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Ievads
Naujenes pagasta attīstības programma 2004.-2015.gadam ir izstrādāta ar mērķi
radīt pamatu pašvaldības teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, investīciju piesaistei,
iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un dzīves apstākļu uzlabojumiem.
2003. gada 29. decembrī ar Naujenes pagasta padomes lēmumu bija
apstiprināti Naujenes pagasta attīstības programma līdz 2011. gadam un Naujenes
pagasta teritorijas plānojums 2004.-2015. gadam.
Sakarā ar ļoti lielu iedzīvotāju aktivitāti par zemes vienību izmantošanas mērķa
maiņu, ar 2005.gada 29.decembri uzsākti grozījumi Naujenes pagasta teritorijas
plānojumā 2004. - 2015. gadam. 2006. gada 29. martā tika izveidota darba grupa
grozījumu veikšanai Naujenes pagasta attīstības programmā līdz 2011. gadam, ar
sekojošiem grozījumu izstrādes uzdevumiem:
- pilnveidot sadaļu „Esošās situācijas analīze”;
- pilnveidot sadaļu „SVID analīze”;
- precizēt programmas rīcības plānus;
- papildināt ar sadaļām: ciemu klasifikācija un attīstības iespējas, vides aizsardzība un
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāte.
Naujenes pagasta attīstības programmas grozījumu izstrāde balstījusies uz
2002. gadā pieņemto Teritorijas attīstības plānošanas likumu, ievērojot Noteikumus
par teritoriju plānojumiem, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007-2013.g., Latgales
attīstības plānu LE 9702.01.05/0001.
Attīstības programmas grozījumu izstrādē bija iesaistīti pašvaldības iedzīvotāji,
jo viņu līdzdalība ir neatņemama plānošanas sastāvdaļa, pēc iespējas pilnīgāk
informējot un iesaistot plānošanas procesā. Pašvaldības ēkās bija izvietota
informācija par pagasta teritorijas plānojuma un attīstības programmas grozījumu
izstrādes uzsākšanu, ar uzaicinājumu piedalīties semināru darbā. Sabiedriskās
apspriešanas laikā vērojama liela aktivitāte iedzīvotāju vidū. Sabiedriskās
apspriešanas laikā saņemti vairāk nekā 80 iedzīvotāju priekšlikumi ar mērķi mainīt
zemes vienības izmantošanas mērķi, vairākums no tiem – mainīt mērķi uz
komercdarbības objektu apbūvi un savrupmāju būvniecību. 2007. gada maijā bija
izstrādāta un izplatīta iedzīvotāju aptauja – anketēšana, un noskaidrots iedzīvotāju
viedoklis. Jaunas idejas un priekšlikumi ir ņemti vērā izstrādājot Naujenes pagasta
attīstības programmas un teritorijas plānojuma grozījumus.
Naujenes pagasta attīstības programma satur pagasta ekonomiskās un sociālās
situācijas analīzi, vietējo resursu novērtējumu, teritorijas attīstības iespēju izvērtējumu,
nosaka attīstības mērķus, prioritātes un rīcības programmu šo mērķu sasniegšanai. Tā ir
pamats nozaru attīstības projektu izstrādāšanai, ikgadējo budžeta rīcības plānu teritorijas
labiekārtošanas, iestāžu attīstības un materiālās bāzes pilnveidošanas sastādīšanai,
investīciju piesaistei investoriem Latvijā un ārvalstīs. Naujenes pagasta attīstības
programma 2004.-2015. gadam ir darba dokuments pašvaldībai ikdienas darbā.
Katrai Naujenes pagasta iestādei un atsevišķām nozarēm ir izstrādāta sava
attīstības programma, saskaņā ar kuru notiek iestādes un nozares attīstība. Šobrīd ir
izstrādātas sekojošas attīstības programmas:
1. Naujenes pagasta teritorijas labiekārtošanas programma 7 gadiem (2003.-2010.g.)
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2. Naujenes pagasta autoceļu, ielu tīklu un ielu apgaismojuma saglabāšanas un
attīstības programmu 2007.-2015.gadam.
3. Naujenes pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas veicināšanas
pašvaldības atbalsta programma 2008. – 2016. gadam.
4. Naujenes pagasta tūrisma perspektīvās attīstības programma 1999.-2012.gadam.
5. Naujenes pagasta nodarbinātības plāns 2007.-2015.gadam.
IZGLĪTĪBA
6. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” attīstības plāns 2008.-2015. g.
7. Naujenes mūzikas skolas attīstības koncepcija 2004.-2010.gadam.
8. Naujenes pamatskolas attīstības plāns 2007.-2012.gadam.
9. Lāču pamatskolas attīstības programma 2008.-2015.gadam.
SPORTS
10. Naujenes pagasta sporta attīstības programma 2007.-2015.gadam.
KULTŪRA
11. Naujenes Novadpētniecības muzeja attīstības koncepcija 2007.-2015.gadam.
12. Naujenes pagasta Naujenes kultūras centra attīstības programma 2008.2015.gadam.
13. Naujenes tautas bibliotēkas attīstības koncepcija 2006.-2011.gadiem.
14. Informatīvā biļetena „Naujenes Vēstis” redakcijas attīstības koncepcija 2003.2010.gadam.
SOCIĀLĀ JOMA
15. Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības
programma 2007.-2015.gadam.
Naujenes pagasta attīstības programma 2004.-2015. gadam ir atklāts dokuments,
kas pieejams visiem pagasta iedzīvotājiem, interesentiem un kuram ir veikta sabiedriskā
apspriešana. Programma izstrādāta saskaņā ar vides ilgtspējīgas saglabāšanas
principiem un vides aizsardzības prasībām. Nepieciešamības gadījumā programma tiks
pārskatīta un papildināta, ievērojot attīstības indikatoru izmaiņas.
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Jēdzienu skaidrojums
Attīstība
Sabiedrībai labvēlīgas dabas vides, kultūrvides, sociālās vides un saimnieciskās
darbības virzības process.
Attīstības plānošana
Process, kas ietver situācijas apzināšanu, mērķtiecīgus pētījumus, prognozes,
vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, iesaistot sabiedrību, valsts un pašvaldību institūcijas,
un vērsts uz attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma izstrādāšanu, pieņemšanu
vai pārskatīšanu.
Attīstības stratēģija
Saskaņotu prioritāšu, mērķu un rīcības programmu kopums. Attīstības stratēģija
balstās uz pašreizējās situācijas un valdošo tendenču analīzi. Tā ir vērsta uz vēlamās
situācijas sasniegšanu ekonomiskās, sociālās, kultūras, vides u.c. jomās.
Vīzija
Vēlamā un iespējamā nākotnē sasniedzamā situācija, tēls.
Projekts
Konkrētā laikā un telpā, ar noteiktiem resursiem un budžetu, uz mērķi un konkrētu
rezultātu vērsti priekšlikumi, rīcība un pasākumi.
Ilgtspējīga (līdzsvarota) attīstība
Ilgstoša ekonomiskā un sociālā attīstība, nekaitējot videi un dabas resursiem, no
kuriem atkarīga cilvēku darbība un nākotnes attīstība.
Infrastruktūra
Dažādu objektu kopums, kas nodrošina ražojošās un neražojošās sfēras attīstību
ilgākam laika periodam.
Teritorijas attīstības plāns
Dokumentu kopums, kas sastāv no teritorijas attīstības programmas un teritorijas
plānojuma un kas, ievērojot teritorijas attīstības principus un priekšnoteikumus,
teritorijas un tautsaimniecības nozaru attīstības analīzes rezultātus un prognozes,
nosaka teritorijas vispusīgas un ilgtspējīgas attīstības mērķus un to sasniegšanas
stratēģiju.
Teritorijas attīstības programma
Noteiktai teritorijai uz noteiktu laika periodu izstrādāts dokumentu kopums, kurā
noteikti teritorijas attīstības mērķi, prioritātes un uzdevumi, to izpildes līdzekļi un
secība.
Teritorijas plānojums
Dokuments, kurā rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā, plānotā un
atļautā izmantošana (apbūve, infrastruktūra, labiekārtojums) un šīs izmantošanas
ierobežojumi.
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I daļa Esošās situācijas analīze
1. Naujenes pagasta ģeogrāfiskais raksturojums un vēsturiskā
attīstība
1.1. Ģeogrāfiskais raksturojums
Naujenes pagasts atrodas Austrumlatvijas vidienē, Latgales dienvidaustrumu
daļā. Tā teritorija aizņem 129 km2, kas ir aptuveni 5% no Daugavpils rajona
teritorijas. Pagasts robežojas ar Daugavpils pilsētu – 11.3 km; Daugavpils rajona
pagastiem: Līksnas – 1.8 km, Maļinovas – 15.0 km, Biķernieku – 13.3 km,
Vecsalienas – 11 km, Tabores – 15.8 km; un Krāslavas rajona pagastiem: Izvaltas –
2.5 km un Ūdrīšu – 2.8 km. Attālums līdz Rīgai ir 260 km, līdz Daugavpils pilsētai –
20 km.
Pagasta ģeopolitisko novietojumu raksturo Latvijas austrumu robežas tuvums.
Līdz Baltkrievijas robežai uz Verhņedvinsku ir 68 km (Patarnieki) un uz Braslavu
54 km (Silene), līdz Lietuvas robežai 43 km (Medumi) un teritorijā vēsturiski
izveidojusies kultūru etniskā dažādība.
Naujenes pagasta sociāli ekonomisko attīstību nosaka ģeogrāfiski izdevīga
atrašanās vieta – pagastu administratīvo teritoriju šķērso nozīmīgas autotransporta
maģistrāles un dzelzceļa maģistrāles:
- autoceļš A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne - Daugavpils –
Lietuvas robeža (Sanktpēterburga) 8.53 km;
- autoceļš A6 Rīga - Daugavpils – Krāslava (Vitebska) 20,22 km
- dzelzceļa līnijas Rīga - Daugavpils - Voroneža.
Naujenes pagasta teritorijā atrodas starptautiskā reģionālā lidosta
„Daugavpils”, kurai ir liela nozīme teritorijas attīstībā. 2008. gadā ir izstrādāts un
Naujenes pagasta padome ir apstiprinājusi nekustamā īpašuma „Lociki”
detālplānojumu, ar mērķi radīt priekšnosacījumus lidostas un ar to saistīto objektu
pakāpeniskai projektēšanai un būvniecībai. Līdz 2013. gadam plānots attīstīt šo
teritoriju, lai izveidotu vispārējās aviācijas lidlauku un starptautisko reģionālo lidostu,
kā arī pēc 2013. gada teritorijas paplašināšanu, sakarā ar satiksmes kapacitātes
palielināšanos.
Pagasta teritorijas dienvidu daļā atrodas aizsargājamais ainavu apvidus
“Augšdaugava”, kurā iekļaujas daļa dabas parka ”Daugavas loki”, kas ir aizsargājama
