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BJC - Bērnu un jauniešu centrs
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
DAP – Daugavpils attбstбbas programma
DPIP – Daugavpils pilsētas )zglбtбbas pārvalde
DzKSU – Dzбvokļu komunālās saimniecбbas uzсēmums
IKT - )nformācijas un komunikācijas tehnoloģija
EKII - Emisijas kvotu izsolбšanas instruments
ERAF - Eiropas Reģionālās attбstбbas fonds
ES - Eiropas Savienбba
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EURO - Eiropas vienotā val”ta euro)
LCB - Latgales Centrālā bibliotēka
LATVIJA - Latvijas Republika
LK – Lokālā katlu māja
LNB - Latvijas Nacionālā bibliotēka
LSEZ – Latgales speciālā ekonomiskā zona
KF - Kohēzijas fonds
KKC – Krievu kult”ras centrs
MA – Metodiskā apvienбba
MK - Ministru kabinets
milj. – miljons
NVA - Nodarbinātбbas Valsts Aģent”ra
NVO - Nevalstiskā organizācija
PAS - Pašvaldбbas akciju sabiedrбba
PKC – Poļu kult”ras centrs
SAM - specifiskā atbalsta mērķis
SC – Siltumcentrāle
t.sk. - tai skaitā
t”kst. – t”kstotis
VKKF - Valsts kultūrkapitāla fonds
VSAC - Valsts sociālās apr”pes centrs
u.c. - un citi
utt. - un tā tālāk
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DAUGAVPILS DOMES PR)EKŠSĒDĒTĀJA Z)ŅOJUMS

Cienījamie Daugavpils iedzīvotāji!
Daugavpils valstspilsētas publiskais pārskats atspoguļo Daugavpils pilsētas
pašvaldбbas paveikto darbu
. gadā, pašvaldбbas veiktos uzdevumus autonomo funkciju
izpildē. Daugavpils ik gadu turpina attбstбties, pilnveidot pilsētvidi, infrastrukt”ru un r”pēties
par iedzбvotāju labklājбbas nodrošināšanu.
Pārskata gads bija nozбmбgs pašvaldбbas attбstбbas plānošanas kontekstā, jo balstoties
uz Administratбvo teritoriju un apdzбvoto vietu likumu, pēc
. gada . j”lija Daugavpils
valstspilsētas pašvaldбba ar Augšdaugavas novada pašvaldбbu sadarbojas teritorijas
attбstбbas plānošanas dokumentu izstrādē, lai nodrošinātu administratбvi teritoriālās
reformas mērķu sasniegšanu. Tika apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas
novada ilgtspējбgas attбstбbas stratēģija lбdz
.gadam un Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada attбstбbas programma 2022.-2027. gadam, kas ir nozбmбgākie
pašvaldбbu teritorijas attбstбbas plānošanas dokumenti. Tie nodrošinās lбdzsvarotu
Daugavpils teritorijas attбstбbu ilgtermiсā un kalpos kā vadlбnijas jebkuru attбstбbas lēmumu
pieсemšanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldбba plāno veiksmбgi бstenot Attбstбbas programmā
ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktбvi piesaistot ES un citu
ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldбbas ēku atjaunošanai,
komunālo pakalpojumu un videi draudzбga transporta infrastrukt”ras attбstбbai u.c.
mērķiem.
. gadā Daugavpilб ekspluatācijā tika nodoti
sabiedriski un privāti
b”vniecбbas objekti, kā nozбmбgākos jāmin Daugavpils pilsētas tramvaju lбnijas pārb”ves
darbus, industriālo zonu pievadceļu pārb”vi, Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Dzimtsarakstu
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nodaļas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, Daugavpils pilsētas Saskaсas
pamatskolas ēkas pārb”vi mācбbu vides uzlabošanai, kā arб sociālo pakalpojumu ēku
infrastrukt”ras uzlabošanu deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai. Pārskata periodā
turpinājās ielu uzkopšanas un remonta darbi, jaunu bērnu rotaļu laukumu un atp”tas vietu
ierбkošanas darbi. Šajā gadā noslēdzās vairāku pašvaldбbas un tās kapitālsabiedrбbu projektu
realizācija energoefektivitātes paaugstināšanas, sabiedriskā transporta, uzсēmējdarbбbas
vides attбstбbas un ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanas jomās ar kopējo summu ,
milj. euro.
. gadā turpinājās Covidvбrusa izplatбba un ar to saistбtie ierobežojumi
ietekmēja visas darba jomas, budžeta ieсēmumu un izdevumu pozбcijas pašvaldбbā, kā
rezultātā bija nepieciešams pārstrukturizēt iepriekš noteiktās prioritātes. Visa gada garumā
nācās saskarties ar izaicinājumiem, meklēt risinājumus un pieсemt lēmumus, lai varētu
turpināt iesāktos darbus, spētu pielāgoties dažādām situācijām un plānotu attбstбbas
projektus. Energoresursu cenu kāpuma dēļ palielinājās siltumenerģijas tarifs, tāpēc
pašvaldбbai bija jānovirza papildu lбdzekļi gan savu ēku apkurei, gan iedzбvotāju sociālajam
atbalstam, kas bija viens no svarбgākajiem uzdevumiem.
. gadā pašvaldбba sniedza
nozбmбgu sociālo atbalstu iedzбvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ bija nokļuvuši smagā
finansiālā situācijā.
Turpinot darbu uzсēmējdarbбbas attбstбbai labvēlбgas vides veidošanā, pārskata gadā
pašvaldбba aktбvi sadarbojās ar Daugavpils uzсēmējiem un biznesa atbalsta organizācijām,
nodrošinot informatбvo atbalstu, piedāvājot grantus un nodokļu atlaides, veicot degradētās
vides sakārtošanu. Lai mazinātu Covidizplatбbas negatбvo ietekmi uz saimniecisko
darbбbu Daugavpilб, uzсēmumiem tika piešķirti nekustamā бpašuma nodokļa
atvieglojumi 203 983 euro apmērā.
. gadā izglбtбbas iestādēs bija nepieciešami papildu ieguldбjumi, lai nodrošinātu
epidemioloģiskās prasбbas un organizētu mācбbu procesu. Neskatoties uz papildu
izdevumiem šajā jomā, pašvaldбba saglabāja brбvpusdienas visām iepriekš apstiprinātajām
bērnu kategorijām, bet attālinātā mācбbu procesa laikā – finansiālo atbalstu vai produktu
pakas.
Kult”ras un sporta dzбves iespējas Daugavpilб bija ļoti ierobežotas, daži pasākumi
notika laikā, kad pandēmijas ierobežojumi tika samazināti. T”risms pēdējo gadu laikā ir viena
no vissmagāk skartajām nozarēm visā pasaulē, arб Daugavpilб.
. gada tendences
galvenokārt ir saistбtas ar ārvalstu t”ristu skaita samazināšanos un iekšzemes t”risma
pieaugumu. Lai dažādotu pašvaldбbas t”risma piedāvājumu,
. gadā turpinājās darbs pie
Daugavpils Cietokšсa projektu бstenošanas, veicot renovācijas un restaurācijas darbus
)nženierarsenāla ēkā, izstāžu zālē Martinsona mājā , . bastionā, kā arб tika pabeigti
Daugavpils Cietokšсa promenādes b”vdarbi.
Paldies visiem, kas spēja pielāgoties jauniem izaicinājumiem, palбdzēja realizēt
iecerēto un turpina strādāt Daugavpils pilsētas labā!
Daugavpils Domes
priekšsēdētājs

Andrejs Elksniсš
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1. PAMAT)NFORMĀC)JA
1.1.

DAUGAVPILS VALSTSP)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PR)OR)TĀTES

Pārskata gads bija nozбmбgs Daugavpils valstspilsētas pašvaldбbas turpmāk –
Pašvaldбbas) attбstбbas plānošanas kontekstā, jo, balstoties uz Administratбvo teritoriju un
apdzбvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka pēc
. gada . j”lija
Daugavpils valstspilsētas pašvaldбba ar Augšdaugavas novada pašvaldбbu, sadarbojas
teritorijas attбstбbas plānošanas dokumentu izstrādē, lai nodrošinātu administratбvi
teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.
.gada .oktobrб ar Domes lēmumu Nr.
tika apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējбgas attбstбbas
stratēģija lбdz
.gadam, bet ar .novembra Domes lēmumu Nr.
tika apstiprināta
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attбstбbas programma 2022.2027.gadam.
DAUGAVP)LS VALSTSP)LSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA VĪZ)JA JEB )LGTERM)ŅA
ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS:
.gads – Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads – iedzīvotāju skaita
ziņā lielākā un ekonomiski nozīmīgākā valstspilsēta ar funkcionālo teritoriju Austrumbaltijā,
kas unikāla savā daudzveidībā, ar radošiem, izglītotiem, garīgi bagātiem cilvēkiem, stipru
Latgales un Sēlijas identitāti un vienlīdz pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
t”ristiem.
.gads - Daugavpils ir Austrumbaltijas ekonomiskās attīstības virzītājspēks.
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢ)SK)E MĒRĶ) UN )LGTERM)ŅA PR)OR)TĀTES:

)zvirzбto prioritāro virzienu mērķu sasniegšanai tiek бstenotas vairākas aktivitātes,
realizēti pilsētas attбstбbai nozбmбgi projekti. Dome ir apсēmusies бstenot apstiprinātās
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Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attбstбbas programmas 2022.2027.gadam turpmāk – AP 2027 ieviešanu, nodrošinot Rбcбbas un )nvestбciju plāna
savlaicбgu aktualizāciju atbilstoši programmas prioritātēm.
V)DĒJA TERM)ŅA PR)OT)TĀTES UN RĪCĪBAS V)RZ)EN)

.-2027.GADAM

Vidēja termiсa prioritāte VTP Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena raksturo uz
sabiedrбbas identitāti un kult”ru, uz izglбtбbas, veselбbas, sociāliem un drošбbas publiskajiem
pakalpojumiem vērstas aktivitātes.
Vidēja termiсa prioritāte VTP
Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide raksturo esošajiem un jaunajiem uzсēmējiem piemērotu vidi un
pašvaldбbas atbalstu šādas vides veidošanā, sadarbбbas stiprināšanu, attбstбtu nodarbinātбbu,
dažādus jaunievedumus un t”risma attбstбbu.

Vidēja termiсa prioritāte VTP )lgtspējīgs mājoklis, vide un infrastrukt”ra raksturo
pašvaldбbas darbu mājokļu pieejamбbas veicināšanā, klimata pārmaiсu mazināšanā,
publiskās ārtelpas un teritorijas pārvaldбbā, kult”rvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Vidēja termiсa prioritāte VTP Videi draudzīga un integrēta mobilitāte raksturo
ilgtspējбgas mobilitātes sistēmas veidošanu, gan no integrētas infrastrukt”ras, gan videi
draudzбgu pārvietošanās veidu skatpunkta.
Vidēja termiсa prioritāte VTP Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija
raksturo pašvaldбbas sniegto pakalpojumu attбstбbu, pārvaldбbas un komunikācijas
uzlabošanu jaunajā Augšdaugavas novadā, kas sastāv no
administratбvajām vienбbām, un
Daugavpils pilsētā, kā arб savstarpējās sadarbбbas attбstбbu.

Lбdzās tematiskajām prioritātēm izvirzбtas horizontālās prioritātes, kuras
attiecināmas uz visiem rбcбbu virzieniem, сemot vērā to, ka tās caurvij un ietekmē visas
attбstбbas jomas: vienlбdzбgu iespēju politika, lбdzsvarota teritorijas attбstбba, sadarbбba,
komunikācija, ilgtspējбba, inovācija, viedie risinājumi, vides pieejamбba, klimatneitralitāte,
pielāgošanās spēja, klimatnoturбba, Covidseku mazināšana, dabas un bioloģiskās
daudzveidбbas aizsardzбba, kult”rvēsturiskais mantojums.
Ņemot vērā ES strukt”rfondu piedāvātās iespējas, aktualizējot investбciju plānu, tajā
regulāri tiks iekļautas papildus aktivitātes vai precizētas esošās. Pašvaldбbas administrācija
pielāgo Attбstбbas programmas ieviešanu atbilstoši pilsētas vajadzбbām.
Daugavpils pilsētas pašvaldбba plāno veiksmбgi бstenot Attбstбbas programmā
ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktбvi piesaistot ES un citu
ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldбbas ēku atjaunošanai,
komunālo pakalpojumu un transporta infrastrukt”ras attбstбbai u.c. mērķiem.
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1.2.

DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

Daugavpils pilsētas pašvaldбbas iedzбvotāju pārstāvбbu nodrošina to ievēlēts
pašvaldбbas lēmējorgāns – Daugavpils dome turpmāk – Dome . Dome atbilstoši savai
kompetencei ir atbildбga par tās instit”ciju tiesisku darbбbu un finanšu lбdzekļu atbilstбgu
izlietojumu.
2021. gada . j”nijā notika pašvaldбbu vēlēšanas. Dome atbilstoši Latvijas Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
deputātiem:
Vārds, uzvārds

Andrejs Elksniņš

Aleksejs Vasiļjevs
Valērijs Kononovs
)gors Aleksejevs
Pēteris Dzalbe
Anatolijs Gržibovskis
Līvija Jankovska
)veta Jukšinska
Nataļja Kožanova
Mihails Lavrenovs
Jānis Lāčplēsis
)gors Prelatovs
Viktorija Sporāne-(udojana
)vars Šķinčs
Mečislavs Truskovskis

Amats

Domes priekssedetajs

Partija

Saskana socialdemokratiska partija

Domes priekssedetaja .vietnieks

Politiska partija Latvijas Krievu savienдba

Domes deputats

Politiska partija Daugavpils novada partija

Domes priekssedetaja vietnieks
Domes deputats
Domes deputats
Domes deputats
Domes deputats

Domes deputate
Domes deputats

Saskana socialdemokratiska partija

Latgales partija „Latvijas attдstдbai

Saskana socialdemokratiska partija

Politiska partija „Musu Partija

Saskana socialdemokratiska partija

Saskana socialdemokratiska partija
Saskana socialdemokratiska partija

Domes deputats

Latgales partija „Latvijas attдstдbai

Domes deputats

Politiska partija Daugavpils novada partija

Domes deputats
Domes deputats

Domes deputats

Politiska partija „Musu Partija

Saskana socialdemokratiska partija

Politiska partija „Musu Partija

Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātu vidus ievēl Domes priekšsēdētāju, Domes
priekšsēdētāja .vietnieku, Domes priekšsēdētāja vietnieku un pastāvбgo komiteju locekļus.
2021. gada 1. j”lijā ar Domes lēmumu Nr.
Par Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja ievēlēšanu tika ievēlēts Andrejs Elksniсš, bet par priekšsēdētāja .vietnieku
ar Domes lēmumu Nr.
- Aleksejs Vasiļjevs un par priekšsēdētāja vietnieku ar Domes
lēmumu Nr.
- Valērijs Kononovs.
Domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas,
pašvaldбbas iestādes un to darbinieki, kā arб kapitālsabiedrбbas.
Lai nodrošinātu savu darbбbu un sagatavotu jautājumus izskatбšanai Domes sēdēs,
Dome ieceļ šādas pastāvбgās komitejas:
Finanšu komiteju;
Sociālo jautājumu komiteju;
)zglбtбbas un kult”ras jautājumu komiteju;
4) Īpašuma un mājokļu komiteju;
5 Pilsētas saimniecбbas un attбstбbas komiteju.
Atsevišķu pašvaldбbas funkciju pildбšanai domē izveidotas pastāvбgās komisijas, kurās
darbojas deputāti un pilsētas iedzбvotāji:
Administratдva komisija;
)nteresu izglдtдbas un pieauguso neformalas izglдtдbas programmu licencesanas
komisija;
)pasuma komisija;
Majoklu komisija;
10
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Pasvaldдbas dzдvojamo maju privatizacijas un дpasuma atsavinasanas komisija;
Pilsetbuvniecдbas un vides komisija;
Transporta komisija;
Veselдbas aprupes planosanas komisija;
Velesanu komisija;
Sadarbдbas teritorijas civilas aizsardzдbas komisija.
Dome ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas. )zveidotās komisijas un darba
grupas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata, vai arб to kompetenci var noteikt
Domes lēmumā, ar kuru tās tiek izveidotas.
2021.gadā notika
domes sēdes, pieсemti
lēmumi,
saistošie noteikumi,
nolikumi un 6 noteikumi.
1.3.

DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS )ESTĀDES

Pārskata gada laikā notika izmaiсas Domes pašvaldбbas iestāžu un administrācijas
strukt”rā.
.gada
.februārб tika pieсemts lēmums Nr.
Par Daugavpils Sporta
medicбnas centra likvidāciju , tāpēc ar
.gada .martu notika centra likvidācija, bet ar
2021.gada 01.februāri stājās spēkā Daugavpils pilsētas pašvaldбbas un Daugavpils
Universitātes jaunizveidotās aģent”ras Daugavpils Sporta medicбnas centrs nolikums.
Pieсemot
.gada
.februāra lēmumu Nr.95 Par J.Raiсa Daugavpils .vidusskolas
izglбtбbas pakāpes maiсu , 2021.gada 1.septembrб tika nomainбta J.Raiсa Daugavpils
.vidusskolas izglбtбbas pakāpe uz pamatizglбtбbas pakāpi un mainбts izglбtбbas iestādes
nosaukums uz „J.Raiсa Daugavpils .pamatskola . 2020.gada .novembrб ar domes lēmumu
Nr.
tika pieсemts lēmums ar
.gada .janvāri dibināt Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
iestādi Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs )nženieru arsenāls .
Pašvaldības iestādes:
Daugavpils pilsetas pasvaldдbas Kulturas parvalde;
Daugavpils pilsetas )zglдtдbas parvalde;
Socialais dienests;
Komunalas saimniecдbas parvalde;
Sporta parvalde;
Vienдbas nams;
Polu kulturas centrs;
Baltkrievu kulturas centrs;
Krievu kulturas centrs;
Daugavpils Marka Rotko makslas centrs;
Daugavpils pilsetas pasvaldдbas iestade Kulturas pils ;
Latgales zoodarzs;
Latgales centrala biblioteka;
Daugavpils Novadpetniecдbas un makslas muzejs;
Daugavpils pensionaru socialas apkalposanas teritorialais centrs;
Daugavpils pilsetas pasvaldдbas policija;
Daugavpils Bernu un jaunatnes sporta skola;
Daugavpils Futbola skola;
Daugavpils Ledus sporta skola;
Daugavpils )ndividualo sporta veidu skola;
Daugavpils Sporta medicīnas centrs lдdz . .
;
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Daugavpils pilsetas bernu un jauniesu centrs Jaunдba ;
Daugavpils Stropu pamatskola – attдstдbas centrs;
Daugavpils Tehnologiju vidusskola – licejs;
Daugavpils . vidusskola;
J.Raina Daugavpils . vidusskola lдdz
.gada .augustam , mainдts nosaukums uz
J.Raina .pamatskolu;
Daugavpils . vidusskola;
Daugavpils . vidusskola;
Daugavpils .vidusskola;
Daugavpils .vidusskola;
Daugavpils .vidusskola;
Daugavpils . vidusskola;
Daugavpils . vidusskola;
Daugavpils Centra vidusskola;
J.Pilsudska Daugavpils valsts polu gimnazija;
Daugavpils Valsts gimnazija;
Profesionalas izglдtдbas kompetences centrs Daugavpils Dizaina un makslas vidusskola
"Saules skola" ;
Daugavpils . pamatskola;
Daugavpils Saskanas pamatskola;
Daugavpils Vienдbas pamatskola;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . speciala pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . polu pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Daugavpils pilsetas . pirmsskolas izglдtдbas iestade;
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Daugavpils Rugelu pirmsskolas izglдtдbas iestade;
Socialo pakalpojumu centrs berniem un jauniesiem Priedдte ;
Daugavpils pilsetas pasvaldдbas turisma attдstдbas un informacijas agentura;
Daugavpils Tehnikas un industriala dizaina centrs )nzenieru arsenals ar
.gada
.janvari ;
Daugavpils pilsetas pasvaldдbas un Daugavpils Universitates agentura Daugavpils Sporta
medicдnas centrs ar
.gada .februari .

Pašvaldība ir
% kapitāla daļu turētāja tādās kapitālsabiedrībās kā:
S)A Daugavpils autobusu parks ;
PAS Daugavpils siltumtдkli ;
S)A Sadzдves pakalpojumu kombinats
.gada
.julija tika pienemts lemums
Nr.
Par pasvaldдbas kapitalsabiedrдbu S)A Sadzдves pakalpojumu kombinats un S)A
Labiekartosana-D reorganizacijas procesa uzsaksanu apvienosanas cela ;
S)A Labiekartosana – D ;
S)A Daugavpils udens ;
S)A Parkings D
.gada
.julija tika pienemts lemums Nr.
Par pasvaldдbas
kapitalsabiedrдbu S)A Parkings D un AS Daugavpils satiksme reorganizacijas procesa
uzsaksanu apvienosanas cela ;
S)A Daugavpils lidosta
.gada
.julija tika pienemts lemums Nr.
Par
pasvaldдbas kapitalsabiedrдbas S)A Daugavpils lidosta darbдbas izbeigsanu un
likvidacijas procesa uzsaksanu ;
AS Daugavpils satiksme ;
S)A Daugavpils zobarstniecдbas poliklдnika ;
S)A Daugavpils bernu veselдbas centrs ;
S)A Daugavpils dzдvoklu un komunalas saimniecдbas uznemums .

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja piecās privātajās kapitālsabiedrībās:
S)A Atkritumu apsaimniekosanas Dienvidlatgales starppasvaldдbu organizacija ;
AS Daugavpils specializetais autotransporta uznemums ;
S)A Daugavpils olimpiskais centrs ;
S)A Latgales laiks ;
S)A Daugavpils regionala slimnдca .

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās nodibinājumos :
Biedrдba Latvijas Lielo pilsetu asociacija ;
Biedrдba Latgales regiona attдstдbas agentura ;
Biedrдba Speedway Grand Prix of Latvija ;
Biedrдba Slimnдcas atbalsta biedrдba ;
Biedrдba (okeja klubs Daugavpils ;
Biedrдba Eiroregions Ezeru zeme ;
Biedrдba Latvijai –
;
Biedrдba Daugavpils sudraba lilija ;
Biedrдba Latgales kulinara mantojuma centrs .
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1.4.

DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADM)N)STRĀC)JAS STRUKTŪRA

Pašvaldбbas administrācija – Domes departamenti un nodaļas, kā arб to darbinieki, veic
savus pienākumus saskaсā ar Domes nolikumu un Domes apstiprinātajiem departamentu un
nodaļu nolikumiem. Administrācija ir pašvaldбbas izpildorgāns, kas nodrošina Domes
pieсemto lēmumu izpildi, kā arб tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Administrācijas vadбtājs ir izpilddirektors.
Pārskata gadā tika paplašināta Juridiskā departamenta kompetence, 2021.gada
.j”lijā ar Domes lēmumu Nr.
, apstiprinot departamenta nolikumu jaunā redakcijā, tika
grozбta departamenta strukt”ra, izveidojot )ekšējās kontroles un korupcijas risku
novēršanas nodaļu un iekļaujot Departamenta strukt”rā Kapitālsabiedrбbu pārraudzбbas
nodaļu.
Pašvaldбbas instit”ciju darbбbas tiesiskuma un lietderбbas kontroli Domē lбdz
.gada .septembrim veica Revбziju un audita nodaļa, kura darbojās saskaсā ar Domes
apstiprinātu nolikumu un bija atbildбga par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstбbas
uzraudzбbu pašvaldбbā.
.gada
.j”lijā, ar mērķi pašvaldбbas instit”ciju finanšu,
lietderбbas un atbilstбbas revбziju veikšanai piesaistбt zvērinātus revidentus, optimizējot
pašvaldбbas administratбvo strukt”ru un nodrošinot pašvaldбbas resursu efektбvu
izmantošanu, tika pieсemts Domes lēmums Nr.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
Revбziju un audita nodaļas likvidāciju .
.gada
.j”lijā, optimizējot pašvaldбbas administratбvo strukt”ru, nodrošinot
efektбvu pašvaldбbas pastāvбgo funkciju izpildi un resursu efektбvu izmantošanu, nodrošinot
pašvaldбbas politikas jaunatnes nozarē бstenošanu, tika pieсemts Domes lēmums Nr.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Jaunatnes nodaļas likvidāciju, tās funkcijas un
uzdevumus nododot Daugavpils pilsētas )zglбtбbas pārvaldei, Kult”ras pārvaldei un Sporta
pārvaldei ar
.gada .oktobri.
.gada .augustā ar Domes lēmumu Nr.
, apstiprinot Attбstбbas departamenta
nolikumu jaunā redakcijā, tika reorganizēta departamenta strukt”ra departaments sastāv
no divām nodaļām: )nvestбciju un starptautisko sakaru nodaļa un Projektu nodaļa .
.gada
.septembrб, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma
.panta
desmitajā daļā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektбvi, izvērtējot
arб funkciju apjomu, nepieciešamбbu un koncentrācijas pakāpi, pilnveidojot pašvaldбbas
бpašumu administrēšanu, tika pieсemts Domes lēmums Nr.
Par Administratбvā
departamenta izveidošanu .
Administrācijā ietilpst šādi departamenti:
Attдstдbas departaments;
)pasuma parvaldдsanas departaments;
Juridiskais departaments;
Pilsetplanosanas un buvniecдbas departaments;
Administratдvais departaments ar
.gada .novembri, departamentam ir sadas
strukturvienдbas: Personala un informacijas sistemu vadдbas nodala; Komunikacijas
nodala;Lietvedдbas un saimnieciska nodrosinajuma nodala .

Administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
1) Bāriсtiesa;
2) Centralizētā grāmatvedбba;
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3)
4)
5)
6)

Dzimtsarakstu nodaļa;
Finanšu nodaļa;
Centralizēto iepirkumu nodaļa;
Domes vadбba.

Daugavpils pilsētas administrācijas darbinieku vecuma strukt”ra
.gadā
(Datu avots: Pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla un informācijas
sistēmu vadības nodaļa
Vecums
Personāla skaits
20 – 24 gadi
3
25 – 39 gadi
79
40 – 59 gadi
120
No 60 gadiem
31
Daugavpils pilsētas administrācijas darbinieku izglītības līmenis
. gadā
(Datu avots: Pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla un informācijas sistēmu
vadības nodaļa
)zglītības līmenis
Darbinieku skaits
% no kopskaita
Augstākā izglбtбba:
t.sk.
Maģistra grāds
Doktora grāds
un vairāk izglītības
Vispārējā vidējā izglбtбba

168

78,96

60
2
68
49

21,03

.gada beigās pašvaldбbas administrācijā strādāja
darbinieki, t.sk.
vбrieši
no personāla kopskaita un
sievietes no personāla kopskaita .
Pašvaldбba nodrošina personāla kvalitatбvu personisko izaugsmi, kas uzlabo darba
rezultātus, veicina jaunu ideju бstenošanu un atvieglo svarбgu jautājumu risināšanu. Lai
pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arб
.gadā Pašvaldбbas
darbinieki piedalбjās dažādos profesionālās kvalitātes paaugstināšanas semināros, t.sk.
semināros, kas tika organizēti projektu ietvaros, un kursos. Daugavpils pilsētas pašvaldбba
jau vairākus gadus nodrošina prakses vietas augstskolu studentiem – dod iespēju apg”t
praktiskās iemaсas, ieg”t nepieciešamās prasmes saskarsmē ar darba devējiem, darba
kolektбvu, kā arб ieg”t darba pieredzi. Šāda iespēja pārskata gadā tika dota studentiem.

2. DAUGAVPILS VALSTSP)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
2.1.

)EDZĪVOTĀJ)

Saskaсā ar CSP datiem iedzбvotāju skaita ziсā Daugavpils ir otrā lielākā republikas
nozбmes pilsēta Latvijā – 2021.gada sākumā pilsētā bija
iedzбvotāji, kas ir , % no
kopējā Latvijas iedzбvotāju skaita. Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platбba ir ,3 km2,
kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. )edzбvotāju blбvums uz km2 bija 1 115
iedzбvotāji
.gadā – 1 134).
Tāpat kā visā valstб kopumā, tā arб Daugavpils pilsētā vērojama iedzбvotāju skaita
samazināšanās. Laika posmā no
.gada lбdz
.gada sākumam iedzбvotāju skaits
15
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Daugavpilб samazinājies par 7,7%. Gada laikā iedzбvotāju skaits samazinājies par 960
cilvēkiem jeb par ,18% (skat.2.1.1.att.).
. . .att. )edzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā
..gadā
(Datu avots: CSP)

88000

87403
86435

85858

86000

84592
83250

84000

82604
81587
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Migrācijas ietekmē iedzбvotāju skaits Daugavpilб
. gadā palielinājies par
personām,
. gadā – par
personām, bet
. gadā samazinājies par
personām.
Saskaсā ar Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 21.gadā Daugavpilб piedzima 6 bērni
salбdzinot ar
.gadu, dzimuši par 15 mazāk , t.sk.
zēni un
meitenes. Daugavpilб
reģistrēti 20 gadбjumi, kad ģimenē piedzimis pirmais bērniсš, 45 – otrais, 106 ģimenēs
piedzimis trešais. Kā arб pārskata gadā piecās ģimenēs piedzimuši dvбсi.
Kurš bērns pēc skaita
Datu avots: Dzimtsarakstu nodaļa

Pirmais
Otrais
Trešais
Ceturtais
Piektais
Sestais
Septītais
Astotais
Dvīņi

220
245
106
28
8
2
2
1
2 - (m.+m.);2-(m.+z.);1- (z.+z.)

.gadā pilsētā mirušas 1291 personas (2020.gadā – 938 mirušie . Samazinoties
dzimstбbai un pieaugot mirstбbai, pieaug negatбvais dabiskā pieauguma saldo, kurš pārskata
gada laikā ir pieaudzis 2,2 reizes
.gadā ,
.gadā - 311).
Pārskata gadā Daugavpilб tika reģistrētas 371 laulбbas, kas ir par
laulбbām vairāk
nekā iepriekšējā gadā, bet šķirtas tika 177 laulбbas, kas ir par 47 mazāk nekā 2020.gadā.
Pēc dzimuma Daugavpilб bija 55,6% sieviešu un 44,4% vбriešu. Latvijā
.gadā
vбriešu arб bija 44,4% un 55,6% sieviešu . Pastāvбgo iedzбvotāju vidējais vecums Daugavpilб
pieaug - 2014.gadā vidējais vecums bija 43,3 gadi, bet 2021.gada sākumā , gadi.
Sadalot iedzбvotājus pa vecuma grupām,
.gadā lielāks бpatsvars vērojams vecuma
grupās virs
gadiem.
% sastāda bērni un jaunieši vecumā lбdz
gadiem, savukārt
vecuma grupā
– 44 gadi arб ir 23% iedzбvotāju skat. . . .att. .
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. . .att. )edzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām
(Datu avots: CSP)
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24%

.gadā, %

15–24 gadi

9%

25–34 gadi
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11%

15%

45–54 gadi
12%

55–64 gadi

15%

virs 65 gadiem

2021.gada sākumā , % no Daugavpils iedzбvotājiem bija darbspējas vecumā jeb no
15-64 gadiem. 14,7% iedzбvotāju bija lбdz darbspējas vecumam jeb lбdz
gadiem, savukārt
25% virs darbspējas vecuma. Salбdzinot ar
.gadu, iedzбvotāju skaits lбdz darbspējas
vecumam ir palielinājies par %, un arб iedzбvotāju skaits pēc darbspējas vecuma ir
palielinājies par , %. Tā ietekmē darbspējбgo iedzбvotāju skaits samazinājies par ,9%
(skat.2.1.3.att.).
2.1.3.att. )edzīvotāju skaita sadalījums pēc darbspējas vecuma un izmaiņas no
2014.-2021.gadam, cilvēki
(Datu avots: CSP)
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Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta. Tās iedzбvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu
laikā b”tiski nav mainбjies. 2021.gada sākumā pēc nacionālā sastāva gandrбz puse jeb 38 865
iedzбvotāji bija krievu tautбbas, aiz tā seko piektā daļa jeb 16 914 latviešu. Poļu tautбbas
iedzбvotāju skaits pilsētā ir 10 570 cilvēki. Tāpat jāatzбmē % baltkrievu jeb 5951 Daugavpils
iedzбvotāju skat.2.1.4.att.). Salбdzinot ar tautбbu бpatsvaru
.gadā, Daugavpilб ir
samazinājies krievu бpatsvars par ,7% un poļu par ,7%. Latviešu бpatsvars ir pieaudzis par
1,4%, citu tautбbu arб audzis par , %, kā arб vērojamas nelielas izmaiсas pārējo tautбbu
бpatsvarā.
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2.1.4.att. Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs
(Datu avots: CSP)
1%

21.gadā, %
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13%
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Lietuvieši

48%

Citas tautбbas

Daugavpils pilsētas pašvaldбba r”pējas par saviem iedzбvotājiem, бpaši par ģimenēm
ar bērniem, kas ir m”su nākotne. Apjomбgas investбcijas ir ieguldбtas pilsētvidē, t.sk. izglбtбbas
infrastrukt”rā, rotaļu laukumos utt., kas kopā ar daudzām atbalsta iespējām padara pilsētu
par ģimenēm draudzбgu.
2.2.

NODARB)NĀTĪBA UN BEZDARBS

.gadā Daugavpilб dzбvoja , % jeb
iedzбvotāji darbspējas vecumā, kas ir
tikai nedaudz zemāks бpatsvars nekā valsts lielajās pilsētās vidēji
, % . Darbspējas
vecuma iedzбvotāju бpatsvars Daugavpilб ir nedaudz lielāks nekā Liepājā
,1%), Ventspilб
, % un Valmierā
,5%).
. . .att. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars Daugavpilī, %
(Datu avots: CSP)
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61.3
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60.2

60.1
59.8
59.5

Pēc NVA datiem bezdarbnieku skaits Daugavpilб pēdējo septiсu gadu laikā
pakāpeniski samazinājies, tam
.gada janvārб nokrбtoties lбdz
darba meklētājiem.
Savukārt
.gada janvārб, salбdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojams b”tisks pieaugums,
reģistrēto bezdarbnieku skaits sastādбja
, kas saistāms ar Covid- pandēmijas ietekmi.
2021.gada beigās bezdarba lбmenis ir ,9% jeb 3887 bezdarbnieki.
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2.2.2.att. Bezdarbnieku skaits Daugavpilī, cilvēki
(Datu avots: NVA)
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Pārskata gadā salбdzinājumā ar iepriekšējo gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku
skaits palielinājās par % jeb par
. Par
cilvēkiem jeb par , % palielinājās
bezdarbnieku skaits mērķa grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 6,7% jeb par 42
cilvēkiem palielinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar бpašām vajadzбbām
invalбdi-bezdarbnieki , savukārt, par % jeb par
cilvēkiem samazinājās bezdarbnieku
skaits mērķa grupā – jaunieši vecumā no
lбdz
gadiem.
2.2.3.att. Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc strukt”ras
(Datu avots: NVA)
1443

762

668
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)lgstošie bezdarbnieki

)nvalбdi - bezdarbnieki

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki
Jaunieši vecumā no

lбdz

gadiem

Bezdarbnieku sadalбjums pēc izglбtбbas lбmeсa
.gada beigās bija šāds:
bezdarbnieki ar profesionālo izglбtбbu –
jeb % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku
skaita,
jeb % ar vispārējo vidējo izglбtбbu,
jeb , % ar pamatizglбtбbu un
jeb
, % ar izglбtбbas lбmeni, kas ir zemāks par pamatizglбtбbu. Savukārt
bezdarbnieki jeb
, % bija ar augstāko izglбtбbu.
Bezdarbnieku sadalбjums pēc vecuma grupām norāda, ka lielākā daļa reģistrēto
bezdarbnieku ir vecumā no
lбdz
gadiem –
jeb %, reģistrētie bezdarbnieki
vecumā no
lбdz
gadiem –
jeb % no kopējā bezdarbnieku skaita. Bezdarbnieki
vecumā no
lбdz
gadiem –
jeb %, bezdarbnieki vecumā no
lбdz
gadiem –
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jeb %, bezdarbnieki virs
gadu vecuma bija
jeb % no kopējā bezdarbnieku
skaita.
Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma:
lдdz menesiem –
jeb % no kopeja bezdarbnieku skaita;
no lдdz
menesiem –
jeb % no kopeja bezdarbnieku skaita;
no lдdz gadiem –
jeb % no kopeja bezdarbnieku skaita;
gadi un vairak –
jeb % no kopeja bezdarbnieku skaita.

Saskaсā ar Pašvaldбbas rбcбbā esošajiem datiem, pārskata gadā strādājošo skaits
Daugavpils lielākajos r”pniecбbas uzсēmumos bija
cilvēki, kas ir par
strādājošajiem
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Cilvēkresursu ietilpбgākās nozares Daugavpilб ir gatavo
metālizstrādājumu un mašбnb”ves ražošana, kur tiek nodarbināti 1639 strādājošie; pārtikas
un dzērienu ražošana, kur nodarbināti
strādājošie; kabeļu un to savienojumu ražošana –
nodarbināti
cilvēki. Visvairāk darba vietas nodrošina kabeļu ražošanas uzсēmums S)A
„Axon Cable – 646 darba vietas un AS Daugavpils lokomotбvju remonta r”pnбca – 650
darba vietas (skat.2.2.4.att.).
Pārskata gadā Pašvaldбba turpināja бstenot nodarbinātбbas pasākumu
bezdarbniekiem „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldбbās ar kopējām izmaksām
t”kst.euro apmērā, veicinot bezdarbnieku aktivitāti sabiedrбbas labā, kā arб dodot
bezdarbniekiem iespēju ieg”t vai uzturēt darba iemaсas. Pārskata gadā šo iespēju izmantoja
628 bezdarbnieki, kuri tika nodarbināti pašvaldбbas iestādēs.
2.2.4. att. Strādājošo skaits Daugavpils r”pniecības nozarēs 21.gadā, cilvēki
(Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments)

646

Pārtikas produktu un
dzērienu ražošana
Metālapstrāde un mašбnb”ve

673

263
500
336

1639

Ķбmisko šķiedru un to
izstrādājumu ražošana
Siltumenerģija ražošana,
”dens ieguve un sadale
Apģērbu ražošana

Elektronisko kabeļu un to
savienojumu ražošana

2.3.

DARBA SAMAKSA

Vidējā mēneša darba samaksa Daugavpils pilsētā ar katru gadu pieaug, taču joprojām
ir zemāka nekā valstб kopumā (par 21, %, vidējā mēneša darba samaksa Latvijā - bruto 1324
euro), kā arб zemāka nekā pārējās valstspilsētās, izсemot Rēzekni. Pēdējie pieejamie
statistikas dati rāda, ka vidējā darba samaksa mēnesб
.gada .ceturksnб palielinājās par
22% jeb par 189 euro, salбdzinot ar
.gada .ceturksni un sastāda
euro bez privātā
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sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu lбdz
, bet privātajā sektorā komersanti, kuri
nodarbina
un vairāk darbinieku, vidēji mēnesб nodrošina darba samaksu
euro
apmērā. Statistikas dati rāda, ka Latvijā kopumā privātā sektora komersanti, kas nodarbina
un vairāk darbiniekus, nodrošina lielāku vidējo mēneša darba samaksu nekā pārējie
komersanti. Šāda tendence vērojama arб Jelgavā, Liepājā un Valmierā (skat.2.3.1.att.).
Konkurētspējбgs atalgojums ir b”tisks priekšnosacбjums cilvēkresursu piesaistei reģionam
un pilsētai, kā arб tās uzсēmējdarbбbas vides attбstбbai.
. . .att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas republikas nozīmes
pilsētās 21.gadā .ceturksnī, euro
(Datu avots: CSP)
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Q Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <
Q Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=

Pēdējo gadu laikā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilб pieaug.
Statistikas dati rāda, ka piecu gadu laikā, no
7. lбdz
.gadam, pilsētas iedzбvotāju
vidējā darba samaksa ir pieaugusi par 46% jeb par 326 euro (skat. 2.3.2.att.).
2.3.2.att. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Daugavpilī
no 2017.-2021.gadam, euro
(Datu avots: CSP)
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DAUGAVPILS VALSTSP)LSĒTAS EKONOM)SKA)S RAKSTUROJUMS

.gadā Daugavpilб bija
ekonomiski aktбvo uzсēmumu, kas valstspilsētu
griezumā ir vairāk nekā Ventspilб un Rēzeknē, taču mazāk par Jelgavas, J”rmalas un Liepājas
ekonomiski aktбvo uzсēmumu skaitu.
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. . .att. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits
(Datu avots: Lursoft)
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Aptuveni 7,2% jeb 302 no ekonomiski aktбviem uzсēmumiem Daugavpilб ir ražošanas
nozares uzсēmumi. Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attбstбjusies kā industriālais centrs, kas
arб šodien nosaka r”pniecбbas nozaru attбstбbu. Tradicionālie un nozбmбgākie
uzсēmējdarbбbas virzieni Daugavpilб ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva
ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķбmiskās šķiedras un to
izstrādājumu ražošana, elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana skat. . . .att. .
. . .att. R”pniecības strukt”ra Daugavpilī 21.gadā, %
(Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments)
4%
11%

1%

9%

12%

16%
1%

46%

Metālapstrāde un mašбnb”ve

Pārtikas produktu un dzērienu
ražošana
Plastmasas iepakojuma
ražošana
Ķбmiskās šķiedras un to
izstrādājumu ražošana
Elektronisko kabeļu un to
savienojumu ražošana
Siltumenerģijas ražošana, ”dens
ieguve un sadale
B”vmateriālu ražošana

Saskaсā ar Daugavpils pilsētas pašvaldбbas rбcбbā esošajiem datiem Daugavpils lielākie
ražošanas uzсēmumi
.gadā realizēja produkciju 4 milj. euro apmērā. Salбdzinot ar
iepriekšējo gadu, r”pniecбbas produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par
milj. euro
jeb par 9,2% (skat.2.4.2.att.).
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. . .att. Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, milj. euro
(Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments)
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2021.gadā Daugavpilб ražošanas apjoma pieaugums ir vērojams ķбmiskās šķiedras un
tās iztrādājumu, mašбnb”ves, b”vniecбbai paredzēto betona izstrādājumu, apģērbu un
pārtikas preču ražošanas nozarēs. Stabilas pozбcijas izdevās saglabāt arб pilsētas vadošiem
ražošanas uzсēmumiem, piemēram, S)A Axon Cable , S)A Magistr + %), A/S Latvijas
Maiznieks + %), S)A Belmast (+7%), S)A Ditton pievadķēžu r”pnбca +14,5%), SIA
Nexis Fibers + %), S)A Daugavpils dzelzbetons (+25%) un vislielāko ražošanas
pieaugumu sasniedza S)A Zieglera mašбnb”ve + %), kas ir saistбts ar pas”tбjumu apjoma
pieaugumu, kā arб produkcijas realizācijas cenu pieaugumu, lбdz ar ko pieaudzis arб
nodarbināto skaits uzсēmumā.
Saskaсā ar Daugavpils pilsētas pašvaldбbas rбcбbā esošajiem datiem, pārskata gadā
kopējais b”vmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās b”vniecбbas komercsabiedrбbās
sastādбja ap 39 milj. euro. B”vniecбbas nozarē pārskata beigās pilsētā strādāja vairāk nekā
t”kst. cilvēku. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir palikuši iepriekšējā gada lбmenб.
Pilsētas ekonomikas pamatu tradicionāli veido metālapstrādes, pārtikas produktu,
ķбmiskās šķiedras un elektrisko kabeļu ražošanas uzсēmumi, kas pārsvarā eksportē
produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzбvotāju.
Daugavpils lielāko ražošanas komercsabiedrību attīstības tendences
(Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments
N.p.
k.

Uzņēmums

1

Daugavpils
Lokomotīvju
Remonta R”pnīca,
A/S

2

AXON CABLE, SIA

Darbības veids pēc
NACE)

Dzelzceļa
lokomotбvju un
ritošā sastāva
ražošana
Citu elektronisko un
elektrisko vadu un
kabeļu ražošana

. - 2021. g.

)zmaiņas pret
2020.gadu

Apgrozījums

Apgrozījums

.gadā,
t”kst. euro

.gadā,
t”kst. euro

%

34 869.00

38 316.00

-9%

31 088.00

30 992.00

0%

Tendence
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N.p.
k.

