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Sākoties 2009. gadam,
Daugavpils saskārās ar sa-
režģītu situāciju, kuru at-
nesa pasaules ekonomiskā
krīze. Nepieciešamība eko-
nomēt, samazinot izdevu-
mus, kļuva par realitāti vi-
siem: valstij, pašvaldībām,
firmām un uzņēmumiem,
katrai ģimenei.

Straujā Daugavpils at-
tīstība, pilsētas infrastruk-
tūras modernizācija, uzņē-
mumu ekonomisko rādītā-
ju uzlabošanās sastapās ar
nopietniem finansiāliem
šķēršļiem.

Ar lielām problēmām
saskārās arī visas ražotnes,
visas uzņēmējdarbības no-
zares. Pirmo reizi pēc dau-
dziem gadiem sāka pieaugt
bezdarbs. Šajos sarežģīta-
jos apstākļos uz pašvaldī-
bas pleciem gulst milzīga
atbildība par pilsētas saim-
niecības saglabāšanu un
tās normālu funkcionēša-
nu, kvalitatīvu pakalpoju-
mu sniegšanu iedzīvotā-
jiem. Pašvaldības vadība
uzskata šo uzdevumu par
smagu, bet izpildāmu. Par
to, kā un par kādiem līdzek-
ļiem mēs dzīvosim 2009. ga-
dā, par ekonomijas režīmu
pašvaldībā, par tālākās at-
tīstības iespējām pilsētā
vēstīs šis “Daugavpils ziņu”
izlaidums.
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Daugavpils mērs: pilsētai jāsaglabā sasniegtais!
RITA STRODE bieži atkārto
saviem padotajiem:
“Ja no žēlošanās un sūdzībām
par krīzi kļūtu vairāk naudas
pilsētas budžetā, es personīgi
“pieraudātu” pāris miljonus
latu. Ne sūkstīties vajag, bet
strādāt katru dienu, saspringti,
domājot un analizējot, pieņe-
mot drosmīgus lēmumus un
stingri kontrolējot situāciju!”

– Strodes kundze, cik sarežģīta
Daugavpilij būs 2009. gada budžeta
izpilde?

– Neslēpšu, sarežģīta. Pilsētas
2009. gada budžeta samazinājums par
11 milj. latu – tā ir valdības stingra
prasība. Tā samazināja pašvaldības ie-
ņēmumus no galvenā avota – iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa, kā arī mērķ-
dotācijas Latvijas pašvaldībām savu
pamatfunkciju veikšanai.

Šī gada budžeta trīs prioritātes–
pārvaldes izdevumu samazināšana,
finansējuma palielināšana sociālās
palīdzības programmām un līdzfinan-
sējuma nodrošināšana ES un valsts
atbalstītiem projektiem dažādās pil-
sētas attīstības jomās. Kā mūs, tā arī
citas pašvaldības pastāvīgi kontrolēs,
jo Latvijai iedalītie Starptautiskā Va-
lūtas Fonda līdzekļi ir ar ļoti sting-
riem nosacījumiem un tie jātērē atbil-
stoši noteiktajiem mērķiem.

Tuvākā pārbaude būs jau martā
un tad, iespējams, būs jaunas izmai-
ņas pašvaldības budžetā, varbūt ne
uz labāko pusi. Pārvaldes izdevumu
apjoma samazinājums valsts sektorā
sāpīgs trieciens pašvaldības budže-
tam ir arī tāpēc, ka valsts struktūras
ir stabili un regulāri nodokļu mak-
sātāji valsts un arī pilsētas budžetā.
Samazināts personāls – pilsēta ne-
saņem nodokļus. Uzskatu, ka iedzī-
votājiem jāzina: 2009. gads būs sa-
springts.

– Tik saspringts, ka nāksies at-
teikties no kādu funkciju vai projek-
tu īstenošanas?

– Nekā tamlīdzīga. Visas pašval-
dības funkcijas tiks pildītas, visi pa-
kalpojumi iedzīvotājiem tiks sniegti.
Stāvošus tramvajus, nestrādājošus
bērnudārzus vai tumšas ielas mēs ne-
pieļausim.