dabas un kultūrvēsturiska teritorija Latvijā, bagāta ar savu floras un faunas
daudzveidību, un ir unikāls dabas veidojums.
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1.2. Pašvaldības vēsturiskā attīstība
Vēstures avotos Naujene pirmo reizi minēta 1259. gadā kā Novene. Šeit,
Daugavas krastos, atradās vairākas seno latgaļu apmetnes. Par to liecina trīs senie
pilskalni. Vācu krustnešu iebrukuma laikā, latgaļu pilis tika nopostītas, un vienā no
pilskalniem 1275. gadā uzcelta Livonijas ordeņa pils – Dinaburga. Daugavas senlejā,
stāvu gravu un upes ieskauts, paceļas Dinaburgas pilskalns.
Sākot ar 13. gs. Naujene, Krievijā pazīstama kā Nevjene (Nevgin), bija
lietuviešu, krustnešu un Polockas kņaza karapulku nežēlīgo cīņu vieta. Augstais,
stāvais krasts upes līkumā pēc seno karavadoņu domām bija lieliska stratēģiska vieta
ūdens ceļa novērošanai, pa kuru ritēja tirdzniecība ar Polocku, Rīgu un Gotlandi. Šajā
vietā veidojās viens no stiprākajiem austrumlatgales administratīvajiem centriem.
1275. gadā Livonijas ordeņa maģistrs Ernests fon Rāceburgs lika pamatus
Dinaburgas pilij – cietoksnim Daugavas krastā, kura stratēģiskais mērķis bija sargāt
Austrumu robežu no iebrucējiem un kalpot par vācu atbalsta centru Latgalē. Blakus
Dinaburgas pilij Daugavas krastā atradās arī latgaļu senpilsētiņa. Netālu no
Dinaburgas pils atradās arī citas apdzīvotas vietas - uz šo pašu laika posmu ir
attiecināma arī Slutišķu viduslaiku apmetne un kapsēta, kura atrodas Daugavas
labajā krastā. Bruņinieku dibināta vecā Dinaburga daudzo aplenkumu un postījumu
rezultātā zaudēja savu iepriekšējo nozīmi un 1582. gadā Stefans Batorijs to pārcēla uz
vietu, kur atrodas mūsdienu Daugavpils.
17. gs. beigās, nežēlīgās Krievijas valdības reliģiskās politikas rezultātā,
Naujenes pagastā sāka apmesties vecticībnieki. Ienākot izpostītos un pamestos
ciemos, vecticībnieki patstāvīgi sāka atjaunot sagrautās, pēc kara un bada laikiem
izpostītās saimniecības ēkas un mājas.
18. gs - 19. gs atrodoties Krievijas impērijas Vitebskas guberņas Dinaburgas
stārastijas sastāvā, turpinās Naujenes pagasta teritorijas kultūrvēsturiskā attīstība.
1782. gadā Juzefovā no jauna uzcelta koka baznīca, kas bija veltīta Pētera un Pāvila
godam (pēc skaita tā bija jau otrā).
Sākot ar 19. gs. otro ceturksni Dinaburgas apriņķa ekonomiskā attīstība iegūst
intensīvu raksturu - muižnieki arvien vairāk piemēro savas muižas tirgus prasībām,
palielinās amatnieku skaits, kas ražo tirgum. Vietējie iedzīvotāji iesaistījās dzelzceļa
būvdarbos. Pieauga pieprasījums pēc vietējiem būvmateriāliem un lauksaimnieciskās
produkcijas.
20. gs. sākums iezīmējas ar krāšņu sadzīves ēku celtniecību - ap 1910. gadu
Kalnu muižā tika uzcelta pils. Tā bija paliela trīsstāvu ēka ar trīs aiļu asu rozalītu
centrā, segta ar lēzenu četrslīpju jumtu. Plāna konfigurācija – taisnstūris. Apjoma
telpiskā kompozīcija ēkai bija vienkārša, taču ar bagātīgu fasāžu arhitektoniski
dekoratīvo ietērpu. Kalnu muižas pils bija eklektisma stila piemineklis. Tās formālā
stilistika atbalsoja vēlīnā baroka un agrīnā klasicisma paraugus Latvijā.
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Latvijas brīvvalsts periods iezīmējās ar aktīvu celtniecību – tiek uzceltas
2 baznīcas: blakus Juzefovas koka baznīcai prāvesta Izidora Broka laikā (1934.—
1936.) sāka celt Juzefovas mūra baznīcu. 1934. gadā sākās celtniecības darbu
sagatavošana – izstrādāts makets un plāns baznīcas celtniecībai. 1940. gadā Latvijas
Republiku okupēja padomju karaspēks līdz ar to celtniecība tika pārtraukta līdz
1956.gadam.
Šajā pat laikā - 1933. – 1938. gadā pēc priestera V. Kozlovska izstrādātā plāna,
celta Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes baznīca par draudzes un arhibīskapa
līdzekļiem, kā arī pagasta padomes ēka.
Padomju laikā tiek uzsākti grandiozi būvdarbi: tiek celti lieli ciemi – Krauja,
Lociki, Naujene u.c. Sākoties “kolhozu laikiem” daudzās vietās blakus vecajām
mājām, kuras pārsvarā bija uzbūvētas “uz diviem galiem”, tika būvētas jaunas mājas,
bet vecās ēkas pakāpeniski tika nojauktas. 1980. – to gadu sākumā norit Daugavas
HES celtniecības sagatavošanās darbi. Padomju laikos Naujenes pagasta teritorijā
bija 20 kolhozi, kurus vēlāk apvienojot, tika izveidots sovhozs “Naujene”. Tika
uzcelti arī dažāda veida militāri objekti: 21. un 24. gorodoks – slēgta tipa militāri
objekti, kā arī Lociku lidlauks un lidosta. Padomju varas vajadzībām tika piemērotas
jau esošās ēkas – Juzefovas baznīca, kurā tika ierīkots klubs un bibliotēka, Juzefovas
parks, kurā ierīkoja lopu aplokus.
Sākoties 3. atmodai īpaša uzmanība tika pievērsta Naujenes pagasta
kultūrvēsturiskajai attīstībai, lai saglabātu unikālu dabas teritoriju - Daugavas
augšteces senleju ar visām ainavas īpatnībām, vērtīgiem dabas kompleksiem, kā arī
likvidētu Daugavpils HES celtniecības gaitā dabai nodarītos postījumus, Latvijas
PSR MP ar 1990. gada 8. februāra lēmumu Nr. 25 izveidoja Augšdaugavas
aizsargājamo ainavu apvidu un tā teritorijā dabas parku “Daugavas loki”, kas aizņem
2-5 km platu līdz 50 m dziļu varenu ieleju no Kraujas līdz Krāslavai.
Šodien Naujenes pagastā ir zināmi vairāk nekā 12 arheoloģijas pieminekļi,
starp kuriem, kā pats nozīmīgākais, minams Vecpils pilskalns ar Dinaburgas
pilsdrupām. Juzefovas parkā var apskatīt 17 eksotu koku un krūmu sugas. “Daugavas
loki” – tā nosaukts parks, ko veido apaugušie Daugavas krasti, kur Slutišķu sādžā,
Putānu strauta lejtecē izveidota Markovas izziņas taka.
Mūsdienās tas ir - 2000. gada un 2008. gada Latgales novada sakoptākais
pagasts. Naujenes pagastam ir savs karogs, ģerbonis un devīze: Naujenes pagastsmūsu lepnums. Naujenes pagasts ir administratīva teritorija, kura spēj ekonomiski
attīstīties un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.
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2. Naujenes pagasta apdzīvojums un iedzīvotāji
2.1. Apdzīvojuma struktūra un ciemu robežas
Apdzīvotā vieta ir ilgstoša, pastāvīga vai sezonāla cilvēku apmetne, kur
izveidoti dzīvošanai nepieciešamie materiālie priekšnoteikumi (ir mājokļi un
komunikācijas).
Līdz 1989. gadam tagadējā Naujenes pagasta teritorijas administratīvi
teritoriālā dalījuma pamatvienība bija Vecpils ciema padome, kur iedzīvotāji
lielākoties tika reģistrēti sādžā, nevis atsevišķā viensētā kā citur Latvijā.
1990. gada 16. augustā Vecpils ciema padome pieņēma lēmumu par
nosaukuma pārdēvēšanu no Vecpils ciema padomes uz Naujenes pagasta padomi.
Pamatojoties uz 1991. gada 6.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas
administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” un
saskaņā 2006. gada grozījumiem šajā likumā, ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku
apdzīvotās vietas (sādžas), kurās vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta
apbūve un ir pastāvīgie iedzīvotāji.
„Latviešu konversācijas vārdnīca” definējumā - ciems raksturots ne tikai kā
apbūves tips, bet arī kā noteikts teritoriālas pārvaldes un struktūras elements. Šāda
ciema izpratne līdz pat mūsu dienām lielā mērā saglabājusies Latgalē un arī Naujenes
pagastā, kur katrai sādžai ir noteiktas robežas, kas sakrīt ar šai sādžai piederošo
zemju ārējo robežu, neatkarīgi no tā, vai sādžā ir saglabājusies kompakta apbūve.
Naujenes pagastā šādā veidā ir sadalīta visa teritorija.
Saskaņā ar Daugavpils rajona teritorijas plānojumu Naujenes pagasta lielākie
ciemi (Krauja, Vecstropi, Lociki) ir definēti pie vietējas nozīmes centriem, bet
Naujenes ciems - kā novada nozīmes centrs.
2003. gada 29. decembrī Naujenes pagasta padome apstiprināja Naujenes
pagasta teritorijas plānojumu 2003.-2015. gadam, kur noteiktas 57 ciemu teritorijas,
kuras ir vēsturiski radušās, tajās ir koncentrēta apbūve un dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji.
Naujenes pagasta teritoriju var sadalīt piepilsētas teritorijā 4 lielajos ciemos:
Naujenes, Kraujas, Vecstropu, Lociku ciemi, kur dzīvo 4698 jeb 78 % iedzīvotāju
55 daudzdzīvokļu ēkās un individuālajās mājās. Piepilsētas teritorija aizņem 14,6%
no pašvaldības teritorijas, kur ir attīstīta visa nepieciešamā infrastruktūra dzīvošanai:
satiksmes, sakaru un tehniskā infrastruktūra. Šajos ciemos iedzīvotāji tiek nodrošināti
ar centralizētajiem komunālajiem pakalpojumiem (siltumapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas).
Pārējie 53 ciemi aizņem 85,4% teritorijas un tajos dzīvo 1322 iedzīvotāji, jeb,
22%. Šo ciemu iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir lauksaimniecība un
lauksaimnieciskās produkcijas mājražošana. Naujenes pagastā pamatā nav
augstvērtīgu lauksaimniecības zemju, tomēr nelielas zemju platības - 339 ha ir
iekļautas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas sastāvā. Pamatojoties uz
Naujenes pagasta zemju auglības novērtējumu, iedzīvotāju lauksaimnieciskā darbība
var tikt virzīta uz lauksaimnieciskās produkcijas mājražošanu, piena un gaļas
lopkopību, dārzeņkopību, augļkopību, biškopību, netradicionālo lauksaimniecību.
Naujenes pagasta teritorijā atrodas daļa dabas parka „Daugavas loki” 3094 ha platībā,
kas sekmē lauku tūrisma attīstību šajā teritorijā.
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1. tabula