Uzņēmums

3

LATVIJAS
MAIZNIEKS, A/S

4

Nexis Fibers, SIA

5

EAST METAL, SIA*

6

ZIEGLERA
MAŠĪNBŪVE, S)A

7

Daugavpils
dzelzsbetons, SIA

8

BELMAST, SIA

9

MAGISTR, SIA

10

Latgales piens, A/S

Darbības veids pēc
NACE)

Maizes ražošana;
svaigi ceptu mбklas
izstrādājumu un
k”ku ražošana
Sintētisko šķiedru
ražošana

Metāla konstrukciju
un to sastāvdaļu
ražošana
Lauksaimniecбbas
un mežsaimniecбbas
mašбnu ražošana
Gatavo betona
maisбjumu ražošana
Metāla konstrukciju
un to sastāvdaļu
ražošana
Tauvu, virvju, auklu
un tбklu ražošana
Piena pārstrāde un
siera ražošana

)zmaiņas pret
2020.gadu

Apgrozījums

Apgrozījums

.gadā,
t”kst. euro

.gadā,
t”kst. euro

%

27 014.00

25 686.00

5%

26 320.00

21 609.00

22%

53 450.00

50 343.00

6%

25 650.00

16 755.00

53%

12 006.00

9 600.00

25%

12 190.00

11 342.00

7%

9 019.00

8 657.00

4%

7 665.00

7 862.00

-3%

* S)A "EAST METAL" Daugavpilī apgrozījuma apmērs sastādā aptuveni
Daugavpilī un Dobelē

Tendence

% no kopējā apgrozījuma ražošana

Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzсēmumu daļa atrodas Daugavpilб. No pilsētas
ražošanas uzсēmumiem gandrбz puse ir eksportētāji.
Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas kopumā eksportē savu
produkciju uz vairāk nekā
valstīm:
. S)A Zieglera masдnbuve – lauksaimniecдbas tehnikas komplektejoso detalu
razosana, rapsa dalдtaju razosana, vadu un kabelu razosana automobilu rupniecдbai;
. S)A Axon Cable – augstas kvalitates kabelu razosana medicдnas, militaras,
aerokosmiskas rupniecдbas u.c. vajadzдbam;
. AS
Daugavpils Lokomotдvju remonta rupnдca
– dдzellokomotдvju un
elektrolokomotдvju remonts, rezerves dalu izgatavosana;
. S)A East Metal - komplektejoso detalu razosana dazadam iekartam – veja
generatoriem, autoceltniem, kokapstrades iekartam, bernu rotalu laukumiem, virvju
verpjamajam masдnam;
. AS Ditton pievadkezu rupnдca – izgatavo plasu dazadu solu veltnu, ieliktnu, plaksnu
un citu veidu pievadkezu klastu pec Eiropas standarta )SO/D)N, pec amerikanu
standarta ANS), pec krievu standarta GOST un speciali pec pasutдtaja prasдbam;
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. S)A Centennial )ndustries – dazadu izstradajumu no plastikas plevem PVC, PP, PE
razosana;
. S)A Nexis Fibers – sintetisko skiedru razosana;
. S)A Regula Baltija – dokumentu un naudas zдmju autentiskuma parbaudes ierдcu
razosana;
. S)A Belmast – sakaru tornu un mastu razosana, metala buvkonstrukciju razosana;
. S)A SMD Baltic – elektrisko iekartu razosana.
Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu
(Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments

Komercsabiedrības
nosaukums
AXON CABLE, SIA
Daugavpils Lokomotīvju
Remonta R”pnīca, A/S
LATVIJAS MAIZNIEKS, A/S
EAST METAL, SIA
Nexis Fibers, SIA
Centennial Industries, SIA
REGULA BALTIJA, SIA
LATGALES ALUS D, SIA
Z)EGLERA MAŠĪNBŪVE, S)A

Nozare
Augstas kvalitātes kabeļu ražošana
medicбnas, militārās, aerokosmiskās u.c.
nozaru vajadzбbām
Dбzeļlokomotбvju un elektrovilcienu
remonts, rezerves daļu ražošana

Komercsabiedrības
kapitāla turētāja
valsts
Francija
Igaunija

Maizes izstrādājumu ražošana

Igaunija

Sintētisko šķiedru ražošana

Slovākija

Metālizstrādājumu ražošana detaļas vēja
ģeneratoriem
Plastmasas izstrādājumu ražošana

Dokumentu un naudas zбmju pārbaudes
ierбces aparāti, programmas, datu bāzes
Alus ražošana

Lauksaimniecбbas mašбnu komplektējošo
detaļu ražošana, rapša dalбtāju ražošana,
vadu un kabeļu ražošana automobiļu
r”pniecбbai

Dānija

Norvēģija

Baltkrievija
Baltkrievija
Vācija

Pēdējos gados jaunas tendences iezбmējās )nformācijas tehnoloģiju turpmāk - IT)
jomā, savu darbбbu pilsētā uzsāka uzсēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu,
programmat”ras testēšanas pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi.
.gadā kopumā pilsētā aktīvi darbojās jau
uzņēmumi datorprogrammēšanā
piecu gadu laikā uzсēmumu skaits palielinājies par % ,
- citu informācijas tehnoloģiju
un datoru pakalpojumu sniegšanā,
– datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistбto darbбbu
nodrošināšanā,
– citur neklasificētos informācijas pakalpojumos.
Saskaсā ar Lursoft sniegto atlasi
.gadā Daugavpilī
uzņēmumi pārstāv )T
un telekomunikāciju nozares, tā saucamie )nformācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(turpmāk – IKT) uzсēmumi, salбdzinājumā ar iepriekšējo gadu uzсēmumu pieaugums
sastāda %. IKT jomā ir sagaidāmi pozitбvi rezultāti, jo nozare ir viena no tām, kuras attбstбbu
Covid- krбze veicina un paātrina.
25

DAUGAVPILS.LV
Daugavpils pilsētas ražošanas uzсēmumi veiksmбgi darbojas, plānveidбgi attбstās,
paplašinot un rekonstruējot ražošanas platбbas, ieviešot m”sdienu tehnoloģijas, paplašinot
pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs.
2.5.

TŪR)SMS

Daugavpils pilsētas pašvaldības t”risma attīstības un informācijas aģent”ra
turpmāk – Aģent”ra ir Daugavpils pilsētas pašvaldбbas izveidota un no budžeta finansēta
pašvaldбbas iestāde, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā pašvaldбbas
saistošo noteikumu ietvaros. Pārskata gadā Aģent”ra darbojās atbilstoši apstiprinātajam
.gada darba plānam un budžetam. Aģent”ras strukt”rā ietilpst Daugavpils t”risma
informācijas centrs, Daugavpils cietokšсa Kult”ras un informācijas centrs un ekspozбcija
Šmakovkas muzejs .
T”risms pēdējo divu gadu laikā ir viena no visvairāk skartajām nozarēm visā pasaulē,
t.sk. Latvijā un Daugavpilб. Salбdzinot ar iepriekšējiem gadiem, arб
. gada tendences
galvenokārt ir saistбtas ar iekšzemes t”risma pieaugumu un ārvalstu t”ristu skaita
samazinājumu.
. gadā cilvēkiem bija mazāka iespēja ceļot tālāk no savām mājām
ierobežojumu dēļ, tāpēc pieprasбjums pēc vietējā t”risma pieauga. Neskatoties uz
ierobežojumiem, pārskata sezonas vasaras periodā Daugavpilб tika rбkoti tradicionāli
pasākumi - akcijas, tādi kā Daugavpils cietokšсa ugunskristбbu
.gadadiena, Muzeju nakts,
u.c. mazāka mēroga pasākumi, bet arб tas palielināja viesu un t”ristu skaitu Daugavpilб.
. gadā Daugavpilб tika reģistrēti
Latvijas un ārvalstu t”ristu apmeklējumi.
Dati liecina, ka
. gadā, tāpat kā
. gadā, ir samazinājies apmeklējumu skaits t”risma
objektos un viesu skaits Daugavpils t”ristu mбtnēs. Lai arб
. gadā Daugavpils t”risma
objektos bija vairāk par
t”kst. apmeklējumu, salбdzinot ar
. gadu, tas ir kritums par
31%.

populārākie Daugavpils t”risma apskates objekti t”ristu vid”
.gadā pēc
Latvijas ceļotāju, Daugavpils iedzбvotāju un ārvalstu ceļotāju apmeklējumu skaita, kā arб
pasākumu apmeklējumu skaita :
. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;
. Daugavpils cietokšсa Kult”ras un informācijas centrs un .krasta lunete;
. Latgales zoodārzs;
. Šmakovkas muzejs;
. Daugavpils Novadpētniecбbas un mākslas muzejs;
. Daugavpils skrošu r”pnбca;
. Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs;
. Vēsturisko tērpu ekspozбcija Atmiсu lāde , mākslas galerija Baltais zirgs ;
. Retro automobiļu ekspozбcija RetroGaraž-D";
. Baznбcu kalns, sakrālie objekti kopējs pilsētas apskates ekskursiju dalбbnieku skaits .
. gadā Daugavpils objektos viesojās % iekšzemes t”ristu un % ārvalstu viesu.
T”risma rādбtāji liecina, ka ir pieaudzis iekšzemes ceļotāju бpatsvars, jo
. gadā - 87% no
kopējā apmeklējumu skaita bija iekšzemes ceļotāju apmeklējumi, savukārt
. gadā – 90%.
Kopumā Daugavpili apmeklēja viesi no
pasaules valstбm. Visvairāk ārvalstu t”ristu
apmeklējumu bija no Lietuvas % skaits % no kopējā ārvalstu apmeklējumu skaita,
izсemot objektu rбkoto pasākumu apmeklējumus , Polijas – 7%, Igaunijas – %, Apvienotās
26

DAUGAVPILS.LV
Karalistes – %, Vācijas – 4%, Krievijas – 4%, Baltkrievijas – 2%, ASV – 2%, Ukrainas – 2%,
Norvēģijas – %, )tālijas – % un citām valstбm. Neskatoties uz ierobežojumiem, Daugavpilб
ieradās t”risti pat no tādām tālām valstбm kā Japāna, Kanāda, Portugāle, Ķбna, )ndija,
Austrālija, Kolumbija u.c.
2.5.1.att. Ārzemju viesu apmeklējums Daugavpils t”risma, kult”ras, aktīvās
atp”tas un sporta iestādēs
.gadā, TOP 10 valstis
(izņemot pasākumu apmeklējumus
(Dati: Aģent”ra)
46%

7%
LIETUVA

POLIJA

6%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

IGAUNIJA

APVIENOTĀ
KARALISTE

VĀCIJA

KRIEVIJA

BALTKRIEVIJA

ASV

UKRAINA

Saskaсā ar CSP apkopotajiem datiem, Daugavpilб
. gadā ir nakšсojušas
personas. Kopējais pavadбto nakšu skaits Daugavpils naktsmбtnēs sasniedza
nakti, no
tam ārvalstu viesu pavadбto nakšu skaits bija
naktis.
. gadā Daugavpils cietoksnб tika atklāta jauna konferenču zāle Konferenču telpa
, kas pozitбvi ietekmē pilsētas darбjuma t”risma potenciālu. Daugavpilб tiek piedāvāts
jauns inovatбvs t”risma produkts – ekskursija ar elektrobusu. Daugavpils cietoksnб tika
atklāta jauna ekspozбcija Nikolaja vārti -durvis pagātnē un tika izb”vēta promenāde gar
Daugavas upes krastu.
. gadā durvis vēra vaļā arб jauni ēdinātāji, piemēram, Dubrovin
Bar and Grill , Buffet , Testo un RA) , tējas nams Maģiskais pieskāriens .
Daugavpilб tika izveidots M”zikas skvērs Esplanādes atp”tas parkā. Virtuālo spēļu fani
ir aicināti apmeklēt jaunu virtuālās realitātes telpu Arcanum , kur piedāvā vairāk nekā
visu žanru spēles, kas piemērotas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Par vasaras spilgtāko
kult”ras notikumu var atzбt Latgales viesmбlбbas un tradбciju svētkus Gost”s Latgolā , kas
j”lija izskaсā norisinājās pašā pilsētas sirdб, Vienбbas laukumā. Pasākuma mērķis bija tās
dalбbniekiem sniegt priekšstatu par Latgales kulināro mantojumu, tradбcijām un vēsturi.
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3.

DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA RĀDĪTĀJ)

Gatavojot
.gada budžeta projektu, pašvaldбbai bija jāсem vērā grozбjumi likumos
un Ministru kabineta noteikumos, kuri ietekmēja pašvaldбbu budžetus.
Budžeta projekta sagatavošanai tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti
pašvaldбbas deputāti un atbildбgie speciālisti, kas, balstoties uz valsts budžeta sagatavošanas
procesā noteiktajām nodokļu prognozēm, izvērtēja iestāžu darbбbai nepieciešamos finanšu
resursus, sagatavoja budžeta projektu un iesniedza izskatбšanai Domes Finanšu komitejā un
apstiprināšanai Domes sēdē. Budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils
pilsētas attбstбbas programmas 2014. –
.gadam )nvestбciju plānā iekļautās aktivitātes, un
veiktas korekcijas )nvestбciju plānā, atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu
resursu apjomam.
Lбdz
.gadam pašvaldбbu budžetos tika ieskaitбti
% iedzбvotāju ienākuma
nodokļa, bet valsts budžetā – %, savukārt
.gadā valsts daļa tika palielināta lбdz %,
attiecбgi samazinot pašvaldбbu daļu lбdz
%. Šāds samazinājums viena gada ietvaros
attiecбbā pret pašvaldбbām nav bijis, turklāt
.gadā pašvaldбbām savos budžetos papildus
bija jārod finansējums saistбbā ar garantētā minimālā ienākuma lбmeсa celšanu, minimālās
darba algas palielināšanu, pedagogu algu celšanu. Covidinfekcijas izplatбbas seku
pārvarēšanas likums paredzēja
.gadā piešķirt vienreizēju papildu dotāciju pašvaldбbām
ar zemiem izlбdzinātajiem ieсēmumiem, salбdzinot ar vidējiem valstб, un augstu bezdarba
lбmeni. Kopējā dotācija pašvaldбbām bija plānota piecu milj. euro apmērā, t.sk. Daugavpils
saсēma
, t”kst. euro.
Apstiprinot pašvaldбbas budžetu, ieсēmumi kopā ar ziedojumiem tika plānoti – 97,9
milj. euro apmērā, naudas lбdzekļu atlikums gada sākumā – 20,9 milj. euro un aizсemtie
lбdzekļi – 12,2 milj. euro.
.gada laikā tika precizēts transfertu apjoms atbilstoši
saсemtajam finansējumam pedagoģisko darbinieku atlбdzбbai, ES lбdzfinansēto projektu
бstenošanai, tika pārskatбti izdevumi starp budžeta programmām, precizētas saistбbas, veikti
grozбjumi investбciju finansēšanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldības

Resursi
izdevumu
segšanai
kopā
Naudas lбdzekļu atlikums gada
sākumā
Pamatbudžeta ieсēmumi
)eсēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem
Saсemtie aizсēmumi
Kopbudžeta izdevumi, saistības,
ieguldījumi kopā
Pamatbudžeta izdevumi
)zdevumi no saсemtajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem
Aizсēmumu un lбzingu atmaksa

21.gada budžets, euro
2021.gads
plāns euro) preciz.pl.(euro) izpilde (euro)
130 963 383
145 034 969
145 369 496
20 874 792

20 874 792

20 874 792

97 889 746
0

108 563 760
6 601

110 533 266
13 113

12 198 845

15 589 816

13 948 325

130 963 383

145 011 596

131 468 742

123 439 822
37 142

136 661 866
43 743

123 264 344
25 106

6 291 228

6 759 803

6 651 655
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)eguldбjumi pamatkapitālā
Naudas līdzekļu atlikums gada
beigās

2021.gads
plāns euro) preciz.pl.(euro)
1 195 191
1 546 184
0

izpilde (euro)
1 527 637

23 373

13 900 754

Pašvaldбbas budžeta ieсēmumu faktiskā izpilde kopā ar ziedojumiem sastādбja
110,5 milj. euro. Kopbudžeta ieсēmumi ir par ,4 milj. euro mazāki, salбdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu, galvenokārt iedzбvotāju ienākuma nodokļa ieсēmumu samazinājuma
rezultātā.
3.1.

PAMATBUDŽETA )EŅĒMUMI UN IZDEVUMI

No
.gada tika likvidēts pašvaldбbu speciālais budžets. Speciālā budžeta ieсēmumi
– mērķdotācija autoceļiem, dabas resursu nodokļa ieсēmumi un citi ieсēmumi tika integrēti
pašvaldбbas pamatbudžetā. Datu salбdzināšanai
.gads ir apvienots ar speciālā budžeta
ieсēmumiem.
)eņēmumu kategorija

)edzбvotāju ienākuma
nodoklis
Īpašuma nodokļi
Azartspēļu nodoklis

Dabas resursu nodoklis
)eсēmumi no
uzсēmējdarbбbas un
бpašuma
Valsts pašvaldбbu
nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu
ieсēmumi
)eсēmumi no pašvvaldбbas
nekustamā бpašuma
pārdošanas, iznomāšanas
Budžeta iestāžu ieсēmumi
Transferti

Pamatbudžeta
ieņēmumi kopā

* No

2019.gads*
izpilde
(euro)
44 567 927

2020.gads
izpilde
(euro)
38 597 319

2021.gads
izpilde
(euro)
37 282 850

2022.gads
plāns (euro)

3 941 912

3 824 300

3 611 557

3 086 415

439 786

90 676

7 443

13 000

256 364
353 837

46 093
320 786

60 250
95 736

60 000
0

139 244

101 047

116 734

100 000

115 470
75 690

97 887
203 162

121 277
119 149

100 000
35 000

317 380

321 794

531 178

370 000

3 726 584

3 571 088

3 020 286

4 064 476

70 604 741

71 746 135

65 566 806

52 798 448

124 538 935

118 920 287

110 533 266

98 017 587

.gada pašvaldību speciālais budžets integrēts pamatbudžetā. Datu salīdzināšanai
apvienots ar speciālā budžeta ieņēmumiem

37 390 248

. gads ir
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. . . att. Pamatbudžeta ieņēmumu strukt”ra
Pārējie ieņēmumi
4%

Maksājumi finanšu
izlīdzināšanas
rezultātā
25%

. . .att. Pamatbudžeta ieņēmumi
5.42
5.25
4.63

4.75
4.07

22.25
28.35

17.21

27.78

4.74
26.34

48.35
27.97

40.61

3.37

3.55

3.27

38.49

40.97

40.63

2016.gads

6.g.-2022.g., milj. euro

15.36

13.49
21.50

)edzīvotāju
ienākuma
nodoklis
34%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
3%

Transferti (bez
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas
34%

4.70

.gadā

2017.gads

2018.gads

43.40
3.94

44.57

2019.gads

37.79

26.46

3.82

3.61

3.09

38.60

37.28

37.39

2020.gads

2021.gads 2022.gads

Pārējie ieсēmumi
Maksājumi finanšu izlбdzināšanas rezultātā
Transferti bez pašvaldбbu finanšu izlбdzināšanas
Nekustamā бpašuma nodoklis
)edzбvotāju ienākuma nodoklis

)edzдvotaju ienakuma nodoklis ir galvenais nodoklu ienemumu avots. Salдdzinot ar
ieprieksejo parskata periodu, samazinajas iedzдvotaju ienakuma nodokla ienemumi par
, tukst. euro tekosa gada ienemumi . Bez tam, samazinajas дpasuma nodokla ienemumi,
ienemumi no uznemejdarbдbas un дpasuma, maksas pakalpojumu ienemumi, transferti.
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)edzдvotaju ienakuma nodokla ienemumi
.gada tika planoti
, milj. euro
apmera. Lai gan iepriekseja gada ikdienas ritmu ietekmeja koronavдrusa slimдbas Covidstrauja izplatдba, un pasliktinajas ekonomiska aktivitate, iedzдvotaju ienakuma nodokla
ienemumu plans
.gada tika parpildдts par , % un sastadдja , milj. euro. Bet tas ir
mazak neka iepriekseja parskata gada.
Nekustama дpasuma nodoklis ir pasvaldдbu finansu izlдdzinasanas sastavdala, kas
balstas uz pasvaldдbas nekustama дpasuma nodokla prognozem, un ta дpatsvars pasvaldд bas
budzeta ienemumos sastada %. Pamatojoties uz izstradato prognozi pasvaldдbas budzeta
tika planoti ienemumi , milj. euro apmera.
.gada nekustama дpasuma nodokla likmes
tika saglabatas nemainдgas, lдdz ar to aprekinata nekustama дpasuma nodokla ienemumu
prognoze lдdzдga ka iepriekseja gada. Pasvaldдba dod lielu ieguldдjumu socialo problemu
risinasana, izmantojot nekustama дpasuma nodokla atvieglojumu, kas tiek piemerots gan
nestradajosiem pensionariem, gan personam ar invaliditati, gan maznodrosinatam un
trucдgam personam, gan citam iedzдvotaju kategorijam.
.gada turpinaja darboties
saistosie noteikumi par nekustama дpasuma nodokla atvieglojumiem, lai mazinatu Covidizplatдbas negatдvo ietekmi uz saimniecisko darbдbu pilseta. Tas lava vietejiem uznemumiem
un organizacijam, kuru uznemejdarbдba ir cietusi Covid- izplatдbas del, sanemt nekustama
дpasuma nodokla atvieglojumus lдdz
%. Rezultata tika pieskirti nekustama дpasuma
nodokla atvieglojumi Covidietekme
euro apmera. Sadu atvieglojumu vares
sanemt arд
.gada ) ceturksnд.
Transfertu ienemumi pasvaldдbas pamatbudzeta sastadдja
,
milj. euro –
merkdotacijas pedagogisko darbinieku atlдdzдbai un specialo izglдtдbas iestazu uzturesanai,
pasvaldдbu finansu izlдdzinasanas rezultata sanemtas dotacijas un finansejums Eiropas
Savienдbas lдdzfinansetajiem projektiem. Transfertu ienemumi samazinajusies, jo tuvojas
noslegumam uzsakto projektu realizacija.
.gada tika sanemts par , milj. euro mazak
neka iepriekseja gada.
Pamatbudzeta izdevumi parskata gada sastadдja
, milj. euro. No tiem, macдbu
procesa nodrosinasanai, izglдtдbas iestazu uzturesanai un renovacijai tika novirzдti . %,
pilsetas teritorijas un celu labiekartosanai, vides pasakumiem, infrastrukturas objektu
sakartosanai, sabiedriska transporta dotesanai – , %, socialajai palдdzдbai, pabalstiem un
socialo iestazu darbдbai , %, kulturas un sporta atbalstam –
, %, parejiem
izdevumiem – , %. Pamatbudzeta izdevumi ir par , milj. euro lielaki neka gadu ieprieks.
Sakara ar
.gada pavasarд izsludinato arkartejo situaciju,
.gada aprдlд un
maija tika nodrosinats atbalsts gimenem ar berniem partikas karsu vai naudas parskaitдjuma
veida, tadejadi kompensejot edinasanas izdevumus izglдtojamajiem.
./
.macдbu
gada pirmaja semestrд attalinato macдbu laika izglдtojamajiem tika izsniegtas partikas pakas,
savukart kops
. .
. .- .klasu izglдtojamajiem tiek veikta edinasanas izdevumu
kompensesana nauda. Turpinoties Covid- noteiktajiem ierobezojumiem un attalinatajam
macдbu procesam, izdevumu kompensesana tika realizeta arд
.gada. Kopa izglдtojamo
edinasanas programmai tika izlietoti
, tukst. euro no valsts budzeta un , milj. euro no
pasvaldдbas budzeta.
Socialas palдdzдbas sniegsanai no
.gada mainдta kartдba, kada tika noteikts
trucдgas un maznodrosinatas majsaimniecдbas statuss un aprekinats garantetais minimalais
ienakumu lдmenis un ta pabalsts. Tika mainдta majokla pabalsta aprekinasanas, pieskirsanas
un izmaksas kartдba. No
.gada .janvara garantetais minimalais ienakumu slieksnis tika
paaugstinats lдdz
euro pirmajai vai vienдgajai personai majsaimniecдba un
euro
parejam personam majsaimniecдba. Tika paaugstinats arд ienakumu slieksnis, lai sanemtu
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trucдga vai maznodrosinata statusu. Trucдgas majsaimniecдbas minimalais ienakumu
slieksnis euro pirmajai vai vienдgajai personai majsaimniecдba un
euro parejam
personam majsaimniecдba, maznodrosinatas majsaimniecдbas ienakumu slieksni katra
pasvaldдba ir tiesдga noteikt ne augstaku par
euro pirmajai vai vienдgajai personai
majsaimniecдba un
euro parejam personam majsaimniecдba.
.gada laika tika
noteikti vienoti majokla pabalsta pieskirsanas principi un saturs.
.gada laika sociala
rakstura maksajumi un kompensacijas sastadдja , milj. euro, kas ir par milj. euro vairak
neka gadu ieprieks.
.gada pasvaldдba uzsaka jaunas programmas дstenosanu – pasvaldдbas iestazu
darbinieku apdrosinasana. Sim merkim no pasvaldдbas budzeta tika izlietoti
, tukst.
euro.
Analizejot izdevumu strukturu funkcionala griezuma, parskata gada visstraujak
samazinajusies izdevumi ekonomiskajai darbдbai. Viens no pasvaldдbas prioritarajiem
uzdevumiem ir, atbalstot uznemejdarbдbas attдstдbu, veikt vides sakartosanu industrialajas
teritorijas. Sд merka sasniegsanai kopuma lдdz
.gada beigam tika ieguldдti , milj. euro
infrastrukturas atjaunosanai un sakartosanai, realizejot ES lдdzfinansetos projektus. Liela
dala no siem projektiem jau ir realizeti, tapec saja izdevumu kategorija verojams
samazinajums.
ES un citu finansu instrumentu lдdzfinanseto projektu realizacijai tika izlietoti .
milj. euro. Projektu finansesana tika nodrosinata no ES lдdzekliem, arvalstu finansu
palдdzдbas, pasvaldдbas dotacijas no visparejiem ienemumiem, naudas lдdzeklu atlikuma gada
sakuma un aiznemumiem.
.gada pabeigti vairaki ERAF projekti, kas versti gan uz energoefektivitates
paaugstinasanas pasakumiem, gan uznemejdarbдbas vides sakartosanu un attдstдbu.
SAM . . . ietvaros tika realizets projekts Degradeto rupniecisko teritoriju
regeneracija Daugavpils pilsetas un )lukstes novada teritorijas )) karta , kura ietvaros tika
veikta Cerepovas rupnieciskas teritorijas infrastrukturas atjaunosana, izbuveti inzeniertдkli
un celi - piebraucamo celu parbuve Siguldas ielas rajona, piebraucamo celu un stavlaukuma
parbuve Marijas iela, iekrausanas un izkrausanas laukuma buvniecдba, Stiklu ielas
atjaunosana, Stavvietu un ietvju parbuve Valkas ielas rajona. Projekta Dienvidlatgales
pasvaldдbu teritoriju pilsetvides revitalizacija ekonomiskas aktivitates paaugstinasanai
ietvaros veikta Daugavpils pilsetas Gajoka rupnieciskas teritorijas publiskas infrastrukturas
sakartosana, tika дstenota Brugu, Dzelzcelu, Vidus un Fabrikas ielas parbuve ar
nepieciesamajam inzenierkomunikacijam. Tika pabeigts projekts Daugavpils pilsetas
publiskas teritorijas sakartosana uznemejdarbдbas vides attдstдbai . . . / /)/
, kura
ietvaros ir sakartota uznemejdarbдbas vide Daugavpils pilsetas teritorija, bet tiesi izbuveti
inzeniertдkli, celi un uzlabota stavvieta Slavu ielas rajona.
SAM . . . ietvaros realizeti projekti „Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils
pilsetas pasvaldдbas eka, Raina iela , Daugavpilд , Energoefektivitates paaugstinasana
Daugavpils pilsetas pasvaldдbas socialas aprupes iestades eka, Turaidas iela , Daugavpilд ,
Daudzdzдvoklu dzдvojamas majas energoefektivitates paaugstinasana un remonts Saura iela
, Daugavpilд , ka arд nodota ekspluatacija Daugavpils pensionaru socialas apkalposanas
teritoriala centra galvena eka projekta „Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils
pilsetas pasvaldдbas eka .novembra iela
A, Daugavpilд . Projektu ietvaros objektos tika
veikti energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi – nosiltinatas ekas fasades, cokols,
jumts, nomainдti esosie logi un durvis, uzstadдta ventilacija un modernizeta apkures sistema,
ka arд nodrosinata vides pieejamдba.
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SAM . . . ietvaros projekta Daugavpils visparejo izglдtдbas iestazu materiali
tehniskas bazes un infrastrukturas sakartosana atbilstosi musdienдgam prasдbam nodota
ekspluatacija Daugavpils Saskanas pamatskola, Parades iela , kura tika izveidota
ergonomiska macдbu vide, atjaunojot eku inzeniertдklus ventilacija, apkures sistema,
apgaismojums un veicot telpu remontu. Ka arд projekta realizacijas ietvaros iegadats )KT
mebelu aprдkojums.
SAM . . . ietvaros projekta )nfrastrukturas pielagosana deinstitucionaizacijas plana
дstenosanai ir nodotas ekspluatacija Bernu nama - patversmes telpu parbuve
deinstucionalizacijas plana дstenosanas vajadzдbam, Dzдvojamas majas
.novembra iela
V, Daugavpilд pielagosana sociala pakalpojuma „Grupu majas dzдvokli vajadzдbam, ka
arд vides pieejamдbas prasдbu nodrosinasana Turaidas iela , Daugavpilд. Projekta gaita tiek
veikta sabiedrдba balstдtu socialo pakalpojumu infrastrukturas izveide un labiekartota
piegulosa teritorija.
SAM . . . ietvaros turpinas aktivitates projekta Veselдbas veicinasanas un slimдbu
profilakses pasakumi Daugavpils pilsetas pasvaldдba , kura merkis ir uzlabot pieejamдbu
veselдbas veicinasanas un slimдbu profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils
iedzдvotajiem, jo дpasi nabadzдbas un socialas atstumtдbas riskam paklautajiem iedzдvotajiem,
дstenojot vieteja meroga pasakumus.
SAM
. . . ietvaros ir nosledzies projekts TP projekts "Daugavpils pilsetas
pasvaldдbas kapacitates palielinasana ES fondu planosanas un izvertesanas procesa
nodrosinasanai, )) karta .
EK)) projekta Siltumnдcefekta gazu emisiju samazinasana ar viedajam apgaismojuma
tehnologijam Daugavpils pilseta" Nr.EK))- /
ir nomainдts ielu apgaismojums. Projekta
gaita ir ieviestas viedas pilsetvides tehnologijas Daugavpils pilseta, kas samazina
siltumnдcefekta gazu emisijas, modernizejot pilsetas apgaismojuma infrastrukturu.
3.1.3.att. Pamatbudžeta izdevumu strukt”ra

Vispārējie valdības
dienesti
5%
Sociālā aizsardzība
13%

Sabiedriskā kārtība
un drošība
2%

21.gadā

Ekonomiskā darbība
15%
Vides aizsardzība
3%
Pašvaldības
teritorijas un
mājokļu
apsaimniekošana
10%
Veselība
0%

)zglītība
41%

Atp”ta, kult”ra un
reliģija
11%
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. . .att. Pamatbudžeta izdevumu kopā ar speciālā budžeta izdevumiem, milj.euro

Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
pēc valdības funkcijām
9. – 2022.g.
Izdevumu kategorija
Vispārējie valdбbas dienesti

Sabiedriskā kārtбba un drošбba
Ekonomiskā darbбba
Vides aizsardzбba

Pašvaldбbas teritorijas un
mājokļu apsaimniekošana
Veselбba

Atp”ta, kult”ra un reliģija
)zglбtбba

Sociālā aizsardzбba
)zdevumi kopā

2019.gads*
izpilde
(euro)

2020.gads
izpilde
(euro)

2021.gads
izpilde
(euro)

2022.gads
plāns (euro)

5 871 301

5 812 859

5 719 145

6 523 988

2 408 579

2 459 997

2 675 419

2 788 215

32 451 900

20 204 977

18 204 504

14 720 791

3 033 930

2 910 005

3 341 460

3 998 261

7 583 714

10 038 643

12 028 059

9 870 406

714 134

457 613

652 506

11 032 029

12 517 526

13 579 494

11 317 035

55 541 293

50 967 559

50 862 943

46 085 356

10 696 583

13 595 933

16 395 707

14 991 978

119 221 633

123 264 344

110 948 536

579 266

129 198 595

* No
.gada pašvaldību speciālais budžets integrēts pamatbudžetā. Datu salīdzināšanai
apvienots ar speciālā budžeta ieņēmumiem

. gads ir
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Daugavpils pilsētas pamatbudžeta izdevumi
pēc ekonomiskās klasifikācijas
Izdevumu kategorija

Atlбdzбba

2019.gads*
izpilde
(euro)

2020.gads
izpilde
(euro)

9.-2022.g.

2021.gads
izpilde
(euro)

2022.gads
plāns (euro)

48 466 202

50 477 792

55 521 015

50 886 951

Preces un pakalpojumi

24 483 573

21 477 723

21 398 261

27 096 881

Subsбdijas un dotācijas

7 848 951

7 983 511

8 558 243

9 464 537

2 910

15 623

45 009

156 427

Sociālie pabalsti

4 189 971

6 342 770

7 743 810

6 793 812

5 141 794

2 825 824

871 808

903 168

38 392 778

30 056 610

29 126 198

15 646 760

672 416

0

0

0

0

41 780

0

0

129 198 595

119 221 633

123 264 344

110 948 536

Procentu izdevumi

Uzturēšanas izdevumu
transferti

Pamatkapitāla veidošana
Dažādi izdevumi, kas
veidojas pēc uzkrāšanas
principa

Kapitālo izdevumu transferti
Pavisam

* No
.gada pašvaldību speciālais budžets integrēts pamatbudžetā. Datu salīdzināšanai
apvienots ar speciālā budžeta ieņēmumiem
3.2.

. gads ir

LĪDZDALĪBA KOMERSANTU PAŠU KAP)TĀLĀ

.gadā Pašvaldбbas budžeta lбdzekļi ieguldбti akcijās un lбdzdalбbā
komercsabiedrбbu kapitālā
euro apmērā - S)A Daugavpils ”dens 441431 euro, SIA
Daugavpils lidosta
euro kredбtsaistбbu dzēšanai par zemes gabala iegādi un
darbбbas nodrošināšanai (likvidācijas rezultātā atgriezti
euro), S)A Daugavpils
satiksme
euro, S)A Daugavpils zobārstniecбbas poliklбnika
euro, SIA
Daugavpils reģionālā slimnбca
euro un S)A Daugavpils Olimpiskais centrs 85562
euro.
3.3.

PAŠVALDĪBAS )LGTERM)ŅA SA)STĪBAS

Pārskata gadā Daugavpils pilsētas pašvaldбba saсēma aizсēmumus ,9 milj. euro
apmērā un veica aizсēmumu atmaksu ,7 milj. euro apmērā. Aizсēmumi tika сemti Covid-19
izraisбtās krбzes seku mazināšanai un novēršanai un Eiropas Savienбbas fondu un pārējās
ārvalstu finanšu palбdzбbas lбdzfinansēto projektu бstenošanai.
Pašvaldбbu ieсēmumu samazināšanos valdбba kompensēja ar pašvaldбbu
aizсemšanās limita palielināšanu investбciju projektu бstenošanai. Sākotnēji tas tika virzбts kā
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ekonomikas stimulēšanas instruments krбzes laikā
. gadam, tomēr lielāks aizсemšanās
limits bija iestrādāts arб
. gada budžetā. Tika samazināts nosacбjums pašvaldбbu budžeta
lбdzfinansējumam - 15% no pašvaldбbas kopējām projekta izmaksām, savukārt investбciju
projektiem izglбtбbas iestādēs vēl zemāks – % apmērā.
.gadā pašvaldбba aizсēmās daudzstāvu dzбvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gaismas ielā , b”vprojekta
izstrādei Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilб , b”vprojekta izstrādei Daugavpils
novadpētniecбbas un mākslas muzeja kompleksa pārb”ve, atjaunošana un restaurācija ,
b”vprojekta izstrādei Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izb”vei Smiltenes un Kandavas ielu
rajonā, transporta infrastrukt”ras objektu pārb”vei, izglбtбbas iestāžu investбciju projektiem.
Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības ar procentiem), euro

Rādītājs

Aizсēmumi

Galvojumi
Citas ilgtermiсa
saistбbas
)lgtermiсa saistбbas
kopā
Saistību apmērs
(%) perioda
beigās

2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads*

Pavisam*

3 303 143
659 471

3 916 674
770 710

4 451 441
1 164 747

5 032 911
1 805 835

74 423 508
23 440 918

2 427 381

4 095 466

3 995 356

3 368 253

10 596 949

6 389 995

8 782 850

9 611 544

10 206 999

108 461 375

9.00

11.82

13.57

14.11

X

* dati no saistošajiem noteikumiem par 2022.gada pašvaldības budžetu

3.4.

Z)EDOJUM) UN DĀV)NĀJUMI
)eсēmumi

Ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi

Daugavpils pilsētas pašvaldбba

2019.gads

2020.gads

2021.gads

Izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

izpilde
(euro)

234 080

16 067

13 113

.gadā saсēma ziedojumus 13 113 euro apmērā,

t.sk.:
pirmsskolas atbalstam ziedoja Ķбnas Tautas republikas vēstniecбba - 1 650 euro,
kult”ras atbalstam ziedoja ASV Vēstniecбba – 5 003 euro,
sociālo strukt”ru un pasākumu atbalstam fiziskas personas ziedoja – 460 euro,
sporta skolu mācбbu – treniсu un sacensбbu procesa pilnveidei ziedoja Latvijas Sporta
izglбtбbas iestāžu Direktoru padome „Jaunatnes sporta fonds – 6 000 euro.
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4.

PAŠVALDĪBAS )ESTĀŽU, KAP)TĀLSAB)EDRĪBU DARBĪBAS
REZULTĀT)
4.1.