Ar tāda apjoma budžetu mēs strā-
dājām pirms 3 gadiem, pilsētas saim-
niecība funkcionēja, attīstījās, kā fi-
nansiālu atbalstu izmantojot, pārsva-
rā pilsētas budžetu. Šobrīd situācija
kardināli pretēja: visi svarīgākie pil-
sētas infrastruktūras attīstības projek-
ti, jaunu objektu būvniecība, skolu ka-
pitālie remonti finansējas no ES struk-
tūrfondiem vai valsts dotācijām. Ne
velti pie tā rūpīgi strādāja Pilsētas at-
tīstības departamenta speciālisti. Re-
zultātā – neviens no projektiem netiks
apturēts vai slēgts, visi būs realizēti.

– Piemēram?
– Uzskaitīšu tikai dažus: ceļu

pārvada būvniecība no Jaunās Foršta-
tes uz Ķīmiķu ciematu, ļoti liels un
nozīmīgs projekts, kas paredz esošo
ielu renovāciju un jaunu būvniecību.
Valsts policijas ēku kompleksa būv-
niecība Cietoksnī – tās ir milzīgas
valsts investīcijas. Pašvaldības uzde-
vums būs sakārtot un rekonstruēt ie-
las un apgaismojuma sistēmu Cie-
tokšņa teritorijā. Fasāžu siltināšana,
jumtu remonti, teritoriju labiekārto-
šana visās pilsētas skolās, skolu no-
drošināšana ar moderniem mācību
kabinetiem. Ūdensvada projekta 2.
kārtas pabeigšana un dokumentācijas
sagatavošana kārtējai ūdensvada un
kanalizācijas tīklu modernizācijas
projekta kārtai. Katlumājas Ķīmiķu
ciematā rekonstrukcija un pāreja uz
alternatīvu kurināmā veidu, koģene-

rācijas iekārtu uzstādīšana un elek-
troenerģijas ražošana siltumstacijā
Nr. 2. Šo sarakstu var turpināt ar vai-
rākiem citiem pilsētai svarīgiem pro-
jektiem. Mani priecē tas, ka šāds būv-
niecības darbu apjoms 2009. gadā no-
drošinās darbu mūsu celtniekiem, ne-
ļaus iznīkt celtniecības nozarei.

– Bezdarba līmeņa palielināša-
nos tomēr neizdosies izbēgt…

– Diemžēl, tā ir. Tāpēc vienīgā jo-
ma, kur nav finanšu samazinājuma,
tieši otrādi, pieaugums par 800 tūkst.
latu, ir sociālā joma. Mēs nevaram stā-
vēt malā un noraudzīties uz pilsētnie-
ku problēmām, esam gatavi sniegt
reālu un iedarbīgu palīdzību tiem, ku-
riem tā visvairāk nepieciešama.

– Kura no pilsētas problēmām
šobrīd ir visaktuālākā?

– Samaksa par siltumenerģijas
piegādi. Ja mūsu Siltumtīkli nesa-
ņems samaksu par piegādāto siltumu,
tad nespēs norēķināties ar “Latvijas
gāzi”, bet monopolistam, kā esam pār-
liecinājušies vairākkārt, saruna īsa:
pārtraukt gāzes piegādi. Uz nesamak-
sāto rēķinu krīzi cer bezatbildīgi cil-
vēki, kuri mudina iedzīvotājus kā pro-
testu izmantot rēķinu nemaksāšanu,
kas novedīs pie katastrofas. Mēs visi
kopā nedrīkstam to pieļaut. Šajā grū-
tajā situācijā Daugavpilī jāsaglabā tas,
ko esam sasnieguši pēdējos gados,
krājot spēkus tālākai attīstībai. n
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2009. GADA BUDŽETS: ekonomēt, bet ar prātu
Latvijas valsts 2009. gada
budžetu Saeimas deputāti
pieņēma ar lielām mokām,
ekonomiskās krīzes un emo-
cionālas nestabilitātes ap-
stākļos. Svarīgākais doku-
ments, kas reglamentē dzīvi
valstī, izrādījās ne tikai ap-
cirpts, bet radikāli apcirpts.
Neko citu valdība šajos
apstākļos piedāvāt nevarēja.
Pašvaldībām atlika to pieņemt
kā realitāti un vadīties no tā,
kas ir. Par šī gada pašvaldības
budžetu ir saruna ar Dau-
gavpils Domes priekšsēdētājas
vietnieku JĀNI LĀČPLĒSI.