Naujenes pagasta ciemu klasifikācija un to attīstības iespējas

(klasifikācija pēc Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras grāmatas „Latvijas ciemi”)
Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

LIELCIEMS
1. Vecstropi (vietējās nozīmes centrs)∗

 Vecstropu ciems
izvietots gar valsts
1.šķiras
autoceļiem
A13
DaugavpilsRēzekneSanktpēterburga un
P65 Stropi- Krauja,
kas vienlaicīgi kalpo
kā
ciema
ielas18.Novembra (A13)
un Krāslavas iela
(P65).
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina
SIA
„Daugavpils autobusu
parks”
un
SIA
„Miks”.
 Sakaru sistēma:

Deklarēto iedzīvotāju skaits 1844, iedzīvotāju blīvums 1289 cilv/km2, ģimeņu skaits 785
Zemes kopējā platība 142,7804 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 70
Ciema robežas: Stropi, Krauja, Daugavpils pilsēta
 Ciemā
ir
11  Centrālās siltumapgādes  Pašvaldības iestādes:  Būvniecības
daudzdzīvokļu ēkas, (kā kurināmo izmanto Sociālo pakalpojumu un uzņēmumi: SIA „LCB”,
t.sk.: 8 piecstāvu, 2 dabasgāzi), ūdensapgādes sociālas palīdzības centrs, MSIA „Būvtranss”, SIA
MSIA
četrstāvu, 1 trīsstāvu;
un kanalizācijas sistēmas, sporta
zāle, „DSCO”,
 53
individuālās kuru darbību nodrošina daudzfunkcionāls
sporta „Daugavpils ceļinieks”;
dzīvojamās mājas;
SIA
„Naujenes laukums un tenisa korts,  kravu pārvadājumu un
 8
daudzdzīvokļu pakalpojumu serviss”;
Naujenes tautas bibliotēkas autotransporta
ēkas apsaimnieko SIA  dabasgāzes vads, kas apkalpošanas punkts;
pakalpojumi: SIA „Dilar
„Naujenes
pievienots
Daugavpils  Valsts
iestādes: Trans”, SIA „CN Motors”;
pakalpojumu serviss”; pilsētas
dabasgāzes Daugavpils pilsētas un  metālapstrādeSIA
3
daudzdzīvokļu vadam;
rajona policijas pārvaldes „LIA D”;
ēkas (18. Novembra  Sanitāro
tīrību Kārtības policijas biroja  biodegvielas ražošanaielā 387, 420 un 422) nodrošina SIA „Naujenes Prevencijas nodaļas Stropu SIA „Bio Tech”;
apsaimnieko
un pakalpojumu serviss”;
policijas iecirknis;
 tirdzniecība:
SIA
pārvalda
Dzīvokļu  Sadzīves
atkritumu  S.Strodes ģimenes ārsta „Tirdzniecības
nams
īpašnieku kooperatīvā apsaimniekošanu
„Kurši””, SIA „H.G.
privātprakse
sabiedrība „Mežmala”; nodrošina
SIA
„SA
Textil
Handel”,
SIA
 Ciemā, 18.Novembra Serviss”
„Lauks
AR”,
SIA
ielā
402,
atrodas
„Dubna”, SIA „Sākotne

∗ Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.g.g

 Daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana
 Ielu rekonstrukcija
un ielu apgaismojuma
tīklu renovācija
 Daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku zaļās
zonas labiekārtošana
un bērnu laukumu
ierīkošana
 Privātā transporta
autostāvvietas
izveidošana
 Individuālo
māju
apbūve
 tirdzniecības centra
izveidošana

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
pasta
pakalpojumi
VAS „Latvijas Pasts”
pasta nodaļa;
telefonu un interneta
sakarus:
SIA
„Lattelekom”, , SIA
„Telecentrs”,
SIA
„LatNet”,
SIA
„Netgroup”;
mobilo
telefonu
operatori:
LMT,
Tele2, Bite;
kabeļtelevīziju
nodrošina ATS „KTV
Univers”

 Lociku
ciems
izvietots pie valsts
1.šķiras autoceļa A13
Daugavpils-RēzekneSanktpēterburga;
 Ciemā ir 3 ielasVienības, Muzeja un

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana
privātīpašumā esošā
daudzdzīvokļu
ēka
nepabeigtas
būvniecības stadijā.

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

komercija”,
SIA
„Domos”, SIA „Impleks”,
SIA „Mēness aptieka”;
 kafejnīcas:
SIA
„Moonlight”
un
SIA
„H.G. Textil Handel”;
 ģeoloģijas
pakalpojumi- IK „Latgales
ģeologs” ;
 lauksaimniecības
produkcijas mājražošana

 Sociālās palīdzības
un
sociālo
pakalpojumu
centra
ēkas renovācija
 atveseļošanas
kompleksa ierīkošana
esošās sporta zāles
„Ceļinieks” telpās
 labiekārtotas
sabiedriskās
atpūtas
vietas ierīkošana
 ražošanas
un
darījumu
apbūves
teritorijas
 kogenerācijas
uzņēmumu
izveidošana

2. Lociki (vietējās nozīmes centrs)∗
Deklarēto iedzīvotāju skaits 1376, iedzīvotāju blīvums 199 cilv/km2, ģimeņu skaits 570
Zemes kopējā platība 692,09163 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 97
Ciema robežas: Krīvāni, Gribusti, Dūdeļi, Teivāni, Vasarnīcas, Stropica, Kašatniki
 Ciemā
ir
12  Centrālās siltumapgādes  Pašvaldības iestādes: 
Mēbeļu
ražošana:  Daudzdzīvokļu
daudzdzīvokļu ēkas, (kā kurināmo izmanto Lāču pamatskola, Naujenes SIA „Dekorts M”;
dzīvojamo
ēku
t.sk.: 10 piecstāvu, 2 akmeņogles),ūdensapgāde kultūras centrs, Naujenes 
tirdzniecība:
SIA energoefektivitātes
vienstāvu;
un kanalizācijas sistēmas, tautas bibliotēkas Lociku „Antaris”, SIA „Stails”, paaugstināšana
 43 individuālās
kuru darbību nodrošina filiāle,
Sociālo SIA „Adžio”;
 Ielu rekonstrukcija
mājas;
SIA
„Naujenes pakalpojumu un sociālās 
gaisa
transporta un
ielu
 daudzdzīvokļu ēkas
pakalpojumu serviss”;;
palīdzības centra Lociku pakalpojumi
SIA apgaismojuma tīklu

∗ Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.g.g
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
Lidostas iela;
 Ciema teritorijā
atrodas starptautiskāreģionālā
lidosta
„Daugavpils”;
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina
SIA
„Daugavpils autobusu
parks”
un
SIA
„Miks”;
 Sakaru sistēma:
Pasta
pakalpojumi
VAS „Latvijas Pasts”
pasta nodaļa;
telefonu un interneta
sakarus:
SIA
„Lattelekom”,
SIA
„Telecentrs”,
SIA
„LatNet”,
SIA
„Netgroup”;
mobilo
telefonu
operatori:
LMT,
Tele2, Bite;
kabeļtelevīziju
nodrošina ATS „KTV
Univers”

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana
apsaimnieko SIA
„Naujenes
pakalpojumu serviss”
 Ciemā atrodas
privātīpašumā esošā
daudzdzīvokļu ēka
nepabeigtas
būvniecības stadijā

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

 Sanitāro
tīrību
nodrošina SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”;
 Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
nodrošina
SIA
„SA
Serviss”

filiāle;

