstāde Podnieku dienu
Latgalē ietvaros
“Dautkom kauss 2011” peldēšanā
Maizeļa piemiņas kauss volejbolā
BJSS meistarsacīkstes brīvā cīņā kadetiem
“Sniegpulkstenis 2011” (futbols)

MAIJS
01.05. – 03.05. V Starptautiskais festivāls “Poļu folklora Latgalē”
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
04.05.
pasludināšanas svinību pasākums
JK “Daugava” 55 gadu jubilejas koncerts
04.05.
05.05. – 25.06. Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas darbi
06.05. – 08.05. L. un A. Purvinsku piemiņas kausa boksā izcīņa
Koncerts “Mātes dienā”
08.05.
Koncerts “Draugu lokā”
14.05.
Ģimenes jautrās stafetes (II posms)
14.05.
21.05. – 22.05. “Čempionu kauss – 2011” novusā
24.05. – 29.05. Slāvu kultūras dienas Daugavpilī
Multimēdiju resursa “Dziesmotā Latgale” prezentācija
26.05.
Daugavpils čempionāts svarcelšanā
Maijs

04.06. – 05.06.
05.06. – 06.06.
10.06. – 12.06.
11.06. – 12.06.
11.06. – 13.06.
12.06.
15.06. – 16.06.
18.06.
22.06.
Jūnijs
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JŪNIJS
Latvijas čempionāts paukošanā
Spēkavīru sacensības smagatlētikā
Pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils”
Daugavpils čempionāts šaušanā
Daugavpils čempionāts orientēšanās sportā
Baltijas un LR čempionāts duatlonā
Daugavpils čempionāts vieglatlētikā
Daugavpils čempionāts pludmales volejbolā
Ielīgošana Vienības laukumā
“Swordplay and archery tournament of Latgale 2011”
(paukošana, kendo, loku šaušana)

DATUMS

PASĀKUMS

02.07.
02.07.
10.07.
16.07., 30.07.
Jūlijs
Jūlijs

JŪLIJS
Daugavpils čempionāts pludmales volejbolā
Spīdvejs – kvaliﬁkācija un Grand Prix 2012 (ﬁnāls 1)
Maratons – Pasaules kausa etaps
Daugavpils čempionāts pludmales volejbolā
“Ghetto Basket” turnīrs basketbolā
DBJSS kauss tenisā

04.08. – 22.09.
19.08.
Augusts
Augusts
Augusts
Augusts

AUGUSTS
Inese Jakobi “Logi”. Mākslas objekti
Folkloras svētki “Medovij Spas”
Labdarības akcija-festivāls “Laimīgā ģimene”
Daugavpils 7. Starptautiskais maratons
Daugavpils atklātais čempionāts vieglatlētikā
Starptautiskās sacensības izpletņlēkšanā

SEPTEMBRIS
Dzejas dienas Daugavpilī un novadā
Ģimenes jautrās stafetes
Starptautiskais mākslinieku plenērs
14.09. – 25.09.
“Marks Rotko 2011”
Pilsētas sporta meistaru piemiņas turnīrs
23.09. – 24.09.
grieķu-romiešu cīņā
LKC kolektīvu darba sezonas atklāšana.
24.09.
Miķeļdienas tirgus Vienības laukumā
Starptautiskā plenēra “Marks Rotko 2011”
25.09.
noslēgums
Daugavpils kamerorķestra dzimšanas dienas koncerts
28.09.
II Sociālais forums “Alternatīvo sociālo pakalpojumu
Septembris
attīstība Daugavpilī”
Septembris
10.09.

OKTOBRIS
Skrējiens “Stropi 2011”
Simfoniskās un kora mūzikas koncerts
19.10.
J. Ivanovam – 105
XII Starptautiskais akordeonistu festivāls un
26.10. – 29.10.
VII V. Hodukina Jauno akordeonistu konkurss
Bērnu bibliotēkai “Zīlīte” – 60
28.10.
II “Tautas daiļrades sociālais festivāls”
Oktobris
“Daugavpils kendo kauss”
Oktobris
“Zelta rudens 2011” (futbols)
Oktobris
08.10.

04.11.
10.11.
11.11.
16.11. – 18.11.
Novembris
18.11. – 19.11.
18.11. – 20.11.

NOVEMBRIS
Mākslinieces Valdas Mežbārdes personālizstāde “Mala”
“Sanākat Mārtiņbērni...”
Tautas sadziedāšanās svētki
Lāčplēša dienas pasākumi “Iededzies Latvijā”
Latvijas Republikas proklamēšanas
93. gadadienas pasākumi
Pasākums “Pie atmiņu ugunskura sildoties”.
Tikšanās ar Goda daugavpiliešiem
“Daugavpils kauss” brīvā cīņā veltīts
Latvijas neatkarības dienai
DBJSS atklātais čempionāts svarcelšanā un
V. Petrova kauss
Latvijas kauss paukošanā
H. Silova turnīrs augstlēkšanā

19.11. – 20.11.
26.11. – 27.11.
Novembris –
Labdarības akciju organizēšana Ziemassvētkiem
decembris
A. Marcinkeviča ceļojošā kausa peldēšanā izcīņa
Novembris

22.12.
Decembris
Decembris
Adventes
otrā nedēļa
26.12.
28.12.
Decembris
31.12.

DECEMBRIS
Ziemassvētku koncerts kamermūzikas noskaņā
Ziemassvētku pasākumi bērniem
un pieaugušajiem
Adventes pasākumu cikls
Pilsētas egles iededzināšana
Otrie Ziemassvētki Vienības laukumā
LKC kolektīvu koncerts
Purenes piemiņas kauss volejbolā
Jaungada skrējiens

www.daugavpils.lv