Mūsu pilsētas budžets 2009. ga-
dam samazināts par 11 milj. latu – ie-
ņēmumi sastāda 46, 1 milj. latus, salī-
dzinājumam, 2008. gadā bija 57,1 milj
lati. Ieņēmumu lielākā daļa veidojas
no nodokļu ieņēmumiem, valsts do-
tācijām un ienākumiem no privatizā-
cijas. Domes priekšsēdētājas viet-
nieks Jānis Lāčplēsis, kurš vadīja bu-
džeta izstrādāšanas komisijas darbu,
uzskata, ka to līdzekļu apjoms par ku-
ru izmantošanu lemj pati pašvaldība
būs 27 milj. lati (2008. gadā bija 34
milj. lati).

Šajā gadā ir iespējams nekustamā
īpašuma, azartspēļu nodokļu ieņēmu-
mu samazinājums, bet galvenais – ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmu-
mu samazinājums. Šī nodokļa ieņē-
mumi jau samazinājušies un prognoze
ir 81% no pagājušā gada līmeņa. Bez
tam, pirmo reizi ienākuma nodokli, at-
šķirībā no citiem gadiem, valsts nega-
rantē. Ir iespējamība, ka pilsētas bu-
džets nesaņems aptuveni 6 milj. latu.

Ļoti sāpīgs ir 50% samazinājums
autoceļu fondā. Šogad pilsēta ielu,
trotuāru remontiem saņems tikai 1,4
milj. latu. Neskatoties uz to, ielu re-
monti pilsētā notiks un būs vērojama
diezgan liela rosība. Tas būs pateico-
ties ES finansējumam – būs līdzekļi
ielu un inženiertīklu būvniecībai Cie-
toksnī, sāksies ceļu pārvada būvnie-
cība no Jaunās Forštates uz Ķīmiķu
ciematu. Šis, 24 milj. vērtais projekts
Daugavpilī tiks realizēts pateicoties
pilsētas domes speciālistu un uzņē-
mēju cītīgajam darbam un atbalstam
no Satiksmes ministrijas vadības.

Daugavpils pašvaldības budžeta
izdevumi kapitālajai celtniecībai, re-
montiem, apzaļumošanai, labiekārto-
šanai, pilsētas tīrīšanai un apgaismo-
šanai samazināti, bet pašvaldība ļoti
stingri kontrolēs uzņēmumus- pakal-
pojumu sniedzējus.

Sniegto pakalpojumu kvalitātei,
arī ekonomijas apstākļos, jābūt augs-
tā līmenī.

2009. gada budžetā par 15% sa-
mazināts atlīdzības fonds pašvaldības
uzņēmumos un iestādēs. Darba algas
fonda samazināšana pamatā notiek
uz piemaksu, prēmiju un amatu ap-
vienošanas apmaksas rēķina. Strād-
niekiem, kuri nodarbināti ražošanā
algas netiks samazinātas. Atlīdzības
fonda samazinājumu nosaka likums,
kas ierobežo budžeta iestāžu darbi-
nieku algas.

Īpaši jāuzsver, ka pedagogu, poli-
cistu un mediķu algas nav saistītas ar
pilsētas budžetu, viņiem maksā valsts.
Neskatoties uz to, ka valsts budžetā
nav piešķirti līdzekļi pirmsskolas iz-
glītības iestāžu pedagogu (bērnudārzu
audzinātāju) darba algu palielinājuma
kompensācijai (t. sk. Daugavpilī 1.3
milj. LVL), Daugavpils ir gandrīz vie-
nīgā pašvaldība Latvijā, kas kompen-
sē to no saviem budžeta līdzekļiem.

Tomēr, Izglītības pārvalde spēs
turpināt skolu remontus. Šo projektu
realizācijai plānots piesaistīt apmē-
ram 10 milj. latus no ES fondiem.

Uz samazinājumu un stingrās
ekonomijas fona visai labi izskatās so-

ciālā joma: visas sociālās programmas
pilsētā tiks finansētas pilnā apjomā.
Iespējams, tiks piesaistīti arī papildus
līdzekļi palīdzības nodrošināšanai
trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Jānis Lāčplēsis uzskata, ka 2009.
gada Daugavpils budžets neizsauc lie-
lu optimismu, bet ir pragmatisks un
krīzes situācijā ļaus pietiekami stabili
uzturēt no pašvaldības budžeta finan-
sējamo pilsētas saimniecību, nodro-
šināt komunālos pakalpojumus, sa-
biedriskā transporta darbu, medicī-
nas un izglītības iestāžu darbību.
Daugavpils 2009. gada budžets ļaus
realizēt arī jaunus projektus, kas dos
iespējas pilsētas tālākai attīstībai un
infrastruktūras modernizācijai. n
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Domes izpilddirektors Arvīds KUCINS:
“Dzīvojam atbilstoši līdzekļiem”