Valsts
iestādes:
Daugavpils pilsētas un
rajona policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas Stropu
policijas
iecirkņa
pakalpojumu
sniegšanas
vieta;

I.Ņesterova ģimenes
ārsta prakse

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

„Daugavpils lidosta”, SIA renovācija.
„Latgales avio”;
 sporta
kompleksa

galešu
ražošana- būvniecība pie Lāču
SIA „Kora”
pamatskolas

ceļu būve-SIA SAU  tirdzniecības

z/s „Lācīši”
uzņēmumu,

lauksaimniecības
kafejnīcu, viesnīcu,
produkcijas mājražošana
aptiekas izveidošana
 sabiedriskās atpūtas
vietas ”Bērzu birzs”
labiekārtošana, bērnu
rotaļu
laukumu
ierīkošana
 Privātā
transporta
autostāvvietas
izveidošana
 starptautiskās
reģionālās
lidostas
„Daugavpils”
izveidošana
 Gāzes
vada
būvniecība Locikos
 Paplašināt
kapsētu
zemes platību un
kapličas būvniecība
 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

3. Krauja (vietējās nozīmes centrs)∗
Deklarēto iedzīvotāju skaits 1078, iedzīvotāju blīvums 118cilv/km2, ģimeņu skaits 434
Zemes kopējā platība 906,44568 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 117
Ciema robežas: Vasarnīcas, Vecstropi, Stropi, Teivāni, Daugavpils pilsēta, Valsts priežu mežs, Daugava
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Hoftenbergas parks (privātīpašums), Hoftenbergas muižas fragments. Ciema daļa atrodas aizsargājamo ainavu apvidu
„Augšdaugava” teritorijā.

Ciemā
ir
10

Centrālās
siltumapgādes
 Daudzdzīvokļu
 Pašvaldības iestādes:  Būvniecības
 Kraujas
ciems
(kā kurināmo izmanto Naujenes
pirmskolas uzņēmums- SIA „Meliors
dzīvojamo
ēku
izvietots gar valsts daudzdzīvokļu ēkas,
iestāde, Krauja”;
energoefektivitātes
1.šķiras autoceļu A6 t.sk.; 3 piecstāvu, 6 trīs šķeldu), ūdensapgādes un izglītības
stāvu, 1 divstāvu;
kanalizācijas
sistēmas, Naujenes tautas bibliotēka,  Kokapstrāde - SIA
paaugstināšana
Rīga-Daugavpilspagasta „AVA S”;
kuru darbību nodrošina Naujenes
Vitebska,
kas  84 individuālās
SIA
„Naujenes jaunatnes iniciatīvas un  komunālie
vienlaicīgi kalpo kā mājas;
 ciema
ielu
sporta centrs, Naujenes pakalpojumi-SIA
 daudzdzīvokļu ēkas pakalpojumu serviss”;;
Daugavas iela;
rekonstrukcija
un
 Sanitāro
tīrību mūzikas skola, Sociālo „Naujenes pakalpojumu
 Ciemā atrodas 8 apsaimnieko SIA
ielu apgaismojuma
ielas:
Daugavas, „Naujenes pakalpojumu nodrošina SIA „Naujenes pakalpojumu un sociālās serviss”;
tīklu renovācija
palīdzības
centra
filiāle
serviss”.
pakalpojumu
serviss”;

tirdzniecība:
SIA
Dārza, Meža, Parka,
 gājēju
celiņa,
 Sadzīves
atkritumu
„Favorīts pārtikas grupa”,
Pļavas,
Strādnieku,
veloceliņa
apsaimniekošanu
 Valsts
iestādes: SIA „Antaris”
Ziedu un Alejas ielas;
būvniecība un ielu
nodrošina
SIA
„SA Naujenes bērnu nams,  lauksaimniecības
 Pasažieru
apgaismojuma
Serviss”
Lauksaimniecības atbalsta produkcijas mājražošana
pārvadājumus
uzstādīšana
Valsts
dienests,
Nodarbinātības
nodrošina
SIA
autoceļa P 65 posmā
valsts
dienesta
„Daugavpils autobusu
„Stropi-Krauja”
pakalpojumu
sniegšanas
parks”
un
SIA
 Individuālo
māju
vieta;
„Miks”;
apbūve
 I.Čivkules
ģimenes
 Sakaru
sistēmu
 Pirmsskolas
ārstes prakse;
nodrošina
VAS
izglītības
iestādes

Daugavpils
pilsētas
un
„Latvijas Pasts” pasta
ēkas rekonstrukcija
rajona policijas pārvaldes
nodaļa;
un ēkas piebūves
Kārtības policijas biroja
telefonu un interneta
celtniecība
∗ Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.g.g
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Satiksmes, sakaru
Dzīvojamais fonds, tā
infrastruktūra un
pārvaldīšana un
pakalpojumi
apsaimniekošana
sakarus:
SIA
„Lattelekom”, , SIA
„Telecentrs”,
SIA
„LatNet”,
SIA
„Netgroup”;
mobilo
telefonu
operatori:
LMT,
Tele2, Bite;
kabeļtelevīziju
nodrošina ATS „KTV
Univers”

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi
Prevencijas nodaļas Stropu
policijas
iecirkņa
pakalpojumu
sniegšanas
vieta

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
 Naujenes
tautas
bibliotēkas
ēkas
Daugavas
31A
rekonstrukcija
 Jaunatnes iniciatīvas
un sporta centra ēkas
rekonstrukcija
Daugavas ielā 34
 daudzfunkcionāla
sporta
laukuma
ierīkošana
 laivu
piestātnes
ierīkošana Daugavas
krastā
 Daugavas
krasta
nostiprināšana

4. Naujene (novada nozīmes centrs)∗

Deklarēto iedzīvotāju skaits 400, iedzīvotāju blīvums 281cilv/km2, ģimeņu skaits 111
Zemes kopējā platība 142,1185 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 73
Ciema robežas: Cirši, Pritikina, Dunski, Juzefova, Gribusti, Zastenki
Jaunās, paplašinātās Naujenes ciema robežas noteiktas ar Naujenes teritorijas plānojuma 2004.-2015. gadam grozījumiem.
ir
8  Centrālās siltumapgādes  Pašvaldības iestādes:
 Atrodas 2 tirdzniecības  Daudzdzīvokļu
 Naujenes ciems  Ciemā
uzņēmumi: SIA „Antaris”, dzīvojamo
ēku
izvietots gar valsts 2 daudzdzīvokļu ēkas, (kā kurināmo izmanto
energoefektivitātes
šķiras
autoceļiem t.sk.: 6 trīsstāvu, 2 dīzeļdegvielu),
Naujenes
pagasta SIA „Karsar”
ūdensapgādes
un pašvaldības
 z/s „Aizsili”
paaugstināšana
V686 Naujenes skola- divstāvu;
individuālās kanalizācijas
sistēmas, administrācijas
„Ādmīdiņš”  ciema
ielu
Maļinovka,
kas  27
ēkas,  SIA
kuru darbību nodrošina Naujenes
rekonstrukcija
un
vienlaicīgi kalpo kā mājas;
pamatskola, kafejnīca;
„Naujenes Naujenes
ielu apgaismojuma
Skolas iela un V637  daudzdzīvokļu ēkas SIA
bāriņtiesa,  lauksaimniecības
∗ Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.g.g
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
Izvalta-Naujenes
stacija-Krīvāni, kas
kalpo kā Stacijas iela;
 Ciemā ir 4 ielasDzelzceļa,
Skolas,
Vecpils un Stacijas
iela;
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina
SIA
„Daugavpils autobusu
parks”
un
SIA
„Miks”;
 Sakaru
sistēmu
nodrošina
VAS
„Latvijas Pasts” pasta
nodaļa;
telefonu un interneta
sakarus:
SIA
„Lattelekom”, , SIA
„Telecentrs”,
SIA
„LatNet”,
SIA
„Netgroup”;
mobilo
telefonu
operatori:
LMT,
Tele2, Bite;
kabeļtelevīziju
nodrošina ATS „KTV
Univers”

Dzīvojamais fonds, tā
Tehniskā infrastruktūra
pārvaldīšana un
un pakalpojumi
apsaimniekošana
apsaimnieko
SIA pakalpojumu serviss”;;
„Naujenes
 Sanitāro
tīrību
pakalpojumu serviss”. nodrošina SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”;
 Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
nodrošina
SIA
„SA
Serviss”

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Naujenes
produkcijas mājražošana
Novadpētniecības muzejs,
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centra
apkalpošanas
punkts,
Naujenes
tautas
bibliotēkas apkalpošanas
punkts


Valsts iestādes:

Daugavpils pilsētas un
rajona policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas Stropu
policijas
iecirkņa
pakalpojumu
sniegšanas
vieta

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
tīklu renovācija
 Individuālo
māju
apbūve
 Daugavpils novada
Naujenes
pagasta
pārvalde
 Gāzes
vada
ierīkošana
 Sabiedriskai
lietošanai
paredzētā
atpūtas
laukuma
izveidošana pie ēkas
Skolas ielā 15
 Naujenes
pamatskolas
sporta
laukuma un šautuves
rekonstrukcija
 Tūrisma
pakalpojumu attīstība
 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama
viensētas
apbūve
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

VIDĒJCIEMS
5. Stropi

 Stropu
ciems
izvietots pie valsts
1.šķiras autoceļa A13
Daugavpils-RēzekneSanktpēterburga;
 Ciemā ir 3 ielasOgu, Sila, Egļu iela;

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina
SIA
„Daugavpils autobusu
parks”
un
SIA
„Miks”;
 Sakaru sistēmu
nodrošina:
SIA
„Lattelekom”
 mobilo telefonu
operatori:
LMT,
Tele2, Bite

Deklarēto iedzīvotāju skaits 165, iedzīvotāju blīvums 35cilv/km2, ģimeņu skaits 61
Zemes kopējā platība 474,7934 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 185
Ciema robežas: Vasarnīcas, Stropica, Vecstropi, Krauja