)ZGLĪTĪBAS NOZARE

Daugavpils pilsētas )zglбtбbas pārvaldes turpmāk - DP)P padotбbā ir
pirmsskolas
un
vispārējās izglбtбbas iestādes, profesionālās un interešu izglбtбbas iestāde.
.gadā pilsētā darbojās
vidējās izglбtбbas iestādes un
pamatskolas ar
.gada .augustu J.Raiсa Daugavpils .vidusskola kļuva par J.Raiсa .pamatskolu , kuras
apmeklēja 9228 skolēni, pirmsskolas izglбtбbas iestādes apmeklēja 4472 bērni, Daugavpils
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunбba turpmāk tekstā - BJC „Jaunбba sniedza interešu
izglбtбbas iespējas 2924 izglбtojamajiem.
Daugavpils Saskaсas pamatskola
.gada .septembrб ir uzsākusi savu izglбtбbas
programmu бstenošanu renovētajā ēkā Parādes ielā , savukārt
.gada .decembrб BJC
Jaunбba nomainбja juridisko adresi un pārcēlās uz ēku Saules ielā .
Pilsētas izglбtбbas iestādēs ienāca jauni skolotāji: augstskolās pedagoga specialitātes
ieguva un darbu uzsāka vai turpina
jaunie speciālisti. Divās skolās darbu sāka arб projekta
„Mācбtspēks dalбbnieki – topošie skolotāji, kas iepriekš ieguvuši augstāko izglбtбbu kādā no
nozarēm un ir uzsākuši studijas .lбmeсa profesionālās augstākās izglбtбbas studiju
programmā „Skolotājs . Tādējādi bija rasta iespēja nodrošināt šбs skolas ar nepieciešamajiem
pedagogiem angļu valodā, latviešu valodā un literat”rā, kult”rā un mākslā.
.gadā DP)P un tās padotбbas iestāžu darbs tika plānots un бstenots atbilstoši
.gada
.decembrб apstiprinātajai „Daugavpils pilsētas vispārējās izglбtбbas iestāžu
attбstбbas stratēģijai
..gadam un saskaсā ar DP)P administratбvā un metodiskā
darba plānu kārtējam mācбbu gadam. Pēc
.gada
.marta korekcijas ieviesa
epidemioloģiskā situācija valstб, kad DP)P un tās padotбbas iestāžu darbs tika pakļauts
aktuālām normatбvo aktu prasбbām un epidemioloģiskās drošбbas apsvērumiem.
Daugavpilб visiem obligāto sagatavošanās pamatizglбtбbas ieguvei vecumu
sasniegušajiem bērniem ir nodrošinātas vietas pirmsskolas izglбtбbas iestādēs, ir pat brбvas
vietas. Uz vietu pirmsskolas izglбtбbas iestādē uz
.gada .decembri reģistrēti
bērni
vecumā lбdz gadiem, lielākā daļa no kuriem gaida vietu noteiktā iestādē.
Ņemot vērā vecāku pieprasбjumu, uz esošo grupu materiāli tehniskās bāzes
mazākumtautбbu pirmsskolas izglбtбbas iestādēs tika palielināts grupu skaits, kurās izglбtбbas
programma tiek бstenota latviešu valodā – no
.gada .septembra darbojas
šādas
grupas, kas ir par grupām vairāk nekā
.gadā. Pašvaldбba ir maksimāli nodrošinājusi
sabiedrбbas pieprasбjumu speciālo pirmsskolas izglбtбbas programmu бstenošanā: pilsētā
strādā
speciālās pirmsskolas izglбtбbas grupas, kas nodrošina agrбno korekcijas darbu
bērniem ar бpašām vajadzбbām. Katrā pirmsskolas izglбtбbas iestādē ir pieejams skolotājs
logopēds, kurš veic korekcijas darbu ar bērniem ar runas traucējumiem.
.gadā pilnбgi visās Daugavpils pilsētas izglбtбbas iestādēs tiek lietota e-klase, kas
ir platforma mācбbu procesa plānošanai un izglбtojamo sasniegumu vērtēšanai, kā arб
veiksmбgai saziсai ar izglбtojamo vecākiem.
Pilsētas izglбtбbas iestādes strādāja pēc licencētajām vispārējās pamatizglбtбbas un
vidējās izglбtбbas programmām, jo saskaсā ar
.gada Ministru kabineta noteikumiem
Nr.
Noteikumi par valsts pamatizglбtбbas standartu un pamatizglбtбbas programmu
paraugiem jaunā mācбbu satura ieviešana paredz jaunu mācбbu priekšmetu apguvi
pamatskolā, kā arб padziļinātu mācбbu priekšmetu apguvi atbilstoši skolas piedāvājumam
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vidusskolā. To nosaka
.gada .septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.
„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglбtбbas standartu un vispārējās vidējās izglбtбbas
programmu paraugiem . Jauns mācбbu saturs ar
.gada .septembri tiek бstenots ., ., .,
., ., ., . un .klasēs. Jaunā pieeja akcentē mācбbu saturā iekļaujamās vērtбbas, caurviju
prasmes, kā arб zināšanas, izpratni un pamatprasmes septiсās mācбbu jomās. Daugavpils
13.vidusskola бsteno pamatizglбtбbas programmu, kas paredz paaugstinātus mācбbu
sasniegumus m”zikā, bet Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs – pamatizglбtбbas
programmu, kas paredz paaugstinātus mācбbu sasniegumus matemātikā. )zglбtбbas iestādes
бsteno arб izglбtбbas programmas izglбtojamajiem ar speciālajām vajadzбbām, kuri integrēti
vispārizglбtojošajā skolā. Šāda integrācija notiek J.Raiсa Daugavpils .pamatskolā, Daugavpils
.pamatskolā, Daugavpils
. un
.vidusskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, Daugavpils Vienбbas pamatskolā.
Sakarā ar to, ka
./
.mācбbu gadā mācбbu process tika ilgstoši бstenots
attālināti, .klašu absolventi nekārtoja valsts pārbaudes darbus. Pēc skolēnu izvēles varēja
kārtot vienбgi centralizēto eksāmenu turpmāk tekstā - CE latviešu valodā mazākumtautбbu
izglбtбbas programmās. .klašu absolventiem obligāti bija trбs valsts pārbaudes darbi ierasto
četru vietā. Ceturto eksāmenu skolēni kārtoja tad, ja tā rezultāts bija nepieciešams, iestājoties
izvēlētajā augstskolā. Daugavpils pilsētas izglбtбbas iestādēs CE sasniegtie rezultāti dod
iespēju analizēt skolēnu zināšanu lбmeni un veikt nepieciešamos uzlabojumus izglбtбbas
iestāžu mācбbu darbā. )zglбtбbas un zinātnes ministrijas turpmāk tekstā - IZM) Valsts
izglбtбbas satura centrs turpmāk tekstā - VISC) skolēnu CE rezultātus izsaka procentuāli
atbilstoši skolēna sekmбgi paveiktā darba apjomam. DP)P, apkopojot
./
.mācбbu
gada Daugavpils pilsētas izglбtбbas iestāžu CE rezultātus, бpaši atzбmēja augstu rezultātu virs
% бpatsvaru: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā to uzrādбja , % absolventu,
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā – , %, Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 58,33%
absolventu.
Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinбbas rakstu saсēma
divpadsmito
klašu absolventi, bet Daugavpils pilsētas domes Atzinбbas rakstus –
absolventi, savukārt
skolēni saсēma Latvijas Simtgades stipendiju.
Pilsētas skolēni veiksmбgi piedalбjās valsts un starptautiskajās mācбbu priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, izstrādāja zinātniskās pētniecбbas darbus, startēja sporta
sacensбbās. Ar DP)P Goda rakstu par sasniegumiem šajos pasākumos tika apbalvoti skolēni
par
individuālajiem un/vai kolektбvajiem sasniegumiem.
.gadā ir
sasniegumi
valsts un novada olimpiādēs un konkursos, ir apbalvotas debašu turnбru komandas,
sasniegumi Latvijas un Latgales skolēnu zinātniskās pētniecбbas darbu konferencēs,
godalgota vieta individuālajos un komandu sporta veidos. )r arб
augsti sasniegumi
profesionālās izglбtбbas izglбtojamajiem, godalgotas vietas skolēniem, kuri apg”st m”zikas
profesionāli orientēta virziena programmu. )nterešu izglбtбbā notikušajos konkursos,
sacensбbās un skatēs
individuāli startējušie audzēkсi ir guvuši godalgotas vietas valstб.
Attālinātās mācбbas mobilizēja gan skolotājus, gan audzēkсus, deva iespēju integrēt dažādus
digitālās mācбšanas rбkus mācбbu procesā, kas arб veicināja audzēkсu izaugsmi un
sasniegumus. Tomēr jāatzбst, ka ar Covid- pandēmiju saistбtie epidemioloģiskie pasākumi
ir ietekmējuši vairāku pasākumu norisi, бpaši sporta sacensбbu organizēšanu un skates,
gatavojoties Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. M”su skolēni nevarēja šajos pasākumos
piedalбties un parādбt iespējami labākus rezultātus.
DP)P metodiķi izglбtбbas jomā ir arб mācбbu priekšmetu jomu koordinatori, kas aktбvi
iesaistās pedagogu tālākizglбtбbas darbā, lai veicinātu projekta „Kompetenču pieeja mācбbu
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saturā ideju izpratni dažādās pedagogu grupās.
./
.mācбbu gadā ir organizēti
semināri mācбbu priekšmetu skolotājiem, pirmsskolas pedagogiem, direktoru vietniekiem
izglбtбbas jomā, kā arб izglбtбbas iestāžu vadбtājiem. )zglбtбbas metodiķi-mācбbu jomu
koordinatori piedalās arб jaunā mācбbu satura apspriešanā un jaunu mācбbu lбdzekļu
veidošanā.
No 2021.gada .septembra vidusskolas posmā mācбbas visās klasēs notiek tikai
latviešu valodā, mazākumtautбbu izglбtбbas programmās pamatskolas klasēs – atbilstoši
skolas izglбtбbas programmai, bet .- .klasē ne mazāk kā % valsts valodā, .- .klasē – ne
mazāk kā % valsts valodā.
Skolotājiem tika sniegts metodiskais atbalsts latviešu valodas mācбšanas metodikā un
integrētas valodas un satura apguve pieejas бstenošanai. Pedagogiem, bija iespēja piedalбties
Daugavpils Universitātes turpmāk tekstā - DU) profesionālās izglбtбbas programmās
„Latviešu valodas skolotāju digitālo prasmju pilnveide , DU un V)SC kursos „Mācбšanās
lietpratбbai .- .klasē valodu pratбba, lietpratбba sociālajās zinбbās un kult”ras izpratnes un
pašizpausmes mākslas mācбbu priekšmetos . Tika organizēti semināri bilingvālās izglбtбbas
koordinatoriem par aktualitātēm bilingvālās izglбtбbas бstenošanā skolā, kā arб konstruēti
pedagogu sadarbбbas modeļi latviešu valodas apguves veicināšanai. Sadarbбbā ar Skola
ekspertiem un Latviešu valodas aģent”ru tika organizēti semināri latviešu valodas
skolotājiem par svarбgākajām izmaiсām vērtēšanā, mācбjās izvērtēt skolēnu izpratnes
veidošanās dziļumu uzdevumos un iepazinās ar jaunāko metodisko un mācбbu lбdzekļu
saturu latviešu valodas mācбšanai. Radošajās grupās izveidoti materiāli latviešu valodas
apguvei mazākumtautбbu skolu ., ., .klasēs, бstenojot kompetenču pieeju valodas apguvē,
izveidoti tematiskie plāni ., ., .klasēm atbilstoši jaunajām mācбbu programmām.
Covidpandēmijas dēļ
.gadā daudzi karjeras izglбtбbas pasākumi netika
organizēti, taču samērā liela daļa aktivitāšu tika organizētas tiešsaistē )zglбtбbas iestāžu
Atvērto durvju dienu pasākumi, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, tikšanās ar skolu
absolventiem u.c. . Plānotās nodarbбbas Daugavpils vispārizglбtojošo skolu
.- .klašu
skolēniem uzсēmējdarbбbas attбstбbai Jauno uzсēmēju skola sadarbбbā ar DU šajā gadā tika
organizētas attālināti.
Lai izpētбtu darba vidi un g”tu priekšstatu par profesiju pārstāvju ikdienu un sevis
izvēlēto profesionālo jomu, skolēni piedalбjās „Karjeras nedēļas
vairāk nekā
ārpusskolas aktivitātēs, kurās iesaistбjās vairāk nekā
dalбbnieku. Attбstot skolēnu
uzсēmējspējas un biznesa pratбbu,
izglбtбbas iestāžu skolēni ir iesaistбjušies Junior
Achievement Latvia (turpmāk tekstā - JAL biznesa izglбtбbas programmā „Skolēnu mācбbu
uzсēmums , kā arб piedalбjās citās JAL piedāvātajās aktivitātēs.
.gada sākumā
Daugavpils .vidusskolas komanda piedalбjās Biznesa simulācijas spēlē T)TAN finālā un
ieguva .vietu valstб. Savukārt JAL organizētajā konkursā vidusskolēniem Biznesa skices
Daugavpils Valsts ģimnāzijas komanda ieguva .vietu.
Turpinās ESF fonda projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglбtбbas
iestādēs бstenošana
Daugavpils vispārizglбtojošās skolās. Projekta бstenošanas laiks
pagarināts lбdz
.gada .maijam.
Daugavpils izglбtбbas iestādes aktбvi piedalās dažāda veida un lбmeсa projektu izstrādē
un бstenošanā, kā arб paši iesaistās projektu darbбbā. Lielākā daļa skolu un pirmsskolas
izglбtбbas iestāžu piedalбjās projektos Skolas piens un Skolas auglis . CL)L Contentand
Language Integrated Learning – )ntegrēta satura un valodas apguve projektā darbojas
skolas
skolotāji un
skolēni , savukārt Latvijas Veselбbu veicinošo skolu tбklā
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iesaistбjušās 18 Daugavpils pilsētas izglбtбbas iestādes –
skolas un pirmsskolas izglбtбbas
iestādes.
DP)P sniedz atbalstu padotбbas iestādēm dažāda veida un lбmeсa projektu izstrādē un
бstenošanā, kā arб pati iesaistās projektu darbбbā.
.gadā ES projektu programmas
izglбtбbā Erasmus+ Daugavpils pilsētas izglбtбbas iestādēm apstiprināti projekti, taču to
summa b”s zināma, slēdzot lбgumus
.gadā. Projekti tiks бstenoti dažādos termiсos –2
gadi . )zglбtбbas iestādēm Erasmus+ ir atbalsts mobilitātēm un inovācijām izglбtбbā, veicina
labās prakses apmaiсu starp ES valstбm un ES kandidātvalstбm. Globālās pandēmijas dēļ
iepriekšējo gadu projekti tiek arб pagarināti un mobilitātes pārceltas uz drošāku laiku.
DP)P ir )ZM sadarbбbas partneris projektā „Atbalsts izglбtojamo individuālo
kompetenču attбstбbai , kura mērķis ir nodrošināt izglбtбbas pakalpojumu daudzveidбbu,
uzlabojot izglбtojamo kompetences un mācбbu sasniegumus. Projekta ilgums ir no
.gada
janvāra lбdz
.gada .maijam. Projektā piedalās Daugavpils pilsētas vispārizglбtojošās
izglбtбbas iestādes (Daugavpils 3., 15. un Centra vidusskola, J.Raiсa Daugavpils .pamatskola,
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Daugavpils ., Saskaсas un Vienбbas pamatskola .
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, projekta ietvaros bija iespēja pieprasбt papildu
finansējumu arб tām skolām, kuras nav projektā. Šo iespēju no
.gada novembra lбdz
.gada februārim izmantoja Daugavpils ., . un .vidusskola. Šis papildu finansējums
paredzēts pedagogu palбgu piesaistei klašu dalбšanai mācбbu procesa nodrošināšanai un
atbalsta sniegšanai tiem skolēniem, kuriem ir mācбšanās traucējumi un gr”tбbas.
No
.gada septembra Latvijas skolās tiek бstenota programma „Latvijas skolas
soma , kuras mērķis ir nodrošināt katram izglбtojamajam iespēju apmeklēt pasākumus, kas
saistбti ar mācбbu un audzināšanas darba saturu, kā arб iepazбt Latvijas mākslas un kult”ras
norises skatuves mākslā, m”zikā, vizuālajā mākslā, literat”rā, dejā, arhitekt”rā, dizainā un
kino , izzināt Latvijas valstiskuma attбstбbas un saglabāšanas liecбbas, vēsturisko mantojumu,
tādejādi spēcinot piederбbas saj”tu un valstisko identitāti.
No
.gada Daugavpils skolās Daugavpils Centra vidusskola, J.Raiсa Daugavpils
.pamatskola, Daugavpils
.,
.,
. un
.vidusskola, Daugavpils Vienбbas un
.pamatskola turpinās )zglбtбbas kvalitātes valsts dienesta turpmāk tekstā - IKVD) ES
projekts Atbalsts priekšlaicбgas mācбbu pārtraukšanas samazināšanai PunMPuRS .
./
.mācбbu gadā projekta бstenošanā iesaistбjās vēl
skolas Daugavpils ., .,
.vidusskola un Daugavpils Saskaсas pamatskola . Lбdz šim projektā atbalstu varēja saсemt
5.- .klases skolēni. Lai visiem skolēniem palбdzētu mazināt Covidpandēmijas laika
ierobežojumu radбto negatбvo ietekmi, no
./
.mācбbu gada projektā atbalstu var
saсemt arб .- .klases skolēni. Projekta бstenošanas laiks pagarināts lбdz
.gada
31.decembrim.
Lai bērni un jaunieši maksimāli pilnvērtбgi tiktu iesaistбti interešu izglбtбbas
programmās un pasākumos, BJC Jaunбba strādāja kopā ar skolu direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā MA, m”zikas skolotāju un tautas deju kolektбvu vadбtāju MA.
Mācбbu gada laikā, lai sekmētu mācбbu procesa kvalitātes paaugstināšanu, BJC Jaunбba
sadarbojās ar pilsētas izglбtбbas iestādēm, pilsētas domi un DP)P, V)SC un sporta federācijām,
kult”ras biedrбbām un sporta organizācijām, bibliotēkām un muzejiem.
Pilsētas vispārizglбtojošajās izglбtбbas iestādēs tika бstenota interešu izglбtбba, kur
piedalбjās
skolēni. Lielākā daļa dalбbnieku tradicionāli iesaistбjās kult”rizglбtбbā – 2748
skolēni, populāras ir arб sporta izglбtбbas programmas –
skolēni, tehniskās jaunrades
programmas apguva
skolēni, jaunatnes darba programmās un izglбtojošajās
40

DAUGAVPILS.LV
programmās iesaistбjās
skolēni, savukārt skolās vides izglбtбbas programmās – 109
skolēni.
.gadā notika X)) Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki: e-svētki. Šajos
svētkos Daugavpils pilsētu pārstāvēja
izglбtбbas iestādes,
radošie kolektбvi,
dalбbnieki – tie, kuri pieteicās e-svētku projektam, gatavoja video sveicienus, fotogrāfijas,
radošos darbus, modes kolekcijas, izstādes. Dalбbnieku piedalбšanos svētkos apliecināja
koncertu video stāsti, video klipi, virtuālie sveicieni, montētie sižeti LTV un LR, masu medijos,
kā arб vietnē www.nacgavilet.lv. Dalбbniekiem pateicбbas pasākums Saulesvija notika
.j”lijā Daugavpilб.
)zglбtojamie un konsultanti iesaistбjās izglбtбbas iestāžu lбdzpārvalžu darbбbas
nodrošināšanā, veidojot mācбšanās organizāciju skolā, apmeklējot V)SC un citu organizāciju
veidotos vebinārus.
.gada decembrб tika apstiprināts IZM Jaunatnes politikas valsts
programmas 2021..gadam valsts budžets, kura finansējuma ietvaros Daugavpils
pašvaldбbā lбdz
.gada .novembrim tiks realizēts projekts )esaisties, dari un radi
Daugavpilб ar mērķi izglбtot, apvienot un veicināt pašpārvalžu iniciatбvas Daugavpilб, apzināt
mobilā darba nepieciešamбbu pilsētā.
Daugavpils BJC Jaunība apmeklē bērni un jaunieši no
lбdz
gadiem.
./
.mācбbu gadā kult”rizglбtбbas programmas pavisam apguva
audzēkсi, t.sk.,
radošās industrijas programmās
audzēkсi, tehniskās jaunrades pulciсos nodarbojās
audzēknis, sporta izglбtбbā –
, vides interešu izglбtбbā –
audzēkсi.
Kopumā attālinātās mācбbas sniedza iespēju attбstбt audzēkсu teorētisko
sagatavotбbu, integrēt dažādus digitālās mācбšanas rбkus mācбbu procesā un veicināt
audzēkсu atbildбbas saj”tu un spēju strādāt patstāvбgi.
BJC „Jaunība strukt”rvienība „Daugavpils )novāciju centrs D)C šajā mācбbu
gadā piedāvāja Daugavpils pašvaldбbas izglбtбbas iestāžu skolēniem un skolotājiem centra
apmeklējumu un bezmaksas izglбtojošas nodarbбbas.
.gadā turpinājās divi
.gadā
uzsāktie vērienбgie projekti: ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts un
Norvēģijas grantu projekts, kurš paredz izveidot un modernizēt D)C.
)ekļaujošas izglītības atbalsta centrs (turpmāk tekstā - ))AC , nodrošinot
pašvaldбbas pedagoģiski medicбniskās komisijas darbu,
.gadā organizēja
sēdi, kurās
tika konsultēti un izvērtēti
izglбtojamie. Pandēmijas laikā palielinājās pieprasбjums pēc
psiholoģiskās palбdzбbas pakalpojumiem. Dažāda vecuma klientu grupām nepārtraukti tika
nodrošināts psiholoģiskais atbalsts. ))AC speciālisti atbalstбja un sniedza palбdzбbu vecākiem,
skolotājiem un atbalsta personālam speciālās izglбtбbas jautājumos.
DP)P veiktajiem pētбjumiem ir pedagoģiska ievirze, tie analizē situāciju izglбtбbas
iestādēs. Pamatojoties uz pētбjumiem, veikti secinājumi turpmākai darbбbas plānošanai.
Pētбjumu rezultāti ir izmantoti Daugavpils pilsētas vispārējās izglбtбbas iestāžu attбstбbas
stratēģijas
..gadam aktualizācijā.
.gada martā DP)P veica pirmsskolas izglбtбbas iestāžu anketēšanu ar mērķi
izvērtēt aktuālās prasбbas izglбtбbas iestādes darba kvalitātei šādos virzienos: iestādes
vadбba, pedagogu profesionālā kapacitāte, atbalsts izglбtojamajiem un iestādes vide.
.gada oktobrб DP)P veica pirmsskolas izglбtбbas iestāžu vecāku aptauju ar mērķi
noskaidrot vecāku informētбbu par drošбbu izglбtбbas iestādē, individuālo pieeju katram
bērnam, kā arб audzināšanas un izglбtбbas procesu.
.gada oktobrб veikta .klašu skolēnu latviešu valodas prasmes izpēte
mazākumtautбbu izglбtбbas programmās, kuras mērķis bija monitorēt latviešu valodas
apguves kvalitāti pirmsskolās. )zpēte parādбja, ka, salбdzinot ar
.gadu, pazeminājās
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skolēnu lasбtprasme latviešu valodā un palielinājās izglбtojamo skaits, kuriem ir vājas latviešu
valodas prasmes.
Sadarbбbā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu DP)P
.gadā organizēja
jauniešu vasaras nodarbinātбbas programmu, nodrošinot
-14 gadus veciem
izglбtojamajiem
darbavietas skolās, bet jauniešiem vecumā no
lбdz
gadiem – 447
darbavietas izglбtбbas iestādēs.
Gada laikā pašvaldбbā licencētas
neformālās un interešu izglбtбbas programmas un
pagarināts бstenošanas termiсš
programmām.
pilsētas iedzбvotājiem noorganizēti un novadбti Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
finansētie (28485 euro) bezmaksas latviešu valodas kursi
stundu programmas ietvaros
dažādos valodas zināšanu lбmeсos. Neskatoties uz Covid- ietekmi, finansējums tika apg”ts,
jo bija nokomplektētas visas
grupas. Tie kursanti, kuri nevarēja iesaistбties attālinātajās
mācбbās, no tām attiecās, bet tādu nebija daudz, jo skolotāji centās pielāgoties izglбtojamo )T
spējām un zināšanām, nodarbбbās ievērojot individuālo pieeju. Ar skolotājiem, kuri nevarēja
mācбt attālināti, tika pārtraukti lбgumi un vietā sameklēti citi skolotāji, kuri pabeidza iesākto
mācбbu procesu.
DP)P Finanšu un grāmatvedбbas nodaļa nodrošina padotбbā esošo
izglбtбbas
iestāžu, izсemot Profesionālās izglбtбbas kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskolas „Saules skola , finanšu plānošanu un uzskaiti.
Pamatojoties uz Daugavpils domes lēmumu, sākot ar
.gada .oktobri DP)P veic
darbu ar pašvaldбbas jaunatni.
Visi Daugavpils pilsētas pašvaldбbas administratбvajā teritorijā deklarētie skolēni bez
maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, bet profesionālās izglбtбbas iestāžu
audzēkсiem šie izdevumi no pašvaldбbas budžeta tiek apmaksāti % apmērā. No
.gada
.novembra bez maksas izglбtбbas iestādēs tiek ēdināti vispārējās izglбtбbas iestāžu ..klašu klātienes izglбtojamie, kā arб vienu gadu – pirmsskolas izglбtбbas iestāžu izglбtojamie,
kas apg”st obligāto pirmsskolas izglбtбbas programmu sagatavošanās grupās. Kopš
.gada .septembra no pašvaldбbas budžeta tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana
izglбtojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglбtбbas iestādēs. Sākot ar
./
.mācбbu gada .semestri attālināto mācбbu laikā izglбtojamajiem tika izsniegtas
pārtikas pakas, kopš
.gada
.novembra .- .klašu izglбtojamajiem tiek veikta
ēdināšanas izdevumu kompensēšana naudā, kas, turpinoties Covid-19 noteiktajiem
ierobežojumiem un attālinātajam mācбbu procesam, tika realizēta arб
.gadā.
Papildus
.gada DP)P )epirkumu plānam, tika izsludināts iepirkums par DPIP un
tās padotбbas iestāžu darbinieku veselбbas apdrošināšanu. No
.gada .marta par
pašvaldбbas lбdzekļiem ir apdrošināti visi pedagogi, kas strādā uz , likmēm un vairāk
kopsummā
pedagogi , un no
.gada .j”nija – 1331 darbinieks, kas strādā DP)P un
tās padotбbas iestādē uz , likmi un vairāk. Kopā veselбbas apdrošināšanu ir saсēmuši
darbinieki.
.gada nogalē tika izsludināts iepirkums par DP)P un tās padotбbas iestāžu
darbinieku pedagogi un darbinieki veselбbas apdrošināšanu – kopā
darbiniekiem, kas
strādā uz , likmi un vairāk. Šб iepirkuma rezultātā apdrošināšanas polise darbosies no
. .
./ . .
. lбdz . .
.
.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldбbas budžeta finansējuma mērķprogrammu
ietvaros DP)P turpināja mēbeļu un aprбkojuma atjaunošanas pasākumus pirmsskolas
izglбtбbas iestādēs, kā arб ir veikti citi b”tiski iekšējās vides uzlabojumi.
.gada rudenб
iepirkuma rezultātā tika noslēgti lбgumi par mācбbu priekšmetam „Dizains un tehnoloģijas
nepieciešamā aprбkojuma iegādi pilsētas skolām
euro apmērā, un
.gadā ir
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pabeigta šбs programmas realizācija.
..gadā tiek realizēts projekts par pedagogu
darba vietas aprбkošanu, iegādājoties
datorus no aizсēmuma lбdzekļiem un pašvaldбbas
lбdzfinansējuma
, euro apmērā.
Remontdarbu ietvaros DP)P ka buvniecдbas procesa dalдbnieks „Pasutдtajs piedalдjas
buvdarbu realizacija.
.gada tika realizeti sadi izglдtдbas iestazu eku un buvju
atjaunosanas/izbuves darbi:
- Pabeigti b”vdarbi objektā Vides pieejamбbas nodrošināšana Daugavpils Stropu
pamatskolas-attбstбbas centra ēkās, Abavas ielā , Daugavpilб ;
- Pabeigta sanitāro mezglu telpu bloku atjaunošana projekta dokumentācija, b”vdarbi
Daugavpils pilsētas .pirmsskolas izglбtбbas iestādē;
- Pabeigti sporta laukumu sintētiskā seguma remontdarbi Daugavpils . un .vidusskolā;
- Daugavpils pilsetas
.pirmsskolas izglдtдbas iestades teritorija pabeigta uz
privatpersonas izvietoto vasaras spelu nojumju demontaza;
- Veikta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
ierбkošana Daugavpils pilsētas ., . un .pirmsskolas izglбtбbas iestādē;
- Veikta bojātā ”densvada nomaiсa Jelgavas ielā A;
- )r sagatavota tehniskā dokumentācija Daugavpils pilsētas . un .pirmsskolas izglбtбbas
iestādes teritorijas labiekārtošanai;
- Uzsākti b”vdarbi objektos finansējuma avots Valsts budžeta aizсēmums :
o Jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta
viesnбcas ēkā ;
o Mācбbu priekšmeta Dizains un tehnoloģijas kabineta telpu atjaunošana
Daugavpils .vidusskolas ēkā;
o J.Raiсa Daugavpils .pamatskolas ēkas vēsturiskā korpusa fasādes atjaunošana;
o Telpu apdares un inženiertбklu atjaunošana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas
izglбtбbas iestādes virtuves blokā ventilācija, elektroapgāde, ”densapgāde un
kanalizācija .
Sadarbбbā ar Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Attбstбbas departamentu izpildбti darbi,
kā arб notiek b”vdarbu realizācija šādos objektos:
- Pabeigti buvdarbi objektos:
o „Daugavpils pilsetas visparejas izglдtдbas iestades ekas Parades iela , Daugavpilд,
parbuve macдbu vides uzlabosanai ;
o „Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsetas pirmsskolas izglдtдbas
iestade Nr. Vienдbas iela B, Daugavpilд, SAM . . .ietvaros , tuvakaja laika
notiks ekas pienemsana ekspluatacija.
- Tuvojas nobeigumam buvdarbi objekta „Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils
pilsetas pirmsskolas izglдtдbas iestade Nr.
Muzeja iela
, Daugavpilд, SAM
. . .ietvaros ;
- Notiek ekas Vienдbas iela , Daugavpilд, parbuve un piegulosas teritorijas labiekartosana
SAM . . .ietvaros .
Tapat tika realizeta virkne arpuskartas avarijas remontdarbu pilsetas skolas un
pirmsskolas izglдtдbas iestades. Arkartas remonti izglдtдbas iestades galvenokart ir saistдti ar
avarijas seku likvidesanu, jo izglдtдbas iestazu ekas un tajas iebuvetie inzeniertдkli ir fiziski
novecojusi un tiem ir nepieciesama atjaunosanas darbu izpilde.
.gadā DP)P nodaļās un padotбbā esošajās iestādēs atbilstoši apstiprinātajam
iekšējo auditu plānam ir novērtēta iekšējās kontroles sistēma, kā arб organizētas tematiskas
un ārkārtas pārbaudes. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglбtбbas iestādēs izlases kārtбbā ir
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veikta finanšu, cilvēku un materiālo resursu racionālas, lietderбgas un efektбvas izlietošanas
izvērtēšana, nodrošinot iestāžu darbбbu, kā arб mācбbu procesa organizēšanas un pedagogu
darba izpildes kontroles izvērtēšana, nodrošinot kvalitatбvu izglбtбbas programmu
бstenošanu.
.gadā ir veiktas atsevišķas tematiskas ārkārtas pārbaudes, kuru mērķis bija
pārliecināties par normatбvo aktu prasбbu ievērošanu, organizējot iestādes darbбbu.
Pārbaužu rezultātā tika sagatavoti ziсojumi un izstrādāti ieteikumi par pasākumiem
DP)P un padotбbas iestāžu darbбbas un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai. Tika
sagatavoti pārskati par ieteikumu ieviešanas izpildi padotбbā esošajās izglбtбbas iestādēs.
.gada novembrб-decembrб notika intensбvs darbs pie izglбtбbas iestāžu tбkla
optimizācijas plāna aktualizēšanas ar mērķi nodrošināt izglбtбbas programmu pieejamбbu
visās pilsētas apkaimēs, vienlaikus stiprinot izglбtбbas kvalitāti un iestāžu vadбbas komandu
kapacitāti. Kā rezultātā tika piedāvāts veidot skaitliski lielas izglбtбbas iestādes, kuras бstenotu
visu vispārējas izglбtбbas programmu spektru – no pirmsskolas programmām lбdz vidējās
izglбtбbas programmām.
Tādējādi
.gadā DP)P nodrošināja izglбtбbas iestāžu vajadzбbām atbilstošu un
kvalitatбvu metodisko atbalstu pedagogiem jaunā mācбbu satura ieviešanas kontekstā. Tika
nodrošināta finanšu lбdzekļu pārvaldбbas procesa optimizācija, sekmējot padotбbas iestāžu
saimnieciskās darbбbas veikšanas proced”ru stingru ievērošanu, nodrošinot regulāru
atbalstu iestāžu vadбtājiem un vietniekiem viсu kompetencē esošajos jautājumos. Regulāri
tika vērtēta un pilnveidota DP)P un padotбbas iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāte.
Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes nodaļas turpmāk - Jaunatnes nodaļa
darbбbā viens no prioritārajiem virzieniem ir neformālās izglбtбbas un jauniešu nevalstisko
organizāciju biedrбbu atbalsts un popularizēšana.
.gada vasaras laikā tika organizētas
nometnes, kuras varēja apmeklēt
bērni un jaunieši. Jauniešu vasaras nodarbinātбbas programmā, kuras mērķis ir veicināt
Daugavpils pilsētas – gadбgo jauniešu nodarbinātбbu vasaras brбvlaikā, sniedzot iespēju
attбstбt praktiskā darba iemaсas, rast izpratni par profesijām un g”t pirmo darba pieredzi,
.gada vasarā pilsētas skolās un pašvaldбbas iestādēs kopumā tika nodarbināti
jaunieši.
Nodarbinātбbas valsts aģent”ras pasākuma „Nodarbinātбbas pasākumi vasaras
brбvlaikā personām, kuras ieg”st izglбtбbu vispārējās, speciālās vai profesionālās izglбtбbas
iestādēs ietvaros tika nodarbināti
skolēni. Jaunieši strādāja viena mēneša garumā.
Daugavpilб
.gada laikā Jaunatnes nodaļa organizēja
pasākumus, kuros varēja
atp”sties jaunieši vecumā no
lбdz
gadiem.
.gada .februārб Jaunatnes nodaļas
Facebook kontā notika Online koncerts „Dabasu Durovys .
.maijā Eiropas Jaunatnes
nedēļas ietvaros Rбgas ielā notika izzinoša pastaiga Mākslas kodi Rбgas ielā . Rбgas ielā,
skaistajā Daugavpils gājēju ielā, pie dažādiem tēlniecбbas, arhitekt”ras un kult”ras objektiem
bija paslēpušies neparasti uzdevumi, asprātбgi jautājumi un interesanti fakti. Starptautiskajā
bērnu aizsardzбbas dienā Jaunatnes nodaļas Facebook kontā notika koncerts tiešsaitē „Mana
Daugavpils . Pārskata gada .augustā Jaunatnes nodaļa organizēja pasākumu „Pludmales
ballбte un organizēja diskotēku „Atvadoties no vasaras . .septembris tika sagaidбts kopā ar
BJC „Jaunбba un Jaunatnes nodaļu. Dienā BJC Jaunбba svinēja Zinбbu dienu, bet vakarā
Dubrovina parkā valdбja muzikāla noskaсa, par kuras radбšanu par”pējās Jaunatnes nodaļa,
kā arб varēja vērot uguns šova priekšnesumu.
.gada laikā Jaunatnes nodaļā reģistrēti
brбvprātбgie. Zēni % un meitenes
%. Brбvprātбgo vecums – 13- gadi. Galvenie informācijas avoti par brбvprātбgo darbu ir
Jauniešu dome, draugi un ģimene, otrajā vietā ir sociālie tбkli, Jaunatnes nodaļas mājaslapa
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jaunatne.daugavpils.lv un brivpratigie.lv, Facebook grupā brбvprātбgajiem ir
dalбbnieki.
)nterneta vietnē brivpratigie.lv ir reģistrējušies Daugavpils jaunieši – brбvprātбgie un
Daugavpils pilsētā reģistrētās organizācijas.
Jaunatnes nodaļa turpināju darbu projektā PROT) un DAR)! , kura mērķis ir attбstбt
mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viсu iesaisti izglбtбbā, t.sk. aroda apguvē pie
amata meistara, nodarbinātбbā, NVA vai Valsts izglбtбbas attбstбbas aģent”ras бstenotajos
Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātбbas valsts aģent”ras бstenotajos
aktбvajos nodarbinātбbas vai preventбvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arб
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbбbā. Projekta „PROT) un DAR)! mērķa grupa
ir jaunieši vecumā no
lбdz
gadiem ieskaitot , kuri nemācās, nestrādā, neapg”st arodu
un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Lбdz . .
. projektā tika iesaistбti
NEET
jaunieši. Katrs jaunietis tiek iesaistбts projektā - mēnešus. Projektā darbojas mentori un
programmas vadбtāji.
Jaunatnes nodaļa koordinē Jauniešu neformālās izglбtбbas centra darbбbu. Kopā
.gada nogalē Jauniešu neformālās izglбtбbas centrā darbojās
nevalstiskās
organizācijas.
Latgales zoodārzs
.gadā, atbilstoši Eiropas Komisijas prasбbām Eiropas
zoodārziem, sekmбgi veica apmeklētāju un t”ristu izglбtošanu vides un ekoloģiskās kult”ras
jomā, dzбvnieku eksponēšanu, zinātniskus pētбjumus un dabas aizsardzбbu. Visi zoodārza
darba efektivitātes rādбtāji
.gadā atbilst Eiropas zoodārzu lбmenim vai to pārsniedz.
.gadā tika paplašināta ekspozбcija un renovēti tropu džungļu terāriji un hidrobiontu
baseini, kur tiek eksponēti jaunie atraktбvie dzбvnieki: piedzimušie zoodārzā pērtiķi, Motoro
rajas, Surinamas pipa, c”kpurna bruсurupucis, dievl”dzēji, zarkukaiсi, tropu vardбtes un citi.
Piedzima bērni Edipa tamarбniem, Amerikas cihlidām un bruсurupučiem, tika saсemts daudz
tropu iemбtnieku dāvanā un patversmē: Amerikas rajas, Āzijas zutis, Ķбnas bruсurupuči,
Madagaskaras gekoni, Amazones diskusi, aksolotli u.c. Realizējot )NTERREG projektu Joint
Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania , tika pētбti un
atjaunoti Esplanādes mitraines biotopi un zoodārza pagalma teritorija ar ieeju purva parkā.
Dabas aizsardzбbā zoodārzs no dibināšanas dienas pēta, aizsargā un popularizē purva
bruсurupučus Latvijā,
.gadā tika pētбtas EK projektā L)FE-(erpetoLatvia atjaunotas
trбs populācijas Augšdaugavas novadā, pavairoti
purva bruсurupuči, par partneru
lбdzekļiem tika izpētбti reto un invazбvo sugu biotopi un populācijas visā Latvijā. Zoodārza
zinātnieki ir Dabas aizsardzбbas pārvaldes sertificētie eksperti kategorijās un Bioloģijas
doktori. Latgales zoodārza zinātnieki sadarbбbā ar Daugavpils Universitāti piedalбjās
akvakult”ras, dabas aizsardzбbas un zinātniskajos projektos. Zinātnisko pētбjumu rezultātus
zoodārza zinātnieki lбdzautorбbā ar
zinātniekiem no
universitātēm no
pasaules
valstбm nopublicēja
zinātniskos rakstus starptautiskajos zinātniskajos žurnālos SCOPUS,
Q1-Q un vienā monogrāfijā par invazбvajām sugām Eiropā.
Latgales Centrālās bibliotēkas turpmāk – LCB) un tās filiāļu pakalpojumu
piedāvājuma un pieejamбbas ietekmējošais faktors joprojām bija Covidpandēmijas
nelabvēlбga ietekme. LCB un tās filiāles nesniedza pakalpojumus lietotājiem klātienē no .
janvāra lбdz . janvārim un no . oktobra lбdz . novembrim. Savukārt pārejos mēnešos
gan lietotāju individuāla apkalpošana, gan bibliotēkas pasākumu organizēšana tika veikta,
stingri ievērojot epidemioloģiskās drošбbas pasākumus Covidinfekcijas izplatбbas
ierobežošanai. Bibliotēkās tika atcelti vairāki klātienes pasākumi, radošās nodarbбbas un
lietotāju apmācбbas grupās, ierobežota datoru pakalpojumu izmantošana, noteikts
pieļaujamo bibliotēkas apmeklētāju skaits, atrašanās laiks bibliotēkas telpās u.c. )lgstoši
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netika apkalpotas uz m”žu notiesātas personas un personas, kas atrodas ilgstošās sociālās
apr”pes un sociālās rehabilitācijas instit”cijā, ierobežota arб lietotāju apkalpošana savā
dzбvesvietā.
Ar
. .
. visas bibliotēkas uzsāka darbu zaļajā režбmā , un tas negatбvi
ietekmēja lietotāju apkalpošanu, jo zaļais režбms liedza iespēju apmeklēt bibliotēkas
personām bez sadarbspējбga sertifikāta, kā arб b”tiski ierobežoja bērnu iespējas patstāvбgi
apmeklēt bibliotēkas.
LCB un tās filiāļu pamatrādītāju dinamika 2020.-2021.gadā
(Datu avots: LCB)

Rādītājs

2021.gads

2020.gads

% salīdzinot ar
iepriekšējo gadu

Reģistrēto aktбvo lietotāju
skaits1
t.sk. bērni līdz gadiem
Unikālais lietotāju skaits2
t.sk. bērni līdz gadiem
Fiziskais apmeklējums
t.sk. bērni līdz gadiem
Virtuālais apmeklējums3

12 024

14 499

- 17%

Grāmatu un citu izdevumu
izsniegums
t.sk. bērniem līdz gadiem

4 878
10 536

5 921
12 207

- 18%
- 14%

5 832

4 904
142 218
55 937
206 076

- 18%

38 719
225 363
241 408

297 411

- 19%

116 951

75 233

91 801

+ 19%
- 31%
+ 9%

- 18%

Covid- negatбvi ietekmēja LCB un tās filiāļu pamatrādбtājus – aktбvo lietotāju, fizisko
apmeklējumu un izsniegumu skaitu, ieviesa b”tiskas korekcijas darba plānošanā un vairāku
aktivitāšu norisē. LCB aktбvais darbs, pastāvбgi aktualizējot pašu veidoto virtuālo resursu
saturu un popularizējot šo resursus, deva labu rezultātu - pārskata periodā par %
palielinājās LCB pašu veidoto virtuālo resursu apmeklējumu skaits.
Pārskata periodā LCB un filiāles sniedza atbalstu pašvaldбbai sociāli nozбmбgu funkciju
бstenošanā, sabiedrбbas informēšanā un atgriezeniskās saites veidošanā. No 2021. gada 20.
j”lija LCB un piecās filiālēs tika nodrošināta sadarbspējбgu vakcinācijas vai pārslimošanas
Covid- sertifikātu izsniegšana personām, kurām nav piekļuves internetam vai digitālās
autentifikācijas rбkiem. Trбspadsmit darbiniekiem tika nodrošināta piekļuve Valsts
pašvaldбbu vienotā klientu apkalpošanas centra portālam www.pakalpojumucentri.lv, kā arб
veikta darbinieku apmācбba darbam ar portālu. )edzбvotāji tika apkalpoti pēc iepriekšēja
pieraksta. Šim mērķim LCB tika izveidots vienots informatбvs tālrunis. Zvanot pa šo tālruni,
iedzбvotājam bija iespēja rezervēt pakalpojuma saсemšanas laiku sev tuvākajā bibliotēkā, kā
1 Aktīvs

lietotājs - pārreģistrēta un/vai no jauna reģistrēta persona, kas pārskata periodā apmeklējusi bibliotēku un/vai
izmantojusi bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus.
2 Starpība starp reģistrētiem un unikāliem lietotājiem veidojas sakarā ar to, ka daudz lietotāju vienlaikus reģistrējas
vairākās bibliotēkās.
3 virtuālais apmeklējums – bibliotēkas vietnes un bibliotēkas
pašu veidoto elektronisko resursu apmeklējums
neatkarīgi no aplūkoto lappušu vai elementu skaita. Tiek iekļauti virtuālo pasākumu tiešraides apmeklējumi, kas tiek
rīkoti, izmantojot dažādas platformas (“Zoom”, “Microsoft Teams”, “GoogleMeet”, “Skype” u.c.).
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arб saсemt konsultāciju par šб pakalpojuma saсemšanas nosacбjumiem un proced”ru.
Nepilnu sešu mēnešu laikā tika izsniegti 638 Covid- sertifikāti.
. gadā LCB ieviesa jaunus risinājumus, kas nodrošināja pakalpojumu pieejamбbu
plašākam lietotāju lokam, sniedza nozбmбgu atbalstu pašvaldбbai un tās iedzбvotājiem
publisko pakalpojumu pieejamбbas nodrošināšanā. Turpināja pilnveidot kvalitatбvu
pakalpojumu sniegšanu lietotājiem attālināti, ieviesa un popularizēja jaunas darba formas.
Veica apjomбgu darbu bibliotekāro stundu pielāgošanā atbilstoši Skola
noteiktajām
mācбbu jomām un caurviju prasmēm. Darbā ar bērniem un jauniešiem бpaša uzmanбba bija
veltбta medijpratбbas un informācijpratбbas uzlabošanai. Novadpētniecбbas jomā izvirzбtā
prioritāte – lokālpatriotisms – tika ietverta dažādos pasākumu formātos vietējo kopienu
ciešākai iesaistei.
Pārskata
gada
pavasarб LCB ieviesa
jaunu pakalpojumu –
grāmatu nodošanas kasti,
kurā bezkontakta režбmā
var
nodot
visus
iespieddarbus,
kas
saсemti kā Latgales
Centrālajā bibliotēkā, tā
arб jebkurā no tās
filiālēm. Pārskata gadā
grāmatu nodošanas kastē
tika
ievietoti
2 278
iespieddarbi. Savukārt
rudenб tika uzstādбts
grāmatu pakomāts, kurā
tiek
nodrošināta
bezkontakta saсemšana
izdevumiem, kuri atrodas LCB un ASV )nfo centra krājumā. Lai pakalpojuma izmantošana
b”tu ērtāka lietotājiem, tika izstrādāta pakomāta lietošanas pamācбba. Divu mēnešu laikā
pakomātu izmantoja vairāk nekā
bibliotēkas lietotāji, tika izsniegtas
grāmatas.
Grāmatu nodošanas kaste un pakomāts tika uzstādбti Daugavpils pilsētas centrā, pie Vienбbas
nama ēkas, tieši blakus ieejai LCB no Saules ielas. Jāatzбmē, ka gan grāmatu nodošanas kaste,
gan pakomāts ir pieejams jebkurā diennakts laikā, kas sniedz papildu ērtбbas bibliotēkas
lietotājiem.
Pārskata gadā LCB tбmekļa vietnes sadaļā Jaunumi tika uzlabota piekļ”stamбba
svarбgām ziсām par bibliotēkas pakalpojumiem, ieviešot audioziņu formātu. Šбs ziсas
pieejamas gan latviešu, gan krievu valodā. Audioziсas tika nodrošinātas informācijai par
bibliotēkas apmeklēšanas un pakalpojumu saсemšanas nosacбjumiem, kā arб publikācijām
par jaunajiem pakalpojumiem – grāmatu nodošanas kaste, grāmatu pakomāts, Covid-19
sertifikātu izdruka.
2021.gads Daugavpilб iezбmējās lokālpatriotisma zбmē. LCB novadpētniecбbas
prioritātes sasaucās ar Daugavpils Eiropas kult”ras galvaspilsētas
pieteikuma tēmu –
Lingua franca: meklēt, radбt, runāt. Vairāku gadu garumā bibliotēkām ir izveidota cieša
sadarbбba ar vietējiem autoriem un māksliniekiem, izglбtбbas un kult”ras iestādēm.
Bibliotēkām ir svarбgi popularizēt un veicināt vietējo mākslinieku, fotogrāfu, autoru un citu
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radošo personu veikumu, parādot to plašākai sabiedrбbai. Pārskata gadā kopā ar vietējiem
iedzбvotājiem Daugavpils kult”rtelpa tika piesātināta ar mākslas un radošo darbu izstādēm,
dzejas lasбjumiem, lokālās vēstures saglabāšanu un izcelšanu.
Pārskata gadā LCB un filiāles piedāvāja sekojošās novadmācības stundas:
Latgales Centrālā bibliotēka
Novadpētniecбbas resursi Latgales Centrālajā
bibliotēkā ; Ekskursija pa vēsturisko A. Pumpura
skvēru ;
Bērnu bibliotēka Zбlбte

Jaunb”ves bibliotēka

Pārdaugavas bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Latgales Centrālā bibliotēka

Neatradбsim nekur mēs citur vietu, kura runātu ar
mums… ; Es Tevi kā saktu pie kr”tбm sev nesu! /I.
Barovska/; Kad pelēkā mētelб Latvija tērpjas, mirdz
karoga košums kā brбvбbas liesma! /A. Lipska/;
Pilsētas stāsti caur fotoobjektбvu ;

)eskats Daugavpils vēsturē. Grбva ;
Vecās pilsētas stāsts – Daugavpils vēstures
lappuses; Daugavpils leģendas; )ezбmēti Daugavpilб ;
Rбgas iela – tilts starp pagātni un nākotni.