Galvenā atšķirība, strādājot pie šī
gada budžeta sastādīšanas, bija valdī-
bas prasība samazināt algas pašvaldī-
bas struktūrās sakarā ar ekonomisko
situāciju valstī. Mūsu pašvaldībā, kas
arī agrāk neizcēlās ar lieliem un ne-
pamatotiem tēriņiem un lielām al-
gām, tomēr pieņemts lēmums sama-
zināt daudzas izmaksas. Neiztika bez
štatu samazināšanas. Pilsētas attīstī-
bas departamentā nācās atbrīvot trīs
darbiniekus, Būvvaldē – divus, Komu-
nālās saimniecības nodaļā un Dzimt-
sarakstu nodaļā pa vienam darbinie-
kam. Iespējams, štatu samazināšana
skars arī citas pašvaldības iestādes.

Domes darbiniekiem no jaunā ga-
da ierobežots telefona sarunu limits pa
mobilajiem un stacionārajiem telefo-
niem. Vēl ekonomiskāka pieeja ir at-
tiecībā uz komandējumiem. Pašvaldī-
bas darbinieki dosies komandējumos
tikai ārkārtas gadījumos, kad no brau-
ciena nedrīkst atteikties, jo var ciest
projektu realizācija vai pilsētas tēls.

Ekonomija attiecas gandrīz uz vi-
sām dzīves jomām. Ar nožēlu jāsaka,
ka arī pilsētas svētkus šogad nāksies
rīkot stingras ekonomijas režīmā, ne-
aicināsim ciemos Daugavpils sadrau-
dzības pilsētu delegācijas. Ceru, ka
mūsu draugi no sadraudzības pilsē-
tām sapratīs izveidojušos situāciju.

2009. gadā Domes telpās un citās
pašvaldības iestādēs netiek plānoti
remonti, jaunu mēbeļu un datorteh-
nikas iegāde. Domes tehniskajām va-
jadzībām un Dzimtsarakstu nodaļas,
Būvvaldes, Kultūras pārvaldes telpu
uzturēšanai, ieskaitot darba algas tiks
tērēti 1, 8 milj. lati. Salīdzinot ar pa-
gājušo gadu ieekonomēti tiks 700
tūkst. lati. 2008. gadā šie tēriņi bija 2,5
milj. lati.

Šogad pašvaldības iestāžu un uz-
ņēmumu darbinieki nesaņems prēmi-
jas un piemaksas. Rūpīgi tiks vērtēti
darāmie darbi uzņēmumos, kurus fi-
nansē pašvaldība. Pasūtījumu būs
mazāk un darbu veicēji saņems ma-

zāk naudas. Īpaši sāpīgi tas būs uz-
ņēmumam “Labiekārtošana”. Pilsē-
tas apzaļumošanas darbiem šogad
plānots tērēt krietni mazāk līdzekļu,
tāpēc uzņēmumam, kur strādā vairāk
kā 100 darbinieki nāksies meklēt ci-
tus pasūtītājus. Bez tam, pašvaldība
jau ieviesusi ekonomijas režīmu pil-
sētas apgaismošanā. Dažas ielas tiek
apgaismotas daļēji, bet pilnīgi tumšu
ielu pilsētā nav un nebūs. Mazāk lī-
dzekļu paredzēts pilsētas tīrīšanai un
atkritumu izvešanai. Pieļauju, ka ma-
zajās ielās sniegu tīrīs reizi dienā, bet
galvenās maģistrāles, tramvaju un
autobusu pieturas tiks tīrītas ierastajā
režīmā.

Protams, pašvaldība ir spiesta
ieviest stingru ekonomiju, taupīt kat-
ru santīmu sakarā ar smago ekono-
misko situāciju visā valstī. Pagaidām
mums nav citas izejas, jābruņojas ar
pacietību un jānodzīvo šis gads atbils-
toši esošajiem līdzekļiem, bet nezau-
dējot ticību labajam. n
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Parāds nav brālis
Sarežģītā ekonomiskā situācija
valstī dod pamatu pašvaldības
finansiālās politikas kritikai.
Tas būtu pieņemami, ja kritika
pamatota, bet argumenti godīgi.
Bet tā nav, tā vietā ir nepama-
toti argumenti, melīgi skaitļi,
iedzīvotāju mērķtiecīga biedē-
šana ar Daugavpils bankrotu.
Zāles pret šo sērgu ir vienas –
vērsties pie kompetentiem
speciālistiem, kuri apzinās
atbildību par savu darbu un
vārdiem. Viens no tādiem
speciālistiem ir Domes
Finanšu nodaļas vadītāja
EDĪTE UPENIECE.