Atrodas 51
 Graudu pārstrāde- A/S
Valsts iestādes:
individuālā māja
„Daugavpils
Valsts
mežniecības dzirnavnieks”
SIA
ugunsdzēsības
un  Kokapstrāde„Belwood”
glābšanas brigāde
 Dārzkopības sabiedrība
„Luksofors” ar mērķi –
dārza māju ēkas atpūtai un
brīvdienu pavadīšanai.
 lauksaimniecības
produkcijas mājražošana

 Individuālo māju
apbūve
ar
nepieciešamo
infrastruktūru: ceļu un
ielu
būvniecība,
siltumapgāde,
ūdensapgāde
un
kanalizācija,
gāzes
vada būvniecība;
 sabiedrisko
un
tirdzniecības objektu
attīstība.
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

MAZCIEMS
6. Teivāni


Sakari SIA
„Lattelekom”,
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

Pašvaldības
autoceļš „Teivānu
ceļš 29”, „TeivāniGribusti”

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils
autobusu parks” un
SIA „Miks”

Deklarēto iedzīvotāju skaits 84, iedzīvotāju blīvums 27cilv/km2, ģimeņu skaits 32
Zemes kopējā platība 302,7266 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 67
Ciema robežas: Vasarnīcas, Lociki, Dūdeļi, Viļuši, Krauja
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciema daļa atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
lauksaimniecības
 Lauksaimniecībā
23 individuālās mājas
produkcijas mājražošana
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 Tūrisma pakalpojumi
 Zivsaimniecības
attīstība

7. Pritikina

 Sakari SIA

Deklarēto iedzīvotāju skaits 76, iedzīvotāju blīvums 31cilv/km2, ģimeņu skaits 31
Zemes kopējā platība 242,8098 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 50
Ciema robežas: Ļesnije, Virvjali, M.Krīviņi, Dunski, Vecpils, Juzefova, Naujene, Cirši
5 dzīvojamās mājas (1
 SIA „Bartes”,
stāvs), 17 individuālās
 SIA „Pritikino”

 Lauksaimniecībā
izmantojamās
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Satiksmes, sakaru
Dzīvojamais fonds, tā
infrastruktūra un
pārvaldīšana un
pakalpojumi
apsaimniekošana
„Lattelekom”, mobilo mājas
telefonu operatori:
LMT, Tele2, Bite
 pašvaldības autoceļš
„Pritikinu ceļš 105”

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība


lauksaimniecības
produkcijas
mājražošana

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 Zivsaimniecības
attīstība

8. Viļuši

Deklarēto iedzīvotāju skaits 63, iedzīvotāju blīvums 25cilv/km2, ģimeņu skaits 30
Zemes kopējā platība 255,67 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 55
Ciema robežas: Teivāni, Dūdeļi, Gribusti, Juzefova
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Viļušu avots. Ciema daļa atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
23 individuālās mājas
 SIA „Brīvdienu māja  Lauksaimniecībā

Sakari SIA
„Pie draugiem””,
izmantojamās
„Lattelekom”, mobilo
 Biedrība „Sporta klubs teritorijas,
kur
telefonu operatori:
iespējama
viensētas
„Beibuks””;
LMT, Tele2, Bite,
apbūve
 z/s „Ābelītes”;

Pašvaldības

Tūrisma pakalpojumi

lauksaimniecības
ceļš Viļuši- Juzefova,
produkcijas
Viļušu ceļš 37;
mājražošana

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks” un SIA „Miks”
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

9. Vecpils

Deklarēto iedzīvotāju skaits 60, iedzīvotāju blīvums 15cilv/km2, ģimeņu skaits 24
Zemes kopējā platība 405,6673 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 95
Ciema robežas: Juzefova, Pritikina, Dunski, Jurīši, Grustāni, Sandariški, Butiški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas. Daļa ciema atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšdaugava” teritorijā

Sakari SIA
22 individuālās mājas
 z/s „Vecpils”,
 Individuālo
māju
„Lattelekom”, mobilo
 z/s „Daugaviņa”
apbūve
 Lauksaimniecībā
telefonu operatori:
 lauksaimniecības
izmantojamās
LMT, Tele2, Bite
produkcijas

Pašvaldības
teritorijas,
kur
mājražošana
iespējama viensētas
ceļi: Vecpils ceļš 18,
apbūve
Vecpils-pilskalns,
 Tūrisma pakalpojumi
Butiški- Vecpils;
 Zivsaimniecība
Valsts ceļš V703

10. Dunski

 Sakari SIA
„Lattelekom”, mobilo
telefonu operatori:
LMT, Tele2, Bite;
 Valsts ceļš V637;
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks” un SIA „Miks”

Deklarēto iedzīvotāju skaits 57, iedzīvotāju blīvums 27cilv/km2, ģimeņu skaits 53
Zemes kopējā platība 208,2828 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 54
Ciema robežas: Pritikina, M.Krīviņi, Jurīši, Vecpils, Naujene
15 individuālās mājas
 z/s „Medaine”;
 lauksaimniecības
produkcijas
mājražošana

 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 Zivsaimniecības
attīstība
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi


Sakari SIA
„Lattelekom”, mobilo
telefonu operatori:
LMT, Tele2, Bite;

Valsts ceļš
V686 ;

Pašvaldības
ceļš Cirši - Kriškāni

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

11. Cirši

Deklarēto iedzīvotāju skaits 49, iedzīvotāju blīvums 15cilv/km2, ģimeņu skaits 17
Zemes kopējā platība 322,3303 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 42
Ciema robežas: Zastenki, Januseļi, Pritikina, Naujene
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciršu kapi
17 individuālās mājas
 SIA „Kombi D”,
 z/s „Cirši”;
 lauksaimniecības
produkcijas
mājražošana

 Individuālo
māju
apbūve
 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

12. Kašatniki


Sakari SIA
„Lattelekom”, mobilo
telefonu operatori:
LMT, Tele2, Bite;

Pašvaldības
ceļš Kašatniku ceļš
28, Kašatniku ceļš 26,
Kašatniki- Krivāni
Pasažieru pārvadājumus nodrošina
SIA „Daugavpils
autobusu parks”

Deklarēto iedzīvotāju skaits 45, iedzīvotāju blīvums 5cilv/km2, ģimeņu skaits 17
Zemes kopējā platība 994,5894 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 100
Ciema robežas: Eglīte, Stropica, Krīvāni, Lociki
15 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās
produkcijas mājražošana

 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

13. Markova

Deklarēto iedzīvotāju skaits 43, iedzīvotāju blīvums 43cilv/km2, ģimeņu skaits 181
Zemes kopējā platība 97,6395 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 21
Ciema robežas: Slutiški, Sargeliški, Sprukti, Kurtiši, Židina
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Markovas pilskalns. Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšdaugava” teritorijā

Sakari SIA
1 dzīvojamā māja (2
 Lauksaimnieciskās  Individuālo māju
„Lattelekom”, mobilo stāvi), 3 dzīvojamās
produkcijas
apbūve
 Lauksaimniecībā
telefonu operatori:
mājas (1 stāvs), 8
mājražošana
izmantojamās
LMT, Tele2, Bite;
individuālās mājas

Pašvaldības
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
ceļš Slutiškiapbūve
Markova,
 Mežsaimniecības
teritorijas
Markova- Kurtiši
 Darījumu
un
sabiedrisko objektu
Pasažieru
apbūves teritorijas
pārvadājumus
 Lauku tūrisms
nodrošina SIA
 Zivsaimniecības
„Daugavpils autobusu
attīstība
parks”

14. Židina

Deklarēto iedzīvotāju skaits 43, iedzīvotāju blīvums 15cilv/km2, ģimeņu skaits 20
Zemes kopējā platība 285,9432 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 50
Ciema robežas: Melderiški, Bandališki, Markova, Kurtiši
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Židinas senkapi. Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”
teritorijā

Sakari SIA
15 individuālās mājas  Sadzīves
atkritumu Pašvaldības iestādes:
 Tirdzniecības
 Lauksaimniecībā
„Lattelekom”, mobilo
apsaimniekošanu
uzņēmums-SIA„Alta izmantojamās
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
telefonu operatori:
LMT, Tele2, Bite;

Pašvaldības
autoceļš Židinu
ceļš21

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi
nodrošina
Serviss”

SIA

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

„SA Naujenes
tautas
bibliotēkas pārvietojamais
apkalpošanas punkts

Nodarbinātība un
komercdarbība


M” veikals;
Lauksaimnieciskās
produkcijas
mājražošana

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Darījumu
un
sabiedrisko objektu
apbūves teritorijas

Lauku tūrisms

Zivsaimniecības
attīstība

15. Zastenki


Sakari SIA
„Lattelekom”, mobilo
telefonu operatori:
LMT, Tele2, Bite

pašvaldības
ceļš Cirši- Zastenki,
Buļi- Krivāni

Deklarēto iedzīvotāju skaits 39, iedzīvotāju blīvums 14cilv/km2, ģimeņu skaits 21
Zemes kopējā platība 274,60 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 60
Ciema robežas: Krīvāni, Buļi, Januseļi, Cirši, Naujene, Gribusti
19 individuālās mājas  Sadzīves
atkritumu
 z/s „Sapnis”,
apsaimniekošanu
 z/s „Rozēni”
nodrošina
SIA
„SA
 lauksaimnieciskās
Serviss”
produkcijas
mājražošana

 izveidot piemiņas
vietu
bijušajā
vecticībnieku
lūgšanas vietā
 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 Zivsaimniecības
attīstība
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Sakari SIA
„Lattelekom”,
mobilo
telefonu
operatori:
LMT, Tele2,
Bite
 Valsts ceļš A6
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils
autobusu
parks” un SIA
„Miks”


Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

16.Stropica

Deklarēto iedzīvotāju skaits 31, iedzīvotāju blīvums 12cilv/km2, ģimeņu skaits 13
Zemes kopējā platība 251,0065 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 58
Ciema robežas: Eglīte, Kašatniki, Lociki, Vasarnīcas, Stropi
14 individuālās mājas  Sadzīves
atkritumu
 Degvielas uzpildes  Individuālo māju
apsaimniekošanu
stacija A/S „Virši A”
apbūve
nodrošina
SIA
„SA
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
Serviss”
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Darījumu
un
tehnisko
objektu
apbūves teritorijas

Zivsaimniecības
attīstība

17. Juzefova

Deklarēto iedzīvotāju skaits 29, iedzīvotāju blīvums 20cilv/km2, ģimeņu skaits 15
Zemes kopējā platība 140,2364ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 31
Ciema robežas: Viļuši, Gribusti, Naujene, Pritikina, Vecpils
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Juzepovas katoļu baznīca, Juzefovas parks, Juzefovas Brāļu kapi, bijušie Juzefovas kapi. Daļa ciema atrodas dabas parka
„Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
 Sakari SIA
8 individuālās mājas
 Sadzīves
atkritumu
 Lauksaimnieciskās  Lauku
tūrisma
„Lattelekom”, mobilo
apsaimniekošanu
produkcijas
attīstība
telefonu operatori:
nodrošina
SIA
„SA
mājražošana
 Lauksaimniecībā
LMT, Tele2, Bite
Serviss”
izmantojamās
teritorijas,
kur
 pašvaldības ceļš
iespējama viensētas
Juzefovas parka ceļš
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Satiksmes, sakaru
Dzīvojamais fonds, tā
infrastruktūra un
pārvaldīšana un
pakalpojumi
apsaimniekošana
44, Juzefova- aleja
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks” un SIA „Miks”

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
apbūve
 Mežsaimniecības
teritorijas
 sabiedrisko objektu
apbūves teritorijas;
 zivsaimniecības
attīstība

18. Butiški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 29, iedzīvotāju blīvums 13cilv/km2, ģimeņu skaits 13
Zemes kopējā platība 225,6392ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 41
Ciema robežas: Vecpils, Sandariški, Nitiši
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
13 individuālās mājas
 z/s „Butišķi-3”;
 Lauksaimniecībā

Sakari SIA
 lauksaimnieciskās
izmantojamās
„Lattelekom”;
produkcijas
teritorijas,
kur
mobilo telefonu
iespējama viensētas
mājražošana
operatori: LMT,
apbūve
Tele2, Bite,
 Mežsaimniecības
 valsts ceļš V703
teritorijas

Derīgo
 pašvaldības ceļš
izrakteņu
ieguves
Butišku ceļš 16,
teritorijas
Butišku ceļš 74

Lauku tūrisms

19. Kreipāni


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu

Deklarēto iedzīvotāju skaits 28, iedzīvotāju blīvums 17cilv/km2, ģimeņu skaits 11
Zemes kopējā platība 159,18ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 18
Ciema robežas: Ļukeniški, Vasargeliški, Raščina, Kaušeliški, Jurīši
10 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš Kreipānu ceļš 78

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
iespējama viensētas
apbūve
 Darījumu
un
ražošanas objektu
apbūves teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

20. Vasargeliški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 27, iedzīvotāju blīvums 8cilv/km2, ģimeņu skaits 15
Zemes kopējā platība 354,82ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 64
Ciema robežas: Berezovka, Bukšti, Sprukti, Konopecka, Raščina, Kreipāni
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Skatu tornis. Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā, Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšdaugava” teritorijā
 Sakari SIA
12 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
mobilo telefonu
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
operatori: LMT,
apbūve
Tele2, Bite,

Darījumu
un
 valsts ceļš A6
 pašvaldības ceļš
ražošanas
objektu
apbūves teritorijas
Maskaļāni Zivsaimniecības
Vasargeliški,
attīstība
Vasargelišku ceļš 82,
 Lauku tūrisms
KonopeckaVasargeliški,
Vasargeliški- uz
dzelzceļa pusi
 Pasažieru pārvadājumus nodrošina
SIA „Daugavpils
autobusu parks”

26

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

21. Sandariški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 26, iedzīvotāju blīvums 7cilv/km2, ģimeņu skaits12
Zemes kopējā platība 366,32 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 33
Ciema robežas: Nitiši, Butiški, Grustāni, Ļesovščizna
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Sandarišku karengravas. Ciems atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”
teritorijā

Sakari SIA
12 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas
izmantojamās
mobilo telefonu
teritorijas,
kur
mājražošana
operatori: LMT,
iespējama viensētas
Tele2, Bite,
apbūve

pašvaldības
 Zivsaimniecības
ceļš Sandariškiattīstība
Butiški,
 Lauku tūrisms
Grustāni- SandariškiButiški

22.Gribusti


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš ZastenkiTeivāni, CiršiGribusti

Deklarēto iedzīvotāju skaits 25, iedzīvotāju blīvums 10cilv/km2, ģimeņu skaits 10
Zemes kopējā platība 254,56ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 61
Ciema robežas: Lociki, Krīvāni, Zastenki, Naujene, Viļuši, Dūdeļi
9 individuālās mājas  Sadzīves
atkritumu
 z/s „Smilgas”;
apsaimniekošanu
 lauksaimnieciskās
nodrošina
SIA
„SA
produkcijas
Serviss”
mājražošana

 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 Zivsaimniecības
attīstība

27

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš ĻukeniškiĻumeniški
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš Putānu ceļš 22
 Pasažieru
pārvadājumus

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

23. Ļukenišķi

Deklarēto iedzīvotāju skaits 24, iedzīvotāju blīvums 10cilv/km2, ģimeņu skaits 18
Zemes kopējā platība 232,966ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 35
Ciema robežas: Ļumeniški, M.Krīviņi, Jurīši, Kreipāni
14 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecība
produkcijas
(tradicionālā,
mājražošana
bioloģiskā,
netradicionālā,
integrētā)
 Mežsaimnieciskās
teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

24. Putāni

Deklarēto iedzīvotāju skaits 23, iedzīvotāju blīvums 20cilv/km2, ģimeņu skaits 9
Zemes kopējā platība 114,3ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 21
Ciema robežas: Berezovka, Bukšti, Kurtiši, Sprukti
7 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Darījumu
un
tehnisko
objektu
apbūves teritorijas

Zivsaimniecības
attīstība
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”

 Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,
 pašvaldības ceļš
Buļi- Ļesnije,CiršiKriškāni;
 valsts ceļš V686
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

25. Buļi

Deklarēto iedzīvotāju skaits 21, iedzīvotāju blīvums 12cilv/km2, ģimeņu skaits 8
Zemes kopējā platība 177,61 ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 23
Ciema robežas: Zastenki, Januseļi, Ļesnije, Kriškāni
8 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
teritorijas,
kur
mājražošana
iespējama viensētas
apbūve
 mežsaimnieciskās
teritorijas

26. Bukšti

Deklarēto iedzīvotāju skaits 20, iedzīvotāju blīvums 28cilv/km2, ģimeņu skaits 7
Zemes kopējā platība 71,6ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 11
Ciema robežas: Berezovka, Putāni, Sprukti, Konopecka, Vasargeliški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Komunālie kapi
27 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

29

Satiksmes, sakaru
Dzīvojamais fonds, tā
infrastruktūra un
pārvaldīšana un
pakalpojumi
apsaimniekošana

pašvaldības
ceļš Sprukti- st.Putāni

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

27. Mazie Krīviņi


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš ĻukeniškiĻumeniški

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

mežsaimniecisk
ās teritorijas

Zivsaimniecības
attīstība

Deklarēto iedzīvotāju skaits 19, iedzīvotāju blīvums 20cilv/km2, ģimeņu skaits 11
Zemes kopējā platība 95,80ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 24
Ciema robežas: Ļumeniški, Ļukeniški, Dunski, Pritikina, Virvjali, Jurīši
9 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

28. Jurīši

Deklarēto iedzīvotāju skaits 18, iedzīvotāju blīvums 8cilv/km2, ģimeņu skaits 12
Zemes kopējā platība 237,83ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 47
Ciema robežas: Dunski, Mazie Krīviņi, Ļumeniški, Kreipāni, Kaušeliški, Rukliški, Grustāni, Vecpils
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Jurīšu kapi
11 individuālās mājas
 z/s „Jurīši-12”;
 Lauksaimniecībā
 lauksaimnieciskās
izmantojamās
produkcijas
teritorijas,
kur
mājražošana
iespējama viensētas
apbūve

30

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

pašvaldības
ceļš Jurīšu ceļš 19,
Jurīši- uz dzelzceļu

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

29. Konopecka

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

Ražošanas,
darījumu un tehnisko
objektu
apbūves
teritorijas

Deklarēto iedzīvotāju skaits 18, iedzīvotāju blīvums 14cilv/km2, ģimeņu skaits 6
Zemes kopējā platība 125,14ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 14
Ciema robežas: Vasargeliški, Bukšti, Sprukti, Sargeliški, Rudāni
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā

Sakari SIA
4 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
mobilo telefonu
apbūve
operatori: LMT,

Zivsaimniecības
Tele2, Bite,
attīstība;

Lauku tūrisms

pašvaldības
ceļš SpruktiKonopecka

30. Grustāni


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības

Deklarēto iedzīvotāju skaits 14, iedzīvotāju blīvums 7cilv/km2, ģimeņu skaits 5
Zemes kopējā platība 193,85ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 13
Ciema robežas: Jurīši, Rukliški, Maskaļāni, Ļesovščizn, Sandariški, Vecpils
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
4 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības

31

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
ceļš Jurīši-Maskaļāni

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

31. Krīvāni

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
attīstība

Deklarēto iedzīvotāju skaits 14, iedzīvotāju blīvums 8cilv/km2, ģimeņu skaits 6
Zemes kopējā platība 169,18ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 33
Ciema robežas: Zastenki, Gribusti, Lociki, Kašatniki
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Krīvānu kapi
8 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
 Sakari SIA
mājražošana
teritorijas,
kur
„Lattelekom”;
iespējama viensētas
mobilo telefonu
apbūve
operatori: LMT,
 mežsaimnieciskās
Tele2, Bite,
teritorijas
 valsts ceļš 637
 Zivsaimniecības
attīstība