Par neatсemamu bibliotēkas darba daļu ir kļuvušas mākslas izstādes. Pārskata gadā
tika rбkotas vairākas vietējo autoru mākslas izstādes gan LCB, gan filiālēs – P. (udobčenoka,
L. Kundziсas, V. Lavrenko, B. Borisova, DDMV P)KC Saules skola bērnu mākslas skolas
audzēkсu darbi, Daugavpils Universitātes M”zikas un mākslas fakultātes studentu
noslēguma darbi, J. Bitiсa, R. Mileiko u. c. Pārdaugavas bibliotēkā sadarbбbā ar biedrбbu
Stastnбca tapa izstāde Viena diena Grбvā . Laikā, kad bibliotēkās nevarēja notikt klātienes
pasākumi, tika veidotas video intervijas ar izstāžu autoriem vai kuratoriem. Daugavpils
pilsētas svētku mēnesi DAC logos bija skatāma LCB un tās filiāļu darbinieku fotoizstāde
Daugavpils bibliotekāra acбm , kas pavēra skatu iedzбvotājiem uz daudzveidбgo pilsētvidi, jo
bibliotēka ir pārstāvēta sešās pilsētas apkaimēs – Centrā, Grбvā, Jaunajā Forštatē, Jaunb”vē,
Ķбmijā un Ruģeļos.
Pārskata gadā tika uzsākta jauna novadpētniecбbas materiālu popularizēšanas forma
– virtuālās izstādes. Tika izveidotas
virtuālās izstādes, kas ir veltбtas Daugavpils
novadniekiem, izcilām personбbām, literātiem un bibliotēku nozares speciālistiem,
piemēram, P. Martinsonam, J. Zvirgzdiсam, V. Seilei, I. Klekerei-Krekelei, A. Čakam u. c. Šбs
izstādes ne tikai sniedz izglбtojošu informāciju par personu, bet arб norāda, kādi
novadpētniecбbas materiāli ir pieejami bibliotēkas krājumā par šбm personām.
Pārskata periodā LCB turpināja piedāvāt sešus pašu veidotos novadpētniecības
digitālos resursus: multimediju resurss par Latgales dziesmu svētkiem Dziesmotā Latgale ;
datubāzes par Daugavpils novadniekiem, vēsturi un sakrālo mantojumu – Daugavpils
novadnieki , Dinaburgas cietoksnis , Daugavpils Baznбcu kalns ; virtuālā izstāde par LCB
vēsturi Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80 un literāti Anitu Liepu Rakstniece Anita Liepa .
Datubāzes tika sistemātiski papildinātas ar aktuālo informāciju, pilntekstiem, anotācijām un
elektronisko resursu saitēm.
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Pasākumu organizēšana pirmsskolas izglбtбbas iestādēm, vispārizglбtojošām un
profesionālajām skolām, senioriem u.c. lietotāju mērķgrupām lielākoties notika attālināti MS
Teams, Zoom un Skype platformās. Realizējot projektu Dialogs. Rakstnieki Daugavpilб
tikšanās ar autoriem tika organizētas tiešraidē LCB Facebook profilā. Vasaras laikā
bibliotēkas intensбvi strādāja ar bērnu vasaras nometnēm, organizējot pasākumus klātienē.
Kopumā LCB un filiālēs tika novadбti
pasākumi, t.sk.: virtuālie
virtuālais
apmeklējums:
, klātienes
apmeklējums:
, ārpus bibliotēkas telpām
apmeklējums:
, hibrбdpasākumi apmeklējums:
.
Pārskata gadā turpināja бstenot LNB nacionālās lasбšanas veicināšanas programmas
Bērnu, jauniešu un vecāku ž”rija aktivitātes. Lasбtveicināšanas aktivitātēs iesaistбjās
ž”rijas eksperts:
bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā,
pusaudži un jaunieši, kā
arб
vecāki. Kopskaitā programmas aktivitātēs iesaistбjās
lasošās ģimenes. Īpašs prieks
par Daugavpils . pirmsskolas izglбtбbas iestādes bērnu aktбvo iesaisti – pārskata gadā par
ž”rijas ekspertiem kļuva visu sagatavošanas grupiсu bērni, kopskaitā
dalбbnieks.
Jau otro gadu pēc kārtas bibliotēkā tika piedāvāta oriģināla lasбšanas spēle Bibliopols
individuāliem bibliotēkas lietotājiem. No j”nija lбdz augustam spēles aktivitātēs piedalбjās
dalбbnieki – sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni. Vērojot dalбbnieku interesi, nav
šaubu, ka Bibliopols pulcēs dalбbniekus arб turpmāk. Bērnu vecāki, pedagogi un paši
dalбbnieki atzбst, ka bibliotēkas spēle ļauj vasaru pavadбt aizraujoši un jēgpilni.
Vasaras mēnešos LCB un filiālēs tika piedāvāti pasākumi bērnu un jauniešu vasaras
nometсu grupām. Tie tika rбkoti gan klātienē ārpus telpām , gan tiešsaistē. Sagatavotie
pasākumi aptvēra plašu tēmu spektru – ekoloģisks dzбvesveids, Disneja multfilmas, dabas
izzināšana u.c. LCB piedāvāja izzinošu ekskursiju Ekskursija pa vēsturisko Andreja Pumpura
skvēru , savukārt Bērnu bibliotēka Zбlбte rosināja pievērsties dabas izzināšanai pasākumā
ar tematiskām stacijām un orientēšanās elementiem – Dabas pētnieki mēs esam, spēku un
gudrбbu sevб nesam! Piekrastes bibliotēka organizēja stundu Ķepainie un astainie rullē .
Pārdaugavas bibliotēka rбkoja pasākumu Ko darбt, kad nav ko darбt? , Ceriсu bibliotēka –
Aizraujošo noslēpumu labirints . Gaismas bibliotēkā notika tematiska nodarbбba M”su vaļa
un planēta zaļa . Ar moto – Piedalies! )epazбsti! )zmēģini! uz Jaunb”ves bibliotēku tika aicināti
bērni, lai piedalбtos tiešsaistes pasākumā Neticami, bet fakts!
LCB ASV )nformācijas centrs piedāvāja tematisku pasākumu Never too old for
Disney Nekad par vecu Disneja animācijai . Pasākuma laikā bērni uzzināja par Disneja
animācijas tēvu Voltu Disneju, piedalбjās бsfilmu demonstrācijās. Digitālo aktivitāšu centra
pasākums – Radi, dari, iemācies, izmēģini, atp”ties! guva lielu interesi bērnu un jauniešu
vid”.
Kopumā LCB un filiālēs kopā tika novadбts
pasākums nometсu grupām, kopskaitā
apmeklējums.
Ar Zviedrijas Karalistes vēstniecбbas Latvijā un Zviedru instit”ta finansiālo atbalstu
pārskata gadā LCB turpināja бstenot projektu Sveicam Pepiju! . Projekta mērķis: atzбmējot
zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes radбtā literārā tēla Pepijas Garzeķes . jubileju,
iepazбstināt sabiedrбbu ar šo grāmatu varoni, skaidrot un popularizēt tā iemiesotās vērtбbas,
veicināt zviedru bērnu literat”ras atpazбstamбbu. Projekta ietvaros tika organizētas šādas
aktivitātes: )nteraktбva ceļojošā izstāde Sveicam Pepiju!, spēle (opsā, heijā! Esmu rotaļбga
Pepija! un tiešsaistes darbnбca bibliotekāriem Nediskriminējoša darba vide un kult”ra .
Laikā, kad apkārt valda viedokļu sadrumstalotбba un dezinformācija, LCB un filiāles
бstenoja aktivitātes sabiedrбbas informēšanā par medijpratбbu un informācijpratбbu. Vairāki
LCB un filiāļu darbinieki pilnveidoja savas prasmes un zināšanas šajā nozarē, savukārt rudenб
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Latgales Centrālajā bibliotēkā bija skatāma Baltijas Mediju izcilбbas centra ceļojošā
medijpratбbas izstāde Fake ≠ Fact .
LCB un filiāles izstrādāja un бstenoja bibliotekārās stundas, lai stiprinātu skolas
vecuma bērnu un jauniešu digitālās prasmes un informācijpratбbu, piemēram, )eskats viltus
ziсu pasaulē: Medijpratбbas pamati , Medijpratбba digitālajā vidē , Mobils un drošs u. c.
Pārskata gadā noslēdzās
.gadā uzsāktais LCB ASV )nformācijas centra un
sadarbбbas partneru rбkotais medijpratбbas projekts MediaLab Radio . Projekta mērķis
izglбtot jauniešus medijpratбbas jomā, iemācбt tiem kritiski izvērtēt informāciju un ieg”t
praktiskas iemaсas mediju satura izveidē. Savukārt rudenб, Pasaules Medijpratбbas un
)nformācijpratбbas nedēļas laikā, LCB ASV informācijas centrs organizēja starptautisku
tiešsaistes medijpratбbas projektu MediaLab Critical Thinking , kurš pulcēja
jauniešus
no valstбm. Projekta gaitā dalбbnieki attбstбja kritisko domāšanu, mācбjās atpazбt viltus ziсas
un spēra pirmos patstāvбgos soļus žurnālistikā.
Pārskata gadā LCB un filiāles aktбvi sadarbojās ar izglбtбbas iestādēm, sniedzot
atbalstu Kompetenču pieejas mācбbu saturā Skola
ieviešanā. Lai sadarbбba b”tu
maksimāli efektбva, tika veikta Daugavpils pilsētas izglбtбbas iestāžu darbinieku aptauja par
vēlamo atbalstu no bibliotēkas, saсemot atbildes no
respondentiem. )zanalizējot
aptaujas rezultātus, tika izstrādātas vairākas jaunas bibliotekārās stundas, kā arб veikti
pielāgojumi esošo stundu saturā, lai nodrošinātu ar projekta Skola
saistбto mācбbu
jomu un caurviju prasmju iekļaušanu. Jaunizveidotie un pielāgotie pasākumi ļāva aptvert
kopskaitā
izglбtojamo auditoriju visās vecuma grupās ne tikai Daugavpils pilsētas un
novada, bet arб citu Latvijas novadu izglбtбbas iestādēs.
2021.gadā LCB un filiāles saсēma vairākas pateicбbas un apbalvojumus. Nozбmбgākais
no tiem – Daugavpils pilsētas pašvaldбbas apbalvojums GADA BALVA nominācijā Kult”ra
un naudas balva 500 euro apmērā, kas piešķirts LCB, jo pandēmijas sarežģбtajos apstākļos
iestāde operatбvi un prasmбgi spējusi pilnбbā pārorientēties un pielāgoties jaunajai situācijai,
ne uz brбdi nepārtraucot savu sadarbбbu ar apmeklētājiem un uzlabojot iespējas viсus
apkalpot. Paralēli jau lбdz šim veicamajiem pienākumiem un plašajam piedāvājumu klāstam
LCB un tās filiāles iesaistбjās arб sociāli nozбmбgu funkciju veikšanā, kas nav tieši saistбts ar
iestādes pamatdarbбbu. Šбs darbбbas rezultātā informatбvi tehnisku atbalstu saсēma vairāki
t”kstoši pilsētas iedzбvotāju.
4.2.

KULTŪRAS UN SPORTA NOZARE

4.2.1. KULTŪRA
. gadā Daugavpils pilsētā tika organizēti kult”ras pasākumi, kuros piedalбjās
pilsētas iedzбvotāji, kult”ras un izglбtбbas iestādes, sabiedriskās organizācijas, kult”ras
biedrбbas, pašvaldбbas un valsts organizācijas – tai skaitā valsts S)A Latvijas koncerti ,
Daugavpils teātris, Staсislava Broka Daugavpils M”zikas vidusskola, Daugavpils Universitāte,
Nacionālais kult”ras centrs u.c. Diemžēl vairāki ieplānotie pasākumi netika realizēti sakarā
ar valstб noteiktajiem ierobežojumiem Covid- dēļ.
Kopš
.gada nogales Daugavpilб notika intensбvs darbs pie pilsētas pieteikuma
izstrādes iniciatбvai „Eiropas kult”ras galvaspilsēta
.
.gadā norisinājās konkursa
.kārta, kurā starptautiskā ž”rija izvirzбja Daugavpils pieteikumu turpmākajai dalбbai
konkursā. Lбdz ar to
. gadā turpinājās darbs pie pieteikuma „Eiropas Kult”ras
galvaspilsētas
izstrādes.
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Pārskata gadā darbu turpināja interneta mājas lapa un Facebook lapa, kur regulāri tiek
ievietotas ziсas par Daugavpils pasākumiem un kult”ras dzбves jaunumiem. Tas nodrošina
plašākas iespējas informācijas apritei par kult”ras dzбves aktualitātēm Daugavpilб.
Lielākie kult”ras pasākumi 2021.gadā Daugavpils pilsētā:

))) Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku konkurss Starptautiskā
garīgās m”zikas festivāla „Sudraba zvani zīmē / . - .janvāris
2021.gada 7.- . janvārб norisinājās ))) Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku
dziesmu konkurss, kurā sacentās solisti, ansambļi un kori no
pasaules valstбm: ASV,
Bulgārijas, Baltkrievijas, Gruzijas, (orvātijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas,
Maķedonijas, Moldovas, Polijas, Rumānijas, Zviedrijas un Ukrainas. Kopumā konkursā
piedalбjās ap 2000 jauniešu. Tā kā konkurss epidemioloģiskās situācijas dēļ nevarēja notikt
klātienē, priekšnesumi bija skatāmi Youtube kanālā Latvian Contests .


 Pavasara svētku koncerti veltījums sievietēm / . marts
Katru gadu pavasara sākumā tiek rбkots Pavasara svētku koncerts, kas veltбts sievietēm.
)evērojot epidemioloģiskās situācijas prasбbas, šoreiz koncerts notika tiešsaistē. Tajā baroka
un romantiskās m”zikas opusus, kā arб XX gadsimta populārās m”zikas melodijas izpildбja
orķestris Daugavpils Sinfonietta diriģents Aivars Broks).

 Solomona Mihoelsa dienas Daugavpilī/ . - 16. marts
Godinot m”su novadnieku, režisoru un aktieri Solomonu Mihoelsu un pieminot viсa radošo
darbбbu, jau vairākus gadus Daugavpilб tiek svinētas Solomona Mihoelsa dienas, kas šoreiz
notika neierastākā veidā. )nteresenti varēja piedalбties internetvidē rбkotajā viktorбnā par
Mihoelsa dzбvi un daiļradi, pasākumā-flešmobā Mihoelsa replika , on-line flešmobā zoomvietnē Aplausi Aktierim , kā arб, ievērojot epidemioloģiskās situācijas noteikumus, pie
Mihoelsa dzimtās mājas Mihoelsa ielā
nolikt ziedus, piedalбties ivrita alfabēta burts מ
mem izveidē, kā arб apl”kot logos izvietoto izstādi par S.Miholesa dzбvi un daiļradi.
 Otrās Lieldienas Vienības laukumā/ . – .aprīlis
Covid-19 situācijā nebija iespējas rбkot ierastās Lieldienu aktivitātes, taču, lai radбtu svētku
noskaсu, Vienбbas laukumā skanēja m”zika, bet lбdz ar krēslas iestāšanos Vienбbas nama ēka
un Vienбbas laukums rotājās бpašā audiovizuālā Lieldienu noformējumā.

 Mākslas dienas
Mākslas dienu laikā epidemioloģiskās situācijas dēļ nedrбkstēja kā ierasts apmeklēt izstādes
un mākslas pasākumus, tāpēc bija iespēja piedalбties virtuālajās aktivitātēs, ka piemēram,
krāsu meklēšanas foto akcijā „Uzķer krāsu! . Tās ietvaros interesenti varēja s”tбt fotogrāfijas,
kurās bija redzama rozā un violeta krāsa. Radošāko darbu autori saсēma balvas. Kopumā tika
ies”tбtas vairāk nekā
fotogrāfijas.

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svinības un
Nacionālo bruņoto spēku diena Daugavpilī/ .maijs
Svētku aktivitātes tika rбkotas sadarbбbā ar Nacionālajiem bruсotajiem spēkiem: notika
Nacionālo bruсoto spēku Štāba orķestra ansambļa muzikālā zibakcija Daugavpils
mikrorajonos, Zemessardzes
. kaujas atbalsta bataljona svētku zalves un Latvijas un
sabiedroto Gaisa spēku un Valsts robežsardzes gaisa kuģu pārlidojums. Dienas noslēgumā
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internetvidē varēja skatбties Daugavpils Sinfonietta tiešsaistes koncertcikla Veltбjums
koncertu.

 Daugavpils pilsētas svētki/ . – .j”nijs
Svinot Daugavpils
. dzimšanas dienu, pilsētas svētku tematika šoreiz tika veltбta
transportam, jo tieši
.gadā vairākas nozбmбgas jubilejas Daugavpilб saistбtas ar
transporta nozari. Svētku laikā notika gaisa balonu pārlidojumi, degļu šovs, parkos, skvēros
un promenādēs skanēja m”zika, bija apskatāmi retro automobiļi un str”klaku šovs,
izpletсlēcēju paraugdemonstrējumi, muzikālā kuģбša kursēšana pa Daugavu, dažādas
izstādes, foto un video instalācijas uz ēku sienām. )kviens interesents varēja ies”tбt arб
virtuālus apsveikumus un vēlējumus pilsētai svētkos.
 Līgo svētki / 23.j”nijs
Epidemioloģiskās situācijas dēļ ierastie Lбgo svētku pasākumi netika rбkoti, taču, lai radбtu
svētku noskaсu pilsētā, Vienбbas laukumā skanēja m”zika.

 „Vasaras koncerti / .j”lijā
Otro gadu pēc kārtas tika plānots projekts „Vasaras koncerti , kura laikā katru j”lija sestdienu
tiek rбkoti koncerti.
.gadā epidemioloģiskās situācijas ietekmē muzikālajā projektā
notika tikai repera OZOLS un grupas „Latgalбšu reps uzstāšanās. Savukārt turpinājumā tika
piedāvāts jauns – epidemioloģiski drošāks muzikālais projekts, muzikālās pastaigas
Daugavpils parkos.

Muzikālās pastaigas Daugavpils parkos/ .j”nijs – .augusts
No .j”lija daugavpilieši un pilsētas viesi tika aicināti vasarбgo dienu novakares izсemot
pirmdienas), ievērojot epidemioloģiskās drošбbas pasākumus, pavadбt pastaigās pa
Dubrovina parku un A. Pumpura skvēru, kur romantisko nosakсojumu palбdzēja radбt dažādu
žanru m”zika.


 Dzejas dienas/ 6. – 11.septembris
Svinot Raiсa dzimšanas dienu, Daugavpilб notika ikgadējie „Dzejas dienu pasākumi. Šoreiz
bija iespēja piedalбties virtuālajā dzejas lasбšanas akcijā „Dzejas kokteilis , apmeklēt Mihaila
Čehova Rбgas Krievu teātra iestudējumu „Čaks. Rбga. Sieviete. , Rбgas almanaha „Pisjmena
atklāšanu. Dzejas svētku laikā tika atklāts jau .laidiens krājumam „Dzejas dienas , kurā
apkopoti Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada dzejnieku darbi latviešu, latgaliešu,
krievu, baltkrievu un poļu valodās. Virkni pasākumu piedāvāja arб Krievu kult”ras centrs,
Latgales Centrālā bibliotēka un Raiсa māja Berķenelē.
 Rīgas ielas svētki/ .septembris
Jau astoto gadu pēc kārtas Daugavpilб notika Rбgas ielas svētki, kas savā pastāvēšanas laikā ir
ieguvuši plašu popularitāti. Tā kā
.gada Daugavpilб tika svinētas dažādas ar transportu
un ceļu infrastrukt”ru saistбtas jubilejas, svētku tēma šoreiz bija #iebraucDaugavpilī. Lбdz ar
to dažādās uz ielām redzamajās ekspozбcijās, video filmās, paraugdemonstrējumos varēja
apl”kot transportu daudzveidбbu, attбstбbu, uzzināt ar tiem saistбtus vēsturiskus faktus.
Neatсemam svētku sastāvdaļa bija arб performances „dzбvās skulpt”ras , ēku izgaismošana
un m”zika.
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X M”zikas un mākslas festivāls „Daugavpils ReStart
/
.septembris –
13.oktobris
Jau .reizi Daugavpilб norisinājās ikgadējais m”zikas un mākslas festivāls „ReStArt
,
kura daudzveidбgajā programmā tradicionāli bija iekļauti koncerti, izstādes un
mākslinieciskās performances, kā arб interesanti starpdisciplinārie projekti.


.gada festivāla koncertos piedalбjās grupas STOP TIME DANCE STUDIO, VERY COOL
PEOPLE, grupas „Eolika un CARN)VAL YOUT(, orķestris Daugavpils Sinfonietta, p”tēju
orķestris „Daugava , ģitārists Vjačeslavs Mitrohins u.c. Diemžēl Covid- ierobežojumu dēļ
vairāki festivāla programmā iekļautie pasākumi nenotika, tāpēc festivāla aktivitātes
noslēdzās jau .oktobrб.
XVII Starptautiskais akordeona m”zikas festivāls un Valērija (odukina X))
Jauno akordeonistu konkurss Daugavpils
/ . – 29.oktobris
Starptautiskais akordeona m”zikas festivāls Daugavpilб ir vissenākais akordeona m”zikas
festivāls Latvijā. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ festivāla aktivitātes notika tiešsaistē
Youtube kanālā varēja noskatбties konkursa dalбbnieku sniegumu, bet zoom platformā varēja
piedalбties tālākizglбtбbas kursos, kur par savu pieredzi stāstбja pedagogi no Krievijas,
Latvijas, Lietuvas un Ukrainas. Festivāla aktivitātes rбkoja Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
Kult”ras pārvalde, Staсislava Broka Daugavpils M”zikas vidusskola un Latvijas akordeonistu
asociācija. Atbalstбja Daugavpils pilsētas pašvaldбba.


 Lāčplēša diena/ .novembris
Sadarbojoties ar Daugavpils Novadpētniecбbas un mākslas muzeju, Daugavpilб tika rбkoti
Lāčplēša dienai veltбti piemiсas un atceres pasākumi Latvijas karavбru brāļu kapos.

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi/ . – 18.novembris
Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas
.gadadienu, Daugavpilб notika pasākumi, kas
veltбti Latvijas tematikai. Tie bija koncerti, izstādes, dievkalpojumi, akcijas u.c. pasākumi, ko
kopā ar Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Kult”ras pārvaldi
nodrošināja Daugavpils kult”ras iestādes un Daugavpils izglбtбbas iestādes. Svētku ietvaros
notika arб apbalvojuma „Gada Balva pasniegšanas ceremonija.

Pilsētas egles iedegšana. Adventes pasākumi. Otrie Ziemassvētki Vienības
laukumā. Jaunā gada sagaidīšana./
.gada .decembris –
.gada janvāris
No
.gada .decembra Daugavpils Vienбbas laukumā tika iedegta galvenā svētku egle.
Adventes, Ziemasvētku un Jaunā gada noskaсu radбja arб m”zika Vienбbas laukumā, Annas
Rancānes (dzeja) un Ievas Salietes klavesбns, klavicimbala) koncertprogramma
„P)ESKART)ES )) , R”tas D”dumas un Jāсa Ķirša koncertprogramma Otrajos Ziemassvētkos,
kā arб citi koncerti, izstādes, akcijas, ko rбkoja Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Kult”ras
pārvalde sadarbojoties ar citām pilsētas kult”ras un izglбtбbas iestādēm.
Tā kā
.gadā Covid- izplatбbas dēļ tika noteikti vairāki ierobežojumi, kas tiešā
veidā skāra pasākumu organizatoriskos procesos un apmeklējumu, pasākumu norisei tika
pielāgotas citas darba formas, savukārt tika atcelti tādi plānotie pasākumi kā „Plašā
Masļeсica , XV)) Starptautiskais džeza festivāls „Jazz joy spring
, Daugavpils
mākslinieciskie kolektбvi nepiedalбjās tradicionālajā starptautiskajā mākslu festivālā „Slāvu
bazārs Vitebskā
Baltkrievija .


Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs turpmāk tekstā Rotko centrs –
daudzfunkcionāls laikmetбgās mākslas, kult”ras un izglбtбbas centrs Daugavpils cietoksnб,
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vēsturiskajā Artilērijas arsenāla ēkā, kas piedāvā apl”kot pastāvбgās un mainбgās ekspozбcijas
vairāk nekā 500 m2 platбbā. Rotko centrā tiek organizēti starptautiski simpoziji
māksliniekiem, radošās darbnбcas, meistarklases, kā arб bērnu un jauniešu mākslas izglбtбbas
programmas. Centrā lбdzās izstāžu telpām ir pieejama rezidence māksliniekiem, naktsmбtnes,
semināru un konferenču telpas, kā arб kamerzāle. Rotko centra telpās atrodas suvenбru
kiosks un kafejnбca. Mākslas centra lepnums ir vērienбga Latvijas un starptautiska mākslas
kolekcija, tai skaitā lielākā Pētera Martinsona dāvināto mākslas darbu kolekcija un labākais
kolektбvs, kas kopradē jau gadu garumā veido pasaules lбmeсa konkurētspējбgu kult”ras
piedāvājumu pilsētā.
Rotko centrs ir vienбgā vieta Austrumeiropā, kur iespējams iepazбties ar Daugavpilб
dzimušā pasaulslavenā amerikāсu mākslinieka, abstraktā ekspresionisma un krāsu laukumu
glezniecбbas pamatlicēja Marka Rotko /
/ oriģināldarbiem. Pastāvбgā ekspozбcija
„Marks Rotko. Dzбve un māksla ar Marka Rotko oriģināldarbiem, kas parādā mākslinieka
glezniecбbas attбstбbu dažādu periodu laikā, skārienj”tбgām informatбvām planšetēm,
reprodukcijām un meditatбvu klusuma telpu šobrбd ir vienбgā pastāvбgā retrospektбvā Rotko
darbu ekspozбcija Eiropā.
Viens no . gadsimta ambiciozākajiem kult”ras projektiem Austrumeiropā tapa ar
mērķi veicināt kult”ras t”risma attбstбbu Latvijas reģionos. Viens no galvenajiem Rotko
centra uzdevumiem ir veidot Latvijas un Daugavpils starptautisko atpazбstamбbu un
konkurētspēju kult”ras telpā, sekmēt jaunu unikālu kult”ras produktu izveidi un kult”ras
pakalpojumu attбstбbu. Centrs strādā, lai Daugavpils kult”ras procesi iekļautos Eiropas un
pasaules kult”ras apritē un piedāvātu ne tikai Daugavpils, bet arб Latvijas iedzбvotājiem un
t”ristiem no visas pasaules pieeju augstvērtбgām profesionālās mākslas izpausmēm.
2021. gads Rotko centram ir bijis sarežģбts, bet dinamisks, taču arб spilgts un
neatkārtojams ar jau tradicionāliem, kā arб unikāliem pasākumiem, kas pilnveidoja Latvijas
kult”ras notikumu karti, aicinot apmeklēt ne tikai Rotko centru, bet arб Daugavpils cietoksni
un pilsētu kopumā, laikā, kad tas bija iespējams.
Covid- pandēmijas laiks bez apmeklētājiem lika pārstrukturēt infrastrukt”ru un
rosināja darba vides sakārtošanas jautājumus, kā rezultātā turpinājās vērienбgi remontdarbi:
telpu pārplānošana un pielāgošana, atgriežoties skatбtājiem izstāžu zālēs, un kolektбvam
strādājot biroju telpās. Paralēli tehniska rakstura darbiem, nopietni tika strādāts ar projektu
lбdzekļu piesaisti, realizējot virkni centra aktivitāšu, Daugavpils pilsētas domē apstiprinātās
centra darbбbas stratēģija
.. gadam ieviešanā. Ar VKKF finansējumu
.gadā
b”tiski uzlabojumi veikti kolekcijas digitalizācijas laukā, izveidojot kolekcijas datu bāzi,
turpinot analбzi, uzskaiti, sistematizāciju.
Radošā kolektбva darbs
. gadā tika veltбts Rotko centra pamatekspozбcijas
Atrasts kolekcijā izdevuma sagatavošanai, kā arб vērienбgu ceļojošo izstāžu rбkošanai
Ventspilб, Rбgā, Paсevēžā un Liepājā u.c. Gada laikā Rotko centrs ierasti atklāj četras lielas
izstāžu sezonas ar virkni jaunu Latvijas un ārvalstu mākslas projektu dažādos medijos,
.
gadā izpalika pirmās izstāžu sezonas atklāšana, un raugoties uz konferenču un koncertu
rбkošanas neiespējamбbu, reģiona mākslinieku izstāde tika iekārtota koncertzāles un
konferenču zāles laukumā, tādejādi nodrošinot reģiona mākslas klātb”tni un tradбciju Rotko
centra saturā. Pamatekspozбcijā ir pieejama Daugavpilб dzimušā pasaulslavenā mākslinieka
Marka Rotko oriģināldarbu retrospekcija, kas ir vienбgā Rotko darbu pastāvбgā izstāde
Eiropā. Vienā gadā apmeklētājiem tiek piedāvāti lбdz pat piecdesmit izstāžu projekti, kurus
veido nozбmбgi Latvijas un ārvalstu mākslinieki.
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Neraugoties uz notikušo un atskatoties pavisam nesenā pagātnē,
. gada laikā tika
atklātas izstāžu sezonas, diemžēl Covid- ietekmē izpalika ziemas un pavasara izstādes
atklāšana un centra gadu pastāvēšanas publiskās svinбbas, bet spilgta un daudzveidбga bija
sar”pēta sezona ar plašu starptautisku projektu klāstu pavasara izskaсā, un vasaras
centrālais notikums bija .starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde Martinsona
balva un virkne citu nozбmбgu projektu. Kā
. gada nozбmбgākos projektus jāmin LEGAL)ZĒTĀS FANTĀZ)JAS Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstāde Legalizētās
fantāzijas , Mārбtes Klušas personālizstādi BRĪVĀS DOMAS KONTROLĒTS L)DOJUMS, Frančubeļģu-amerikāсu projektu GA)SMAS KRĀSA: UTOP)SKĀS ABSTRAKC)JAS, dāсu mākslinieču
Vбbekes Glarbo, (jērdisas (okas izstādi VA)RĀK NEKĀ )LGAS, )lzes Lбbietes izstādi CEĻŠ UZ
JŪRU un Jāсa Kupča projektu C)ETS)RDĪGĀS ROMANCES, bet visnozбmбgākā
.gada
sezonas izstāde – keramikas biennāles konkursa izstāde MART)NSONA BALVA .
Rotko centra kolekcijas izstādes tika noorganizētas citās mākslas telpās Latvijā un
ārvalstбs, veidojot visplašāko kolekcijas publisko pieejamбbu ārtelpās un Latvijas kult”rtelpās
visa gada garumā.
Neraugoties uz ārkārtas situāciju,
. gadā tika aizvadбti starptautiski mākslas
simpoziji: tēlniecбbā, keramikā un glezniecбbā. Gan simpoziju ietvaros, gan ārpus tiem tika
noorganizētas un novadбtas
profesionālu mākslinieku vadбtas meistardarbnбcas un
meistarklases. Skolēniem, Valsts projekta „Skolas soma ietvaros
.gadā kopumā tika
novadбtas
radošās darbnбcas. Gada laikā tika nolasбtas
mākslas lekcijas un tika
organizētas mākslinieku grupu prezentācijas, notika publiskas mākslas tēmu diskusijas.
Tika aizvadбti un nokoordinēti konkursi profesionāliem māksliniekiem. Centra mākslas
programmas ietvaros tika aizvadбtas
video intervijas ciklā Māksla Te .
Turpinātas intervijas formātā - GA)TEŅA SARUNAS, papildinot izstāžu saturu un
nodrošinot nepieejama satura interpretāciju, stāstu par māksliniekiem un konkrētiem
mākslas projektiem.
Lбdzās izstāžu atklāšanām un pasākumu organizēšanai
. gadā tika publicēti
izdevumi, kas publiski pieejami un apskatāmi Rotko centra bibliotēkā, kā arб citās lielākajās
Latvijas bibliotēkās.
. gadā, turpinot aktбvi strādāt, Rotko centrs spēja piesaistбt plašu
Latvijas un Baltijas valstu apmeklētāju interesi, piedāvājot izbaudбt ne tikai Daugavpils
cietokšсa бpašo auru, bet aicinot izzināt pastāvбgo un mainбgo izstāžu saturu. Ārvalstu t”ristu
skaits ievērojami samazinājās valstб ieviesto ieceļošanas ierobežojumu dēļ, tomēr bija
vērojams vēl joprojām liels Baltijas valstu kult”ras t”ristu skaists. Rotko centrā
. gadā
viesojās
apmeklētājs, kas, сemot vērā sešu mēnešu darbu bez apmeklētājiem, b”tu
uzskatāms par ļoti labu rādбtāju.
Vienības nama turpmāk – VN) darbбbas norises gada garumā bija ierobežotas sakarā
ar Covid–19 pandēmiju, darbs tika organizēts, ievērojot MK noteikumus. Lai gan tika
pārtrauktas kult”ras aktivitātes klātienē, tika plānoti un бstenoti projekti, kam šķēršļu nebija,
tādējādi kult”ras dzбve ritēja savu gaitu un tika бstenotas vairākas interesantas idejas.
Turklāt gan lokāla, gan starptautiska mēroga aktivitātes tika organizētas, pielāgojoties
epidemioloģiskās situācijas ieviestajām korekcijām.
Lai saglabātu nemateriālā kult”ras mantojuma lietpratēju zināšanas un prasmes
nākamajām paaudzēm, biedrбba )niciatбvu un kompetenču atbalsta centrs , kurā ir
apvienojušies folkloras kopas Svātra aktбvākie dalбbnieki un Daugavpils pilsētas
pašvaldбbas iestāde Vienбbas nams , ar VKKF programmas Kult”rElpa atbalstu, izveidoja
četras augstas kvalitātes бsfilmas par tradicionālajām prasmēm un ekspozбciju Viedais galds
Vienбbas nama Tradбciju mājā Daugavpilб. Īsfilmās meistara A. Maijera vadбbā var iemācбties
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izgatavot niedru stabules, meistares L. Šembelas vadбbā – izliet vaska sveces vecākajā
liešanas tehnoloģijā, tās mērcējot, meistares V. Kudiсas vadбbā iespējams sakult sviestu
ķērnē, bet meistares Dz. Abarones vadбbā – pareizi sasiet pirts slotas. Meistari ne tikai
metodiski parāda, kā to paveikt, bet arб atklāj dažādus amatu meistarstiķus un noslēpumus,
lai darba rezultāts b”tu pēc iespējas labāks. Filmas veidoja Latvijā un citviet pasaulē labi
pazбstamais režisors Roberts Rubбns, operators Valdis Celmiсš, filmu scenāriju veidoja Miks
Romanovskis. Multimediju dizainu izstrādāja daudzu mākslas un digitālo projektu autors,
video mākslinieks Māris Kalve. Īsfilmu tapšanas komandas darbu koordinēja Linda Āboliсa.
Īsfilmās izmantota folkloras kopas Svātra iespēlētā m”zika. Atbilstoši arhitekta )manta
Rubбna dizaina koncepcijai Arсa Vataša komanda izveidoja Amatu istabu ar ekspozбcijas
centrālo elementu – Viedo galdu , kas rada saj”tu par sastapšanos ar simtgadбgu pieredzi –
viedumu. Nākotnē ekspozбcijas saturu iecerēts papildināt ar citām amatu prasmēm.
Realizēts VKKF projekts „Tradicionālo prasmju nodošanas pasākumu cikls
Daugavpilб ar mērķi saglabāt un popularizēt latviešu tautas tradicionālās kult”ras vērtбbas,
nododot nemateriālā kult”ras mantojuma lietpratēju zināšanas un prasmes nākamajām
paaudzēm. Tā ietvaros noorganizēts tradicionālo prasmju un iemaсu nodošanas pasākumu
cikls četrās tematiskajās sadaļās ar lasбjumiem, nodarbбbām un meistarklasēm.
. gada nogalē ar Latvijas Valsts mežu un VKKF finansētās Latgales kult”ras
programmas atbalstu tapusi Daiсa Īvāna grāmata par vienu no izcilākajām Daugavpils un
Latgales . gadsimta otrās puses un . gadsimta sākuma gleznotājām Silvu Linarti „Silva
Linarte
. gadsimta ainavā . Māksliniecei veltбtā grāmata turpinās zināmu ciklu, izceļot
Daugavpils 20. gs. un 21. gs. sākuma vēsturei un kult”ras telpai nozбmбgo, akcentējot tieši
latviskā kodus pilsētas multikulturālajā vidē, kā arб b”s svarбgs atbalsts,
. gadā veidojot
S. Linartei veltбto ekspozбciju iecerētajā izstāžu zālē Vienбbas namā, tādējādi arб tiks
iem”žināta Daugavpilij, Latgalei, Latvijai nozбmбga personбba un laiks.
. gada nogalē noslēdzās arб starptautiska mēroga projekts Daugavpils un
Vitebska: kult”ras sadarbбba un attбstбba )) , kas tika realizēts Eiropas kaimiсattiecбbu
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbбbas programmas
.–
. gadam ietvaros sadarbбbā ar Valsts iestādi Kult”ras centrs „Vitebska Baltkrievija .
Projekta mērķis – veicināt zināšanu un pieredzes apmaiсu par latviešu un baltkrievu
tradicionālo kult”ru, vēsturi, folkloru un izplatбt ieg”to informāciju, sekmējot sadarbбbu
starp abu valstu speciālistiem kult”ras jomā – sasniegts.
Savu darbбbu nepārtrauca arб Vienбbas nama mākslinieciskie kolektбvi – džeza studija,
SDK Atbalss , DA Laismeсa , FK Svātra , VPDK Saime , BDK Pienupбte , akordeonistu
orķestris piedalбjās Mākslas dienu aktivitātēs: ’’Lieldienu olu portretu izstāde’’ Tradбciju
mājas skatlogā un kolāža "MĪLESTĪBA" VN reklāmu stendos , "PPO Daugava un
akordeonistu orķestra m”ziķi atskaсoja programmas Vienбbas nama muzikāli
mākslinieciskajā performancē "Saklausi…saredzi…saj”ti… Ģimnāzijas un Saules ielas
krustojumā, lai skatlogos ieraudzбtu, kā dzimst māksla m”zikas pavadбjumā.
BVS Pērlбtes attālināti piedalбjās Baltijas valstu muzikālajā konkursā "Winter Stars"
Paсeveža, Lietuva un Online Dziesmu video konkursā "Talent Show" Rбga ;
Tautas mākslas kolektбvi piedalбjās Mātes dienas apsveikumu gatavošanā izvietošanai
VN afišu stendos, mājaslapā, Facebook.
VA Retro un PO Daugava sagatavoja koncertprogrammu Andrejam Pumpuram
veltбtās piemiсas plāksnes atklāšanas pasākumā Daugavpilб A. Pumpura ielā.
Pārskata gadā sagatavotas un atskaсotas profesionālo orķestru programmas:
Daugavpils Sinfonietta’’ koncertciklā Veltбjums ; Latvijas m”zikas programmas koncerts;
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koncerts Ceļā uz Eiropas kult”ras galvaspilsētu Šnitke, Sensanss, klavierēm; koncerts
projekta Sestdienas vakari Dubrovina parkā ietvaros; koncerts Ceļā uz Eiropas kult”ras
galvaspilsētu ; programma koncertā – Vjačeslavs Mitrohins un grupa un P”tēju orķestris
Daugava un Daugavpils Sinfonietta. Profesionālais p”tēju orķestris Daugava : Daugavpils
pilsētas svētku ietvaros koncertu virkne Pilsētas ritmi pilsētas pagalmos un LR 103.
gadskārtas svinбbas Daugavpilб. Daugavpils pilsētas domes apbalvojuma GADA BALVA
pasniegšana. Svētku koncertā PO Daugava un Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste
)lona BAGELE mecosoprāns .
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (turpmāk - DNMM) pilsētas
iedzбvotājiem un viesiem piedāvāja Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada
kult”rvēstures un dabas ekspozбcijas, kuras varēja iepazбt arб ar audiogida palбdzбbu.
Muzeja krājums tika veidots kā nozбmбga, saturiski bagāta un kvalitatбva
kult”rvēsturisko liecбbu krātuve, kas garantē informācijas pieejamбbu par Daugavpili un
novadu no vissenākajiem laikiem lбdz m”sdienām. Pārskata gada beigās muzeja krājuma
uzskaitē bija
, t”kst. muzeja priekšmeti.
)estāde savā darbбbā vadās pamatojoties uz muzeju darbбbu reglamentējošiem
dokumentiem - Muzeju likumu un DNMM Nolikumu. )zstrādātajā „DNMM darbбbas stratēģijā
2020.–
.gadam ir noteikti prioritārie muzeja attбstбbas virzieni, lai nodrošinātu muzeja
profesionālu un ilgtspējбgu darbбbu atbilstoši muzeja misijai, darbбbas mērķiem un
uzdevumiem. Muzejs ir akreditēts lбdz
.gada .decembrim un izsniegtā Akreditācijas
apliecбba, ir apliecinājums valsts atzбta muzeja darbбbai.
Aizvadбtajā gadā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstб, Covidizplatбbu
ierobežojošie pasākumi un sanitārā protokola ievērošana periodiski ienesa izmaiсas muzeja
darba organizācijā un darbinieku darba režбmā. Muzeja speciālisti vairāk laika varēja veltбt
pētniecбbai. Neskatoties uz Covidkrбzi, kopбgiem spēkiem Daugavpilб izdevās radбt
patriotisma un svētku noskaсas.
Muzeja strukt”rvienбba Daugavpils Māla mākslas centrs ir m”sdienбgs kult”ras un
t”risma objekts, kurā tiek saglabātas un popularizētas Latgales keramikas un podniecбbas
tradбcijas. Centrā tiek praktizēts kreatбvais t”risms, kas balstās uz Latgales kult”ras
mantojuma – keramikas un podniecбbas tradбciju izmantošanu.
Laikā, kad Covidpandēmijas izplatбbas ierobežošanas noteikumi ļāva,
komunikācijā ar sabiedrбbu tika sagatavotas un novadбtas meistarklases, podnieka amata
demonstrējumi, interaktбvās programmas, atvērto durvju dienas, malkas cepļa kurināšana
un cepļa izсemšana, izstādes un citi pasākumi. Centrā darbojās Tautas lietišķās mākslas
studija Latgale , kuru raksturo daudzpusбgs pienesums podniecбbas tradбciju saglabāšanā
un keramiķu jaunrade.
Pārskata periodā DNMM un tā strukt”rvienбbā Daugavpils Māla mākslas centrā,
сemot vērā бpašos apstākļus, speciālisti novadбja
ekskursijas un
interaktбvas
programmas, nolasбja ziсojumus, pavisam organizēja
pasākumus. Piedaloties Ģimenes
dienās, interaktбvās izglбtojošās programmās un radošās darbnбcās, muzejā bija iespēja
izglбtoties arб neformālā vidē - moderni aprбkotā telpā. )zstrādātā jaunā interaktбvā
m”žizglбtбbas programma „Glezno muzejā kļuva бpaši populāra, kad bija organizētas
individuālas radošās gleznošanas nodarbбbas V.Buša gleznu izstādē Skaistums. Darbs.
Mбlestбba .
.gada laikā muzejā un centrā bija varēja apskatбt
izstādes, t.sk.
izstādes no
muzeja krājuma. Ārpus muzeja tika eksponētas izstādes. Vērienбgākās muzeja organizētās
izstādes :
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Daugavpils makslinieka Mara Cackas lielformata darbu personalizstade „Klatienes
dialogi ;
 Daugavpils regiona makslinieku asociacijas izstade Makslas dienu ietvaros;
 )zcilas latviesu stikla makslinieces Andas Munkevicas stikla skulpturu izstade Zilie
zirgi ezera ;
 Tautas lietiskas makslas studijas Kluga vadдtaja Viktora Kuhalska personalizstade
Klugu filozofija ;
 Petera Postaza personalizstade Veltдjums Daugavpilij ;
 Valda Busa
gleznu izstade Skaistums. Darbs. Mдlestдba ;
 Daugavpils teatra aktrises, rezisores un pedagoges Veras (ramnikovas jubilejas
izstade;
 Eiropas kulturas mantojuma dienu ietvaros atklata celojosa izstade Kustдba.
Transports Daugavpilд. .
Muzeja
.gada nozбmбgākais ieguvums – muzejs saсēma bagātбgu dāvinājumu un
savu krājumu papildināja ar augstvērtбgiem profesionāliem mākslas darbiem. Gleznotājs
Pēteris Postažs muzejam uzdāvināja unikālu
lielformāta gleznu kolekciju „Veltбjums
Daugavpilij , kuras vērtбba ir
t”kst. euro. Pēteris Postažs uzskatāms par vienu no latviešu
. gs. otrās puses glezniecбbas klasiķiem. Gleznu daudzveidбgie sižeti ar raibajām dzбves
ainavām veido krāšсu stāstu par Latviju.
Muzejs veiksmбgi piedalбjās valsts simtgades iniciatбvā „Latvijas Skolas soma , kuras
ietvaros arб Daugavpilб skolēni bieži apmeklēja muzeju.
.gadā DNMM aktбvi attбstбja digitālo komunikāciju – tika izmantoti muzeja
Instagram un YouTube konti, lai plašāk popularizētu muzeja aktivitātes.
Gatavojoties Daugavpils
. gadadienai, muzejs bija sar”pējis izstādi un tiešsaistes
aktivitātes. )eskandinot Daugavpils dzimšanas dienas nedēļu muzejā bija apskatāma ceļojošā
izstāde Daugavpils laiku lokos , bet virtuālo aktivitāšu cienбtājiem muzeja mājaslapā
www.dnmm.lv un muzeja Facebook un YouTube lapās bija pieejami vairāki izglбtojoši
materiāli. Arб turpmāk komunikācijai ar sabiedrбbu vairāk tika izmantotas virtuālās
aktivitātes. Laikā, kad muzejs apmeklētājiem nebija pieejams, tika virtualizēts kvalitatбvs
saturs un piedāvāts virtuāls ieskats muzeja ekspozбcijā, krājuma izstādēs un jaunatvērtajās
izstādēs.
)evērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu un tai sekojošos pandēmijas Covid-19
ierobežojumus,
.gadā muzejs bija pieejams apmeklētājiem tikai 177 dienas, kopumā
muzeju un tā strukt”rvienбbu aktivitātes apmeklēja ,7 t”kst. cilvēku.
Gadu mijā izgaismotā muzeja ēkas fasāde un uzstādбtā svētku egle muzeja pagalmā
veselu mēnesi radбja Ziemassvētku gaisotni. Ziemassvētku noskaсojuma burvбbu muzeja
pagalmā ienesa ar pašdarinātiem rotājumiem izrotātā egle, kas bija papildināta ar vairākām
instalācijām, tā radot interaktбvu pastaigu „Divpadsmit mēneši . )zrotātais muzeja pagalms,
kuru apciemoja gandrбz t”kst. viesu, Daugavpils pašvaldбbas Ziemassvētku noformējuma
konkursā ieguva . vietu.
Pārskata gada laikā turpinājās darbs pie muzeja jaunā vizuālā tēla izveides un jauna
t”risma produkta izstrādes. Atbilstoši iecerei, turpinot infrastrukt”ras modernizāciju,
.gadā izstrādāts DNMM kompleksa pārb”ves, atjaunošanas un restaurācijas
b”vprojekts. B”vprojekta izstrādes mērķis bija veikt muzeja kompleksa ēku pārb”vi un
paplašināšanu, vēsturisko ēku restaurāciju, izveidot muzeja kompleksu atbilstoši m”sdienu
tehnoloģijām un prasбbām. Pārskata gada nogalē tika noslēgts lбgums un uzsāka izstrādātā
b”vprojekta dokumentācijas ekspertбze.
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Muzejā pētnieciskais darbs tika veikts saskaсā ar muzeja misiju, apstiprinātajām
pētniecбbas tēmām un sabiedrбbas interesēm. Galvenā prioritāte bija muzeja jaunās
ekspozбcijas Ceļš. Mājas. L”gšana. tematiskā plāna sagatavošana. )ecerēts, ka nākotnē
muzejs kļ”s par m”sdienбgu pilsētas kult”rvēstures muzeju un tā modernizācija dos impulsu
arб t”risma attбstбbai Daugavpilб.
Tautas lietišķās mākslas studijas „Latgale un Kl”ga piedalбjās dažādos lokāla, valsts
un starptautiska mēroga kult”ras dzбves notikumos: tautas lietišķās mākslas un citādās
izstādēs, m”zikas un mākslas pasākumos. Daugavpils Māla mākslas centrā, kur darbojas TLM
studija Latgale , tiek popularizēts
kreatбvais
t”risms, kas balstās uz reģiona
kult”rvēsturiskā mantojuma - podniecбbas tradбciju izmantošanu. Laikā, kad Covid-19
izplatбbas ierobežošanas noteikumi ļāva centram komunicēt ar sabiedrбbu, izmantojot centra
speciālistu prasmes, tika sagatavotas un novadбtas meistarklases, izstādes un citas
aktivitātes.
.gada septembrб TLM studijas Latgale un „Kl”ga piedalбjās pasākumā „Satiec
savu meistaru , kas Latvijā notika jau trбspadsmito reizi. Latvijā
vietās seno prasmju
meistari aicināja uz meistarklasēm savās darbnбcās. Daugavpilб apmeklētāji varēja piedalбties
māla mākslas darbnбcas un pinumu darināšanas meistarklasēs. Abu studiju dalбbniekus
raksturo radošums un izcilas amata prasmes. Muzeja mājaslapā www.dnmm.lv, kā arб
Daugavpils māla mākslas centra Facebook un YouTube lapās bija pieejama virtuālā keramikas
izstāde TLMS Latgale un podnieku amata paraugdemonstrējumu video Māls podnieku
rokās .
2021.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldбbas budžeta iestādes Kult”ras pils
svarбgākais saimnieciskais notikums bija b”darbu pabeigšana projekta Sporta zāles un
palбgtelpu atjaunošanas darbi Smilšu ielā
, Daugavpilб ietvaros un objekta nodošana
ekspluatācijā .martā. B”vprojekta realizācijas gaitā tika veikti šādi darbi: iekšējo ”densvadu
un kanalizācijas, ventilācijas, elektroapgādes, apsardzes signalizācijas un telekomunikācijas
sistēmas renovācija, tribбnes uzlabošana. Pārskata gadā arб tika renovētas Kult”ras pils un
sporta zāles ventilācijas iekārtas.
2021.gadā bija paredzēts rбkot vairākus pasākumus, kurus Covid-19 situācijas dēļ bija
jāpārceļ uz 022.gadu vai jāatceļ vispār. No ieplānotajiem
pasākumiem
.gadā
Kult”ras pilб notika pasākumi. Kā arб pārskata gadā Kult”ras pilб tika organizēti estrādes,
klasiskās m”zikas un deju studijas koncerti. Kopumā šos pasākumus apmeklēja
skatбtāji.
Kult”ras pils pārskata gadā atbalstбja un nodrošināja telpas Daugavpils pilsētas
nacionālo biedrбbu, sporta un kult”ras iestāžu, kā arб komerciālo koncertu un pasākumu
organizēšanai.
Ik gadu Poļu kult”ras centrs turpmāk – PKC rбko daudzveidбgus kult”ras
pasākumus dažādām auditorijām ar mērķi izcelt un popularizēt poļu kult”ras vērtбbas un
padarбt tās pieejamas m”su pilsētas iedzбvotājiem un viesiem. Centrs aktбvi iesaistās un arб
pats realizē vietēja, reģionāla un starptautiska mēroga projektus.
.gadā centrs rбkoja ikgadējo reģionālo poļu un latviešu dziesmu konkursu, kurā
piedalбjās vokālisti no Daugavpils. Norisinājās arб dažādi daiļlasбšanas konkursi bērniem un
jauniešiem. Pandēmijas ierobežojumu dēļ visi konkursi notika attālināti. Maijā Daugavpils
poļi svin Polijas karoga dienu un Ārpus Polijas dzбvojošo poļu dienu. . maijā Daugavpils
Jaunavas Marijas Bezvainбgās )eсemšanas Romas katoļu baznбcā tika noturēts dievkalpojums
par visiem pasaules poļiem. Mises video ierakstu varēja skatбties PKC mājaslapā www.ckp.lv
un PKC Facebook lapā Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils . . maijā jeb Polijas
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Konstit”cijas dienā tika svinēti tradicionālie Varšavas ielas svētki. Svētku gājiena vietā šoreiz
notika patriotiskais auto brauciens pa Daugavpils ielām. Maija sākumā tika izveidota arб
Eiropas pirmās konstit”cijas
. gadadienai veltбta virtuālā izstāde "Maijs - visu siržu
gadadiena un TDK Kukulečka
gadu jubilejai veltбta virtuālā fotoizstāde. Novembrб poļu
diasporas pārstāvji un viesi pulcējās uz svinбgo Svēto Misi un Polijas Neatkarбbas gadadienai
un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltбtajiem pasākumiem. PKC radošie kolektбvi
piedalбjās akcijā „Niepodlegмa do (ymnu , centra galerijā bija skatāma patriotiska rakstura
izstāde "Par m”su un j”su brбvбbu". Savā Facebook lapā PKC par godu Polijas Republikas
neatkarбbas atg”šanas svētkiem rбkoja akciju "Dāvana Neatkarбgajai!" )zaicinājumā piedalбjās
poļi no Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Jēkabpils un Daugavpils. Akcijai pievienojās arб Polijas
Republikas vēstniecбba Rбgā. Tiešsaistē notika tradicionālie pasākumi: Jaungada balle
janvāris un Treknā ceturtdiena februāris .
.gadā tika organizēti arб vairāki pasākumi bērniem un jauniešiem: Poļu nama
pagalmiсā notika pasākums "Dziedošais pagalmiсš", intelektuālā spēle - kvests "LAIKA
MAŠĪNA: stacija "Poļu Dinaburga" . Pirmsskolas vecuma bērniem tika organizēti „Burkānu
svētki , Andrejdiena, karnevāls, akcija "Sv. Mikolaja telefons". Sadarbбbā ar Jauniešu
fotoskolu Mārбte Art tika organizēta āra nodarbбba Portreta fotogrāfija . Lielu atsaucбbu
pirmsskolas vecuma bērnu un pirmklasnieku vid” guva zбmējumu izstāde Svētā Mikolaja
бstais stāsts .
.gadā PKC radošās komandas ir sagatavojušas arб vairākus video: Nacionālā
Lasбšana
, Ziemassvētkiem veltбta filma – „Manas vecmāmiсas Ziemassvētku stāsti ,
Starptautiskajai sieviešu dienai veltбts video koncerts – „Nāc, izkrāso manu dzбvi... , Pasaules
Dauna sindroma dienai veltбta бsfilma – stāsts par mazu puisēnu vārdā Dāvids, kā arб Mātes
dienai, Tēva dienai, Starptautiskajai Teātra dienai un Valentбndienai veltбti video. Aktбvi sevi
parādбja arб PKC amatierkolektбvi – teātra grupa "Smaidošā varavбksne" piedalбjās "Patria
Nostra" fonda rбkotajā vēstures konkursā, kur Daugavpils poļu jaunatnes kolektбvam
komandu no
valstбm konkurencē tika piešķirta
. vieta; jauktais koris "Promieс"
viesojās Ziemassvētku vigбlijas vakarā Vengoževā Polijā, savukārt augustā deju kolektбvs
Kukulečka uzstājās Polijas Valsts eksprezidenta grāfa Broсislava Komorovska neoficiālās
vizбtes laikā Kurmenē.
PKC iesaistбjās arб citu Daugavpils iestāžu rбkotajos pasākumos – akcijā Gost”s
Latgolā un Krievu kult”ras centra rбkotajā konferencē "Dinaburga-Dvinska: cilvēki un
likteсi", kur PKC dalбbnieks piedalбjās ar referātu Poļu dzejniece Olga Daukšta .
)k mēnesi PKC izstāžu zālē tiek rбkotas dažāda satura izstādes, kas ietver gan plašu
tematikas klāstu – dzбve, daba, vēsture utt., gan izpildes žanru - sākot no fotogrāfijām lбdz
gleznām.
.gada laikā notika dažādas izstādes, kurās piedalбjās gan vietējie, gan ārvalstu
mākslinieki. Savukārt apmeklētāju skaits, salбdzinot ar tā paša perioda iepriekšējo gadu,
ierobežojumu dēļ ir b”tiski samazinājies.
Viens no svarбgākajiem
. gada notikumiem bija Polijas ārlietu ministra vietnieka
Šimona Šinkovska vel Senka [Szymon Szynkowski vel Sęk] vizбte Daugavpilб . novembrб.
2021.gadā Krievu kult”ras centrs turpmāk – KKC organizēja vairāk nekā 0
kult”ras pasākumus. To vid” bija festivāli, svinбgie un svētku pasākumi, koncerti,
prezentācijas, tematiskie pasākumi bērniem un pieaugušajiem, radošās tikšanās, gleznu, foto,
grāmatu, zбmējumu un pastmarku kolekcijas izstādes, ārvalstu viesu uzсemšana Krievu namā
un ekskursiju vadбšana.
KKC lielākie pasākumi
.gadā:
- Krievu romancu vakars;
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- Krievu tautas svetki Jablocnij Spas ;
- Koncerts veltдts jauniesu deju kolektдva Uzori
.gadadienai;
- Bardu dziesmas festivals;
- KKC XXV)) radosas sezonas atklasana;
- Ziemassvetku tiksanas Teju dzerot, negarlaikojamies .
Pārskata gadā KKC organizēja arб jaunus projektus, piemēram, vispasaules skaļās
lasбšanas dienai veltбts pasākums Lasām kopā! Lasām skaļi! , Masļenicas maratons , muzeju
dienas KKC, M.Kalistratova piemiсas dienas.
.gadā sāka savu darbбbu bērnu teātra
studija Skazočnij larčik , kura sagatavoja pirmo darbu - videofilmu Jaunagada pasaka .
Sadarbбbā ar Maskavas namu Rбga tika rбkots svētku pasākums Ciemos pie Salavecбša .
KKC 2021.gadā sarбkoja konkursus bērniem un ģimenēm. Pārskata gadā KKC radošie
kolektбvi piedalбjās koncertos, festivālos, konkursos Daugavpilб un Latvijā. Radošajiem
kolektбviem tika iegādāti jauni koncertu tērpi, bet KKC saimniecбbas vajadzбbām tika
atjaunota centra materiāltehniskā bāze. 2021.gadā tika veikts kosmētiskais remonts divos
kabinetos un gaitenб pirmajā stāvā. Visi ēkas logi tika nokrāsoti no ārpuses, bet pagalmā tika
veikti rekonstrukcijas darbi, ierбkotas dobes ar daudzgadбgiem augiem. Saimniecбbas ēkās
ierбkota ugunsdrošбbas signalizācija un tika apstrādātas bēniсu koka konstrukcijas.
Krievu kult”ras centrā bija atvērtas
pastāvбgās ekspozбcijas, kuras pārskata gada
laikā tika papildinātas ar jauniem ekponātiem. Centra darbinieki turpināja pētniecбbas darbu
un dokumentālo materiālu vākšanu, darbбba bija saistбta ar tēmu: )evērojamas personas, kas
dzimušas, mācбjušas un strādājušas Daugavpilб . Gada laikā tika izveidota jaunā mākslinieka
P.(udobčonoka darbu ekspozбcija, kas veltбta slavenākajiem cilvēkiem pilsētas vēsturē.
Sadarbбbā ar Latvijas Pareizticбgās baznбcas Daugavpils-Rēzeknes diecēzes, Daugavpils
Universitātes, Daugavpils Baltkrievu kult”ras centra, muzeja Ebreji Daugavpilб un Latgalē ,
Daugavpils Novadpētniecбbas un mākslas muzeja atbalstu tika organizēta zinātniskā
konference Dinaburga-Dvinska – cilvēki un likteсi , kuras rezultātā tika sagatavots referātu
krājums.
Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstб Covid- izplatбbas ierobežošanai, ir
vērojams zems apmeklētāju skaits. Pārskata periodā KKC ekspozбcijas apmeklēja ap 1 600
cilvēkiem, starp tiem bija Daugavpils pilsētas un novada iedzбvotāji, t”risti no Igaunijas,
Portugāles, Spānijas, Vācijas, Nбderlandes un Maltas.
Pārskata periodā Baltkrievu kult”ras centrs (turpmāk – BKC organizēja vairāk nekā
7 kult”ras masu pasākumus, kā arб centra radošie kolektбvi un štata darbinieki piedalбjās ap
40 pasākumos Daugavpilб, Latvijā un Baltkrievijā.
.gadā notika )I Straptautiskā
konference Baltkrievu lasбjumi , kurā piedalбjās zinātnieki un pētnieki no Latvijas,
Baltkrievijas, Polijas, Čehijas un )gaunijas zoom platformā ; BKC rбkoja tautas svētkus
Baltkrievu Kupalle āra koncerts , notika X) Starptautiskais tautas kult”ras festivāls
"Baltkrievu gadatirgus Daugavpiб" koncerts, izstādes, labdarбbas akcija, meistarklases,
grāmatas un nacionālās virtuves prezentācija ; Eduarda Ļitvinovska pārvietojamā
fotoizstāde Daugavpils baltkrievu skatiens Daugavpilб un Baltkrievijā.
BKC kopumā apmeklēja 000 Daugavpils un novada iedzбvotāji, kā arб Latvijas un
ārzemju t”risti. Statistika pēc pasākumu un apmeklētāju rādбjumiem ir mazāka, salбdzinot ar
iepriekšējo gadu, kas ir saistбts ar Covid-19 vбrusa pandēmiju un pasākumu rбkošanas un
kult”ras centru pameklējuma ierobežojumiem kuriem ir atbilstošs QR kods . Tomēr
ievērojami palielinājies skatбtāju skaits, kuri iepazinās ar BKC darbбbu online veidā.
Gada laikā tika izplatбtas vairāk nekā
preses relбzes un 20 intervijas par BKC
darbбbu un pasākumiem, kuras bija publicētas Latvijā un Baltkrievijā.
.gadā BKC darbбba
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tika atzбmēta ar Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Kult”ras pārvaldes Atzinбbas rakstu,
diplomu par uzvaru Baltkrievu Republikas Kult”ras ministrijas un Republikāсu nacionālo
kult”ru centra rбkotajā projektu konkursā Kult”ra , Baltkrievijas Republikas Ārlietu
ministrijas Goda rakstu un Pateicбbas rakstu.
4.2.2. SPORTS

Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde ir pašvaldбbas budžeta iestāde, kura realizē
sporta attбstбbu pilsētā un ir atbildбga par sporta infrastrukt”ru un lokālās sporta
programmas бstenošanu pašvaldбbā.
Daugavpils sporta dzбve ir ļoti daudzveidбga.
. gadā vairāki m”su pilsētas
sportisti un komandas sasniedza augstvērtбgus rezultātus ne tikai Latvijas, bet arб vispasaules
mērogā. Turpinājās darbs pie sporta bāzu attбstбbas, tika rбkotas treniсnometnes jaunajiem
sportistiem, organizēti pilsētas čempionāti daudzos sporta veidos, kā arб tika veikts aktбvs
darbs pie tautas sporta attбstбbas un iedzбvotāju piesaistes veselбgam dzбvesveidam. Diemžēl
savas korekcijas gada garumā ieviesa pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi, kas neļāva
aizvadбt vairākus sporta pasākumus un negatбvi ietekmēja sportistu treniсprocesu. Tomēr,
ievērojot visas epidemioloģiskās drošбbas normas, m”su sportisti spēja pārkārtot savu
treniсprocesu un sasniegt sezonas mērķus, savukārt pasākumu organizatori spējuši
organizēt pasākumus, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem.
. gadā
Daugavpils sportisti piedalбjās
sacensбbās un treniсu nometnēs
ārzemēs un
sportisti piedalбjās
Latvijas sporta sacensбbās un treniсu nometnēs.
Daugavpils sportistu rezultāti

Datu avots: Sporta pārvalde

21.gadā

Daugavpils sportistu labākie rezultāti
Anastasija Grigorjeva
Andžejs Ļebedevs
Oļegs Mihailovs
Ernests Matjušonoks
Jevgēnijs Kostigovs
Žanna Cvečkovska
Konstantīns Geikins
Art”rs Vasiļonoks
Jurijs Semjonovs

.vieta Tokio Olimpiskajās spēlēs

.vieta Eiropas pāru čempionātā spбdvejā

3.vieta Eiropas čempionātā komandām U

.vieta Eiropas kausa izcбсā spбdvejā pāriem U
.vieta Eiropas čempionātā komandām U

.vieta Eiropas pāru čempionātā spбdvejā

.vieta Eiropas čempionātā iekštelpu airēšanā
.vieta Eiropas čempionātā svarcelšanā U
.vieta Latvijas veterānu čempionātā

.vieta Tokijas paralimpiskajās spēlēs
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Daugavpils sportistu labākie rezultāti
.vieta Eiropas čempionātā brбvajā cбсā

Alans Amirovs

.vieta Tokio Olimpiskajās spēlēs, .vieta Eiropas
čempionātā pludmales volejbolā

Anastasija Kravčenoka
Deniss Vasiļjevs
Aleksandrs Jurkjans

.vieta Pasaules čempionātā daiļslidošanā OS ceļazбme
.vieta Eiropas čempionātā grieķu romiešu cбсā

Oļegs Garkuls Gurevičs

.vieta Pasaules kausā ratiсpaukošanā

.vieta Pasaules čempionātā ratiсpaukošanā

Dmitrijs Valainis
Volejbola klubs Ezerzeme

.vieta Latvijas čempionātā volejbolā vбriešiem

/

. gada laikā pilsētas komandas spēlēja virslбgās. BFC Daugavpils spēlēja
Futbola virslбgā .vieta , (K Dinaburga
. gadā ieguva .vietu Latvijas hokeja virslбgā.
Volejbola komanda Ezerzeme izcбnбja .vietu Latvijas čempionātā. Diemžēl vairākas
pilsētas komandas nespēja pabeigt savus čempionātus epidemioloģiskās situācijas dēļ.
Daugavpilб ļoti aktбvi ir sporta veterāni.
. gadā notika .veterānu sporta spēles,
ko organizē Latvijas Sporta veterānu savienбba. Daugavpils pilsēta kopvērtējumā ieguva
.vietu. Ļoti veiksmбgi starti daugavpiliešiem bija volejbolā, futbolā un vieglatlētikā.
Sporta pārvaldes rбkotajās
. gada slēgtā tipa sporta nometnēs, kas paredzētas
sporta skolu audzēkсiem, dienas nometnēs piedalбjās
sportisti, diennakts nometnēs
–
sportists. Kopumā
. gadā sporta nometnēs piedalбjās
sporta skolas audzēkсi.
Nometnes
Dalībnieku skaits
2021
362
341

Nosaukums
Dienas
Diennakts

Sporta pārvalde
MĒNES)S
FEBRUĀR)S

MAIJS
JŪL)JS

. gadā organizēja

pilsētas čempionātus

Daugavpils pilsētas čempionāti
Datu avots: Sporta pārvalde

PASĀKUMS
Daugavpils attālinātais čempionāts
zemledus makšķerēšanā

Daugavpils attālinātais čempionāts
slēpošanā Daugavpils slēpo
Daugavpils pilsētas attālinātais
čempionāts spiningošanā Pavasara
lбdakaDaugavpils pilsētas čempionāts x
futbolā

Nometņu skaits
2021
6
5

sporta veidos.
DALĪBN)EKU SKA)TS
60
85
50
7 komandas/175
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MĒNES)S

AUGUSTS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

PASĀKUMS
Daugavpils pilsētas čempionāts ielu
basketbolā posmi
Daugavpils pilsētas čempionāts pludmales
volejbolā posmi)
Daugavpils sprinta orientēšanās
čempionāts
Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts
basketbolā vбriešiem
Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts
ložu šaušanā
Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts
volejbolā
Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts
hokejā

DALĪBN)EKU SKA)TS
160
60
120
5 komandas/80
40
5 komandas/80
14 komandas/350

Daugavpilб arvien populārāks kļ”st tautas sports. Tā attбstбbai un popularizēšanai
Sporta pārvalde turpina organizēt un atbalstбt dažādus sporta pasākumus. Kopumā 2021.
gadā tika organizēti pasākumi. Tie ir gan tradicionāli sporta pasākumi ar senu vēsturi, tādi
kā skrējiens Daugavpils-Mežciems , Jaungada skrējiens , gan jauni pasākumi, ievērojot
valstб noteiktos Covid- ierobežojumus. Par jaunu tradбciju kļuva neklātienes pasākumi, kur
pilsētniekiem tika piedāvāts skriet noteiktas distances, pildбt dažādus uzdevumus un
iesaistбties tiešsaistes treniсos.
Sporta pārvaldes organizētie pasākumi 2021.gadā
Datu avots: Sporta pārvalde

Nr.p.k
Nosaukums
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jaungada skrējiens
Labdarības spēle hokejā Mēru kauss
Ziemassvētku izaicinājums tiešsaistē
Neatkarības misija tiešsaistē
Treniņu cikls Aktīvs un vesels
Mežciema skrējiens
Pašvaldības sporta spēles
Ģimenes sporta festivāls tiešsaistē
Sporto ar Latvijas simboliem tiešsaistē
Sporto Lieldienās Stropos tiešsaistē
Sieviešu dienas treniņu cikls tiešsaistē
Seminārs tiešsaistē
Daugavpils Gada Sporta laureāts tiešsaistē

Komandas/dalībnieku
skaits
2021
144
60
200
38
138
500
135
170
144
300
93
50
13

Sporta pārvalde turpina lбdzfinansēt un atbalstбt Daugavpils un Latvijas sporta klubu
un federāciju organizētus sporta pasākumus un sacensбbas.
. gadā finansiālais atbalsts
tika piešķirts
biedrбbām
pasākumu organizēšanai.
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Diemžēl, Covid- ieviesa savas korekcijas pasākumu organizēšanā. Vairāki pasākumi
tika pārcelti un notika neklātienē. Visiem sporta pasākumiem tika noteikti arб dalбbnieku
skaita ierobežojumi, kas b”tiski ietekmēja pasākumu norisi. Neskatoties uz ierobežojumiem
sportā, Daugavpilб
. gadā notika vairāki vērienбgi pasākumi – FIBA Pasaules kauss
basketbolā, Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnбrs volejbolā, Pasaules U čempionāta
pusfināls spбdvejā, Nāciju kausa pusfināli spбdvejā.
. gadā notika pilsētnieku iemбļoti
pasākumi – Daugavpils drifta festivāls un Dragon boat festivāls, kurš pulcēja vairāk kā
dalбbnieku no Latvijas, Lietuvas un Polijas.
2021.gadā nepārtraukti tika veikti tekošie saimnieciskie un remonta darbi sporta
bāzēs, lai uzturētu tās labā stāvoklб.
. gadā tiek plānots uzсemt Daugavpils Drifta festivālu, pēc gadu pārtraukuma
notiks Ghetto Daugavpilб un Skrien Latvija Daugavpils pusmaratons. Tiek plānots organizēt
pilsētas čempionātus
sporta veidos.
. gadā turpināsies darbs pie tautas sporta
attбstбbas un tiek plānots ieviest jauna tautas sporta veida Mamanet jeb Kečbols attбstбbu.
4.3.

SOC)ĀLĀ A)ZSARDZĪBA UN SAB)EDR)SKĀ KĀRTĪBA

Sociālais dienests turpmāk – SD ir Daugavpils pilsētas pašvaldбbas budžeta iestāde,
kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palбdzбbas administrēšanu Daugavpils
valstspilsētas teritorijā, бstenojot Daugavpils pilsētas pašvaldбbas noteikto sociālo
pakalpojumu, sociālās palбdzбbas politiku, kā arб nodrošinot šim mērķim piešķirto
pašvaldбbas budžeta lбdzekļu administrēšanu.
Sociālās aizsardzбbas jomas budžeta izdevumi pēdējo septiсu gadu laikā pakāpeniski
palielinājušies,
.gadā tiem esot par 122% lielākiem salбdzinot ar 2015.gadu. Salбdzinot
pašvaldбbas budžeta izdevumu sociāliem pabalstiem izmaiсas pa gadiem, kopumā redzams,
ka tie lбdz
.gadam saglabājas vienmērбgā lбmenб, lai gan sociālo palбdzбbu saсēmušo
personu skaits ir bijis mainбgs, taču kopumā ar pieaugošu tendenci.
.gadā nozбmбgs
materiālais atbalsts iedzбvotājiem tika sniegts ārkārtējās situācijas laikā, kad pašvaldбba
nodrošināja krбzes pabalstu izmaksu sakarā ar Covidinfekcijas izplatбbu un atbalstu
krбzes situācijā, salбdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi sociāliem pabalstiem palielinājās
par 32%. Pārējā budžeta daļa tiek izlietota SD un tā strukt”rvienбbu uzturēšanai, tai skaitā
sociālo pakalpojumu sniegšanai skat. . . .att.
. . .att. Sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits un izdevumi pa gadiem
(Datu avots: SD)
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Pašvaldбba dažādām iedzбvotāju mērķgrupām pamatā sniedz divu veidu atbalstu:
- socialo palдdzдbu naudas vai mantiskais pabalsts/atbalsts, kura pieskirsana
pamata balstas uz materialo resursu novertesanu ;
- socialos pakalpojumus pasakumu kopums, kas versts uz personu funkcionesanas
speju atjaunosanu/uzlabosanu/uzturesanu un pamatvajadzдbu apmierinasanu .
Sociālās palбdzбbas pabalsti ir vairāku veidu, sākot ar pabalstiem ģimenēm
personām ar tr”cбgo statusu, beidzot ar atbalstu daudzbērnu ģimenēm, pabalstu krбzes
situācijā pamatvajadzбbu nodrošināšanai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadбjumos un tml.
Senioriem tiek kompensēta sabiedriskā transporta izmantošana pilsētas maršrutu autobusos
un tramvajos.
Sakarā ar Covid- infekcijas izplatбbu
.gadā divas reizes valstб tika izsludināta
ārkārtējā situācija, kas lielā mērā skāra arб SD darbбbu regulējošos normatбvos aktus –
saistošos noteikumus. Daugavpils iedzбvotājiem bija iespēja saсemt pašvaldбbas atbalstu
krбzes situācijā sakarā ar Covid- infekcijas izplatбbu.
Pabalstu krбzes situācijā 150 euro mēnesб piešķбra gadбjumā, ja persona:
• nespēj nodrošināt savas pamatvajadzбbas sakarā ar ārkārtējo situāciju,
• zaudējusi ienākumus un nesaсem valsts dбkstāves pabalstu.
Ja ģimenes personas , tai skaitā audžuģimenes un aizbildсa apr”pē ir bērns lбdz
gadu
vecumam, pabalsta krбzes situācijā apmērs tika palielināts par
euro mēnesб katram
bērnam.
.gada
.februārб stājas spēkā Daugavpils pilsētas domes Saistošo noteikumu
Nr.
Atbalsts krбzes situācijā sakarā ar Covid- infekcijas izplatбbu" grozбjumi. Tie paredz
vienreizējus pabalstus Covid
izraisбto seku pārvarēšanai:
‒ Vienreizejs pabalsts
euro apmērā veselдbas aprupei noteiktam iedzдvotaju
kategorijam , kuri pasreiz sanem pabalstu/atbalstu veselдbas aprupei saskana ar
Daugavpils pilsetas domes Saistosajiem noteikumiem;
‒ Vienreizejs pabalsts siltumenergijas piegades izdevumu apmaksai arд tam iedzдvotaju
kategorijam, kuras pasreiz sanem pabalstu/atbalstu sдm nolukam saskana ar
augstakminetajiem Saistosajiem noteikumiem ;
‒ Vienreizejs pabalsts
euro apmera, kas tiek pieskirts personai, kura aprupe vai kuras
aizbildnдba ir:
• bērns ar invaliditāti lбdz
gadiem;
• persona ar invaliditāti ar garбga rakstura traucējumiem no
gadu vecuma, kura ar
Covid- saistбto apstākļu dēļ nedrбkst apmeklēt vai ir slēgts dienas apr”pes centrs.
Klientu skaits Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektoros
2021.gadā bija:
- Ģimenes ar bērniem:
gimenes ar augstu socialo risku,
aizbildnu gimenes,
audzugimenes,
gimenes asistenta pakalpojumi gimenes ;
- Pilngadīgas personas:
personas;
- Personas ar invaliditāti un veci ļaudis:
personas saja sektora klientu skaits
butiski pieaudzis kops
.gada
personas ;
- Asistentu pakalpojumi:
klienti un
asistenti.
Dienas centrā Saskarsme klientu skaits
.gadā bija 177 personas. Salбdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ir vērojams klientu skaita samazinājums, kas saistбts ar ārkārtējās situācijas
ieviešanu, klientu apmeklējumi tika ierobežoti. Dienas centrs sniedz daudzveidбgu nodarbбbu
un aktivitāšu klāstu. )r samazinājies klientu skaits, kas izmantojis Ģimenes atbalsta centra
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pakalpojumus (52 personas, 37 ģimenes . Savukārt Sociālajā mājā klientu skaits
.gadā
bija 200 personas.
Apr”pes mājās biroja pakalpojumus
.gadā izmantoja
personas. Dienas apr”pes
centru personām ar garбga rakstura traucējumiem ikdienā apmeklēja
pieaugušie. Grupu
dzбvokļus izmantoja
personas.
Sociālais dienests piedāvā pakalpojumu Sociālais taksometrs, ko bez maksas var
izmantot personas ar invaliditāti transportēšanai pilsētas teritorijā lбdz
reizēm mēnesб.
2021.gadā pakalpojumu izmantoja
personas. Klientu skaits samazinājies, jo sakarā ar
Covidizplatбbu bija ierobežoti plānveida veselбbas apr”pes pakalpojumi un ārstu
speciālistu apmeklējumi medicбnas iestādēs.
SAM . . . ietvaros projektā )nfrastrukt”ras pielāgošana deinstitucionaizācijas plāna
бstenošanai ir izveidots Bērnu nams - patversme Cietokšсa mikrorajonā Komandanta ielā
, kur nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums x , nodotas ekspluatācijā
Bērnu nama - patversmes telpu pārb”ve deinstucionalizācijas turpmāk – DI) plāna
бstenošanas vajadzбbām, Dzбvojamās mājas .novembrā ielā
V, Daugavpilб pielāgošana
sociālā pakalpojuma „Grupu mājas dzбvokļi vajadzбbām, kā arб vides pieejamбbas prasбbu
nodrošināšana Turaidas ielā , Daugavpilб. Projekta gaitā tiek veikta sabiedrбbā balstбtu
sociālo pakalpojumu infrastrukt”ras izveide un labiekārtota pieguļošā teritorija.
Daugavpils pilsētas bāriņtiesa turpmāk tekstā – Bāriсtiesa ir pašvaldбbas
izveidota aizbildnбbas un aizgādnбbas iestāde, kurā
.gadā strādāja
darbinieki:
bāriсtiesas priekšsēdētāja, bāriсtiesas priekšsēdētājas vietniece,
bāriсtiesas locekļi,
sekretāre - lietvede, bāriсtiesas sēžu sekretāre un arhбviste. Bāriсtiesa savā darbбbā
pamatojas uz normatбvajiem aktiem un publisko tiesбbu principiem. Bāriсtiesai jāveic
nepieciešamās darbбbas un jānodrošina, lai ikviens bērns un persona ar ierobežotu rбcбbspēju
tiktu pasargāta no tiesбbu pārkāpumiem.
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
(Datu avots: Bāriņtiesa)

PĀRTAUKTAS
Vecāku skaits
Bērnu skaits
ATJAUNOTAS
Vecāku skaits
Bērnu skaits

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

39

31

38

30

54
13

44
13

46
15

31
13

18

19

22

16

2021.gadā salбdzinājumā ar
.gadu ir samazinājies personu vecāku skaits,
kuriem tika pārtrauktas bērnu aizgādбbas tiesбbas.
.gadā m”su pašvaldбbā ieviestā
atbalsta programma „Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatбvās programma ģimenēm
ar bērniem krбzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildсiem un adoptētājiem b”tiski samazināja
ģimeсu skaitu, kur bērniem bija jānodrošina droša vide ārpusģimenē. Taču сemot vērā
Covidpandēmiju un ārkārtējo situāciju, pakalpojumi augsta sociālā riska ģimenēm
2021.gadā bija pieejami daļēji vai attālināti.
2021.gadā kopā ārpusģimenes apr”pē bija
bērni par bērniem mazāk nekā gadu
iepriekš), t.sk. 67 atradās audžuģimenēs,
atradās aizbildnбbā un
atradās apr”pes
iestādēs.
67

DAUGAVPILS.LV
D) īstenošana - ārpusģimenes apr”pe
(Datu avots: Bāriņtiesa)
Audžuģimeņu skaits
m”su pašvaldībā
Bērnu skaits
audžuģimenēs kopā

.gadā

2018.gads
12

2019.gads
19

2020.gads
23

2021.gads
24

51

71

73

67

Uz doto brбdi Latvijā tiek бstenota DI politika, kā arб kampaсas un projekti, kuru mērķis
ir nodrošināt bērniem bāreсiem un bez vecāku gādбbas palikušiem bērniem ārpusģimenes
apr”pi ģimeniskā vidē - pie aizbildсa vai audžuģimenē, nevis bērnu apr”pes iestādē.
Daugavpils pilsētas pašvaldбba aktбvi iesaistās visos projektos saistбbā ar D) бstenošanu, ir
pieсemti saistošie noteikumi par esošo pabalstu palielināšanu un jaunu pabalstu ieviešanu
audžuģimenēm. 2021.gada nogalē audžuģimenēs ievietoti
bērni. Daugavpils pilsētas
pašvaldбbas audžuģimenēs - 24, tajās kopā dzбvo
bērni, no kuriem
bērni ir Daugavpils
pašvaldбbas bērni, bet
no citām pašvaldбbām. Citās pašvaldбbās funkcionējošajās
audžuģimenēs dzбvo
Daugavpils pašvaldбbas bērni. Audžuģimeсu skaits pēdējo triju gadu
laikā pašvaldбbā ir divkāršojies, taču joprojām to skaits nav pietiekams, tāpēc bāriсtiesa
izmanto citu pašvaldбbu audžuģimeсu resursus.
Bāriсtiesa turpinās aktбvi iesaistбties visos pasākumos saistбbā ar bērnu, ģimeсu un
personu ar ierobežotu rбcбbspēju tiesбbu un interešu aizsardzбbu un nodrošināšanu.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtбbu un drošбbu
pilsētas administratбvajā teritorijā. Pašvaldбbas policijas uzdevumu izpildei un iestādes
darbбbas nodrošināšanai
.gadā piešķirti pašvaldбbu budžetu transferti 514 928 euro
apmērā.
.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldбbas policijas uzdevumu izpildi veica 147
darbinieki, no kuriem 147 darbinieki pildбja likumā „Par policiju noteiktos pienākumus.
Pašvaldбbas policijas darbs
.gadā tika realizēts saskaсā ar spēkā esošo
likumdošanu. No visiem piefiksētajiem administratбvajiem pārkāpumiem
, % bija
sabiedriskās kārtбbas pārkāpumi, , % bija ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, , % bija
Daugavpils pilsētas pašvaldбbas noteikumu un labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana un
16% bija Covid- izplatбbas samazināšanas un ārkārtas situācijā noteikto ierobežojumu
pārkāpumi.
.gadā salбdzinājumā ar
.gadu palielinājās pārkāpumu skaits par sбko
huligānismu, par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos
sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklб, kas aizskar cilvēka cieсu, samazinājās pārkāpumu
skaits par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, par Ceļu satiksmes noteikumu
transportlбdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, samazinājās Daugavpils
pilsētas pašvaldбbas saistošo noteikumu pārkāpumi.
.gadā tika ieguldбts liels darbs
Covid- izplatбbas samazināšanā un ārkārtas situācijā noteikto ierobežojumu kontrolē, kur
kopā bija piefiksēti
administratбvie pārkāpumi, par kuriem tika uzsākti procesi. Kopā tika
piefiksēti
administratбvie likumpārkāpumi, par kuriem tika uzsākti administratбvo
pārkāpumu procesi.
Tika veikts intensбvs darbs ar pilsētas iedzбvotājiem. Kopā bija saсemti un atstrādāti
telefoniskie izsaukumi. Visvairāk telefonisko izsaukumu tika saсemts no Centra,
Jaunb”ves, Ķбmijas un Jaunās Forštadtes apkaimju iedzбvotājiem. Tika saсemti, reģistrēti un
izskatбti
dokumenti tai skaitā iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām .
Pateicoties izveidotajai Pašvaldбbas policijas interneta tбmekļa vietnei
http://www.police.daugavpils.lv, Daugavpils pilsētas iedzбvotājiem, kā arб masu informācijas
lбdzekļiem ir iespēja ātrāk un efektбvāk iepazбties ar iknedēļas statistiskajiem rādбtājiem un
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publikācijām par paveikto darbu pašvaldбbas policijā. Pašvaldбbas policija aktбvi sadarbojas
ar www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogu. 2021.gadā darbojās Youtube kanāls un
Pašvaldбbas policijas Facebook lapa, kas sekmēja labāku saskarsmi ar pilsētas iedzбvotājiem.
Tiek realizēta licencēta Pašvaldбbas policijas darbinieku apmācбbas programma.
Notiek lekcijas Pašvaldбbas policijas darbiniekiem par jaunākajām izmaiсām likumdošanā un
par izmaiсām darba organizācijā. Lбdz ar to tiek celts Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
policijas darbinieku profesionālās meistarбbas lбmenis.
Daugavpils pilsētas pašvaldбbas policija savu darbбbu turpināja Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attбstбbas programmā
..gadam rбcбbas
plāna noteiktajos virzienos – materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, ēkas infrastrukt”ras un
funkcionalitātes uzlabošana Muzeja ielā ēkas un telpu remonts .
.gadā tika veikti videonovērošanas sistēmas uzlabojumi Daugavpils teritorijā,
palielinot videonovērošanas vietu skaitu un modernizējot videonovērošanas sistēmu.
4.4.

DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SA)MN)ECĪBA

)k gadu Daugavpils pilsētas pašvaldбbas iestāde „Komunālās saimniecības
pārvalde veic b”vniecбbas, labiekārtošanas un projektēšanas darbus Daugavpils pilsētas
tēla vispusбgai attбstбbai un uzlabošanai.
Pārskata gadā tika izb”vēti, izremontēti un rekonstruēti vairāki pilsētas
infrastrukt”ras elementi un to sastāvdaļas.
-

-

-

-

Labiekārtošanas darbi
.gadā:
pabeigti parbuves darbi Ciekuru iela posma no .novembra ielas lдdz Ciekuru ielai ;
Lдksnas iela posma no Lдksnas ielas lдdz Ormanu ielai; Skolas iela posma no Komunalas
ielas lдdz Blaumana ielai;Pienenu iela posma no Komunalas ielas lдdz Blaumana ielai;
veikti ielu parbuves un atjaunosanas darbi Miera iela posma no Grodnas ielas lдdz Smilsu
ielai; Cietoksna iela posma no Sporta ielas lдdz Cietoksna ielai ; Sloku iela posma no
Siguldas ielas lдdz Silikatu ielai; Liepu iela posma no Siguldas ielas lдdz Silikatu ielai;
Baznдcas iela posma no Liginisku ielas lдdz Staburaga ielai; Darba un Aizpilsetas ielas no
Smilsu ielas lдdz Miera ielai; Plausu slimдbu un tuberkulozes centra teritorija
.novembra iela
;
uzsakti ielu parbuves un satiksmes drosдbas uzlabosanas darbi Bauskas iela posma no
Jelgavas ielas lдdz Tukuma ielai; Grodnas iela posma no Siguldas ielas lдdz Stradnieku
ielai; Miera iela posma no Kaunas ielas lдdz Dobeles ielai; Brjanskas iela posma no Selijas
ielas lдdz Liela ielai;
veikti asfaltbetona seguma remontdarbi Daugavpils pilsetas ielas, t. sk. Bauskas iela
posma no Kaunas ielas lдdz Ventspils ielai; Cietoksna iela posma no Kandavas ielas lдdz
Parades ielai; Dzelzcelu iela posma no Februara ielas lдdz Nometnu ielai; Bauskas iela
posma no Valkas ielas lдdz Bauskas ielai
; Miera iela posma no Andreja Pumpura ielas
lдdz Varsavas ielai; Zelinska iela posma no Cialkovska ielas lдdz )nzenieru ielai; Krimuldas
iela posma no Vainodes ielas lдdz Dzintaru ielai; Vienдbas iela posma no Lacplesa ielas
lдdz Saules ielai; Krisjana Valdemara iela posma no Gimnazijas ielas lдdz Cietoksna ielai;
Arodu iela posma no Ventspils ielas lдdz Andreja Pumpura ielai; Arodu iela posma no
Dobeles ielas lдdz Jelgavas ielai; Nometnu iela posma no Apsu ielas lдdz Gaismas ielai;
Jelgavas iela posma no Gaismas ielas lдdz Melnicskas upei; Miera iela posma no Dobeles
ielas lдdz Jelgavas ielai; Patversmes iela posma no Nometnu ielas lдdz Augsta ielai;
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-

-

-

-

-

-

Daugavas iela rotacijas aplд pie Vienдbas tilta ; Vizbulu iela posma no P lдdz Vizbulu
ielai ;
pilsetas ielu attдstдbai tika izstradati tehniskie projekti turpmakai buvdarbu realizacijai,
t.sk. Ūdens ielai posmā no Baznīcas ielas līdz Ūdens ielai ; Akadēmiķa Graftio ielai un
jaunas ielas izb”vei uz zemes gabala ar kadastra Nr.
;
uzsakta tehniska projekta izstrade satiksmes parvada ar pievadceliem izbuvei Smiltenes
un Kandavas ielu rajona;
tika veikts caurbraucamo pagalmu remonts )nženieru ielā ; Užvaldes ielā; Alejas ielā ;
uzsakta gajeju ietvju izbuves un parbuves darbi Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz
pilsētas robežai; Silenes ielā posmā no Lielā ielas līdz pilsētas robežai;
pabeigti auto stavlaukuma izbuves darbi Jātnieku ielā zemes gabalā ar kadastra
Nr.
.
uzsakti auto stavlaukuma parbuves darbi Krišjāņa Valdemāra ielā .
pilsetas ielas
.gada tika veikti ikgadeji tekosie remontdarbi, tai skaita:

m ielu plātībā tika veikts bedrīšu remonts,

km garumā grants ielās tika veikta greiderēšana.
veikti elektroapgades parbuves darbi Jātnieku ielā zemes gabalā ar kadastra
Nr.
; Jātnieku ielas A rajonā; Miera ielā posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu
ielai; Līksnas ielā; Baznīcas ielā posmā no Liģinišķu ielas līdz Staburaga ielai; Vienības
laukumā;
uzsakti arejo inzenierkomunikaciju tдklu izbuves darbi Stropu ielas rajonā;
veikta gajeju pareju izbuves darbi Šaurā ielā; .novembra ielā
A; Piekrastes ielā .