– Upenieces kundze, kā tiek
veidota kredītpolitika, kādi ir iero-
bežojumi pašvaldībai no valsts pu-
ses?

– Pašvaldībām mūsu valstī ir
diezgan ierobežotas finansiālās iespē-
jas, tāpēc lielus investīciju projektus
par saviem līdzekļiem pašvaldības ne-
spēj realizēt un ņem kredītus. Tā ir
pasaules prakse, Latvija nav izņē-
mums. Mūsu valsts ir noteikusi pie-
ļaujamās robežas: ilgtermiņa saistību
summa gadā, uzsveru, gadā nevis ko-
pumā, ir noteikta ne vairāk par 20%
no pašvaldības budžeta nodokļu un
nenodokļu ieņēmumiem.

Uz doto momentu mums saistību
summa ir 15%. Pagājušajā gadā bija
9%. Paredzu jautājumu: jūs gada bei-
gās vairāk kredītus ņēmāt? Nē. Pro-
cents audzis ne tikai tāpēc, ka kredītu
summa pieauga, bet tāpēc, ka budžets
ir samazinājies un mēs skaitām pro-
centus no šī gada budžeta ieņēmumu
daļas, kas kopumā sarukusi par Ls 11
milj.

Pašvaldība uzņemoties kredīt-
saistības seko, lai nepieaugtu papil-
dus slodze pilsētas budžetam. Tāpēc
summas kredītu atmaksām pašvaldī-
bas budžetā tiek paredzētas Ls 2-3
milj. robežās. 2008. gadā pašvaldība
dzēsa kredītus kopā ar procentiem Ls
2 milj. apmērā, 2009. gadā tiks atmak-
sāti Ls 3,2 milj. Arī ekonomiskās
krīzes apstākļos tas ir izpildāms uz-
devums. Piebildīšu, ka agrāk ņemto
kredītu pamatsummas tiek dzēstas
ilgtermiņā, liela daļa no tiem tiks at-
maksāta līdz 2018.-2019. gadam. Pats

“garākais” kredīts – līdz 2032. gadam.
Turpmāko gadu maksājumu summas
kļūs mazākas, kas ļaus ņemt jaunus
kredītus pilsētas attīstībai.

– Un tomēr, Domes vadībai pār-
met izšķērdību.

– Pārmetumiem nav nekāda pa-
mata. Es kā finansists redzu, ka bieži
oponenti izkropļo skaitļus un pa-
sniedz nepareizu informāciju.

Tie, kas šodien mēģina izrādīt
satraukumu, nekritizēja 2001. gada
pašvaldības kredītpolitiku. Bet tad
situācija pilsētā tiešām bija satrauco-
ša, 2003. gada vidū draudēja stabili-
zatora ienākšana Daugavpilī.

To gadu Domes vadība uzņēmās
Ls 11 milj. lielas kredītsaistības pie
budžeta ieņēmumiem Ls 15 milj. Do-
me bija parādā daudziem pašvaldības
uzņēmumiem un uzņēmējiem – paš-
valdība neapmaksāja savu pasūtīju-
mu izpildi. Šodien situācija ir citāda,
bet kritika izskan.

Atgriežoties pie jautājuma, vēlos
uzsvērt, ka pašvaldības aizņēmumi

(kopā ar procentu maksājumiem) līdz
2032. gadam sastāda Ls 38,3 milj. Šī
ir tā summa, kura tiks dzēsta no paš-
valdības budžeta līdzekļiem. Bez tam,
pašvaldība ir sniegusi galvojumus
(kopā ar procentiem) Ls 7,7 milj. ap-
mērā, bet šo parādu dzēšanu veic
pašvaldības kapitālsabiedrības.

– Vai šogad turpināsies ES fi-
nansēto projektu līdzfinansēšana?