32. Slutiški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 14, iedzīvotāju blīvums 11cilv/km2, ģimeņu skaits 4
Zemes kopējā platība 125,5182ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 18
Ciema robežas: Sargeliški, Markova, Rudāni
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Naujenes novadpētniecības muzeja ārpusmuzeja ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku māja”. Slutišku viduslaiku kapsēta un
apmetne, Slutišķu sādžas koka apbūve. Markovas kapi. Ciems atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
5 individuālās mājas
Lauksaimnieciskās
 Slutišku brīvdabas

Sakari SIA
produkcijas mājražošana
muzeja izveide
„Lattelekom”;
 Tūrisma
mobilo telefonu
pakalpojumu attīstība
operatori: LMT,
 Lauksaimniecībā
Tele2, Bite,
izmantojamās

pašvaldības
teritorijas,
kur
ceļš Slutiškiiespējama viensētas
Markova, Sargeliškiapbūve
Slutiški
 mežsaimnieciskās

32

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

33. Bandališki

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
teritorijas
 labiekārtotas dabas
sabiedriskās
teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

Deklarēto iedzīvotāju skaits 13, iedzīvotāju blīvums 13cilv/km2, ģimeņu skaits 4
Zemes kopējā platība 93,98ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 19
Ciema robežas: Židina, Melderiški, Vecračina
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
 Sakari SIA
4 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas mājražošana izmantojamās
mobilo telefonu
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
operatori: LMT,
apbūve
Tele2, Bite,
 mežsaimnieciskās
 pašvaldības ceļš
teritorijas
Bandališku ceļš 87
 Zivsaimniecības
 Pasažieru
attīstība
pārvadājumus
 Lauku tūrisms
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”

34. Ļesovščizna

Deklarēto iedzīvotāju skaits 13, iedzīvotāju blīvums 13cilv/km2, ģimeņu skaits 9
Zemes kopējā platība 97,43ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 22
Ciema robežas: Sandariški, Grustāni, Maskaļāni
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā un daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki”
teritorijā

Sakari SIA
8 savrupmājas
Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas mājražošana izmantojamās

33

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš MaskaļāniRaščina


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš Melderišku ceļš
106, MelderiškiMeļņica,
Židina- Melderiški

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

35. Melderiški

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

Lauku tūrisms

Deklarēto iedzīvotāju skaits 12, iedzīvotāju blīvums 6cilv/km2, ģimeņu skaits 7
Zemes kopējā platība 206,11ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 32
Ciema robežas: Židina, Bandališki
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Melderišku senkapi
7 individuālās mājas
Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas mājražošana izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

36. Sprukti

Deklarēto iedzīvotāju skaits 12, iedzīvotāju blīvums 7cilv/km2, ģimeņu skaits 5
Zemes kopējā platība 177,49ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 33
Ciema robežas: Konopecka, Vasargeliški, Bukšti, Putāni, Markova, Sargeliški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Spruktu katoļu baznīca, Spruktu kapi. Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā

Sakari SIA
5 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas
izmantojamās
mobilo telefonu
mājražošana
teritorijas,
kur
operatori: LMT,
iespējama viensētas
Tele2, Bite,
apbūve

34

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

pašvaldības
ceļš PutāniSargeliški, SpruktiKonopecka

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
 mežsaimnieciskās
teritorijas
 sabiedrisko
objektu
apbūves
teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

37. Raščina

Deklarēto iedzīvotāju skaits 11, iedzīvotāju blīvums 9cilv/km2, ģimeņu skaits 8
Zemes kopējā platība 117,2611ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 19
Ciema robežas: Diļeviči, Kaušeliški, Kreipāni, Vasargeliški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā

Sakari SIA
5 individuālās mājas
 kempingi - SIA  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
„”Admīdiņš”
izmantojamās
mobilo telefonu
 Lauksaimnieciskās teritorijas,
kur
operatori: LMT,
produkcijas
iespējama viensētas
Tele2, Bite,
mājražošana
apbūve
 Labiekārtotas

pašvaldības
dabas teritorijas
ceļš Maskaļāni Zivsaimniecības
Raščina, Kreipāniattīstība
Raščina, valsts ceļš
 Lauku tūrisms
V721

38. Dūdeļi


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu

Deklarēto iedzīvotāju skaits 10, iedzīvotāju blīvums 16cilv/km2, ģimeņu skaits 6
Zemes kopējā platība 62,3ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 13
Ciema robežas: Teivāni, Lociki, Gribusti, Viļuši
6 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur

35

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš Teivāni-Gribusti

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

39. Ļesnije

 Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,
 pašvaldības ceļš
Pritikina - Vervjali

Deklarēto iedzīvotāju skaits 9, iedzīvotāju blīvums 4cilv/km2, ģimeņu skaits 7
Zemes kopējā platība 205,45ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 18
Ciema robežas: Buļi, Kriškāni, Strojenka, Virvjali, Pritikina, Januseļi
6 individuālās mājas
 z/s „Bitīte”;
 lauksaimnieciskās
produkcijas
mājražošana

 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

40. Diļeviči

Deklarēto iedzīvotāju skaits 8, iedzīvotāju blīvums 8cilv/km2, ģimeņu skaits 6
Zemes kopējā platība 96,26ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 16
Ciema robežas: Maskaļāni, Rukliški, Kaušeliški, Raščina
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Daļa ciema atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
5 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā

Sakari SIA
produkcijas
izmantojamās
„Lattelekom”;
mājražošana
teritorijas,
kur
mobilo telefonu
iespējama viensētas
operatori: LMT,
apbūve
Tele2, Bite,

Zivsaimniecības

pašvaldības
attīstība
ceļš Jurīši- Diļeviči,
Butišķi- Židina
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

 Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,
 pašvaldības ceļš
Cirši - Kriškāni

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

41. Januseļi

Deklarēto iedzīvotāju skaits 7, iedzīvotāju blīvums 5cilv/km2, ģimeņu skaits 4
Zemes kopējā platība 131,63ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 27
Ciema robežas: Zastenki, Buļi, Ļesnije, Cirši
5 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 mežsaimnieciskās
teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

42. Ļumeniški


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš ĻukeniškiĻumeniški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 7, iedzīvotāju blīvums 5cilv/km2, ģimeņu skaits 4
Zemes kopējā platība 148,8ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 14
Ciema robežas: Ļukeniški, M.Krīviņi, Pritikina, Virvjali
3 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 mežsaimnieciskās
teritorijas
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

43. Vecračina

Deklarēto iedzīvotāju skaits 6, iedzīvotāju blīvums 2cilv/km2, ģimeņu skaits 6
Zemes kopējā platība 289,9203ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 45
Ciema robežas: Bandališki, Melderiški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Vecračinas pilskalns. Ciems atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”
teritorijā
4 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
 Sakari SIA
produkcijas
izmantojamās
„Lattelekom”;
teritorijas,
kur
mājražošana
mobilo telefonu
iespējama viensētas
operatori: LMT,
apbūve
Tele2, Bite,
 mežsaimnieciskās

pašvaldības
teritorijas
ceļš Vecračina Zivsaimniecības
vasarnīcas,
attīstība
Vecračinas ceļš 92
 Lauku tūrisms

44. Sargeliški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 6, iedzīvotāju blīvums 5cilv/km2, ģimeņu skaits 4
Zemes kopējā platība 104,72ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 20
Ciema robežas: Slutiški, Rudāni, Konopecka, Sprukti, Markova
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
2 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā

Sakari SIA
produkcijas
izmantojamās
„Lattelekom”;
mājražošana
teritorijas,
kur
mobilo telefonu
iespējama viensētas
operatori: LMT,
apbūve
Tele2, Bite,
 mežsaimnieciskās

pašvaldības
teritorijas
ceļš
Sargeliški Zivsaimniecības
Slutiški,
attīstība
Butiški - Židina
 Lauku tūrisms
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

 Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,
 pašvaldības ceļš
Jurīši - Diļeviči

Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

45. Rukliški

Deklarēto iedzīvotāju skaits 6, iedzīvotāju blīvums 13 cilv/km2, ģimeņu skaits 2
Zemes kopējā platība 44,01ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 8
Ciema robežas: Diļeviči, Kaušeliški, Jurīši, Grustāni, Maskaļāni
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
1 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

46. Maskaļāni

Deklarēto iedzīvotāju skaits 5, iedzīvotāju blīvums 10cilv/km2, ģimeņu skaits 3
Zemes kopējā platība 47,85ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 11
Ciema robežas: Ļesovščizna, Grustāni, Diļeviči
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
3 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

47. Virvjali

 Sakari SIA
„Lattelekom”;

Deklarēto iedzīvotāju skaits 5, iedzīvotāju blīvums 3cilv/km2, ģimeņu skaits 3
Zemes kopējā platība 142,59ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 19
Ciema robežas: Ļumeniški, Pritikina, Ļesnije, Strojenka, Makarāni
2 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš ĻumeniškiVervjali

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

48. Kaušeliški


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

robežojas ar
valsts ceļu A6

Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks”


Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

mājražošana

teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve
 mežsaimnieciskās
teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

Deklarēto iedzīvotāju skaits 3, iedzīvotāju blīvums 5cilv/km2, ģimeņu skaits 3
Zemes kopējā platība 56,01ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 9
Ciema robežas: Kreipāni, Vasargeliški, Raščina, Rukliški, Jurīši
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Ciems atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
3 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
teritorijas,
kur
mājražošana
iespējama viensētas
apbūve
 Ražošanas,
darījumu
un
sabiedrisko objektu
apbūves teritorijas
 Zivsaimniecības
attīstība