Vides objektu izveide
.gadā:
tika ierдkots mini futbola laukums Križu mikrorajonā;
parbuvets bernu rotalu laukums Piekrastes ielā un Piekrastes ielā rajonā;
izbuveti bernu rotalu laukumi .preču ielas tuvumā; Ziemeļu ielas tuvumā;
uzstadдtas bernu rotalu laukumu iekartas Andreja Pumpura ielā
; Aglonas ielā ;
Arhitektu ielā , , , ; Centrālajā parkā; Slavas skvērā; Strādnieku ielā , ;
Tukumā ielā ; )ndras ielā ; Malu ielā , ; Šaurā ielā , A; Varšavas ielā ;
tika pabeigti Zelinska skvera labiekartosanas darbi ar apgaismojuma izbuvi;
izveidots Muzikas skvers;
tika uzsakti labiekartosanas darbi Aizpilsētas parkā; Sēlijas skvērā;
pilsetas infrastrukturas attдstдbai tika izstradati tehniskie projekti turpmakai buvdarbu
realizacijai: vides objekta „Daugavpils uzstādīšanai no Lietuvas un Baltkrievijas robežas
pusēm; mākslīgā sniega veidošanas sistēmas ierīkošanai Stropu mežā; ”dens līmeņa
regulēšanas b”ves atjaunošanai zemes kadastra apzīmējumā Nr.
;
tika uzstadдti vairaki infrastrukturas objekti: pontona piestātnes Daugavas upes krastā;
specializētie soliņi;
tika iegadati infrastrukturas elementi: puķu podi; koka konstrukcijas parka rozēm;
kukaiņu namiņi; soli; atkritumu urnas;
notika aprдkojuma atjaunosana un modernizacija
videonoverosanas sistemas
mezglos;
tika atjaunoti videonoverosanas sistemas mezgli Vienības tiltā; Viestura ielas un
.novembra ielas krustojumā;
uzsakta ES Kohezijas Fonda projekta „Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartu
un kompostesanas laukuma izveide Daugavpils pilseta realizacija;
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veikta Liela Stropu ezera kadastrs Nr.
piekrastes vides uzlabosana veicot
makrofдtu apauguma iznemsanu rekreacija iespeju uzlabosanai;
- tika iestadдti koki Esplanades parka;
.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldбbas iestāde „Komunālās saimniecбbas pārvalde
piedalбjās trijos Zivju fonda projektos un tos veiksmбgi бstenoja, kā rezultātā iestāde iegādājas
planšetdatorus un veica Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošanu, tai skaitā;
 Liela Stropu ezera;
 Maza Stropu ezera;
 Sunu ezera;
 tropaka ezera;
 Esplanades dдkд;
Pārskata gadā pilsētas pasākumu un svētku organizēšanu strauji ietekmēja Covid-19
izplatбba pilsētas teritorijā:
 tika atcelts ugunosanas pasakums „Jaunaja gada , „Pilsetas svetkos un „Latvijas
Republikas neatkarдbas proklamesanas diena ;
 tika atcelts pasakums „Pilsetas tirdzins Rдgas iela;
Katru gadu iestāde rбko, koordinē un nodrošina ar nepieciešamo inventāru un
materiāli tehnisko bāzi visus svētku pasākumus (1990. gada 3. oktobra Latvijas Republikas
likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām , . p. , kas notiek Daugavpils pilsētā.
.gadā svētkiem tika iegādāti āra apgaismojuma dekori, gaismas aizskāri un virtenes,
dekoratбvie gaismas elementi, svētku fig”ras pilsētas noformējumam.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” tika
nodrošināta darbu izpilde, kas saistīta ar ikdienas pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanu
un uzturēšanu 2021.gada laikā:
- pilsētas ielu kopšana un uzturēšana;
- luksoforu tehniskā apkalpošana, uzturēšana;
- ceļa zīmju, atvairbarjeru, gājēju nožogojumu uzturēšana, ielu marķēšana, zaļo zonu
atjaunošana;
- pilsētas ielu ārējā apgaismojuma un apgaismojuma tīklu apkalpošana;
- lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšana un apkalpošana;
- parku un skvēru kopšana, pļaušana, apstādījumu stādīšana, avārijas koku zāģēšana;
- pilsētas mežsaimniecības darbi;
- kapu uzturēšana;
- dzīvnieku patversmes uzturēšana;
- publisko strūklaku apsaimniekošana;
- vides infrastruktūras elementu uzturēšana;
- bērnu sporta un atpūtas laukumu uzturēšana;
- dabas resursu ekonomiski efektīva izmantošana, vides piesārņošanas ierobežošana, vides
aizsardzības pasākumu finansiālais atbalsts.
Sabiedrбbas ar ierobežotu atbildбbu „Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums turpmāk tekstā - Uzсēmums
.gadā apsaimniekoja
mājas, proti, veica dzбvojamo māju uzturēšanu, ēku elementu saglabāšanu darbderбgā
stāvoklб, inženierkomunikāciju tehnisko parametru un tehnisko iekārtu uzturēšanu darba
režбmā.
Īpaša uzmanбba tiek pievērsta dzбvojamo māju konstruktбvajiem elementiem un
iekšējām inženierkomunikācijām, sakarā ar to nolietojuma stāvokli. Papildus kārtējam
remontam, 2021.gadā veikts dzбvojamā fonda kapitālais remonts, t.sk. piedaloties Daugavpils
-
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pilsētas pašvaldбbas lбdzfinansēšanas programmā
pasākumu veikšanai daudzdzбvokļu dzбvojamās mājās.

energoefektivitātes

Veikto remontdarbu apjoms
Datu avots: S)A DzKSU

Kapitālais remonts

.gadā

Jumta remonts
Kāpсu telpu remonts
Logu un durvju nomaiсa koplietošanas telpās
Bēniсu pārsegumu siltināšana
D”mvadu/ventizvadu remonts
Lieveсu un aizsargapmaļu remonts
Sienu paneļu šuvju hermetizācija
Elektromontāžas darbi
Karstā un aukstā ”dens cauruļvadu nomaiсa, karstā ”dens un apkures
sistēmas siltumizolācija pagrabā un bēniсos
Siltummezglu ierбkošana
Asfalta seguma un autostāvvietas ierбkošana pie dzбvojamās mājas

uzlabošanas

Dzīvojamo
māju skaits
10
8
47
5
1
12
8
6
14
2
7

Uzсēmums turpina piedalбties Daugavpils pilsētas pašvaldбbas lбdzfinansējuma
programmā, kas paredz Dzбvojamo māju pieslēgšanu pilsētas centralizētai ”densapgādes un
kanalizācijas sistēmai, palбdzot dzбvokļu бpašniekiem risināt ilggadējo problēmu ar ”dens
padevi un kanalizāciju.
.gadā centralizētai sistēmai pieslēgtas dzбvojamās mājas
Tukuma ielā 117, Daugavpilб. Daugavpils pilsētas pasvaldбbas lбdzfinansēšanas programmā
par daudzdzбvokļu dzбvojamām mājām piesaistбto zemesgabalu labiekārtošanu un
atjaunošanu,
.gadā veikti pagalmu labiekārtošanas darbi Tukuma ielā , Raipoles ielā
A, Tautas ielā , Stadiona ielā , .Novembra ielā
, Poligona ielā , Zeļinska ielā .
Regulāri tiek mainбti lifti, kuru kalpošanas laiks ir beidzies
gadu periodā.
.gadā
daudzdzбvokļu dzбvojamajās mājās saskaсā ar plānu nomainбti lifti trбm dzбvojamām mājām
- Raipoles ielā
– lifti, Raipoles ielā A – lifti un Strādnieku ielā
– lifts. Dzбvojamai
mājas Ak.Graftio ielā
lifti tiek nomainбti daļēji, proti, no liftiem
.gadā tika nomainбti
. Uzсēmums veica apsaimniekošanā esošo dzбvojamo māju piegulošo teritoriju sakopšanu
. m platбbā. Uzсēmums nodrošināja kāpсu telpu uzkopšanu
dzбvojamās
mājās.
Uzсēmuma diennakts avārijas dienests, nodrošināja neatliekamu pakalpojumu un
t”lбtēju darbu veikšanu avārijas situācijās. 2021.gadā tiek saсemti vidēji 19838 izsaukumi
jeb vidēji
izsaukumi dienā. Uzсēmuma saimnieciskās darbбbas nodrošināšanai turpinājās
biroja tehnikas maiсa, iegādātas darba elektroinstrumenti un inventārs.
Elektroniskajā sistēmā mans.ddzksu.lv. ir
klienti, kas sastāda . % no kopējā
Uzсēmuma klientu skaita. Lietotne Daugavpils dzбvokļu un komunālās saimniecбbas
uzсēmums tiek izmantota ”dens un gāzes skaitбtāju rādбjumu nodošanai. Tajā var apskatбt
sagatavotos rēķinus, veikt rēķinu apmaksu, aktivizēt atgādinājumus par rādбjumu nodošanu,
skaitбtāju verificēšanu un citu svarбgu informāciju. Pārskata gadā aplikāciju lejupielādēja un
izmantoja
lietotāji. Patstāvбgi notiek mājas lapas modernizācija un dzбvojamās mājas
lietu digitalizācija - reģistrētiem lietotājiem ir pieejami dzбvokļu бpašnieku kopsapulces
lēmumi, tāmes un atskaites par dzбvojamās mājas apsaimniekošanu. Aplikācija uz laiku tiek
atslēgta datu aizsardzбbas nol”kos.
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Turpmākajā periodā plānots turpināt darbu pie ēku konstruktбvo elementu un
inženierkomunikāciju saglabāšanas un remonta, turpināt sadarbбbu ar Daugavpils pilsētas
domi pašvaldбbas dzбvokļu uzturēšanā un remontā, lбdzfinansējumu apg”šanā.
S)A „Labiekārtošana D veic labiekārtošanas darbus pilsētas teritorijā. 21.gadā
tika veikts bērnu sporta un atp”tas aprбkojuma remonts
dzбvojamo māju pagalmos un
tika izremontēts 31 pilsētas bērnu laukums.
Pārskata gadā S)A „Labiekārtošana D veica kapsētu teritoriju uzturēšanu, kur
atbilstoši lбgumā noteiktajam tika veikta jaunu apbedбjuma vietu uzmērбšana, nospraušana
un ierādбšana 3 951 m2 platбbā, jaunu apbedбjuma vietu ierбkošana 1024 m2 platбbā, ceļu un
celiсu uzkopšana 21 046 800 m2 platбbā, kapsētas teritorijā stihiski izveidoto atkritumu
savākšana un izvešana 1 600 tonnas, kapsētu grunts ceļu uzturēšana 15 km garumā, kapsētu
teritorijas appļaušana 306 000 m2 platбbā un 63 koku, kas rada bбstamu situāciju,
nozāģēšana.
Pārskata gadā kapitālsabiedrбba uzturēja parkus, skvērus un citas publiskā lietošanā
esošās teritorijas un zaļās zonas. Tika ierбkotas puķu dobes, ziedu piramбdas un konstrukcijas
4998,4 m2 platбbā, tika nogriezti kr”mi 246 981 m2 platбbā, vasaras periodā tika nopļauta zāle
10 764 830 m2 platбbā pilsētas ielās, parkos, skvēros un atp”tas vietās, tika nozāģēti 581 koki,
kas radбja avārijas situācijas, un tika veikta 197 celmu frēzēšana. Tika veikta apstādбjumu
kopšana
966,07 m2 platбbā, laistбšanas darbi 172 217,61 m2 platбbā un dzбvžogu
formēšana
tekeši meri.
S)A „Labiekārtošana D pārziсā ir Daugavpils dzбvnieku patversme. Sadarbбbā ar
Daugavpils pilsētas pašvaldбbu, klaiсojošie dzбvnieki tiek uzturēti patversmē un tiem tiek
veikta veterinārā apskate. 21.gadā vidēji tika uzturēti un baroti 30 dzбvnieki, bet 517
dzбvnieki
suсi un
kaķi tika paсemti jaunu saimnieku apgādбbā.
Pārskata gadā S)A „Labiekārtošana D veica visu komunikāciju avārijas remontdarbus,
kabeļu un gaisa vadu lбnijas, novecojušo konstrukciju balstu, kronšteinu, trošu
demontēšanu, lai novērstu draudus cilvēku dzбvбbai un бpašumam, kopumā nomainot
gaismas ķermeсu komplektus,
sadaļu komplektu nomaiсu,
kabeļu komplektu
nomaiсu ielu apgaismošanas tбklā.
4.5.

CENTRAL)ZĒTĀ S)LTUMAPGĀDE

Centralizēto siltumapgādi Daugavpilб nodrošina viens no lielākajiem Daugavpils
uzсēmumiem – PAS "Daugavpils siltumtīkli" turpmāk – Uzсēmums . Uzсēmums
siltumenerģiju piegādā gan dzбvojamajām mājām, gan sabiedriskās nozбmes un r”pniecбbas
uzсēmumu ēkām un b”vēm, kopā 1 171 objektiem.
Uzсēmums siltumenerģiju ražo siltumcentrālēs un
lokālajās katlumājās, no kurām
ir pilnбbā automatizētas, kā arб ekspluatē ~
km siltumtбklu. Drošu, nepārtrauktu un
kvalitatбvu Uzсēmuma darbбbu nodrošina
darbinieki.
Uzсēmumā tiek uzturētas un aktualizētas Kvalitātes un energopārvaldбbas sistēmas
atbilstoši starptautisko standartu )SO
un )SO
prasбbām, kas tiek izmantotas kā
instruments Uzсēmuma uzstādбto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai
kā ražošanas, tā arб vadбbas procesos. Pārskata gadā Lietotājiem tika piegādātas
401 713 MWh siltumenerģijas, kas ir par
713 MWh vai 21% vairāk nekā iepriekšējā
periodā, lielāka pieprasбjuma dēļ.
Uzņēmums pastāvīgi seko apstiprinātā siltumenerģijas tarifa atbilstībai siltumapgādes
izmaksām. Pateicoties tam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir piešķīrusi tiesības
Uzņēmumam pašam noteikt siltumapgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas, iepirktās
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siltumenerģijas cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, Uzņēmums var
operatīvāk koriģēt siltumapgādes pakalpojumu tarifus. 2021.gadā no janvāra līdz jūlijam
siltumapgādes tarifs bija 42,56 euro/MWh un no augusta līdz decembrim, pieaugot dabasgāzes
cenām – 56,96 euro/MWh. Pārskata gadā novembrī dabasgāzes mēneša vidējā cena biržās
sasniegusi līdz šim nebijušu augstu līmeni – 93,13 euro/MWh, kas ir gandrīz 6 reizes augstāka
salīdzinājumā ar cenu gada sākumā (skat.4.5.1.att.).
. . .att. Dabasgāzes biržas cena un PAS "Daugavpils siltumtīkli"
siltumenerģijas tarifs
.gadā
Datu avots: PAS "Daugavpils siltumtīkli"
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

93.13
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56.96
43.69

42.56
16.08

56.96

19.75

17.74

Dabasgāzes biržas cena

17.76

20.56

24.98

28.78

35.69

PAS "Daugavpils siltumtбkli" siltumenerģijas tarifs, euro/MWh bez PVN

)zvertejot dabasgazes cenu pieaugumu birza un situaciju Uznemuma,
.gada .
decembrд tika pienemts Domes lemums Nr.
Par vietejas nozдmes energetiskas krдzes
izsludinasanu Daugavpilд .
Uzсēmums pastāvбgi strādā pie ražošanas iekārtu modernizācijas un siltumtбklu
optimizācijas, lai maksimāli mazinātu ražošanas izmaksas un siltumenerģijas zudumus
pārvades un sadales laikā. 2021.gadā realizētie lielākie projekti:
‒ SC1 modernizēta kondensāta lietderīgas izmantošanas sistēma; katlam K-4 uzstādīts jauns
recirkulācijas sūknis, veikts gāzejas apvadlīnijas kapitālais remonts un modernizēta vadības
sistēma;
‒ SC2 katlam K-5 uzstādīts kondensācijas ekonomaizers, kurā no aizplūstošajām dūmgāzēm
tiek uzkarsēts katla barošanas ūdens, tādējādi ietaupot kurināmo;
‒ SC3 pabeigta 2019. gadā uzsāktā siltumavota pārbūve, veicot jaunas biomasas katlumājas
N=32MW un biomasas noliktavas izbūvi. Projekta realizācija ļauj samazināt
siltumenerģijas ražošanas procesa atkarību no dabasgāzes piegādēm, samazināt fosilā
kurināmā patēriņu un CO2 emisijas atmosfērā.
‒ LK7 "Vecstropi" uzstādīts ūdenssildāmais katls N=1,2MW un saules paneļi (P=0,02MW),
kas ļauj daļēji nodrošināt avota elektroapgādi;
‒ Cēsu ielas 20A. un 22. namu siltumapgādes nodrošināšanai izbūvēta jauna lokālā katlumāja
N=0,3MW;
‒ Križu mikrorajona siltumapgādes vajadzībām no neatkarīga siltumenerģijas ražotāja
pārņemta īpašumā katlumāja ar šķeldas kurināmo.
Pārskata gadā turpinājās
‒ SC galvenā korpusa apkures sistēmas rekonstrukcija;
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‒

LK1 "Cietoksnis" katla K- kondensācijas ekonomaizera uzstādбšana un jauna d”meсa
ierбkošana;
‒ LK "Ruģeļi" saules paneļu P= kW uzstādбšana.
Nākamajos periodos Uzсēmums plāno realizēt:
‒ SC jauna d”meсa izb”vi;
‒ SC šķeldas kurināmā katlumājas ar kopējo jaudu ÷ MW izb”vi;
‒ SC kondensācijas un rotācijas ekonomaizeru uzstādбšanu katlam K-10.
‒ Konteinertipa šķeldas kurināmā katlumāju ar kopējo jaudu , MW ierбkošanu LK ,
LK , LK un LK siltumapgādes zonās;
‒ Maģistrālo siltumtбklu pārb”vi Andreja Pumpura ielā no k- Višķu ielā lбdz k-46
Jātnieku ielas krustojumā ar atzarojumiem;
‒ Maģistrālo siltumtбklu pārb”vi posmā no Smilškalna ielas k- lбdz Višķu un
Andreja Pumpura ielu krustojumam (9k-29) ar atzarojumiem;
‒ Siltumkameras 2k-11 Tautas un Andreja Pumpura ielu krustojumā rekonstrukciju .
4.6.

ŪDENSSA)MN)ECĪBA

S)A „Daugavpils ”dens stratēģiskais virsmērķis ir ”densapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas teritorijā esošajiem iedzбvotājiem,
pašvaldбbas iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām.
2021.gadā ”dens padeve pilsētai sastādбja
955,2 t”kst.m3. Ūdensapgādes
pakalpojumu realizācijas apjoms
.gadā, salбdzinot ar
.gadu, samazinājās par , %
3
un sastādбja 334,3 t”kst.m . No kopējā ”densapgādes pakalpojumu apjoma
, % dzбvojamā fonda klientu patēriсš, , % - nedzбvojamā fonda klientu patēriсš.
Attбrбto notek”deсu apjoms
.gadā sastādбja 829,8 t”kst.m3. Kanalizācijas
pakalpojumu realizācijas apjoms
.gadā, salбdzinot ar
.gadu, samazinājies par ,5%
3
un sastādбja 578,7 t”kst.m . No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma %
- dzбvojamā fonda klientu patēriсš, % - nedzбvojamā fonda klientu patēriсš.
S)A „Daugavpils ”dens – pirmais Latvijas uzсēmums savā nozarē, kura kvalitātes
vadбbas sistēma
.gadā tika sertificēta atbilstoši starptautiskajam kvalitātes standartam
)SO
. Sistēma darbojas jau
gadus un tiek nepārtraukti uzlabota, lai paaugstinātu
sniegto pakalpojumu kvalitāti.
.gada nogalē neatkarбga sertifikācijas iestāde S)A BM
Certification veica uzraudzбbas auditu uzсēmuma kvalitātes vadбbas sistēmas atbilstбbai )SO
standarta prasбbām. Esošā sertifikāta derбguma termiсš – 2023.gada 22.decembris.
.gadā uzсēmumā ieviesta energopārvaldбbas sistēma atbilstoši starptautiskajam
energopārvaldбbas standartam )SO
, lai, izmantojot energoefektбvus risinājumus,
optimizētu elektroenerģijas, siltumenerģijas un citu resursu patēriсu un samazinātu gan
videi kaitбgo izmešu daudzumu, gan uzсēmuma izmaksas.
.gada nogalē S)A BM
Certification veica uzraudzбbas auditu uzсēmuma energopārvaldбbas sistēmas atbilstбbai
)SO
standarta prasбbām. Esošā sertifikāta derбguma termiсš – 2023.gada
22.decembris.
Kontroli par kvalitatбvu ”densapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu
nodrošina S)A Daugavpils ”dens ”dens kvalitātes kontroles laboratorija, kuras darbбba
atbilst LVS EN ISO/IEC 17025:
Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences
vispārбgās prasбbas standarta prasбbām.
.gada martā notika kārtējā Latvijas Nacionālā
akreditācijas biroja uzraudzбbas vizбte un, pamatojies uz novērtēšanas rezultātiem tika
pieсemts lēmums: saglabāt ”dens kvalitātes kontroles laboratorijas akreditāciju.
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.gadā S)A Daugavpils ”dens pabeidza maģistrālā ”densvada renovāciju Balvu
ielā: pēdējo gadu laikā ”densvada ekspluatācijas laikā tika konstatētas vairākas avārijas
situācijas veco tērauda un čuguna cauruļvadu bojājumu dēļ, kas ietekmēja dzeramā ”dens
kvalitāti. Renovācijas laikā tika atjaunoti trбs ”densvada bojātie posmi no Stacijas ielas lбdz
Balvu-Cietokšсa ielu krustojumam. Vienlaikus ar ”densvada renovāciju šajā rajonā tika
nomainбti arб ”densvada ievadi daudzdzбvokļu mājām, noslēdzošās armat”ras komplekti
un ugunsdzēsбbas hidranti.
Pārskata gadā pateicoties Pašvaldбbas naudas lбdzekļu ieguldбjumam S)A Daugavpils
”dens pamatkapitālā:
- tika veikta centralizeto kanalizacijas tдklu buvniecдba Liela Darza iela posma no
Grodnas ielas lдdz Liela Darza ;
- nemot vera iedzдvotaju lugumos, ar merki nodrosinat sabiedrisko pakalpojumu
sniegsanu, tika uzsakti buvniecдbas ieceres dokumentacijas izstrades darbi
centralizeto kanalizacijas tдklu buvniecдbai Bauskas iela posma no Tukuma ielas lдdz
Bauskas ielai , Siguldas iela posma no Grodnas ielas lдdz Siguldas ielai , Kaunas
iela posma no Miera ielas lдdz Kaunas ielai , Jelgavas iela posma no Valmieras ielas
lдdz Arodu ielai.
Saskaсā ar Ministru kabineta
.gada .j”nija noteikumiem Nr.
Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu ,
.gada
.janvārб starp S)A Daugavpils ”dens un Pašvaldбbu noslēgto lбgumu Par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi un uzturēšanu
.gada decembrб S)A Daugavpils
”dens pabeidza reģistra izveidi. Reģistrāciju bija jāveic, ja zemes gabalā izveidota
decentralizētās kanalizācijas sistēma notek”deсu krājtvertne, septiķis, notek”deсu
attбrбšanas iekārtas un tā nav pievienota Daugavpils pilsētas centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Reģistra izveides mērķis ir sakārtot kanalizācijas notek”deсu savākšanas procesus,
lai pasargātu no piesārсošanas dzeramā ”dens avotus un samazinātu vides piesārсojuma
risku ar neattбrбtiem notek”deсiem, t.sk. pievēršot lielāku uzmanбbu vietām, kur
”denssaimniecбbas tбkli nav izb”vēti un decentralizētā kanalizācija var piesārсot vienбgās
dzerama ”dens сemšanas vietas, proti, grodu akas. Lбdz
.gada
.decembrim SIA
Daugavpils ”dens izsniedza
izziсas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrēšanu vienotā reģistrā. Šajā sarakstā visatbildбgākie ir privātmāju бpašnieki, vismazākā
aktivitāte konstatēta dārzkopбbas kooperatбvu teritorijās.
Eiropas Reģionālās attбstбbas fonda lбdzfinansētā projekta Energoefektivitātes
paaugstināšana Pašvaldбbas kapitālsabiedrбbas ēkās - Ūdensvada ielā , Daugavpilб
Nr. . . . / /)/
ietvaros
.gada janvārб divas uzсēmuma ēkas - Administrācijas ēka
un Ūdensvada un kanalizācijas tбklu nodaļas sadzбves ēka tika nodotas ekspluatācijā. Projekta
ietvaros tika veikta ēku ārsienu, cokola, bēniсu pārsegu un pamata sienu siltināšana; ēku
apkures un karstā ”dens sistēmas rekonstrukcija; ēku jumta segumu, veco logu un ārdurvju
nomaiсa; enerģijas taupбšanas lampu uzstādбšana; ventilācijas sistēmas izb”ve, kā arб tika
uzlaboti apstākļi klientu pieсemšanai, t.sk. cilvēkiem ar kustбbu traucējumiem un
nodrošināta sakārtota darba vide uzсēmuma darbiniekiem. Paveikto darbu rezultātā
atjaunotās ēkas atbilst B lбmeсa energoefektivitātes klasei pirms projekta бstenošanas bija F
klase).
.gadā turpinājās ”denssaimniecбbas tбklu un kanalizācijas s”kсu staciju izb”ves
darbi Kohēzijas fonda lбdzfinansētā projekta Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
attбstбba Judovkas rajonā, Daugavpilб Nr. . . . / /)/
ietvaros. kanalizācijas un
”densvada dбķeri zem Daugavas upes gultnes
.gadā tika nodoti ekspluatācijā.
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Turpinoties b”vdarbiem Judovkas apkaimē, lai nodrošinātu namбpašniekiem ātrāko
centralizēto ”denssaimniecбbas pakalpojumu saсemšanu pēc b”vobjektu pieсemšanas
ekspluatācijā, tika pieсemts lēmums par pakāpenisko pieslēgumu izveidošanu tajās vietās,
kur ”denssaimniecбbas tбkli izb”vēti. Vairāki Judovkas apkaimes namбpašnieki uzsāka
b”vniecбbas ieceres dokumentācijas izstrādi un uzsāka pieslēgumu izb”vi, piesaistot
Daugavpils pašvaldбbas lбdzfinansējumu nekustamā бpašuma pieslēgšanai centralizētajai
”densapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Nākamajos periodos S)A Daugavpils ”dens plāno piesaistбt ES strukt”rfondu
lбdzekļus saules paneļu sistēmu Vingri- un Ziemeļu izb”vei
.gadā tika izstrādāta
attiecбga b”vniecбbas ieceres dokumentācija un iekārtu nomaiсai, kas sekmēs uzсēmuma
tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas
patēriсu, izmantojot pašu patēriсam saules elektrostacijās saražotu enerģiju un
elektroenerģiju taupošās iekārtas.
.gadā, ievērojot Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes
norādбjumu, tika uzsākti sagatavošanas darbi d”сu lauku Križi teritorijas, kas saskaсā ar
VS)A Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs piesārсoto un potenciāli
piesārсoto vietu reģistra datiem atrodas vēsturiski piesārсotajā teritorijā, sanācijai.
4.7.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Daugavpils pilsētā ir labi attбstбts transporta tбkls, kas savieno pilsētas centru ar
pārējām apkaimēm. Sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils administratбvajā
teritorijā nodrošina AS Daugavpils satiksme .
AS Daugavpils satiksme veic pasažieru pārvadāšanu ar tramvajiem Daugavpils
pilsētā kopš
.gada, bet no
.gada uzsāka sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu arб ar autobusiem pilsētas nozбmes maršrutos. AS Daugavpils satiksme
nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilб tramvaju un
autobusu
maršrutos. 2021.gadā AS Daugavpils satiksme pārvadāja
. t”kst. pasažieru ar
tramvajiem un 4301.8 t”kst. pasažieru ar autobusiem.
Pasažieru pārvadājumu rādītāji
(Datu avots: AS Daugavpils satiksme

2021.gads
Pasažieru kategorija
Tramvaju biļetes
Mēnešbiļetes
Tramvaju biļetes svētdienas un svētku dienas
Tramvaju biļetes pensionāri
Nestrādājoša persona ar ))) invaliditātes grupu , kura
saсem tikai invaliditātes pensiju vai atlбdzбbu par
darbspēju zaudējumu un kuras ienākumi mēnesб
nepārsniedz
, euro
Tramvaju biļetes pilsētas svētku laikā
Personas, kuras sasniegušas LR vecuma pensijas
vecuma

Mērvienība Tramvaji
3456.7

Autobusi

4301.8

t”kst. pas.
t”kst. pas.
t”kst. pas.
t”kst. pas.

1303.5
125.9
121.8
162.5
3.00

1866.0
138.8
189.6
187.2
5.4

t”kst. pas.

12.0
666.1

17.3
745.2

t”kst. pas.
t”kst. pas.
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2021.gads
Pasažieru kategorija

Mērvienība Tramvaji
3456.7

Vispārējās izglбtбbas iestādē izglбtojamie

Vispārējās izglбtбbas iestādē izglбtojamie ,

euro

)nvalбdi )gr. invalбdi ))gr., personas lбdz
invaliditāti un pavadošo personu

gadiem ar

Profesionālās izglбtбbas iestādē izglбtojamie
Represētie
Daudzbērnu ģimenes locekļi
Nestrādājošie ČAES likvidatori
Nestrādājošie Afganistānas kara dalбbnieki

Bāreсi un bez vecāku gādбbas palikušie bērni
Pirmsskolas vecuma bērni
DPSATC apgādājamie

Autobusi

4301.8

t”kst. pas.

459.0
1.0

545.0
1.6

t”kst. pas.
t”kst. pas.
t”kst. pas.
t”kst. pas.
t”kst. pas.

38.7
9.3
70.0
0.5
0.5
392.5

25.8
16.8
74.0
1.4
1.7
372.2

t”kst. pas.
t”kst. pas.
t”kst. pas.

13.5
75.8
1.1

23.3
87.2
3.3

t”kst. pas.

t”kst. pas.

Salбdzinot ar
. gadu, pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par
,8
pasažieru: autobusos pasažieru skaits samazinājās par
, %, tramvajos pārvadāto
pasažieru skaits samazinājās par , %. )eсēmumi no pamatdarbбbas sastādбja
338,31
EUR. Tas ir par - 537 192,55 EUR vai par 24, % mazāk, salбdzinot ar plānoto. )eсēmumi no
pamatdarbбbas samazinājās, jo samazinājās pārvadāto pasažieru skaits sakarā ar ārkārtējās
situācijas izsludināšanu. Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem braukšanas maksas
atvieglojumiem samazinājās par , % vai par - 1 853 065, EUR bez PVN salбdzinājumā
ar
. gada plānu. Samazinājās pārvadāto pasažieru skaits sakarā ar ārkārtējās situācijas
izsludināšanu, jo tiek atcelti pašvaldбbas atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā
transportā. AS Daugavpils satiksme izdevumi samazinājās par -142 384,97 EUR vai par
1, % salбdzinājumā ar
. gada plānu.
Uzсēmuma izdevumi galvenokārt samazinājas zemāk minētajās pozбcijās:

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

)zdevumu pozīcijas

Strādnieku algas

Sociālais nodoklis

Materiālas izdevumi

Degvielas norakstбšana
Elektroenerģija

2021.gads

Plāns

Fakts

Novirze

4 502 022.16
224 351.23

4 384 951.66
200 464.33

-117 070.50
-23 886.90

441 570.0
952 365.00
310 000.00

376 032.74
925 834.63
236 621.44

-65 537.26
-26 530.37
-73 378.56

. gadā uzсēmums uzturēja
tramvaju vagonus un
autobuss darba kārtбbā.
Tehnisku iemeslu dēļ gada laikā netika veikts seši tramvaju reisi. Lai nodrošinātu бpašuma
pienācбgu uzturēšanu un remontu, AS Daugavpils satiksme
. gadā veica tramvaju ceļu
remontu: A.Pumpura iela gredzens stiprinājuma komplekta un koka gulšсu maiсa , no
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A.Pumpura un Aglonas ielu krustojuma lбdz Aglonas un Ventspils ielu krustojumam (koka
gulšсu maiсa un Ventspils ielas posmā no Arodu lбdz Tautas ielai koka gulšсu maiсa .
infrastrukt”ras uzlabošana uzсēmuma administratбvajās ēkās, kā arб veikta pamatlбdzekļu
iegāde materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.
Lai piesaistбtu ES strukt”rfondus tālākai uzсēmuma darbбbas attбstбbai, AS
Daugavpils Satiksme turpināja realizēt Kohēzijas fonda lбdzfinansēto projektu un
.gadā tika nodota ekspluatācijā pārb”vētā tramvaju lбnija – , km garumā posmā
Vienбbas iela - Stacijas iela,
.novembra un Ventspils ielu krustojumā Kohēzijas fonda
projekta Videi draudzбga sabiedriskā transporta attбstбba Daugavpils pilsētā ietvaros.
Papildus tam, tika uzsākta projekta Videi draudzбga sabiedriskā transporta attбstбba
Daugavpils pilsētā .kārta realizācija.
.gadā turpinājās projektēšanas darbi jaunas
tramvaju lбnijas b”vniecбbai Vaiсodes ielas posmā, kas savienos pilsētas apkaimes Ķбmija –
Vecstropi un turpinājās esošās tramvaju lбnijas pārb”ves darbi posmā Parādes iela
Cietokšсa iela no Parādes ielas lбdz galapunktam Cietoksnis . Kā arб iesniegts un
apstiprināts projekts Videi draudzбgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai , kura ietvaros
plānots iegādāties
jaunus ar CNG darbināmus autobusus.
. gadā notika pastāvбga sadarbбba ar Pašvaldбbu, tās departamentiem un
pārvaldēm, LR Satiksmes ministriju, VS)A Autotransporta direkcija , NVA un citām valsts un
pašvaldбbu instit”cijām. AS Daugavpils satiksme regulāri informē sabiedrбbu, izvietojot
informāciju par savu darbбbu uzсēmuma tбmekļa vietnē un Daugavpils plašsaziсas lбdzekļos.
Savlaicбgi sniegta informācija iedzбvotājiem un atbildes uz
s”dzбbām un jautājumiem.
Uzсēmumā tika nodrošināta iekšējās kontroles efektбva darbбba: konduktoru
pārbaudes viсiem nezināmā laikā un vietā, autobusu un tramvaju vadбtāju pārbaudes
kustбbas sarakstu un ceļu satiksmes noteikumu ievērošana viсiem nezināmā laikā un vietā;
katra darbinieka pārkāpuma savlaicбga izskatбšana un objektбva novērtēšana.
. gadā
notika 20 964 konduktoru pārbaudes.
S)A Daugavpils autobusu parks sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus trбs
pasažieru pārvadājumu jomās: reģionālos vietējās nozбmes pārvadājumos, reģionālos
starppilsētu nozбmes pārvadājumos, komerciālās nozбmes pārvadājumos un starptautiskās
nozбmes pārvadājumos, kā arб apkalpo pas”tбtāju individuālos pieteikumus.
Uzсēmums
. gadā apkalpoja
vietējas nozбmes un
starppilsētu nozбmes
maršrutus,
komerciālo maršrutu Rбga-Daugavpils kopš
. gada . septembra ,
starptautiskie maršruti netika apkalpoti. No
. gada februāra starptautiskais maršruts
Daugavpils-Braslava tika slēgts Covidpandēmijas izplatбbas un saistбto ar to
ierobežojumu dēļ.
S)A Daugavpils autobusu parks sastāvā ir trбs filiāles Krāslava, Dagda, )l”kste un
valdбjumā ir četras autoostas: Daugavpilб, Krāslavā, Dagdā un )l”kstē.
. gada
mēnešos
sabiedriskajā transportā gan reģionālajā, gan starptautiskā maršrutu tбklā tika veikti
,
t”kst. braucienu, kas, salбdzinot ar analogu periodu iepriekšējā gadā, ir par , % mazāk.
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Pārvadāto pasažieru braucienu skaits 2021.gada

mēnešos

Pārvadāto pasažieru braucienu skaits

par maksu

salīdzinot ar
2020.gada
mēnešiem

ar valsts
noteiktiem
braukšanas
maksas
atvieglojumiem
(MK not. Nr.371)

salīdzinot ar
2020.gada
12
mēnešiem

Kopā

salīdzinot ar
2020.gada
12
mēnešiem

497 718

-8,2%

135 692

-11,3%

633 410

-8.9%

Reģionālie
starppilsētu
nozбmes
maršruti

171 208

-17,0%

62 645

-16,9%

233 853

-17,0%

10 675

+100,0%

3 551

+100,0%

14 226

+100,0%

Pas”tбjumi

685

-11,0%

-

-

685

-11,0%

680 286

-9,6%

201 888

-13,0%

882 174

-10,4%

Maršruti

Reģionālie
vietējās nozбmes
maršruti

Komerciālie
maršruti

Kopā:

No kopējā reģionālās un komerciālās nozбmes maršrutu tбklā pārvadāto pasažieru
skaita par maksu pārvadāto pasažieru бpatsvars ir , %, bez maksas pārvadāto pasažieru
бpatsvars ir , %. 2021. gada pasažieru skaita samazinājuma galvenie iemesli – pandēmijas
Covid- izplatбšanas turpinājums un starptautisko maršrutu slēgšana.
Jau ilgstošo laiku uz pasažieru pl”smu ietekmē alternatбva personбga transporta
izmantošana, iedzбvotāju skaita samazināšana lauku apvidos, nelegālo pārvadātāju
piedāvātie pakalpojumi.
Pamatrādītāju salīdzinājums

RADĪTĀJS

.-2021.gg.

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gads

1 414 230

1 383 451

984 711

882 174

Kopējais
autobusu
nobraukums, km

5 096 764

5 096 749

4 660 351

4 468 200

)eņēmumu
euro

4 954 398

5 094 895

4 667 767

5 017 153

4 549 014

4 914 899

5 031 286

4 501 897

214

211

208

198

Pārvadāto
skaits

pasažieru

kopsumma,

Izdevumu kopsumma, euro
Vidējais
strādājošo
darbinieku skaits

S)A Daugavpils autobusu parks kopējais autobusu nobraukums
. gadā sastādбja
km, t.i. mazāk par , % salбdzinot ar
. gadu. Neskatoties uz 2021.gadā
pasažieru pl”smas kritumu par
t”kst., pateicoties saсemtajām valsts kompensācijām,
uzсēmuma kopējais ieсēmumu apjoms palielinājās par , % un gadu uzсēmums pabeidza
ar peļсu.
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2021.gada j”nijā uzсēmums iegādājis
lielas M kategorijas un
mazas M2
kategorijas autobusus kopējā apjomā , mlj. euro bez PVN un 2021.gada 1.augustā
uzсēmums uzsāka pakalpojumu izpildi atbilstoši . .
. ar Valsts S)A Autotransporta
direkcija parakstбtam lбgumam Nr. ATD/ST/
par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozбmes maršrutu tбkla daļas Daugavpils,
Krāslava .
4.8.

VESELĪBAS APRŪPE

Pateicoties Pašvaldбbas бstenojamai topošo ārstu atbalsta programmai un SIA
"Daugavpils reģionālā slimnīca" ciešai sadarbбbai ar Rбgas Stradiсa universitāti, pēc
rezident”ras pabeigšanas darbam slimnбcā atgriezušies
jaunie sertificētie ārsti. Slimnбcas
kolektбvam papildinoties ar jauniem speciālistiem ir izdevies nostiprināt savu potenciālu un
spējas nepārtraukti nodrošināt neatliekamās medicбniskās palбdzбbas kompleksu atbilstoši
pacientu faktiskajam pieprasбjumam, kā arб sabalansēt noslodzi starp speciālistiem. 2021.
gadā S)A Daugavpils reģionālā slimnбca pastāvбgi sekojot tendencēm un pielāgojoties
esošajai situācijai, veicot virkni pārprofilizāciju, jau pandēmijas sākumā
.gadā
izstrādājot daudz lбmeсa rбcбbas plānus un iekšējos algoritmus pie dažādiem situācijas
iznākumiem, ir izdevies ne tikai kļ”t par vienu no lielākajām ārstniecбbas iestādēm saistбbā
ar Covidvбrusu inficēto pacientu ārstēšanu, vienai no pirmajiem izveidojot tik plašu
atsevišķo gultas fondu, neskatoties uz cilvēkresursu ierobežotбbu, atverot papildus vienбbas
un posteсus, kā arб produktбvi nodalot pacientu pl”smas izveidojot atsevišķo Covid-19 un
blakus komplikāciju ārstniecбbas iestādi , lбdz ar to paralēli cбсai ar бpaši bбstamo infekciju
turpinot nepārtraukti nodrošināt visu nepieciešamo neatliekamās un plānveida medicбniskās
palбdzбbas sniegšanu visos citos profilos, visiem Latgales un citu reģionu iedzбvotajiem.
.gada beigās ar valsts budžeta finansējuma palбdzбbu tika uzsākts un
.gadā
tika realizēts projekts S)A Daugavpils reģionālā slimnбca kapacitātes paplašināšanai,
izolācijas boksu izveidei un pacientu pl”smu nodalбšanai. Projekta pamataktivitātes ietvaros
esošo Neiroloģijas nodaļas t.sk. arб )nsulta vienбbas , Kardioloģijas un Terapijas nodaļas
gultas smago pacientu ārstēšanai, veicot iekšējo telpu renovāciju un pilnбbā nomainot
slimnбcas rбcбbā esošo tehnoloģisko nodrošinājumu uz m”sdienu prasбbām atbilstošo, tika
modernizētas lбdz )). lбmeсa – pilnvērtбgas reanimācijas intensбvās terapijas gultām smago
pacientu ārstēšanai. Savukārt, katrā no slimnбcas ķirurģiskiem profiliem tika izveidota
m”sdienu prasбbām atbilstošā pēcoperāciju palāta – ). lбmeсa intensбvās terapijas gultas,
kopā
pēcoperāciju gultas.
Realizējot iepriekš minēto vienбbu izveidi un tehnoloģiska nodrošinājuma
modernizāciju, t.sk. uzlabojot ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas ar mikroklimatu,
plānots izveidot kopējo vienoto smago pacientu monitorēšanas sistēmu L)VE režбmā,
sasaistot kopā Uzсemšanas nodaļu, Operāciju zāli, atmošanās palātas ar visām intensбvām
gultām, lai nepārtraukti novērotu smago pacientu veselбbas stāvokli, visos ārstēšanas
procesa posmos lбdz pat veselбbas stāvokļa stabilizācijai, lai nepieciešamбbas gadбjumā
operatбvi nodrošinātu neatliekamās medicбniskās palбdzбbas kompleksu sniegšanu, iesaistot
iekšējo NMP brigādi. Savukārt pacientu veselбbas stāvokļa dinamikas radбtāju glabāšana un
ierakstбšana slimnбcas iekšējā datu serverб ļaus detalizētāk izpētбt konkrētus smagos
gadбjumus, veikt analбtisko kvalitātes vadбbas darbu, kā arб kļ”s par pamatбgo soli pretб Ēslimбbas vēstures ieviešanai. Papildus šб projekta ietvaros ir izstrādāta projektēšanas
dokumentācija m”sdienu prasбbām atbilstošās ventilācijas un svaiga gaisa cirkulācijas
sistēmas ar negatбvo spiedienu izveidei S)A Daugavpils reģionālā slimnбca Plaušu slimбbu
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un tuberkulozes centra Infekcijas korpusā, lai nepieciešamбbas gadбjumā kvalitatбvi
nodrošinātu ak”to slimбbu ārstēšanu un pacientu izolāciju, novēršot bбstamo infekciju
izplatбšanu un apmaiсu, kā arб projektēšanas dokumentācija papildus lifta ierбkošanai ar
nojumi un piebrauktuvi NMPD transportam S)A Daugavpils reģionālā slimnбca Plaušu
slimбbu un tuberkulozes centra )nfekcijas korpusam, lai nogādātu guļošus pacientus uz . un
. stāvos esošajām specializētām palātām un infekcijas boksiem bez liekas pacientu pl”smu
krustošanās ar pārējiem profiliem koplietošanas telpās, kas draud ar bбstamās infekcijas
izplatбšanos un apgr”tina iekšējo iestādes loģistiku.
.gadā beigās ERAF projekta ietvaros tika uzsākta un
.gada j”nijā plānots
pabeigt Rehabilitācijas centra izveidi ar subak”tas rehabilitācijas nodaļu uz
gultām.
Pilnvērtбga Rehabilitācijas centra izveide atbilstoši m”sdienu prasбbām un jaunām
rehabilitācijas metodēm un tehnoloģijām un atbilstoša inventāra un iekārtu iegāde, ļaus
Slimnбcai sasniegt maksimāli kvalitatбvāko rādбtāju, plašāk un pilnбgāk noslogojot
jaunizvedoto infrastrukt”ru, saskaсā ar Slimnбcai kā reģionālai iestādei izvirzбtiem
stratēģiskiem mērķiem un uzdevumiem attiecбbā uz pakalpojumu pieejamбbu reģionā.
.gadā ERAF projekta бstenošanās rezultātā tika iegādāta un nodota ekspluatācijā
jauna, vismodernākā magnētiskās rezonanses iekārta ar pilnu iespējamo funkciju spektru.
Pielietojot jaunas iekārtas visas darbбbas iespējas, S)A Daugavpils reģionālā slimnбca
paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu ar jaunām manipulācijām piem., magnētiskās
rezonanses enterogrāfija . Kā arб
.gadā tika modernizēta un funkcionāli uzlabota
Slimnбcas rбcбbā esoša magnētiskās rezonanses iekārta. Rezultātā pacientu rinda uz
magnētiskās rezonanses pakalpojumiem samazinājās uz pusi.
S)A Daugavpils bērnu veselības centrs turpmāk - Kapitālsabiedrбba galvenie
darbбbas veidi ir primārās un sekundārās ambulatoras veselбbas apr”pes pakalpojumu
sniegšana bērniem, t.sk. veselбbas apr”pes pakalpojumu nodrošināšana gulošiem pacientiem
mājas apstākļos un dež”rārsta pakalpojumi. Sekundārās veselбbas apr”pes pakalpojumu
ietvaros Kapitālsabiedrбba turpina sniegt diagnostikas pakalpojumus, ārstu speciālistu
konsultācijas, izmeklējumus, dienas stacionāra un hronisko obstruktбvu plaušu slimбbu
kabineta pakalpojumus, vakcinācijas kabineta pakalpojumus, kā arб rehabilitācijas un
fizikālās medicбnas pakalpojumus.
Kapitālsabiedrбba, sniedzot primārās un sekundārās veselбbas apr”pes pakalpojumus
klientiem, nodrošina lбgumsaistбbu izpildi ar Nacionālo veselбbas dienestu. Paaugstinot
ārstniecбbas un ārstniecбbas atbalsta personu profesionālo kompetenci un prasmes,
Kapitālsabiedrбba
.gadā paplašināja veselбbas apr”pes pakalpojumu veidu skaitu,
ieviešot jaunu valsts apmaksātu veselбbas apr”pes pakalpojumu – doplerogrāfija, tā rezultātā
palielinājās diagnostisko pakalpojumu skaits. Kapitālsabiedrбba turpina attбstбt ārstniecбbas
personāla pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arб palielinot sertificēta medicбnas personāla
skaitu ar fizioterapeitu, tādejādi paplašinot rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
pacientiem.
Kvalitatбvas veselбbas apr”pes pakalpojumu nodrošināšanai un spektra pakalpojumu
paplašināšanai
.gadā tika iegādāts m”sdienбgs aprбkojums: lāzerterapijas iekārta
fizikālās terapijas proced”ru veikšanai; papildzonde ultrasonogrāfijas iekārtai; zviedru
siena, velotrenažieris un koordinācijas trenēšanas sistēma fizioterapeita pakalpojuma
nodrošināšanai. Pabeigti remontdarbi fizioterapeita kabineta izveidei rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamбbas uzlabošanā bērniem. Epidemioloģiska režбma ievērošanai un
nodrošināšanai tika iegādātas divas baktericбdās lampas rehabilitācijas zālēm. Uzstādбta
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jauna centralizēta avārijas apgaismojuma un evakuācijas zбmju sistēma ar kontroles,
akumulācijas staciju apsardzes telpā.
Pārskata gadā ir бstenotas ESF projekta Veselбbas veicināšanas un slimбbu profilakses
pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldбbā aktivitātes, kura ietvaros Daugavpils bērnu
veselбbas centra ķirurgs un fizioterapeiti veica sākumskolas vecuma bērnu izglбtošanu par
veselбga dzбvesveida jautājumiem, par veselбgas stājas saglabāšanas un nodrošināšanas
jautājumiem.
.gadā tika veikti
pasākumi.
Kapitālsabiedrбbai ir raksturбga konstruktбva un veiksmбga sadarbбba ar Latvijas
Universitāti, Paula Stradiсa Universitāti, Daugavpils Universitāti turpmāk – DU), DU
Daugavpils medicбnas koledžu jaunu speciālistu sagatavošanā un piesaistбšanā darbam
ārstniecбbas iestādēs Daugavpilб. Kapitālsabiedrбba nodrošina praksi
studentiem.
Kapitālsabiedrбba arб turpmāk plāno maksimāli orientēties uz kvalitatбvu, pieprasбtu
finansiāli pieejamu un konkurētspējбgu ambulatoro medicбnisko pakalpojumu
nodrošināšanu, mērķtiecбgi attбstot medicбniskās un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem.
S)A Daugavpils zobārstniecības poliklīnika
turpmāk – Poliklбnika zobu
ārstēšanā un protezēšanā ir viena no lielākajām šāda profila iestādēm Latvijā.
2021.gadā reģistrēti 43 739 apmeklējumi pie zobārsta, no tiem 12 716 bērni lбdz
gadu vecumam, zobu higiēnistu apmeklējumi – 6 812, no tiem 4 031 bērni, rentgenkabineta
apmeklējumi – 13 295. Piecdesmit vienam pacientam zobārstniecбbas palбdzбba sniegta
mājās.
Poliklбnika noslēdza lбgumus zobārstniecбbas palбdzбbas sniegšanais ar sekojošām
organizācijām:
 Nacionalas Veselдbas dienestu;
 Apdrosinasanas kompanijam Ergo Life )nsurance , AAS Balta , BTA )nsurance
Company , Compensa Vienna )nsurance Group ADB Latvijas fil. ;
 AS Lateko lдzings ;
 saskana ar Daugavpils pilsetas pasvaldдbas Sociala dienesta garantijas vestulem tika
pienemti
pacienti;
 saskana ar noslegtiem lдgumiem tika sniegta palдdzдba
pansionata pacientiem un
psihoneirologiskas slimnдcas pacientiem;
 tika sniegta palдdzдba VSAC Latgale filiales Kalkuni un Kalupe
pacientam;
 ieslodzдjuma vietu parvaldes Daugavgrдvas cietuma pienemti
pacienti.
Ārstu tr”kuma dēļ Pašvaldбba atbalstбja viena zobārsta specialitāti ieg”stošo
apmācбbas Stomatoloģijas instit”tā. 2021.gadā resertifikācijas proced”ru nokārtoja divi
zobārsti, viena zobārsta asistente un septiсi zobu tehniķi.
Par galveno rādбtāju zobārstniecбbā tiek uzskatбts - zobu kariesa intensitātes rādбtājs.
Nepareiza uztura lietošana, neregulārā zobu tбrбšana, ļoti zems fluora rādбtājs dzeramajā
”denб un citi faktori nerada iespēju uzlabot zobu veselбbu.
.gadā indekss KPE kariesa
intensitāte sešgadбgajiem bērniem sastādбja , , bet divpadsmirgadбgajiem – 3,71. Tas
nozбmē, ka vidēji divpadsmitgadбgam bērnam bojāti zobi.
Zobārstniecбbas palбdzбbas kvalitātes uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai par iestādes lбdzekļiem tika iegādāts šāds materiāltehniskais nodrošinājums 19
605 euro vērtбbā: urbjmašбna, operāciju lampa, programmas iegāde registrat”ras darbam un
mēbeles.
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4.9.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VE)C)NĀŠANA