– Tieši tāpēc, ka pēdējos gados
mēs apdomīgi ņēmām kredītus, pil-
sētai ir iespēja šodien realizēt tādus
vērienīgus projektus kā Cietokšņa at-
jaunošana, ceļu pārvada būvniecība,
skolu remonti. Mēs jau ieplānojām bu-
džetā no kredītlīdzekļiem Ls 2. milj.
uzņēmumam “Daugavpils ūdens”,
Vienības nama remontam, Saskaņas
skolai, divu bērnudārzu rekonstruk-
cijai. Neskatoties uz visiem mīnu-
siem, mūsu budžets pašvaldībai ļaus
nodrošināt saimniecisko struktūru
darbu, pildīt visas finansiālās saistī-
bas, tai skaitā pašvaldības kredītsais-
tības. n
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Tādu uzdevumu sev izvirzījusi
pašvaldība apstākļos, kad
budžets sarucis un valsts
dotācijas samazinājušās.
Kā to panākt?
Par to saruna ar Domes
priekšsēdētājas 1. vietnieci
ELEONORU KLEŠČINSKU.

– Daži Saeimas deputāti jau pie-
dāvājuši slēgt 100 Latvijas skolas. Vai
pilsēta tādos apstākļos spēs saglabāt
visas izglītības iestādes?

– Jāsaprot, ka problēma nav tikai
ekonomiskajā krīzē, samazinājusies
ir dzimstība un daudzām skolām ir
grūti nokomplektēt pirmās klases.
Mēs atceramies tos laikus, kad steidza
slēgt bērnudārzus, šobrīd jau vietu
trūkst. Tagad būvējam un paplašinām
pirmsskolas iestādes. Rīt nāks papil-
dinājums arī skolās, tāpēc pašvaldība
ir izvirzījusi uzdevumu: saglabāt vi-
sas skolas un visas skolu ēkas, nepie-
ļaujot pedagogu atbrīvošanu. Jā, no-
tiks zināmas izmaiņas, piemēram, di-
vu skolu vietā būs viena ar filiāli. Sko-
lēni un skolotāji paliks, štatu samazi-
nājums skars tikai administratīvo
aparātu.

– Kur nedrīkst ekonomēt?
– Deputāti piekrita tam, ka ne-

drīkst samazināt darba samaksu
pirmsskolas iestāžu pedagogiem. Šo
speciālistu vidū viņiem bija viszemā-
kās algas. Jaunā mācību gada sākumā

valsts iedalīja dotāciju – 1,3 milj. latus.
Tagad dotāciju likvidēja. Cik man zi-
nāms, tikai Daugavpils uzņēmās šos
izdevumus uz saviem pleciem, sagla-
bājot algas.

Mēs neatteiksimies arī no skolu
siltināšanas projektiem, tam piesais-
tīsim ES finansējumu. Būtu muļķīgi
ietaupīt miljonu, bet zaudēt 10 miljo-
nus Eiropas naudas. Tāpēc logu no-
maiņa, remonti turpināsies.

– Izdevumi izglītībai ir puse no
visa pilsētas budžeta, kur nāksies
taupīt?

– Jā, pašvaldība samazināja sko-

lu finansējumu par 17,2%. Visvairāk
to izjuta lielākās skolas – Krievu vidus-
skola-licejs, Valsts ģimnāzija, Centra
ģimnāzija. Šajās mācību iestādēs bija
daudz metodiķu, papildus program-
mu, bet šobrīd nav iespēju to apmak-
sāt. Nav nekādu norādījumu, ko sa-
mazināt. Katram direktoram ir jā-
skaita, jāsamazina un jātaupa.

Ir gadījumi, kad atklājās “cauru-
mi maciņā”, kurus sen bija jāpamana.
Piemēram, kāpēc skolās ar vienādu
platību maksa par siltumu atšķiras-
vienai ir 29 tūkst, citai vairāk nekā 100
tūkst? Diemžēl, kaut kur nāksies ap-
vienot klases, kaut kur samazināt fa-
kultatīvu skaitu, par kuriem maksāja
pašvaldība. Tas ļaus samazināt skolo-
tāju slodzi un samazināt arī izdevu-
mus. Nevaram nodrošināt piemaksas
pedagogiem, piemēram, par mācību
stundu sagatavošanu. Pagājušajā ga-
dā piemaksa par kvalitāti sastādīja
10%, tagad tā būs tikai 7%.

Nav paredzēti līdzekļi komandē-
jumiem, būs jāatliek kādas pedago-
ģisko kolektīvu ieceres, kurām nepie-
ciešams finansējums. Izeja tomēr ir.
Daudzi direktori un skolotāji ir iemā-
cījušies rakstīt un aizstāvēt projektus
un iesniedz tos dažādos fondos. Pa-
teicoties tam ir braucieni uz ārze-
mēm, konkursi, studijas un daudz kas
cits. Pilsētas attīstības departaments
sniegs jebkuru palīdzību skolām pro-
jektu jomā un palīdzēs realizēt iece-
res. n
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Vienīgā nozare, kas no pilsētas
budžeta šogad saņems vairāk
līdzekļu – sociālā joma.
Vairāk līdzekļu piešķirti
pabalstiem un atlaidēm
trūcīgajiem iedzīvotājiem.
Kam un kāda palīdzība tiks
sniegta? Par to stāsta Daugav-
pils Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja ŽANNA KULAKOVA.

– Mūsu iestādes budžeta samazi-
nājums tomēr ir, tas skar tikai admi-
nistratīvos izdevumus, bet pabalstu iz-
maksai piešķirts par 800 tūkst. latiem
vairāk nekā pagājušajā gadā. Kopumā
grūtībās nonākušo iedzīvotāju atbal-
stam iedalīti 1. milj 808 tūkst. lati.

Iemesli grūtībām ir zināmi. Tas
nav tikai ekonomiskais kritums, ko-
munālo pakalpojumu tarifu pieau-
gums. Pilsētas Dome, cenšoties palī-
dzēt iedzīvotājiem, palielināja to pil-
sētnieku kategoriju skaitu, kuri var
pretendēt uz palīdzību no Sociālo lie-
tu pārvaldes. Piemēram, pie mums
var griezties vientuļie pensionāri ar
ikmēneša ienākumu līdz 180 latiem,
atsevišķi no bērniem dzīvojoši pen-
sionāri uz palīdzību var pretendēt, ja
uz abiem ienākums ir ne vairāk kā 290
lati mēnesī.

Pirmo reizi pašvaldība dod iespē-
ju saņemt pabalstu maksai par sil-
tumenerģijas piegādi ne tikai pensio-
nāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģi-
menēm, bet arī ģimenēm ar bērniem.
Saistošie noteikumi paredz palīdzību
ģimenēm, kur pieaugušo ģimenes lo-
cekļu ienākumi nepārsniedz 180 latus
katram, uz katru bērnu ienākumi ir
līdz 90 latiem. Skaitiet: ja ģimenē 2
bērni, abi vecāki strādā un kopējais
ienākums ir mazāks nekā 540 lati, tad
droši var rakstīt iesniegumu Sociālo
lietu pārvaldei ar lūgumu piešķirt
pabalstu. Šobrīd 7600 daugavpiliešu
ģimenes izmanto pašvaldības palīdzī-
bu, lai norēķinātos par siltumu. Pagā-
jušajā gadā Sociālo lietu pārvalde par
siltumu maznodrošinātajiem iedzīvo-
tājiem izmaksāja pusmiljonu latu.

Pēdējos gados samazinājās to ie-
dzīvotāju skaits, kuriem piešķirts
maznodrošinātā statuss. Bet 2008. ga-
dā dažādu pabalstu saņemšanai ie-
sniegumus pārvaldē iesniedza 34978
cilvēki, trīs reizes vairāk nekā ie-

priekšējā gadā. Tikai pirmajās divās
šī gada nedēļās saņemti 2100 iesnie-
gumi.

Mums šobrīd ir 28 pabalstu un
atvieglojumu veidi. Medikamentu ie-
gādei, malkas iegādei, apdrošināša-
nas polises iegādei u.t.t. Visiem zi-
nāms, ka šogad pieaug cenas veselī-
bas aprūpei, par vienu dienu stacio-
nārā būs jāmaksā 12 lati, iepriekšējo
5 latu vietā. Par cik dienām stacionārā
pašvaldība varēs samaksāt pensionā-
riem, to vēl lems deputāti. Bet jau ta-
gad pensionāri un invalīdi caur Sociā-
lo lietu pārvaldi var iegādāties firmas
“Balva” veselības apdrošināšanas po-
lisi par 35 latiem lētāk. Daudzi izman-
to šo iespēju, lai nepieciešamības ga-
dījumā varētu ārstēties stacionārā,
neskaitot pēdējos latus.