Uzсēmējdarbбbas veicināšanai un attбstбbai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas
r”pnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzсēmumu izvietošanai:
. Ziemelu rupnieciska zona;
. Cietoksna noliktavu zona;
. Valkas ielas rupnieciska zona;
. Cerepovas rupnieciska zona;
. Gajoka rupnieciska zona;
. Krizu rupnieciska zona.
.gadā tika uzsākti, turpināti un pabeigti ražošanas teritoriju infrastrukt”ras
atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu r”pniecisko zonu teritoriju infrastrukt”ru pilsētā
un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažadās pilsētas r”pnieciskās zonās. Pārskata gadā
noslēdzās industriālo teritoriju infrastrukt”ras uzlabošanas projekti, kuru kopējās
бstenošanas izmaksas sasniedza aptuveni
, milj. euro. Turpinājās SAM . . . projekts
Daugavpils pilsētas Ziemeļu r”pnieciskās zonas publiskās infrastrukt”ras attбstбba ))) kārta ,
pēc kura бstenošanas
.gadā tiks revitalizēta degradēta teritorija ,
ha platбbā un
rādбtas jaunas darba vietas, piesaistot privātās investбcijas ap
806,00 euro apmērā.
Tāpat pārskata gadā turpinājās SAM . . . projekts Cietokšсa noliktavu zonas r”pnieciskās
teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamбbas uzlabošana . Realizējot projektus ERAF
finansējuma ietvaros un saskaсā ar SAM . . un SAM . . noteikumiem, kuri paredzēja
komersantu ieguldбjumus savos pamatlбdzekļos un jaunu darbu vietu radбšanai, laika posmā
no
. lбdz
. gadam jau rādбtas un tiks rādбtas kopā ap
jaunas darba vietas.
No
.gada jauno uzсēmēju atbalstam tiek бstenota Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
grantu programma „)mpulss , kuras mērķis ir atbalstбt jaunos uzсēmējus, palбdzot viсiem
бstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radбt jaunas darba vietas. Kopumā no
iesniegtiem
projektiem ir atbalstбti
uzсēmumi, kas strādā dažādās ražošanas un
pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, t”risma, veselбbas, uzkopšanas, remonta un izklaides
pakalpojumu, elektronikas, )T pakalpojumu u.c. Kopējais pašvaldбbas granta apjoms
sasniedzis ap
t”kst. euro. Parskata gadā konkursā tika iesniegtas
biznesa idejas un
tika atbalstбtas biznesa idejas - ražošanas un pakalpojumu sniegšanas projekti. Lielākā
daļa iesniegto projektu ir vērsta uz ražošanas, kā arб sadzбves un veselбbas veicināšanas
pakalpojumu sfēras attбstбbu. Ražošanas jomā tiek piedāvāta kokapstrādes, papбra, ādas
izstrādājumu ražošana un elektromobiļu uzlādes ierбces izgatavošana. Pakalpojumu sfērā
tiek piedāvāti veselбbas un labsaj”tas veicināšanas pakalpojumi, dārza uzkopšanas un
utilizācijas pakalpojumi, veicot nozāģēto zaru, stumbru un celmu pārstrādi šķeldā. Tāpat tiek
piedāvāta arб profesionāla apavu tбrбšana, grafiti noсemšana no visu veidu virsmām, portretu
darbnбcas un gleznu ierāmēšanas pakalpojumi, un izklaides pakalpojums - spoguļu labirints.
Pašvaldбba turpināja sadarbбbu ar Latvijas Investбciju un attбstбbas aģent”ras
Daugavpils biznesa inkubatoru , kurš sniedz atbalstu uzсēmējdarbбbas uzsākšanai un
attбstбbai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. 2021.gadā bija noslēgts
pirmsinkubācijas atbalsta programmas lбgums un inkubācijas atbalsta programmas lбgumi.
)zmaksātais finanšu atbalsts grantos pārskata gadā sastāda
, t”kst. euro.
Daugavpils valstspilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona
turpmāk - LSEZ , iekļaujot
ha lielu ražošanas teritoriju platбbu, kurā izvietotie pilsētas
ražošanas uzсēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā.
.gadā
LSEZ darbojās jau
Daugavpils pilsētā reģistrēti uzсēmumi.
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4.10. DAUGAVP)LS P)LSĒTAS PAŠVALDĪBAS )NVESTĪCIJU PROJEKTI
2021.gadā ieviestie, realizācijā esošie un uzsāktie Daugavpils pilsētas
pašvaldības projekti
(Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments
Projekta
nosaukums

ERAF
projekts
Energoefektivitates
paaugstinasana Daugavpils
Stropu
pamatskolas
attдstдbas centra eka Mihoelsa iela , Daugavpilд
ERAF
projekts
Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldбbas ēkā,
Raiсa ielā , Daugavpilб
ERAF
projekts
Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldбbas ēkā,
.novembra ielā
V,
Daugavpilб
ERAF
projekts
Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldбbas ēkā,
.novembra ielā
A,
Daugavpilб
ERAF
projekts
Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas
pašvaldбbas
sociālās apr”pes iestādes
ēkā – Turaidas ielā
,
Daugavpilб
ERAF
projekts
Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldбbas ēkā –
Vienбbas
ielā
,
Daugavpilб
ERAF
projekts
Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas
pirmsskolas
izglбtбbas iestādē Nr.
–
Vienбbas
ielā
B,
Daugavpilб
ERAF
projekts
Energoefektivitātes

Projekta
summa, euro

sadarbības
projektos
Daugavpils daļa

Projekta īss apraksts

Pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana
,
Primaras energijas paterina samazinasana,
sekmejot
energoefektivitates
paaugstinasanu
Daugavpils
Stropu
pamatskolas - attдstдbas centra eka Mihoelsa iela , Daugavpilд
,

,

,

,

,

,

,

Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pašvaldбbas ēkā, Raiсa ielā , Daugavpilб
Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pašvaldбbas ēkā,
.novembra ielā
V,
Daugavpilб
Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pašvaldбbas ēkā,
.novembra ielā
A,
Daugavpilб
Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pašvaldбbas sociālās apr”pes ēkā, Turaidas
ielā , Daugavpilб
Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pašvaldбbas ēkā Vienбbas ielā
,
Daugavpilб

Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pirmsskolas izglбtбbas iestādē Nr.
–
Vienбbas ielā B, Daugavpilб
Primārās enerģijas patēriсa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes

Realizācijas
Termiņš
īstenošanas
statuss uz gada
beigām

Projekta
numurs
investīciju
plānā

pabeigts

.-

.

Nr.

pabeigts

.-

.

Nr.

pabeigts

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

pabeigts

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

.-

.

Nr.

realizācijā
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Projekta
nosaukums
paaugstināšana Daugavpils
pilsētas
pirmsskolas
izglбtбbas iestādē Nr.
–
Muzeja ielā , Daugavpilб
Daudzdzбvokļu dzбvojamās
mājas energoefektivitātes
paaugstināšana un remonts
Šaurā ielā
, Daugavpilб
Nr. 4.2.2.0/20/I/025

Projekta
summa, euro

sadarbības
projektos
Daugavpils daļa

,

Projekta īss apraksts
paaugstināšanu
Daugavpils
pilsētas
pirmsskolas izglбtбbas iestādē Nr.
–
Muzeja ielā , Daugavpilб
Veikti
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas un atjaunošanas darbi:
ārsienu,
cokola,
jumta
pārseguma
siltināšana, logu/ ārdurvju nomaiсa,
apgaismojuma nomaiсa, apkures sistēmas
rekonstrukcija.

)zglītības un kult”ras infrastrukt”ras sakārtošana
Rбteiropas
vērtбbas ,
,
Projekta rezultātā tiks бstenota kult”ras
Tehnikas muzeja izveide
mantojuma objekta – Daugavpils cietokšсa
Daugavpils
cietokšсa
)nženieru arsenāla ēkas – restaurācijas .
teritorijā
kārta un izveidots Daugavpils tehnikas un
industriālā dizaina muzejs „)nženieru
arsenāls .
Pārrobežu
reģionālā
,
Daugavpils cietokšсa . bastiona vaļсa
kult”ras
mantojuma
labiekārtošana rekreācijas un t”risma
t”risma paplašināšana
funkcijām.
(Cross-border Increase in
Mārketinga pasākumi Daugavpils cietokšсa
Regional Cultural Heritage
un pilsētas popularizēšanai, veicinot t”ristu
Tourism), Nr. LLI – 326,
skaita pieaugumu pārrobežu reģionā
CIRCUIT
Kult”ras un vēsturiskā
,
Veikta pulvera pagraba ēkas restaurācija
mantojuma saglabāšana un
„Martinsona mājas izveidei. )zveidota
popularizēšana Latvijā un
pārrobežu maršruts. Rбkoti pārrobežu
Krievijā
t”risma un kult”ras veicināšanas pasākumi
Pārrobežu
lojalitātes
,
Daugavpils cietokšсa .bastiona kazemātu
programma kult”ras un
restaurācija un pielāgošana Daugavpils M.
t”risma veicināšanai
Rotko mākslas centra keramikas atvērto
fondu vajadzбbām; lielā mēroga pārrobežu
t”risma pasākumu rбkošana; pārrobežu
lojalitātes programmas izstrāde t”risma un
kult”ras
iestādēm
un
objektiem;
Daugavpils
cietokšсa
mārketinga
aktivitātes.
)novāciju
centra
Koprades telpu un koprades laboratoriju
izveidošana
Daugavpilб
izveide un brбvas pieejas nodrošināšana
Development
of
izglбtojamajiem un pedagogiem, STEM
Innovation
Centre
in
jomu popularizējošu interaktбvo tematisko
Daugavpils City
izstāžu izveide, tai skaitā aprбkojuma
iegāde.
Amatniecбba bez robežām
Keramikas un metālapstrādes darbnбcas
izveide Daugavpils cietokšсa .bastiona
pulverpagrabā.
)nterneta
platformas
izstrāde,
amatniecбbas
un
t”risma
produktu
un
t”risma
iespēju
popularizēšana. Amatniecбbas konferences
organizēšana.

Realizācijas
Termiņš
īstenošanas
statuss uz gada
beigām

Projekta
numurs
investīciju
plānā

realizācijā

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

pabeigts

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

realizācijā

.

.

Nr.

.-

.

Nr.

realizācijā
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Projekta
nosaukums

Aktдvas
nodarbinatдbas
pasakums „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi

ESF projekts
Veselдbas
veicinasanas un slimдbu
profilakses
pasakumi
Daugavpils
pilsetas
pasvaldдba
)nfrastrukt”ras pielāgošana
deinstitucionalizācijas
plāna бstenošanai

Projekta
summa, euro

sadarbības
projektos
Daugavpils daļa

Projekta īss apraksts

Sociālās infrastrukt”ras un pakalpojumu uzlabošana
,
bezdarbniekiem tika piedāvāta iespēja
ieg”t vai uzturēt darba iemaсas, veicināt
savu aktivitāti sabiedrбbas labā

,

Projekta merkis ir uzlabot pieejamдbu
veselдbas
veicinasanas
un
slimдbu
profilakses
pakalpojumiem
visiem Daugavpils iedzдvotajiem, jo дpasi
nabadzдbas un socialas atstumtдbas riskam
paklautajiem
iedzдvotajiem,
дstenojot
vieteja meroga pasakumus.
Veikta Dienas apr”pes centra personām ar
garбga rakstura traucējumiem pakalpojumu
klāsta paplašināšana: specializēto darbnбcu
izveide un centra teritorijas labiekārtošana
vides
pieejamбbas
nodrošināšanai;
Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu
centra izveide, kurā tiks sniegti: Dienas
apr”pes centra bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, „Atelpas brбža un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi; Bērnu nama –
patversmes telpu pārb”ve ģimeniskai videi
pietuvināta pakalpojuma
x
nodrošināšanai ārpusģimenes apr”pē
esošiem bērniem; Sabiedrбbā balstбtu
sociālo pakalpojumu personām ar garбga
rakstura traucējumiem „Grupu māja
dzбvoklis infrastrukt”ras pielāgošana

Realizācijas
Termiņš
īstenošanas
statuss uz gada
beigām

.

Projekta
numurs
investīciju
plānā

Nr.

pabeigts

realizācijā

.-

.

Nr.

.-

.

Nr.

realizācijā

Kvalitatīvas tehniskās infrastrukt”ras nodrošināšana industriālajās zonās
Degradeto
rupniecisko
,
Plānots
veikt
Daugavpils
pilsētas
..
pabeigts
teritoriju
regeneracija
Čerepovas degradēto teritoriju )) kārtas
sakārtošanu
un
attбstбšanu
Daugavpils pilsetas un
uzсēmējdarbбbas uzsākšanai, t.i. ielu un
)lukstes novada teritorijas
inženierkomunikāciju pārb”vi, publiskā
)) karta
iekraušanas un izkraušanas laukuma
b”vniecбba; ceļa pārb”ve Siguldas ielas
rajonā, Marijas ielas pārb”ve posmā no
.novembra lбdz Marijas ielai , publiskās
infrastrukt”ras sakārtošana Valkas ielas
rajonā.
Dienvidlatgales pasvaldдbu
,
Daugavpils
pilsētas
publiskās
..
pabeigts
teritoriju
pilsetvides
infrastrukt”ras
sakārtošana
revitalizacija ekonomiskas
uzсēmējdarbбbas veicināšanai.
aktivitates paaugstinasanai
Daugavpils pilsetas Ziemelu
,
Veikta Mendeļejeva un Spaļu ielas posmu
..
pabeigts
rupnieciskas
zonas
pārb”ve, pievedceļu izb”ve, ražošanas ēkas
publiskas infrastrukturas
b”vniecбba Ziemeļu r”pnieciskās zonas
attдstдba )) karta
teritorijā, tādējādi nodrošinot degradētās
industriālās teritorijas attбstбbu un
pieejamбbu investбciju piesaistei

Nr.

Nr.
Nr.
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Projekta
nosaukums
Daugavpils pilsetas Ziemelu
rupnieciskas
zonas
publiskas infrastrukturas
attдstдba ))) karta
Cietoksna noliktavu zonas
rupnieciskas
teritorijas
regeneracijas veicinasana
un pieejamдbas uzlabosana
Daugavpils
pilsetas
publiskas
teritorijas
sakartosana
uznemejdarbдbas
vides
attдstдbai

Projekta
summa, euro

sadarbības
projektos
Daugavpils daļa

,

,
,

Projekta īss apraksts
Revitalizēta degradētā teritorija .
ha
platбbā, radбtas jaunas darba vietas un
piesaistбtas privātas investбcijas ap
806,00 euro apmērā uzсēmumu darbбbas
paplašināšanai un jaunu uzсēmumu
veidošana
)nfrastrukt”ras sakārtošana Motoru ielas
degradētajā teritorijā un jauna ceļa mezgla
izb”ve.

)nfrastrukt”ras sakārtošana - Slāvu ielas
pārb”ve posmā no Spaļu ielas, veicot
siltumtrases tбklu pārb”vi, apgaismojuma
nomaiсu, lietus ”dens kanalizācijas
ierбkošanu un asfalta seguma nomaiсu
Transporta un vides infrastrukt”ras attīstība
Daugavpils
pilsētas
,
Veikta aizsargdambja b”vniecбba Nometсu
aizsargdambja b”vniecбba
ielas rajonā posmā no Akmeсu ielas lбdz
Daugavas
upes
labajā
Meļсičkas upei)
krastā,
Nometсu
ielas
rajonā, pl”du apdraudētajā
teritorijā
posmā
no
Meļсičkas upes rajona lбdz
Akmeсu un Nometсu ielu
rajonam)
Videi draudzбga sabiedriskā
,
Uzb”vēta jauna tramvaja lбnija ar kopējo
transporta infrastrukt”ras
garumu (km) – 2.26 km. Uzlabots tramvaja
attбstбba Daugavpils pilsētā
lбniju kopējais garums km – 2.06 m.
Atjaunots ritošais sastāvs – vienбbas
Videi draudzбga sabiedriskā
,
Tramvaju lбnijas pārb”ve un kontakttбklu
transporta
attбstбba
izb”vi posmā Parādes iela - Cietokšсa iela –
Daugavpils pilsētā, )) kārta
Cietoksnis
, km ; Tramvaju lбnijas
jaunb”ve Vaiсodes ielas posmā no
tramvaju depo Jātnieku ielā
lбdz
galapunktam Stropi (1,9 km).
Videi draudzбgu, ar CNG
,
)egādāti vismaz
jauni ar CNG aprбkoti un
aprбkotu autobusu iegāde
darbināmi ar elektrбbu autobusi.
Videi
draudzбga
un
Veikta jaunas tramvaju lбnijas izb”ve, kas
integrēta
mobilitāte
savienos pilsētas centru posmā no esošā
Daugavpils pilsētā
tramvaju galapunkta «Stacija» ar apkaimi
Cietoksnis; esošo tramvaju lбniju pārb”ve
posmos: Smilšu ielas posmā no Valkas
ielas lбdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz
Jātnieku ielu , km ; Jātnieku ielas posmā
no Smilšu ielas lбdz Depo teritorijai
(0,9km); tramvaju .maršutā posmā no
18.novembra
un
Ventspils
ielu
krustojumam lбdz Jāсa ielai
, km Veikta
jaunu tramvaju vagonu iegāde;

Realizācijas
Termiņš
īstenošanas
statuss uz gada
beigām

Projekta
numurs
investīciju
plānā

realizācijā

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

pabeigts

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

pabeigts

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

-

.

Nr.

realizācijā

-

realizācijā

.

Nr.
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Projekta
nosaukums

Projekta
summa, euro

sadarbības
projektos
Daugavpils daļa

Ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmas
attбstбba Judovkas rajonā,
Daugavpilб
Kapacitātes
paaugstināšana
sagatavotбba un reaģēšana
ārkārtas
situācijās,
pielāgojoties
klimata
pārmaiсām
Capacity
Improvement in Emergency
Preparedness
and
Response through Climate
Adaptation
Actions
(ClimaAdapt)
Pilsētvides
mitrāju
pārvaldбba
Latvijas
–
Lietuvas pārrobežu reģionā
(Joint
Management
of
Urban Wetland Areas in
border
region
LatviaLithuania), UrbArea

Projekta īss apraksts

,

Veikta
”denssaimniecбbas
tбklu
paplašināšana Judovkas mikrorajonā,
ietverot to Daugavpils aglomerācijas
robežās.
)edzбvotāju
pieslēgšana
jaunizb”vētajām sistēmām.
Starptautiskie projekti
)zstrādāts
Daugavpils
sadarbбbas
teritorijas Civilās aizsardzбbas plāns,
uzlabota Pašvaldбbas policijas Satiksmes
kontroles
un
glābšanas
nodaļas
materiāltehniskā bāze.

,

)zveidots kopējs rбcбbas plāns un izstrādata
tiešsaistes pārvaldбbas sistēma, zoodārza
zaļās
infrastrukt”ras
uzlabošana,
teritorijas labiekārtošana un eko-izglбtбbas
veicināšana.

Realizācijas
Termiņš
īstenošanas
statuss uz gada
beigām

Projekta
numurs
investīciju
plānā

realizācijā

.-

.

Nr.

realizācijā

.-

.

Nr.

.-

.

Nr.

realizācijā
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5.

P)LSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Pārskata gadā pašvaldбba turpināja apstiprinātās Daugavpils pilsētas attбstбbas
programmas Mana pils – Daugavpils
..gadam turpmāk – DAP
ieviešanu,
nodrošinot Rбcбbas un )nvestбciju plāna savlaicбgu aktualizāciju. Novembrб tika apstiprināta
jaunā Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attбstбbas programma
..gadam, paredzot jaunus rбcбbas un investбciju plānus. Ņemot vērā ES strukt”rfondu
piedāvātās iespējas, tika identificēti investбciju projekti бstenošanai
..gadā.
Pašvaldбbas administrācija pielāgoja attбstбbas programmas saturu atbilstoši pilsētas
vajadzбbām, izvērtējot iepriekšējās attбstбbas programmas ieguldбjumu pilsētas attбstбbā.
)ekļaujot attбstбbas projektus investбciju plānā, бpaši tos, kuros tiek veikta ES finansējuma
piesaiste, pašvaldбbas administrācija ievēro „novērtēšanas principu , lai objektбvi novērtētu
katra projekta lietderбbu un ilgtspēju, kā arб бstenotā projekta ietekmi uz pašvaldбbas budžetu
kredбtu atmaksa, objektu uzturēšana u.c. .
.gadā pašvaldбbas investбciju projektu бstenošanai tika ieguldбts finansējums
milj. euro apmērā. Gada ietvaros vislielākais finansējums tika ieguldбts .prioritātes Aktбva,
izglбtota, radoša un vesela kopiena mērķa sasniegšanai noteikto pasākumu бstenošanai –
14,2 milj. euro, pēc tam .prioritātes Videi draudzбga un integrēta mobilitāte ietvaros – 8,9
milj. euro un .prioritātes )lgtspējбgs mājoklis, vide un infrastrukt”ra ietvaros ieguldбts
finansējums , milj. euro.
. .att. )eguldīto investīciju īpatsvars
.gadā Attīstības programmas vidējā
termiņa prioritāšu griezumā, %
Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments

VTP - Aktбva, izglбtota, radoša un vesela kopiena

0.4%

29.9%
47.6%

VTP - Augoša, atpazбstama un konkurētspējбga
uzсēmējdarbбbas vide
VTP - )lgtspējбgs mājoklis, vide un
infrastrukt”ra

VTP - Videi draudzбga un integrēta mobilitāte

19.8%
2.2%

VTP - Spēcбga, patstāvбga nozaru pārvaldбba un
sinerģija
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. . att. )nvestīcijas pilsētas attīstībā
.gadā
Attīstības programmas prioritāšu īstenošanai nozaru griezumā, %
Datu avots: Pašvaldības Attīstības departaments

SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS;
13.0%

)ZGLĪTĪBA; 7.9%

TRANSPORTA
)NFRASTRUKTŪRA
; 16.9%

SPORTS; 7.0%

VESELĪBA; 23.1%
P)LSĒTV)DE/
MĀJOKL)S; 12.6%

SAB)EDRĪBAS )ESA)STE
PĀRVALDE
KULTŪRA
)ZGLĪTĪBA
SPORTS
SOC)ĀLĀ JOMA
VESELĪBA
DROŠĪBA
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN NODARB)NĀTĪBA
TŪR)SMS
P)LSĒTV)DE/ MĀJOKL)S
ENERĢĒT)KA UN KL)MATNOTURĪBA
KOMUNĀL)E PAKALPOJUM)
KULTŪRVĒSTUR)SKA)S MANTOJUMS UN DABA
TRANSPORTA )NFRASTRUKTŪRA
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Pirmās prioritātes ietvaros ir бstenoti vispārējās vidējās izglбtбbas iestāžu
infrastrukt”ras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanas projekti, kā arб nozбmбgu
ieguldбjumu daļu veido pašvaldбbas kapitālsabiedrбbas S)A Daugavpils reģionālā slimnбca
бstenotie investбciju projekti. Trešās prioritātes ietvaros ir veikti ieguldбjumi publiskās
ārtelpas, teritorijas un infrastrukt”ras attбstбbā, kā arб komunālo pakalpojumu uzlabošanā.
Ceturtās vidējā termiсa prioritātes ietvaros nozбmбgākie ieguldбjumi
.gadā veikti
transporta infrastrukt”ras un sabiedriskā transporta attбstбbā.
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attбstбbas programmas 2022.2027.gadam бstenošanas uzraudzбbas un novērtēšanas kārtбba paredz ilgtspējбgas attбstбbas
stratēģijas un attбstбbas programmas uzraudzбbas sistēmas izveidi, kas palбdz izvērtēt
pašvaldбbas teritorijas attбstбbas plānošanas dokumentos plānoto pilsētas attбstбbu,
бstenošanas rezultātus, to iznākumus un ietekmi, kas radбta ilgākā laika griezumā. Katru gadu
vienlaicбgi ar pašvaldбbas publiskā pārskata izstrādi tiek veikts spēkā esošo teritorijas
plānošanas dokumentu uzraudzбbas process, apkopojot datus par бstenotajām rбcбbām,
teritorijas attбstбbas rādбtājiem un darbбbas rezultatбvajiem rādбtājiem, kas tiek publicēts
pašvaldбbas mājaslapā sadaļā Pilsētas attīstība / Plānošanas dokumenti / Pilsētas
attīstības programma
. Zemāk tabulā ir apkopoti galvenie socioekonomiskie
rādбtāji, salбdzinot ar stratēģijā noteikto bāzes gadu, lai mērбtu stratēģisko mērķu бstenošanas
progresu.
Teritorijas attīstības rādītāji
Nr.
p.k.

1.

Rādītājs

Pastāvбgo
iedzбvotāju skaits
pēc faktiskās

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

2021.gada
vērtība

Tendence

2021

80 627

80 627

=

. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Saglabājas

Datu
avots
CSP
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Nr.
p.k.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rādītājs

dzбvesvietas gada
sākumā

Teritorijas attбstбbas
indekss
Pašvaldбbas budžeta
iedzбvotāju
ienākumu nodokļa
ieсēmumi uz iedz.
gadā euro)
Bezdarba lбmenis
(%)

Ekonomiski aktбvās
tirgus sektora
vienбbas uz
iedzбvotājiem
Īpatsvars no darba
сēmējiem pēc
deklarētās adreses,
kam mēneša vidējie
darba ienākumi ir
virs 1000 euro (%)
Visu pensiju vidējais
piešķirtais apmērs
(euro)
)edzбvotāju
dabiskais
pieaugums

. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu
avots

-1.527*

Pieaug

VRAA

462,41

Pieaug

VRAA

7,9

Samazinās 

NVA

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

2021.gada
vērtība

2019

-1,291

2019

539,54

2021

Tendence

(uz
31.janv.)

9,4

2019

56

56*

Pieaug

CSP

2020

28,4

32

Pieaug

CSP

2019

366,97

411,31

Pieaug

VSAA

2020

-757

-679

Pieaug

CSP

(uz 31.dec.)

Tendences novērtējums:
Pozitбva tendence, salбdzinot ar iepriekšējo gadu

Negatбva tendence, salбdzinot ar iepriekšējo gadu

=
*

Rādбtāja vērtбba saglabājas

.gada vērtбba sakrбt ar bāzes gadu

.gada dati uz informācijas apkopošanas brбdi nav pieejami, norādбtie dati ir par

.gadu

Teritorijas attбstбbas indeksa turpmāk – TAI) vērtбba
.gadā publiskā pārskata
sagatavošanas brбdб nav pieejama, taču
.gadā TA) vērtбba pilsētai bija negatбva .vieta ,
tai nemainoties pēdējos trбs gados. Panākt indeksa pozitбvu vērtбbu nav izdevies, jo nav
ievērojami uzlabojušies galvenie rādбtāji, kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko
attбstбbu. Ņemot vērā, ka administratбvi teritoriālās reformas rezultātā lбdzšinējo
pašvaldбbu vietā ir izveidotas
pašvaldбbas, Valsts reģionālās attбstбbas aģent”ra, kas lбdz
šim ir bijusi TA) rādбtāju apkopotāja, ir konstatējusi, ka TA) rādбtāju vērtбbas vairs neb”s
iespējams aprēķināt, jo administratбvās teritorijas kopš
.gada .j”lija ir mainбtas, kā arб
statistikas datu sniedzēji nenodrošinās datu vākšanu par teritorijām, kādas tās bija pirms
.gada .j”lija. Lбdz ar to dati vairs neb”s salбdzināmi ar iepriekšējo gadu aprēķinātajām
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TA) rādбtāja vērtбbām. Pamatojoties uz iepriekš minēto, šis rādбtājs turpmākajos gados tiks
nomainбts uz )KP un pievienotās vērtбbas rādбtājiem, ietverot tos pašvaldбbas uzraudzбbas
sistēmā.
Salбdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, samazinājās iedzбvotāju ienākuma nodokļa
ieсēmumi uz
iedzбvotāju, ko varēja ietekmēt koronavбrusa slimбbas Covidstraujā
izplatбba un ekonomiskās aktivitātes pasliktināšanās, lбdz ar to šis ir viens no rādбtājiem, kas
pārskata gadā bija ar pretēju tendenci nekā ir ieplānots.
5.1.

PUBL)SKĀS UN PR)VATĀS )NVESTĪC)JAS PAŠVALDĪBAS
ADM)N)STRATĪVAJĀ TER)TOR)JĀ

.gadā Daugavpilб ekspluatācijā tika nodoti
b”vniecбbas objekti. Ekspluatācijā
nodotās b”ves pēc tās rakstura:
- sabiedriska rakstura buves – ,
- darдjuma rakstura buves – ,
- inzenierbuves un inzenierkomunikacijas – ,
- privatas dzдvojamas ekas – ,
- darza maju, saimniecдbas eku, pirts, garazu un tml. eku buvniecдba un parbuve – .
Nozīmīgākie

-

-

-

.gadā ekspluatācijā nodotie Daugavpils pilsētas pašvaldības objekti:

. )elas, tramvaju lдnija, autostavvietas:
Daugavpils pilsetas tramvaju lдnijas parbuves darbi posmos Vienдbas iela - Stacijas iela,
Parades iela - Cietoksnis un .novembra iela un Ventspils ielu krustojuma, Daugavpilд;
Slavu ielas parbuve no zemes gabala ar kadastra apzдmejumu
lдdz Maza
Vilnas ielai un Maza Vilnas ielas parbuve no Maza skersielas lдdz Slavu ielai, Daugavpilд;
Sporta ielas parbuve posma no Stadiona ielas lдdz Cietoksna ielai un Cietoksna ielas
parbuve posma no Sporta ielas lдdz Cietoksna ielai , Daugavpilд;
Lermontova ielas posma no Baznдcas ielas lдdz Pardaugavas ielai parbuve, Daugavpilд,
Lдksnas ielas no Lдksnas ielas lдdz Ormanu ielai parbuve, Daugavpilд;
Kajnieku ielas posma no Tirgonu ielas lдdz Transporta ielai parbuve, Daugavpilд;
Ciekuru iela parbuve posma no .Novembra ielas lдdz Ciekuru ielai , Daugavpilд;
Fabrikas ielas parbuve posma no Centralas ielas lдdz Dzelzcelu ielai, Daugavpilд;
Valkas ielas posma no Jatnieku ielas lдdz Smilsu ielai parbuve, Daugavpilд;
Caurbraucama pagalma parbuve Valnu iela - A, zemes gabalos ar kadastra Nr.
;
, Daugavpilд;
Piebraucamais cels un stavlaukums, Marijas iela, Daugavpilд.
. )nzeniertдkli, inzenierbuve:
Jaunas lokalas katlu majas "Cesu", Cesu iela, Daugavpilд buvniecдba;
Centralizeto kanalizacijas tдklu buvniecдba Briezu ielas posma no Tirgonu ielas
lд dz
Tirgonu ielai , Daugavpilд;
Udensapgades un kanalizacijas dдkeru pari Daugavas upei buvniecдba Judovkas rajona,
Daugavpilд.

. Sabiedriska rakstura buves:
Daugavpils pensionaru socialas apkalposanas teritoriala centra energoefektivitates
paaugstinasana .Novembra iela
A, Daugavpilд;
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-

Daugavpils pilsetas pasvaldдbas Dzimtsarakstu nodalas ekas energoefektivitates
paaugstinasana Raina iela , Daugavpilд;
Bernu nama-patversmes telpu parbuve Deinstucionalizacijas plana дstenosanas
vajadzдbam, Komandanta iela , Daugavpilд;
Vides pieejamдbas prasдbu nodrosinasana Turaidas iela
, Daugavpilд, Socialo lietu
parvaldes bernu nama -patversmes "Priedдte" eka;
Daugavpils pilsetas visparejas izglдtдbas iestades eku Parades iela , Daugavpilд, parbuve
macдbu vides uzlabosanai;
Vienдbas nama pagraba esosa parseguma atjaunosana Rдgas iela A, Daugavpilд;
Daugavpils teatra telpu parbuve Rдgas iela A, Daugavpilд.

.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldбba izsniedza
b”vatļaujas. )zsniegtās
b”vatļaujas un akceptēti b”vprojekti pēc b”ves rakstura:
- sabiedriska rakstura buves – ;
- darдjuma rakstura buves – ;
- inzenierbuves un inzenierkomunikacijas – ;
- privato dzдvojamo eku buvniecдbai un parbuvei – ;
- darza maju, saimniecдbas eku, pirts, garazu un tml. eku buvniecдba un parbuve – .
-

-

-

-

.gada nozīmīgākas b”vatļaujas un ieceres:
Socialo lietu parvaldes Dienas aprupes centra personam ar garдga rakstura traucejumiem
ekas energoefektivitates uzlabosana un telpu apdares atjaunosana Arhitektu iela ,
Daugavpilд;
Pagrabstava parsegumu konstrukcijas nestspejas palielinasana magnetiskas rezonanses
iekartas uzstadдsanai S)A Daugavpils regionala slimnдca eka , Vasarnдcu iela
,
Daugavpilд;
Daugavpils regionalas slimnдcas Plausu slimдbu un tuberkulozes centra .Novembra iela
, Daugavpilд, )nfekcijas korpusa un specializeto stacionaro boksu ventilacijas sistemas
izveide atbilstosi musdienu prasдbam un iestades specifikai;
Daugavpils pilsetas )zglдtдbas parvaldes ekas Saules iela
, Daugavpili,
energoefektivitates uzlabosana un ekas tehnisko sistemu modernizacija;
Oskara Stroka vasaras koncertzale Daugavpilд;
Tramvaju lдnijas parbuve Smilsu ielas posma, Daugavpilд, sakot no Valkas un Smilsu ielu
krustojuma lдdz Smilsu un Jatnieku ielu krustojumam, Daugavpilд;
Jaunas tramvaju lдnijas izbuve Vainodes ielas posma un esosas tramvaju lдnijas parbuve
savienojot pilsetas apkaimes Kдmija - Vecstropi Daugavpilд;
Udens ielas parbuve posma no Baznдcas ielas lдdz Udens ielai , Daugavpilд;
Akademika Graftio ielas parbuve un jaunu ielu uz zemes gabala ar kadastra Nr.
izbuve, Daugavpilд;
Magistralo siltumtдklu parbuve no Smilskalna ielas kameras K- lдdz Smilsu ielas
kamerai Kar atzarojumiem, Daugavpilд;
Centralizeto udensvada un kanalizacijas tдklu buvniecдba no Blaumana ielas lдdz Skolas
ielai , Daugavpilд;
Jauns decentralizetas kanalizacijas sistemas notekudenu pienemsanas punkts Daugavas
iela , Daugavpilд;
Siltumcentrales Nr. ,
.novembra iela , Daugavpilд, udenssildama katla dumena
uzstadдsana;

94

DAUGAVPILS.LV
-

Zalo darzu un parku biologiski noardamo atkritumu kompostesanas vietas apstrades
tehnologiska kompleksa izbuve;
Makslдga sniega segas veidosanas sistemas ierдkosana Stropu meza, Daugavpilд.
5.2.

SAB)EDRĪBAS LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS TER)TOR)JAS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANĀ

Ar 2021.gada 12.augusta Daugavpils domes lēmumu Nr.500 (prot. Nr.33, 2.§ Par
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada )lgtspējбgas attбstбbas stratēģijas
.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai publiskajai apspriešanai tika nodota
stratēģijas .redakcija. Publiskās apspriešanas termiсš bija noteikts no 2021. gada
.augusta lбdz
.septembrim. Ar stratēģijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā
varēja iepazбties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv vai
Daugavpils pilsētas pašvaldбbas tбmekļa vietnē www.daugavpils.lv, kā arб pašvaldбbas ēkā,
Krišjāсa Valdemāra ielā , Attбstбbas departamentā, Krišjāсa Valdemāra ielā , Daugavpilб,
2.stāvā un pilsētas bibliotēkās.
.gada .septembrб plkst. :
Zoom platformā
norisinājās tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalбjās dokumenta
izstrādātājs S)A Reģionālie projekti un
dalбbnieki.
2021.gada 9.septembra Daugavpils domes sēdē tika pieсemts lēmums Nr.575
(prot.Nr.37,18.§ „Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attбstбbas
programmas 2022..gadam .redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai . Publiskā
apspriešana norisinājās no
.gada
.septembra lбdz
.oktobrim. Paziсojumi par
publisko apspriešanu un tās ietvaros plānotajām sanāksmēm tika publicēti pašvaldбbas
tбmekļa vietnē, laikrakstā Latgales laiks un pašvaldбbas sociālo tбklu platformās. Dokumenta
izdrukas, priekšlikumu veidlapas tika izvietotas vairākās vietās Daugavpilб un Augšdaugavas
novadā, t.sk. pašvaldбbas iestādēs. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
attбstбbas programmas
.. gadam izdrukas bija pieejamas iestādēs to darba laikā
lбdz ārkārtējās situācijas laikā noteikto stingro ierobežojumu stāšanās spēkā brбdim (21.
oktobrб , kad klientu apkalpošana klātienē vairs nenotika un iestādes apmeklētājiem bija
slēgtas.
. gada . oktobrб plkst. : un plkst. : Zoom platformā norisinājās divas
tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksmes, kurās piedalбjās dokumenta izstrādātājs S)A
Reģionālie projekti , pašvaldбbas pārstāvji, iedzбvotāji. Sabiedrбbas informēšanai par
publisko apspriešanu abu pašvaldбbu informācijas kanālos tika izmantoti vienota dizaina un
satura plakāti, kuros ievietots QR kods un бsā saite, kuru aktivizējot var ērtāk piekļ”t
informācijai. Teritorijas attбstбbas plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas
organizēšanai un sabiedrбbas informēšanai tika sagatavoti publicitātes materiāli –
informatбvie bukleti, kuros apkopota attбstбbas programmas saбsinātā versija. Šie bukleti tika
izvietoti gan elektroniski Daugavpils.lv mājaslapā, gan sagatavoti drukātā veidā.

6. KOMUN)KĀC)JA AR SAB)EDRĪBU

6.1 . PASĀKUM), KAS VE)C)NA )EDZĪVOTĀJU )NFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS
DARBĪBU UN )ESPĒJĀM P)EDALĪT)ES LĒMUMU APSPR)EŠANĀ
Daugavpils pilsētas pašvaldбbas Sabiedrisko attiecбbu un mārketinga nodaļa sniedz
informāciju par pašvaldбbas darbu, pilsētas aktualitātēm un veido pastāvбgu saikni ar pilsētas
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iedzбvotājiem,
regulāri
publicējot
aktuālo
informāciju
interneta
mājaslapā
www.daugavpils.lv. Tajā ērtā un strukturētā veidā lietotājiem pieejama Daugavpils pilsētas
pašvaldбbas strukt”rvienбbu kontaktinformācija, informācija par Domes vadбbas un deputātu
pieсemšanas kārtбbu, Domes komisiju un komiteju sēžu grafiki un dienas kārtбba. Mājaslapā
pieejama informācija par pašvaldбbas sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, Domes
pieсemtajiem lēmumiem un normatбvajiem aktiem, gada pārskati, kā arб citi materiāli, kas
nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldбbas darba caurskatāmбbu. Pašvaldбbas interneta
vietnē regulāri tiek publicēti foto, video un reprezentācijas materiāli, kas atspoguļo
Daugavpils pilsētas un pašvaldбbas ikdienu dažādās jomās – pašvaldбbas darbs, izglбtбba,
uzсēmējdarbбba, kult”ra, sports, veselбbas apr”pe, sociālie un citi jautājumi.
Nodrošinot atgriezenisko saiti, Sabiedrisko attiecбbu un mārketinga nodaļa regulāri
un operatбvi sniedz atbildes uz iedzбvotājus interesējošiem jautājumiem. Nodaļas speciālisti
apkopo sabiedrбbas viedokļus par jautājumiem, kas skar pašvaldбbas darbu, veicot
Daugavpils pilsētas iedzбvotāju aptaujas.
.gadā liela vērбba piešķirta sabiedrбbas
savlaicбgai un izsmeļošai informēšanai gan par pašvaldбbas un tās iestāžu un strukt”rvienбbu
darba režбmu Covid- pandēmijas izraisбtās ārkārtējās situācijas laikā, gan par Covid-19
testēšanas un vakcinācijas iespējām pilsētā.
Veicinot Daugavpils valstspilsētas tēla popularizēšanu un informējot iedzбvotājus par
pašvaldбbas darbu, Daugavpils pilsētas pašvaldбbas vadбba un darbinieki regulāri piedalбjās
tiešraidēs vietējās un reģionālajās radio un televбzijas studijās.
.gadā pašvaldбba
turpināja veiksmбgu sadarbбbu ar vietējiem laikrakstiem, televбziju, radio un interneta
portāliem. )nformatбvie raidбjumi par pašvaldбbas aktualitātēm un Daugavpils pilsētas ziсu
bloki tika retranslēti radio Alise Plus , Divu Krastu Radio un Latgales Bolss . Sadarbбbā ar
informatбvo ziсu portālu Gorod.lv uzsākts sabiedrбbas informēšanas projekts Uzdod
jautājumu Daugavpils pašvaldбbai , kura ietvaros ikviens var uzdot viсam aktuālus
jautājumus par pašvaldбbas darbu un saсemt atbildбgo dienestu vai speciālistu atbildes.
Tiešraides ar Domes vadбbas un speciālistu dalбbu tika nodrošinātas arб vietējā televбzijā LRT
plus . Pilsētas iedzбvotājiem svarбga informācija tika publicēta arб vietējos laikrakstos
Latgales laiks un Miljons .
Daugavpils domes vadбba regulāri rбkoja preses konferences, lai ar plašsaziсas
lбdzekļu starpniecбbu sniegtu iedzбvotājiem aktuālo informāciju un atbildētu uz mediju
pārstāvju jautājumiem.
.gadā, pandēmijas apstākļos, preses konferences un
komunikācija ar medijiem pārsvarā notika tiešsaistē, ZOOM platformā, un žurnālistiem
maksimāli tika sniegta visa nepieciešamā informācija un materiāli. )kvienam interesentam ir
iespēja sekot lбdzi lēmumu pieсemšanas gaitai, skatoties tiešsaistē translējamās Domes sēdes
un preses konferences.
Pilsētas ikdiena un pašvaldбbas strukt”rvienбbu darba aktualitātes regulāri tika
atspoguļotas nodaļas speciālistu sagatavotajās publikācijās un video sižetos, kurus izvietoja
pašvaldбbas vietnē www.daugavpils.lv un sociālajos tбklos Facebook.com, Youtube.com,
Instagram.com , kā arб informācija regulāri tika izs”tбta presei. Sociālie tбkli tiek izmantoti
gan sabiedrбbas informēšanai, gan komunikācijai ar iedzбvotājiem. Komunikācija ar
daugavpiliešiem notika arб atbildot uz jautājumiem par pašvaldбbas un tās strukt”rvienбbu
darbu, ko iedzбvotāji ies”tбja ar vietnes www.daugavpils.lv starpniecбbu un mobilajā
aplikācijā.
. gadā darbojās pašvaldбbai piederošies digitālie stendi Rбgas ielā, kur tika
publicēta aktuālā informācija par pašvaldбbas darbu, ar Covidvakcināciju saistбti
informatбvie materiāli, apsveikumi, pasākumu reklāma, informācija t”ristiem. Covid-19
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pandēmijas ierobežojumu dēļ
.gadā, tāpat kā gadu iepriekš, Daugavpils pilsētas svētki
netika organizēti ierastajā formātā. Sadarbojoties pašvaldбbas strukt”rvienбbām, kult”ras,
izglбtбbas un citām iestādēm, tika organizēta Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa, kuras
pasākumu publicitātes nodrošināšanā un atspoguļošanā aktбvi iesaistбjās Sabiedrisko
attiecбbu un mārketinga nodaļa. Organizācijas un iedzбvotāji tika aicināti sveikt pilsētu
dzimšanas dienā, izmantojot tiešsaistes rбkus. Pilsētnieki ļoti aktбvi iesaistбjās šajā akcijā.
Saсēmām sveicienus no Daugavpils sadraudzбbas pilsētām, sveicām savus partnerus arб viсu
pilsētu svētkos.
Pārskata gadā tika izdots
.gada sienas kalendārs, kurā redzamas pilsētas ainavas
un objekti.
.gadā, sakarā ar valstб noteiktajiem ierobežojumiem un ārkārtējo situāciju,
samazinājās klātienē pieсemto pašvaldбbas )nformācijas biroja apmeklētāju skaits, tomēr
kopumā apkalpoto iedzбvotāju daudzums, salбdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga vairāk nekā
par 3 000. Pašvaldбbas informācijas birojā
.gada laikā klātienē, telefoniski un
elektroniski apkalpoti
klienti: tajā skaitā apmeklētāji klātienē aptuveni 8304, saсemti
aptuveni
ienākošie telefona zvani un
„e-jautājumi , uz kuriem )nformācijas biroja
darbinieki sagatavoja elektroniskas atbildes vai sarežģбtos jautājumos tika l”gta pašvaldбbas
iestāžu speciālistu palбdzбba.
.gadā elektroniski saсemti aptuveni 27720 e-pasti. Uz
pašvaldбbas oficiālo e-pastu saсemti
e-dokumenti no juridiskām personām.
.gadā
no e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv elektroniski tika ies”tбtas
dzбvesvietas
deklarācijas, kā arб strauji pieaug ies”tбto iesniegumu skaits no fiziskām personām uz e-pastu.
.gadā pašvaldбbas informācijas birojā no fiziskām personām ir saсemti un
piereģistrēti elektroniskā lietvedбbas sistēmā
pašvaldбbas vadбbai adresētie iesniegumi,
tai skaitā 338 fizisku personu iesniegumi saсemti no portāla www.latvija.lv. Lietvedбbas
sistēmā piereģistrētas izs”tбšanai
atbildes uz iesniegumiem, kā arб ieskenētas un
pievienotas lietvedбbas sistēmā aptuveni
citu pašvaldбbas iestāžu sagatavotās atbildes uz
pašvaldбbā saсemtajiem iesniegumiem. Pēc nepieciešamбbas pašvaldбbas apmeklētājiem tika
sniegta palбdzбba iesniegumu sastādбšanā un uzrakstбšanā.
No
.gada
.j”nija )nformācijas birojā tika ieviests jauns pakalpojums sadarbspējбgu Covid- vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu izsniegšana
iedzбvotājiem papбra formā. Pavisam tika izsniegti 3412 sertifikāti.
Optimizējot Pašvaldбbas darba organizāciju un veicinot lietderбgu resursu
izmantošanu, ar . novembri tika izveidots Administratбvais departaments ar nodaļām.
Viena no tām ir Komunikācijas nodaļa, kura tika izveidota uz Sabiedrisko attiecбbu un
mārketinga nodaļas bāzes, pārсemot tās pamatfunkcijas.
6.2.

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

Saskaсā ar Lursoft datiem, Daugavpilб
.gadā bija reģistrētas 669 biedrбbas,
nodibinājumi un sabiedriskās organizācijas. Pašvaldбba veiksmбgi sadarbojas ar
nevalstiskajām organizācijām turpmāk – NVO . Daugavpils pašvaldбba iznomā tai
piederošās telpas NVO, sniedz neapdzбvojamo telpu nomas maksas atvieglojumus, palбdz
organizēt un finansiāli atbalsta publiskos svētku pasākumus, mācбbu un apmaiсas
braucienus. Daugavpils bija viena no pirmajām pašvaldбbām, kas no
.gada sāka finansiāli
atbalstбt NVO darbбbu. No
.gada tiek sniegts atbalsts NVO sektoram, pamatojoties uz
noteikto kārtбbu, kādā Pašvaldбba piešķir atbalstu no pašvaldбbas budžeta programmas
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds . Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstбt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski
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nozбmбgu projektu un pasākumu бstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldбbas teritorijā,
veicināt iedzбvotāju aktivitāti un lбdzdalбbu aktuālu problēmu risināšanā, veicināt sadarbбbu
starp pašvaldбbu un sabiedriskajām organizācijām.
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda lбdzekļus saсem vairākas pilsētas biedrбbas
savas darbбbas nodrošināšanai, kā arб publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas
Savienбbas projektu lбdzfinansēšanai. Lбdzekļus no budžeta programmas Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonds ir tiesбgas saсemt organizācijas, kuras ir sagatavojušas un
iesniegušas pieteikumu atbilstoši noteiktajai kartбbai. Pašvaldбbas projektu konkursos var
piedalбties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrбbas ar juridisko adresi
Daugavpils pilsētas administratбvajā teritorijā.
Tiek paredzēti trбs lбdzfinansējuma veidi:
. konkursa kartдba;
. lдdzfinansejums aktivitates braucienam, kas paredz Daugavpils pilsetas
popularizesanu arpus pasvaldдbas teritorijas, Latvijas Republikas robezas;
. lдdzfinansejums planotajam projektam, ja Sabiedriskas organizacijas projektu дsteno
no cita fonda lдdzekliem, bet ta realizacijai nepieciesams Sabiedriskas organizacijas
lдdzfinansejums.
Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldбbas
administratбvajā teritorijā. Pašvaldбba lбdzfinansējumu piešķirs lбdz
% no iesniegtā
projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais lбdzfinansējuma apmērs ir
euro un lбdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu бsteno
no cita fonda lбdzekļiem, ir
euro. )erobežojums - nav piemērojamas atvaļinājuma naudas
un ar to saistбto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmaksai
bezdarbniekiem ar invaliditāti, kuri ir iesaistбti aktбvajā nodarbinātбbas pasākumā
Pasākums noteiktām personu grupām ESF projekta Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem Nr. . . . / /)/
ietvaros . Lбdzfinansējuma apmērs nevar pārsniegt
% no kopējām projekta izmaksām.
Sabiedriskā organizācija pieteikumu pašvaldбbas lбdzfinansējuma saсemšanai
iesniedz ne vēlāk kā lбdz kārtējā gada . februārim, savukārt, ja tiek rбkota projektu konkursa
otrā kārta, sabiedriskā organizācija pieteikumu iesniedz lбdz kārtējā gada . novembrim.
Pārskata gadā sabiedriskās organizācijas iesniedza izskatбšanai lбdzfinansējuma
saсemšanai konkursa kārtбbā
projektu pieteikumus, kopējā pieprasбtā summa bija
129 433,92 euro. Projektu pieteikumi tika skatбti komiteju sēdēs un apstiprināti domes sēdē,
kopā tika atbalstбti
projektu pieteikumi, un piešķirtais lбdzfinansējums bija 99910,26
euro apmērā.
Papildus pārskata gadā Pašvaldбba piešķбra lбdzfinansējumu sabiedrisko organizāciju
aktivitātes braucieniem 1919,15 euro apmērā.
)esaistбtajām aktбvajā nodarbinātбbas pasākumā Pasākums noteiktām personu
grupām ESF projekta Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem Nr. . . . / /)/
ietvaros projektiem pārskata gadā tika piešķirts 31017,1 euro.
Pateicoties sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumam, Daugavpilб tika
organizētas vairākas senioru, cilvēku ar бpašām vajadzбbām, jauniešu, kult”ras, sporta, bērnu
u.c. sabiedrisko organizāciju iniciatбvas.
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)zglītība un kult”ra NVO Konkursa kārtībā
Nr.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

.
.
.

Biedrдba "Souldance"
Biedrдba "Atminu lade"
Biedrдba "Attдstдbas
agentura "We & You""
Biedrдba "Daugavpils
kulturas atbalsta biedrдba"

Ziemassvetku balle
Terps - vide - pilseta
Gudrs + Aktдvs = laimдgs

.

Biedrдba "Daugavpils
kulturas atbalsta biedrдba"

)X Starptautiskais
Kameranansambla konkurss
NOVA MUS)CA
Bernu zдmesanas vasaras
darbnдcas "Kas dzдvo
zoodarza?" pasakumi
Pasakumu virkne "Vesture var
iedvesmot" baltvaciesu
ieguldдjuma popularizesanai
Daugavpils attдstдba un
Kulturmaratons "Vacija visam
manam""

.

.

Biedrдba "Radosa
Laboratorija"

.

.
.

Biedrдba "ERFOLG"

.
.
.

Biedrдba "FREE"
Biedrдba "FREE"
Biedrдba "Latvijas
Laikmetдgas keramikas
centrs"
Biedrдba "Latvijas
Laikmetдgas keramikas
centrs"
B)EDR)BA "D and D"

.

Biedrдba "Servitore"

.

Biedrбba "Daugavpils
vēsturiskās rekonstrukcijas
klubs"

.

.

Biedrдba "Dagood Studio"

Biedrдba "Latgales
nacionalo kulturas
biedrдbu asociacija"

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums

EUR

)V Starptautiskais Jauno
koncertmeistaru konkurss
Daugavpils Koncertmeistars

Valkas ielas svetki
But veselam ir stilдgi!
Latvijas keramikas biennale
MART)NSONA BALVA

CERAM)C LABORATORY STARPTAUT)SKA)S
KERAM)KAS MAKSLAS
S)MPOZ)JS
Starptautiskas sporta deju
sacensдbas "Draugu dejas
", Latvijas kausa izcдnas
posms
Baznдcas Ziemassvetku
izgaismojums
Specдga gimene - laimдga
tauta
Daugavpils vesturiskas
rekonstrukcijas kluba
kapacitates uzlabosana
.gada
Pa Daugavpils kulturas
dazadдbas pedam
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Nr.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

.

Biedrдba "Vecaku
pieredzes apm. klubs
Laimдgi berni un vecaki"
Biedrдba "Vecaku
pieredzes apm. klubs
Laimдgi berni un vecaki"
Biedrдba "Tataru nacionala
kulturas biedrдba
"VATAN""

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Biedrдba "Mentors"
Biedrдba "Mentors"

Biedrдba "Memory and
(elp"
Biedrдba "Memory and
(elp"
Biedrдba "))C D)NO"
Biedrдba "Baltkrievu
kulturizglдtдbas biedrдba
"UZD)M""
Biedrдba "Baltkrievu
kulturizglдtдbas biedrдba
"UZD)M""

Biedrдba "Latgales Media
Centrs"

.

Biedrдba Futbols

.

Biedrдba "Daugavpils
karate skola"

.

Biedrдba ")zglдtдbas
konsultatдvais centrs AVA"

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums

EUR

But par mammu
Sirds melodija
Daugavpils tataru nacionalo
un religisko vertдbu
saglabasana un
popularizesana
Goda diena
Pasakums MUZ)KALA
)EDVESMA LATV)JA)
Gramatas " Daugavpils ebreju
kopienas hronologija
" izdosana
"Ebreju kulturas mantojuma
izpete un saglabasana Latgale
muzeja "Ebreji Daugavpilд un
Latgale"
Kopa but
))) Starptautiskais baltkrievu
autordziesmu festivals
Daugavpilд
Baltkrievu svetdienas skolas
"Vjasolka" vesturiskais
kvests: atrodiet baltkrievu
vardus Rдga!
Gramatas "Raisas Vasiljevas
atminas par DLRR vesturi
rupnдcas
.gadadiena"
izdosana
Dinaburgas cietoksna
komandanta generalmajora
Gavrilas Ulanova formas un
ikdienu terpu, aksesuaru
izgatavosana un iegade:
uzplecu uzglabasanas kastдte,
vasaras veste ar zabo, linu
garais naktskrekls ar
naktscepuri ka arд zдda vakara
halats ar cepuri.
)kgadejais festivals:
"Ziemassvetki - aktдvas
sabiedrдbas svetki
!"
Lai pasaule mainas ar mani…

,

,
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Nr.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

.

Biedrдba "FACTORY
K)NGZ"

.
.

Biedrдba "Tennis Pro Club"
Biedrдba "Tennis Pro Club"

.
.
.
.
.
.

Biedrдba "Daugavpils
Street Culture"
Biedrдba "Daugavpils
Kettlebell Fit"
Ciganu kopienas kulturas
attдstдbas biedrдbaba "ME
ROMA"
Biedrдba "Jauniesu
organizacija "Apelsдns""
Biedrдba "Jauniesu
organizacija "Apelsдns""
"Latgales Dizaina
Biedrдba"

.

Biedrдba Ukrainu kulturas
centrs "Mrija"

.

Biedrдba "Daugava Chess"

.

Biedrдba Uznemeju klubs
ANC(OR

.

.
.
.

Biedrдba "MarдteArt"

Biedrдba " Daugavpils
pilsetas skolenu
parlaments"
"Latvijas-Baltkrievijas
sadraudzдbas biedrдba"
"Latvijas-Baltkrievijas
sadraudzдbas biedrдba"

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums

EUR

Baltijas valstu breika deju
turnдrs "Baltic Battle Pro
" atlase uz lielako
breika turnдru Francija un
Baltkrievija
Liels Teniss Daugavpilд
Musu dzдves veids - ir Liels
teniss
Street Style - Daugavpils Style
Daugavpils celies un cel!

Dialoga veicinasana starp
Latvijas romu kopienam un
sabiedrдbu
Gramatu apmainas punkts
"Zalais" apelsдns

Meistardarbnдcas Daugavpils
cietoksna apmekletajiem,
turistiem un pilsetas
iedzдvotajiem "Nikolaja vartu
magiska un radosa
laboratorija"
Ukrainu kulturas centra
"Mrija" nacionalo vertдbu
saglabasana un
popularizesana
Saha darbnдca - "Sahs un
mats"
Fotoskola Marдte Art - maksla,
izglдtдba, kultura …
Fotoizstade "Cilveki un
aicinajums" vai musu
pilsetas interesantu cilveku
fotoportreti .
Dzдves vektora izvele
vidusskolas audzekniem
turpinajums
"Daugavpils pilsetas skolenu
parlamenta nometne "
Dziesmu krajums "П
.В у к
Pasaku gramatas "Д
у к" izdevums

й"

й

,
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Nr.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums
"Latvijas-Baltkrievijas
sadraudzдbas biedrдba"

Biedrдba "Jaunatnes sporta
biedrдba ")elu vingrosana""
Biedrдba "Skatu mekletajs"
Biedrдba "Tautas lietiskas
makslas studija "Latgale""
Biedrдba "Mezciema
biedrдba"
Perspektдvu centrs
Biedrдba "Daugavpils
mantojums"
Biedrдba "Daugavpils
ebreju kopiena"
Bezpelnas organizacija
Bernu horeografiskais
kolektдvs "Avotins"
Krievu kulturas centrs
"Kalistratova nams"
B)EDR)BA
Biedrдba "Dinaburg

Biedrдba "D-Pro DJ,S
SC(ool"

Biedrдba: Daugavpils
vingrosanas skola
"(armonia" Sabiedriska
labuma organizacija
Biedrдba "Atbalsts
attдstдbai"
Biedrдba "Vesturiskas
modelesanas klubs
"Robeza""
Biedrдba "Veselдbas
veicinasanas un
izglдtosanas biedrдba"

"

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums

EUR

Skanu ierakstu studija
Daugavpils autoru dziesmas
ierakstдsana
Veselдga dzдvesveida skola

Fotografesanas iekartu
ekspozдcijas izveidosana
Latgales podniecдbas tradдciju
saglabasana Daugavpilд
Mezciems - vakar - sodien rдt…
Saldumu pasaule
Biedrдbas "Daugavpils
mantojums" kapacitates
uzlabosana
.gada
"Ticam - daram"
Bernu kolektдva "Avotins"
atbalsts: sporta inventara un
kostдmu pirksana ikdienas
treniniem un meginajumiem,
piedalдsanai vietejos un
starptautiskos festivalos
Videofilmas "Nikolajs
Klepatskis. Daugavpilietis,
kurs aizstaveja katedrali"
izveidosana
Daugavpils cietoksna dzдve
ampдra stila. Cetri gadalaiki".
Labdarдbas pasakums diskoteka "Palдdzesim
dzдvniekiem!"
(armonija ir daudzu
vienotдbu un dazadu saskana

,

"Erudдcijas maratons KAS?
KUR? KAD? Un radosas
meistarklases COV)D apstaklos"
Viduslaiku dzдvesveids

,

"Veselдbas veicinasanas un
izglдtosanas biedrдbas"
Kontracepcijas un

,
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Nr.

.
.
.
.
.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

Biedrдba "Latgales
novadpetnieki"
Biedrдba Daugavpils
izpletnleceju sporta klubs
Biedrдba "DAUGAVP)LS
JAUN)ESU SAV)EN)BA"
Biedrдba BV.G.ALEF

.

Biedrдba "Zirgu sporta
cienдtaju bernu klubs"
Biedrдba "D-JUNO"

.

Biedrдba "D-JUNO"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Biedrдba "D-JUNO"

Biedrдba Gimenes atbalsta
centrs "Plecu pie pleca"
Biedrдba "Baltic horting
federation"

Biedrдba Galda un izteles
spelu klubs "Daugavpils
Geek
Biedrдba Energy School

Biedrдba Latgales udens
sporta veidu centrs
"D)NABURG"
Biedrдba "Zobens
"

Biedrдba "Speedway Grand
Prix of Latvia"
Biedrдba "Latvijas Krievu
Kopiena Daugavpils nodala

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums
reproduktдvas veselдbas
galerija
Vasaras smaids

Drosдbas nodrosinasana,
veicot lecienus ar izpletni
Bernu Universitate

EUR

,

Veselдgs dzдvesveids –
saskarsmes prieks
"Zirgu izjades"

Video serijas "Uznemeju
stasti"
Blogs "(elloSolyanka"

Video serijas "Maminu
jautajumi"
Vasaras skola "Katram
bernam mдlestдbu un sapratni
gimene"
Cilveku veselдga dzдvesveida
popularizesanu, izmantojot
hortingu ka sporta veidu.
)zglдtojosa kampana par
hortingu.
D miniatura drukasanas
popularizesana un tas
izmantosana neformalas
izglдtдbas nodarbдbas
)epazдsanas un apmacдba visu
pilsetas iedzдvotaju austrumu
atveselosanas metodes
Airesana visiem - klusti
aktдvaks, stipraks, atraks!
Paukosanas skola

Daugavpils lepnums spдdvejs!
Daugavpils aktiera un
rezisora J.Loseva pieminas
plaksne. J.Losevs - brдniskдgs
Daugavpils teatra aktieris,
rezisors, ilggadдgais tautas
teatra ")skatel" vadдtajs
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Nr.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

.

Biedrдba "Retrogaraz - D"

.

Biedrдba "Z - Puzzle"

.
.

Biedrдba "Z - Puzzle"

.

Biedrдba "Uguns sova
studija"
Biedrдba "
gada
barikazu dalдbnieku
Latgales biedrдba"
Biedrдba Cirka un deju
studija "Vivat"
Biedrдba "YOGA S(AKT)"

.

Biedrдba "YOGA S(AKT)"

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

Biedrдba "Latvijas Polu
savienдbas Daugavpils
nodala "Promien"
Biedrдba "Ukrainu kazaki
Latvija"
Biedrдba "Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs"
Biedrдba "S)V)A"
Biedrдba "Vesturiska
mantojuma saglabasana"

Biedrдba "Daugavpils
Kendo klubs"
Biedrдba "Zalais klasteris"
Daugavpils Latviesu
biedrдba

Biedrдba "Daugavpils
regiona makslinieku
asociacija" DRMA

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums
)zstade "Auto - moto
miniatura"
")edvesmota sieviete iedvesmota pilseta"
"Z - izaicinajums"
"Piedalies - iemacies"

gada barikazu pieminas
zдmes, bareljefa izveidosana

EUR

,

Vivat Vilnis

Kermena un psiho
emocionala stavokla
rehabilitacija "Covid - "
slimojosiem ar jogas
palдdzдbu
Pasakums "Starptautiska
Jogas diena
"
Latvijas Polu savienдbas
Daugavpils nodalas "Promien
muzeja izveidosana
Biedrдbas "Ukrainu kazaki
Latvija" gramatas izdosana
"Es esmu Daugavpils"
. Starptautiskais Latgales
grafikas simpozijs Daugavpilд
Daugavpils pilsetas lepnums
vai vesturiskas personas, kas
padarдja pilsetu slavenak
Sporta Kendo attдstдba
Daugavpilд
Darzkopдbas ture

Latviska kulturas mantojuma
saglabasana un latvisko
tradдciju izkopsana
Daugavpilд, organizejot
dazadus pasakumus arд ar
citam nacionalo kulturu
biedrдbam
Vides objekta - Mobila
makslinieku molberta
izgatavosana un izvietosana
Daugavpils pilseta
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Sociālās NVO konkursa kārtībā
Nr.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

.

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums

VAS DAUTEKS pensionaru
apvienдba "Dauteks
pensionari"
)nvalдdu sporta biedrдba
"SOL)S PLUS"
Biedrдbas )nvalдdu sporta
klubs "Daugavpils"
Biedrдba "Sociala darba
veteranu biedrдba "Dzдves
prieks""
Biedrдba "Daugavpils
boxing club Lokomotiv
Pro"
Biedrдba "Daugavpils
boxing club Lokomotiv
Pro"

Sabiedrisko organizaciju
speks - saskarsme

.

Biedrдba "KRONA"

.

Biedrдba "Dieva Cels"

Senioru starp personu
attiecдbu stiprinasanas
veicinasana, kuri ir stradajusi
dzelzcela nozare, atbalsts
vinu aktдvas dzдves pozдcija,
veselдga un aktдva dzдvesveida
popularizacija, socialais
atbalsts, izzinosi un izglдtojosi
pasakumi
Adaptacija cilvekiem bez
noteiktas dzдvesvietas un
nodarbosanas, kuri atrodas
alkohola un narkotiku
atkarдba
Mans speks ir aktдvs
dzдvesveids
"Kopa jautri atpusties"

.
.
.
.
.
.

Biedrдba "Antihitleriskas
koalдcijas cдnдtaju
Daugavpils biedrдba"

.
.
.

Biedrдba "Daugavpils
neredzдgo biedrдba"
Biedrдba "Neredzдgo
biedrдbas ciemata
iedzдvotaju padome"
Biedrдba "Neredzдgo
biedrдbas ciemata
iedzдvotaju padome"

EUR

Parmainu laiks

Latviesu valodas nodarbдbas
personam ar invaliditati
"Nenoveco veteranu dvesele"
"Dzдvo drosi. Dzдvo vesels"
Ziemassvetku pasakums
sporta veteraniem senioriem "mani
Ziemassvetki"
AKCDB tela popularizesana
sabiedrдba. Labas
komunikacijas veicinasana
starp dazadam paaudzem,
dazadu paaudzu saliedesana

Labo darbu nedela "Radam
sirdдs prieku"

,
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.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Biedrдba "Neredzдgo
biedrдbas ciemata
iedzдvotaju padome"
Biedrдba "Neredzдgo
biedrдbas ciemata
iedzдvotaju padome"
Biedrбba "Latvijas
Neredzбgo biedrбbas
Daugavpils teritoriālā
organizācija"
Biedrдba "Daugavpils
pensioneto pedagogu
klubs "Sudraba abele""

Biedrдba "Latvijas Politiski
represeto apvienдba"
Biedrдba" Latvijas
Sarkanais krusts
Daugavpils pilsetas
komiteja"
Biedrдba" Latvijas
Sarkanais krusts
Daugavpils pilsetas
komiteja"
Biedrдba "Saules starini"
Biedrдba "Saules starini"
Biedrдba "Pensionaru
biedrдba "DauER""
Biedrдba NVO Padome
"Varavдksne"
Biedrдba "Daugavpils
pilsetas invalдdu biedrдba"
Biedrдba "Psihologiskas
korekcijas darbдca
"Veselдbas skola"
Biedrдba "Punktu bralдba"
)nvalдdu ar kustдbu
traucejumiem biedrдba
")lgas"

Biedrдba "Afganu veteranu
Daugavpils sadraudzдbas
centrs "PEREVAL"
"Uzticдbas fonds"
Biedrдba Latgaleite

Attдstдbas skola
"Rupes par veselдbu"
Mes gribam but kopa sava
pilseta
Daugavpils pilsetas
pensioneta pedagogu kluba
"Sudraba abele" aktivitates
.gada
Latvijas politiski represeto
dzдves stasti Daugavpilд
Skolenu Pirmas Palдdzдbas
sniegsanas sacensдbas ar
parrobezu sadarbдbas
partneru komandu
piedalдsanos "Es protu un
varu palдdzet!"
Konkurss - maratons "Sac
aizdomaties tagad. Karjera un
veselдba"

.

,

Makslas darbnдca "Skaistie
burti"
Darbnдca "Mes Rokmuzika"
Biedrдbas "DauER"
rosinajums pensionariem
aizstavet savas tiesдbas par
cilveku cienдgu dzдvi
Musu ieguldдjums un atbalsts
pilsetai
"Kopa esam, kopa varam,
kopa daram!"
"Tresas paaudzes veselдga
dzдvesveida akademija
"

Svinam Ciekuru ielas svetkus
radosi un izglдtojosi!
)nvalдdu ar kustдbu
traucejumiem biedrдba ")lgas"
- attдstдba
. Projekts
"Aktivitate ir veselдba"
Dzдve pec kara
"Atkarдbam - Ne"
Mes gribam but saprasti
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Līdzfinansējums projektos
Nr.

Sabiedriskās organizācijas
nosaukums

Reģistrācijas
numurs

1.

Daugavpils izpletсlēcēju
sporta klubs

2.

)nvalбdu ar kustбbu
traucējumiem biedrбbai
"Ilgas"
Daugavpils pilsētas invalбdu
biedrбba

40008040124 projekta Nr.20-03-AL28A019.2104-000013 Daugavpils
izpletсlēcēju sporta kluba
infrastrukt”ras attбstбba
lбdzfinansēšanai
40008071196 aktбvā nodarbinātбbas pasākuma
Pasākums noteiktām personu
grupām lбdzfinansēšanai
40008086609 aktбvā nodarbinātбbas pasākuma
Pasākums noteiktām personu
grupām lбdzfinansēšanai.
40008277843 aktбvā nodarbinātбbas pasākuma
Pasākums noteiktām personu
grupām lбdzfinansēšanai
40008022326 aktбvā nodarbinātбbas pasākuma
Pasākums noteiktām personu
grupām lбdzfinansēšanai

3.

4.

5.

"SOLIS PLUS"

)nvalбdu sporta klubs
Daugavpils

Atbalsts braucieniem

Projekta nosaukums

Nr.

Sabiedriskās
organizācijas nosaukums

Reģistrācijas
numurs

Projekta nosaukums

1.

"SOLIS PLUS"

40008277843

2.

")nvalбdu ar kustбbu
traucējumiem biedrбba
"Ilgas"

40008071196

3.

Latvijas politiski represēto
apvienбba Daugavpils
nodaļa

40008002052

4.

Daugavpils Latviešu
biedrбba

40008002387

5.

Biedrбba Ukraiсu kult”ras
centrs "Mrija"

40008075323

Dalбbas braucienam, lai piedalбtos
sporta kluba Ezerkrasts turnбrā
šahā un dambretē,
.gada
.augustā Liepājā
Pieredzes apmaiсas braucienam
izglбtбbas un kult”ras jomā uz
Latgales vēstniecбbu GORS
Rēzeknē
.gada .augustā
Dalбbas braucienam, lai piedalбtos
biedrбbas Latvijas Politiski
represēto apvienбba
.salidojumā,
.gada
.augustā )kšķilē
Pieredzes apmaiсas braucienam
Biedrбbu izaugsmei uz Rбgas
Latviešu biedrбbas namu Rбgā
.gada .augustā
Dalбbas braucienam, lai piedalбtos
Starptautiskajā ukraiсu kult”ras
festivālā Červona kalina
2021.gada 14- .augustā,
Ventspilб

EUR

2798,89

6357,00

9927,09

8242,73

3691,39

EUR

707,85

217,80

181,50

369,00

443,00
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6.3.

PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA STARPTAUT)SKĀ LĪMENĪ

Starptautisko sadarbбbu
.gadā ietekmēja Covid- pandēmija un tās mazināšanai
noteiktie ierobežojumu gan Latvijā, gan sadarbбbas partneru valstбs. Tāpēc dažādas
aktivitātes ar sadraudzбbas un sadarbбbas partneriem norisinājās galvenokārt attālināti.
Augustā Daugavpili apmeklēja Visaginas Lietuva delegācija, vizбtes laikā tika panākta
vienošanās noslēgt sadraudzбbas lбgumu starp pašvaldбbām. Gatavojot pieteikumu
konkursam par Eiropas kult”ras galvaspilsētas
titulu, par vērienбgā projekta
sadarbбbas partneriem aicinājām kļ”t arб m”su sadraudzбbas un sadarbбbas pilsētas.
Daugavpils uzaicinājumam sadarboties atsaucās Paсeveža, Visagina, Anīkšči (Lietuva),
M”tāla, Vanersborga (Zviedrija), Lodza (Polija), Narofominska, Pleskava, Sanktpēterburga
(Krievija), (arbina Ķбnas tautas republika , (arkova Ukraina , Raška (Serbija), Slivnitca
(Bulgarija), Suluova (Turcija) un Landkreis Anhalt-Biterfelda Vācija .
6.4.

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS

2021.gada ietvaros tika turpinātas aktivitātes Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbбbas programmas Eiropas Kaimiсattiecбbu instrumenta ietvaros
..gadam projektā Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotбba un reaģēšana ārkārtas
situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiсām ClimaAdapt . Tika veikti visi plānotie
iepirkumi, kas skāra Pašvaldбbas policijas Satiksmes kontroles un glābšanas nodaļas
materiāltehniskās bāzes un kapacitātes uzlabošanu, iegādājoties nepieciešamo aprбkojumu
un transportlбdzekļus, kā arб iesniegta projekta gala atskaite, novembrб projektam
noslēdzoties.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
2014. . gada perioda programmas Pētniecбba un izglбtбba aktivitātes )novācijas
centri projekta )novāciju centra izveidošana Daugavpilб ietvaros tika бstenotas izglбtojošās
aktivitātes bērniem un pedagogiem. Sadarbбbā ar Daugavpils Universitāti tika apmācбtas
divas grupas, kopumā
pedagogiem. Tika uzsākta programmas Zinātnieku laboratorija
бstenošana tiktāl, cik to atļāva epidemioloģiskie apstākļi. Diemžēl kavējās starptautisko
aktivitāšu бstenošana, jo nebija iespējams ceļot, kā arб tika atliktas ārpuscentra aktivitātes
bērniem sakarā ar ārkārtas stāvokli valstб. Tika veikti plānotie iepirkumi un noslēgti lбgumi.
Projekta ietvaros Daugavpils )novāciju centram tika izveidota jauna vizuālā identitāte un
logo. Notika dažādas publicitātes aktivitātes. Starptautisko projektu ietvaros tika organizēti
komandējumi uz Lietuvu, Portugāli un Norvēģiju.
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7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOT)E PASĀKUM)
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attбstбbas programmas
. .gadam izvirzбtā stratēģiskā mērķa ,,Daugavpils – Austrumbaltijas ekonomiskās
attбstбbas virzбtājspēks sasniegšanai piecu vidēja termiсa prioritāšu ietvaros, pašvaldбba
plāno realizēt virkni aktivitāšu uzсēmējdarbбbas, kult”ras, sociālās apr”pes, izglбtбbas un
sporta jomās.
Ārējā finansējuma piesaistei pašvaldбba veiks projektu sagatavošanu publiskās
infrastrukt”ras uzlabošanai, transporta, t”risma un kult”ras, izglбtбbas u.c. infrastrukt”ras
sakārtošanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldбbas plānotie pasākumi
.gadā galvenokārt saistбti ar
pašvaldбbas funkciju izpildi un projektu бstenošanu, kas uzskatāmi parādбts
.gada
budžeta izdevumu plānā.
.gadā turpināsies Eiropas Savienбbas fondu lбdzfinansētu
nozбmбgu infrastrukt”ras projektu бstenošana pilsētā:
 ERAF lдdzfinansets projekts Daugavpils pilsetas aizsargdambja buvniecдba Daugavas
upes labaja krasta, Nometnu ielas rajona, pludu apdraudetaja teritorija ;
 ERAF lдdzfinansets projekts Kulturas mantojuma objekta publiskas artelpas attдstдbas
un pieejamдbas veicinasana turisma pakalpojumu daudzveidosanai Daugavpils pilseta ;
 ERAF lдdzfinansets projekts Cietoksna noliktavu zonas rupnieciskas teritorijas
regeneracijas veicinasana un pieejamдbas uzlabosana ;
 ERAF lдdzfinansets projekts Daugavpils pilsetas Ziemelu rupnieciskas zonas publiskas
infrastrukturas attдstдba ))) karta ;
 ERAF lдdzfinansets projekts Rдteiropas vertдbas , Tehnikas muzeja izveide Daugavpils
cietoksna teritorija ;
 ERAF lдdzfinansets projekts Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsetas
pasvaldдbas eka Vienдbas iela , Daugavpilд ;
 ERAF lдdzfinansets projekts Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsetas
pirmsskolas izglдtдbas iestade Nr. - Muzeja iela
;
 ERAF lдdzfinansets projekts Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsetas
polu pirmsskolas izglдtдbas iestade Nr.
Vienдbas iela B ;
 KF lдdzfinansets projekts Videi draudzдga sabiedriska transporta attдstдba Daugavpils
pilseta, )) karta ;
 KF lдdzfinansets projekts Videi draudzдgu, ar CNG aprдkotu autobusu iegade ;
 KF lдdzfinansets projekts Videi draudzдga un integreta mobilitate Daugavpils pilseta ;
 KF lдdzfinansets projekts Udensapgades un kanalizacijas sistemas attдstдba Judovkas
rajona, Daugavpilд
Nākamajos gados lielāka uzmanбba tiks pievērsta aktivitātēm šādos AP
Rбcбbas
plāna uzdevumu ietvaros:

. prioritātē „ Aktбva, izglбtota, radoša un vesela kopiena
U . Sekmēt muzejdarbības un novadpētniecības attīstību
- Daugavpils Novadpētniecбbas un mākslas muzeja ēku kompleksa Rбgas ielā
saglabāšana, uzlabošana un attбstбba; muzeja ekspozīciju pilnveidošana, attбstбba un
jaunu ekspozбciju izveidošana
U . Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga kult”ras infrastrukt”ru
- Stropu estrādes pārb”ve un piegulošās teritorijas attбstбba
tehniskās
dokumentācijas izstrāde
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U

. Pilnveidot sporta un aktīvās atp”tas infrastrukt”ru un materiāli tehnisko bāzi
- Publiskās infrastrukt”ras attīstība Jauno Stropu apkaimē
U . Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga sporta infrastrukt”ru
- Nacionālas nozбmes sporta kompleksa Daugavpilб )AAF )V kategorijas vieglatlētikas
stadions attбstбba metu konkursa organizēšana, b”vprojekta izstrāde
U . Attīstīt veselības veicināšanu un labb”tību
- Sanatorijas kompleksa Mežciems , Daugavas iela
, Daugavpilд, restauracija un
vesturiskas teritorijas revitalizacija tehniskas dokumentacijas izstrade
U . Attīstīt veselības apr”pes infrastrukt”ru un materiāli tehnisko bāzi
- S)A Daugavpils reģionālā slimnīca infrastrukt”ras un materiāltehniskās bāzes
attбstбba
. prioritātē Augoša, atpazбstama un konkurētspējбga uzсēmējdarbбbas vide
U . Attīstīt infrastrukt”ru un pakalpojumus uzņēmējdarbībai
- R”pnieciskās teritorijas attбstбba ražošanas kompleksa izb”vei Spaļu ielas rajonā
- )ndustriālā parka b”vniecība Lidostas ielā , Locikos, Naujenes pagastā,
Augšdaugavas novadā b”vprojekta izstrāde
U . Nodrošināt inovācijas atbalstošu vidi un infrastrukt”ru
- )novāciju centra izveidošana Daugavpilб
U . Attīstīt t”risma objektus un infrastrukt”ru
- Jaunu t”risma objektu attīstība Tehnikas un industriālā mantojuma muzejs
)nženieru arsenāls
. prioritātē )lgtspējбgs mājoklis, vide un infrastrukt”ra
U . Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un AER izmantošanu
- Energoefektivitātes paaugstināšana pasvaldдbas un kapitalsabiedrдbu ekas
U . Attīstīt ilgtspējīgas ”denssaimniecības, meliorācijas infrastrukt”ru un pakalpojumus
- Ūdenssaimniecības un siltumapgādes infrastrukt”ras attбstбbas projekti
U . Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, sķirošanu un aprites ekonomiku
- Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā Cinбši
U . Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
- Publiskās ārtelpas attдstдba parku, skveru labiekartosana
U71. Atjaunot un attīstīt kult”rvēsturiskā mantojuma infrastrukt”ru un materiāli tehnisko bāzi
- Cietokšņa dārza restaurācija tehniskās dokumentācijas izstrāde
.prioritātē Videi draudzбga un integrēta mobilitāte
U . Sekmēt savienojumu un multimodālu mobilitātes punktu attīstību
 Satikmes pārvada ar pievadceļiem izbuve Smiltenes un Kanadavas ielu rajona
U . Attīstīt videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus un infrastrukt”ru
 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilseta
 Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilseta, )) karta
 Videi draudzдgu, ar CNG aprдkotu autobusu iegāde.
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NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS
R gā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
2022.gada 22.apr l

Nr.074

Daugavpils valstspilsētas Domei
Atzinums
Mēs esam veikuši Daugavpils valstspilsētas pašvald bas (turpmāk tekstā „Pašvald ba”) pievienotajā gada pārskatā
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata rev ziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver:
•
pārskatu par finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembr (bilance);
•
pārskatu par darb bas finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembr ;
•
pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembr ;
•
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembr ;
•
finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatved bas uzskaites
principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvald šanas
aprakstu.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Daugavpils
valstspilsētas pašvald bas konsolidēto finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembr un par tās darb bas
konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembr ,
saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārt ba”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Rev zijas pakalpojumu likumu, mēs veicām rev ziju ievērojot Latvijā atz tos starptautiskos publiskā
sektora rev zijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāst ti mūsu
ziņojuma sadaļā “Revidenta atbild ba par konsolidētā finanšu pārskata rev ziju”.
Mēs esam neatkar gi no Pašvald bas saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkar bas standartu) pras bām un
Rev zijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkar bas pras bām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā
finanšu pārskata rev zijai. Mēs esam ievērojuši ar Rev zijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu
grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkar bas standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes pras bas.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie rev zijas pierād jumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Zi ošana par citu inform ciju
Pašvald bas vad ba ir atbild ga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
▪ vad bas ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
▪ budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu
atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida
apliecinājumu, izņemot to, kā norād ts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saist bā ar konsolidētā finanšu pārskata rev ziju mūsu pienākums ir iepaz ties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt,
vai š cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu rev zijas gaitā iegūtajām
zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilst bas.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā rev zijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvald bu un tās
darb bas vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilst bas, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu
uzman bas lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Rev zijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir ar izvērtēt, vai vad bas ziņojums ir sagatavots saskaņā
ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārt ba” pras bām.
Pamatojoties vien gi uz mūsu rev zijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
00000050000_ATZI_220422_00; Neatkar gu revidentu ziņojums Daugavpils valstspilsētas pašvald bai

▪
vad bas ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija
atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un
▪
vad bas ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada
pārskata sagatavošanas kārt ba” pras bām.
Vad bas un personu, kur m uzticēta Pašvald bas p rvalde, atbild ba par konsolidēto finanšu p rskatu
Vad ba ir atbild ga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā
ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārt ba” un par tādu
iekšējo kontroli, kādu vad ba uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu,
kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izrais tas būtiskas neatbilst bas.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vad bas pienākums ir izvērtēt Pašvald bas spēju turpināt darb bu, pēc
nepieciešam bas sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saist ti ar Pašvald bas spēju turpināt darb bu un darb bas
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvald bas pievienošana citai pašvald bai vai sadal šana.
Personas, kurām uzticēta Pašvald bas pārvalde, ir atbild gas par Pašvald bas konsolidēto finanšu pārskata
sagatavošanas pārraudz bu.
Revidenta atbild ba par konsolidēto finanšu p rskata rev ziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliec bu par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai
krāpšanas izrais tas būtiskas neatbilst bas, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliec ba
ir augsta l meņa pārliec ba, bet tā negarantē, ka rev zijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska
neatbilst ba, ja tāda pastāv. Neatbilst bas var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām,
ja var pamatoti uzskat t, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji
pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot rev ziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā rev zijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam
profesionālo skepsi. Mēs ar :
• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ
radušās būtiskas neatbilst bas, izstrādājam un veicam rev zijas procedūras šo risku mazināšanai, kā ar iegūstam
rev zijas pierād jumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas
būtiskas krāpšanas rad tas neatbilst bas, ir augstāks par kļūdu izrais tu neatbilst bu risku, jo krāpšana var ietvert
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrād tu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai
iekšējās kontroles pārkāpumus;
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska rev zijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas rev zijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvald bas iekšējās kontroles efektivitāti;
• izvērtējam pielietoto grāmatved bas uzskaites politiku piemērot bu un grāmatved bas aplēšu un attiec gās
vad bas uzrād tās informācijas pamatot bu;
• izdarām secinājumu par vad bas piemērotā darb bas turpināšanas principa atbilst bu un, pamatojoties uz
iegūtajiem rev zijas pierād jumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteikt ba attiec bā uz notikumiem vai apstākļiem,
kas var rad t noz m gas šaubas par Pašvald bas spēju turpināt darb bu. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteikt ba pastāv,
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzman ba uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem.
Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu
secinājumi ir pamatoti ar rev zijas pierād jumiem, kas iegūti l dz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvald ba savu darb bu var pārtraukt;
• izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto
informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos dar jumus un notikumus;
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus rev zijas pierād jumus par Pašvald bas konsolidācijā iesaist to iestāžu
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbild gi par Pašvald bas
rev zijas vad bu, pārraudz bu un veikšanu. Mēs paliekam piln bā atbild gi par mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Pašvald bas pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto rev zijas apjomu
un laiku, kā ar par svar giem rev zijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus
mēs identificējam rev zijas laikā.
Sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu
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