Palīdzība ne vienmēr mērāma
naudā. Psihologa padoms, sociālo dar-
binieku iesaistīšanās problēmu risi-
nāšanā – tas arī svarīgi. Piemēram, pie
mums Šaurā ielā 23 ir nakts patvers-
me. Cilvēkus bez noteiktas dzīves vie-
tas mazgā, maina apģērbu, baro un
nodrošina naktsmītni. Sociālie darbi-
nieki palīdz atjaunot nozaudētos do-
kumentus, palīdz nokārtot dokumen-
tus pensijas saņemšanai, meklē radi-
niekus, lai gan tas neietilpst sociālā
darbinieka pienākumos. Mēs cenša-
mies cilvēkus atgriezt normālā dzīvē.
Pārvalde ne tikai tērē pašvaldības
naudu, bet meklē iespējas piesaistīt
papildus finansējumu. Pagājušajā ga-
dā ieviesti maksas pakalpojumi. Dau-
dzi nobijās: vai nevajadzēs maksāt
par to, kas agrāk bija bez maksas?
Protams, nē. Runa ir par materiāli
nodrošinātiem cilvēkiem, kuriem ne-
pieciešama kopēja vai palīgs māj-
saimniecībā. Piemēram, bērni ir aiz
Latvijas robežām, grib palīdzēt vecā-
kiem. Tiek noslēgts līgums uz gadu un
pakalpojums apmaksāts. Tas dod
papildus ienākumu pārvaldes budže-
tā sociālajai palīdzībai. Lielāko papil-
dus finansējumu dod projekti, patei-
coties šim darbam izdodas saņemt ES
un Labklājības ministrijas naudu. Ik
gadu mēs saņemam aptuveni 300
tūkst. latus. Izveidots ģimenes krīzes
centrs, grupu dzīvokļi invalīdiem, iz-
remontētas sociālās iestādes. Šogad at-
kal gatavojamies realizēt vairākus pro-
jektus. Piemēram, Labklājības mini-

strija jau iedalījusi līdzekļus bērnu krī-
zes centra izveidei. Pieņemts projekts,
kas paredz sociālās patversmes ener-
goefektivitātes paaugstināšanu. Ļoti
ceram, ka tiks atbalstīts mājas Šaurā
ielā 23 rekonstrukcijas projekts un ie-
gūsim finansējumu no ES fondiem.

Šobrīd valstī sarežģīta situācija,
bet cilvēki nedrīkst krist izmisumā
un nolaist rokas. Ja radušās problē-
mas, speriet pirmo soli un meklējiet
palīdzību Sociālo lietu pārvaldē. Tur
uzzināsiet par iespējām saņemt atbals-
tu no pašvaldības. Komisijas sēdēs
izskata ļoti dažādas dzīves situācijas
un bezizejas vietā pavīd cerība. n

Galvenais – nenolaist rokas

l Daugavpils pašvaldības
2009. gada budžetā pabalstu
izmaksai paredzēts par
Ls 800 tūkst. vairāk nekā
iepriekšējā gadā.

FAKTS
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Mēs visi mīlam savu pilsētu gan
ikdienā, gan svētkos, jo tā ir pilsēta,
kurā dzīvojam mēs katru dienu, kurā
mēs strādājam, kur aug mūsu bērni
un mazbērni.

”Mana pils – Daugavpils” – ar šādu
devīzi jau vairākus gadus mēs tieka-
mies pilsētas svētkos. Šo svētku laikā,
kopā ar viesiem, koncertos piedalās arī
pašmāju mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi.

2009.gada svētkos mēs ļoti vēlētos,
lai svētki kļūtu vēl tuvāki un intere-
santāki pašiem pilsētniekiem, jo viens
no svētku koncertiem būs veltīts
daugavpiliešu talantiem, par kuriem
mēs, varbūt, vēl nezinām.

Daugavpils pilsētas dome aicina
visus talantīgos daugavpiliešus, kas labi
dzied, dejo, lasa dzeju vai viņam piemīt
vēl kads cits spilgts talants – neslēpiet
sveci zem pūra – lūdzu atsaucieties!
Lūdzam atsaukties arī līdzcilvēkus,
kuri varētu atklāt pilsētai arī kautrīgā-
kos talantus. Jūsu pieteikšanos mēs
gaidām, zvanot pa tālruņiem 654-04349
un 654-04392, lai mēs Jūs visus
apzinātu un informētu par tālāko
atlases gaitu.

Uz tikšanos Pilsētas svētkos!

 Daugavpils pilsētas dome.

Cienījamie
daugavpilieši!