49. Berezovka

Deklarēto iedzīvotāju skaits 3, iedzīvotāju blīvums 2cilv/km2, ģimeņu skaits 2
Zemes kopējā platība 127,17ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 13
Ciema robežas: Vasargeliški, Bukšti, Putāni
2 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
produkcijas
izmantojamās
mājražošana
teritorijas,
kur

40

Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi
operatori: LMT,
Tele2, Bite,

pašvaldības
ceļš Sprukti- st.Putāni

 Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,
 pašvaldības
ceļš Buļi- KriškāniStorjenka

 Sakari SIA
„Lattelekom”;
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

50. Kriškāni

Nodarbinātība un
komercdarbība

Deklarēto iedzīvotāju skaits 3, iedzīvotāju blīvums 2cilv/km2, ģimeņu skaits 2
Zemes kopējā platība 131,33ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 22
Ciema robežas: Buļi, Strojenka
2 individuālās mājas
 z/s „Bebri”
 lauksaimnieciskās
produkcijas
mājražošana

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

 Lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas,
kur
iespējama viensētas
apbūve

Zivsaimniecības
attīstība

51. Makarāni

Deklarēto iedzīvotāju skaits 2, iedzīvotāju blīvums 20cilv/km2, ģimeņu skaits 1
Zemes kopējā platība 9,8ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 1
Ciema robežas: Strojenka, Virvjali
1 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  mežsaimnieciskās
produkcijas
teritorijas
mājražošana
 Zivsaimniecības
attīstība
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

52. Rudāni

Deklarēto iedzīvotāju skaits 1, iedzīvotāju blīvums 0,1cilv/km2, ģimeņu skaits 1
Zemes kopējā platība 773,32ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 30
Ciema robežas: Konopecka, Sprukti, Sargeliški, Slutiški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Rudānu kapi, Rudānu senkapi. Ciema daļa atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšdaugava” teritorijā
 Sakari SIA
2 individuālās mājas
 Lauksaimnieciskās  Lauksaimniecībā
„Lattelekom”;
produkcijas
izmantojamās
mobilo telefonu
teritorijas,
kur
mājražošana
operatori: LMT,
iespējama viensētas
Tele2, Bite,
apbūve
 pašvaldības ceļš

Zivsaimniecības
Butišķi- Židina,
attīstība
Rudāni- Sargelišķi,
Sprukti- Konopecka,
Rudāni- Vervjali

53. Kurtiši

Deklarēto iedzīvotāju skaits 1, iedzīvotāju blīvums 0,9cilv/km2, ģimeņu skaits 1
Zemes kopējā platība 110,01ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 16
Ciema robežas: Putāni, Markova, Židina
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „SA Serviss”
Ciema perspektīvās attīstības iespējas: Lauksaimniecība (tradicionālā, bioloģiskā, netradicionālā, integrētā), mājražošana (piena pārstrādes produkti),
Zivsaimniecības attīstība
Sakari SIA „Lattelekom”, mobilo telefonu operatori: LMT, Tele2, Bite, valsts ceļš A6

54. Strojenka

Deklarēto iedzīvotāju skaits 1, iedzīvotāju blīvums 0,8cilv/km2, ģimeņu skaits 1
Zemes kopējā platība 118,80ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 11
Ciema robežas: Kriškāni, Ļesnije, Virvjali, Makarāni
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „SA Serviss”
Ciema perspektīvās attīstības iespējas: Lauksaimniecība (tradicionālā, bioloģiskā, netradicionālā, integrētā), mājražošana (piena pārstrādes produkti),
Zivsaimniecības attīstība
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

Dzīvojamais fonds, tā
Tehniskā infrastruktūra
Pašvaldības, valsts
Nodarbinātība un
pārvaldīšana un
un pakalpojumi
iestādes un pakalpojumi
komercdarbība
apsaimniekošana
Sakari SIA „Lattelekom”, mobilo telefonu operatori: LMT, Tele2, Bite, pašvaldības ceļš Ļesnije - Kriškāni

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

55. Nitiši

Deklarēto iedzīvotāju skaits0, iedzīvotāju blīvums 0cilv/km2, ģimeņu skaits 0
Zemes kopējā platība 281,15ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 19
Ciema robežas: Butiški, Sandariški
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Nitišu senkapi. Ciems atrodas dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „SA Serviss”
Ciema perspektīvās attīstības iespējas: Lauksaimniecība (tradicionālā, bioloģiskā, netradicionālā, integrētā), mājražošana (piena pārstrādes produkti),
mežsaimniecība, Zivsaimniecības attīstība
Sakari SIA „Lattelekom”;, mobilo telefonu operatori: LMT, Tele2, Bite, pašvaldības ceļš Butiški- Nitiši

VASARNĪCU CIEMS
(2 iedzīvotāji)
56. Vasarnīcas


Sakari SIA
„Lattelekom”;,
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite,
 pašvaldības ceļš
Teivāni- Krauja
 Pasažieru
pārvadājumus
nodrošina SIA
„Daugavpils autobusu
parks” un SIA „Miks”

Deklarēto iedzīvotāju skaits 2, iedzīvotāju blīvums 3cilv/km2, ģimeņu skaits 2
Zemes kopējā platība 61,9552ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 448
Ciema robežas: Teivāni, Stropi, Stropica, Lociki, Krauja
Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības: Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi
Īslaicīgās apmešanās
ēku apbūve

 Mazdārziņu
teritorijas
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Satiksmes, sakaru
infrastruktūra un
pakalpojumi

 Sakari SIA

„Lattelekom”;,
mobilo telefonu
operatori: LMT,
Tele2, Bite

Dzīvojamais fonds, tā
pārvaldīšana un
apsaimniekošana

Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi

Pašvaldības, valsts
iestādes un pakalpojumi

Nodarbinātība un
komercdarbība

Ciema perspektīvās
attīstības iespējas

57. Eglīte

Deklarēto iedzīvotāju skaits 0, iedzīvotāju blīvums 0cilv/km2, ģimeņu skaits 0
Zemes kopējā platība 5.2357ha, zemes īpašnieku, lietotāju skaits 48
Ciema robežas: Stropica, Daugavpils pilsēta
Īslaicīgās apmešanās
ēku apbūve

 Mazdārziņu
teritorijas
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Analizējot 1. tabulu Naujenes pagasta ciemu klasifikācija un to attīstības
iespējas, var secināt, ka apdzīvojums Naujenes pagastā pastāv divos galvenajos
veidos – koncentrētā apbūve, t.sk., daudzstāvu ēkās (Kraujas, Naujenes, Lociku un
Vecstropu ciemos), un izkliedētā dzīvojamā apbūvē, ko pārstāv viensētas un
vēsturiskie ciemi. Pēc iedzīvotāju koncentrācijas var secināt, ka visvairāk dzīvo
lielciemos 78 %, 18 % iedzīvotāju dzīvo mazciemos, 3 %-vidējos ciemos un tikai
0,7%-skrajciemos, 0,3 %-vasarnīcu ciemos. Naujenes pagasta ciemi ir ļoti atšķirīgi
gan pēc iedzīvotāju skaita, gan pēc infrastruktūras objektu esamības, zemes
apbūves blīvuma un apdzīvotības rakstura (sezonāli vai pastāvīgi apdzīvots).
Vasarnīcu, Eglītes un Stropu ciemā atrodas dārzkopības kooperatīvu sabiedrības:
„Lauku celtnieks D”, „Eglīte 2000” un „Luksofors”.
Iedzīvotāju skaita sadalījumu pa ciemiem var aplūkot 1.attēlā.
Mazie ciemati
kopumā; 1084;
18%

Vecstropi; 1844;
31%

Stropi; 165; 3%
Naujene; 400;
7%

Krauja; 1078;
18%

Lociki; 1376;
23%

1. attēls. Iedzīvotāju skaita sadalījumu pa ciemiem

2.2. Iedzīvotāji

Iedzīvotāji ir katras teritorijas pamatelements. Jo blīvāk apdzīvota teritorija,
jo aktīvāk tur veidojas un rit sociālā un saimnieciskā dzīve. Iedzīvotāju skaits ir
pamatrādītājs, kas raksturo ekonomiskās, sociālās un citas parādības sabiedrībā un
arī konkrētā administratīvā teritorijā. Pašvaldības saimniecisko dzīvi, reizē ar
teritoriju un ģeogrāfisko stāvokli stipri ietekmē iedzīvotāji - to daudzums, vecums
un sastāvs, savukārt iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana ir pagasta attīstības
mērķis.
Risinot jautājumu par teritoriālo reformu un pašvaldības attīstības
perspektīvām, būtisks ir iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums konkrētajā
teritorijā, iedzīvotāju sadalījums pa iedzīvotāju grupām, nacionālā struktūra un citi
rādītāji, kuri tieši saistīti ar iedzīvotājiem.

Naujenes pagasta teritorijā 2008. gadā savu dzīvesvietu ir reģistrējuši 5887
cilvēki. Ir divi ciemi, kuros ir dārzkopības kooperatīvu sabiedrības Vasarnīcas
ciemā – Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība „Lauku Celtnieks”, Eglītes ciemā –
„Eglīte” un Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība „Luksofors”, kas atrodas Stropu
ciema teritorijā, kuros pārsvarā apmetas Daugavpils pilsētas iedzīvotāji uz vasaras
sezonu un līdz ar to savu dzīves vietu nav deklarējuši mūsu pagasta teritorijā.
Pēdējo gadu laikā Naujenes pagastā deklarēto iedzīvotāju skaits ir samērā
stabils, pagasta iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2002. gada līdz 2008. gadam
grafiski parādītas 2. attēlā.
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2. attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Naujenes pagastā (uz 2009.gada 1.janvāri)

Naujenes pagasta teritorijā ir multinacionāls iedzīvotāju sastāvs, kurā
dominē krievi 41%, latvieši - 37%, poļi - 11%, baltkrievi - 6%, ukraiņi - 2%,
lietuvieši - 1%, citu tautību - 2%.
Latvijā ir raksturīgs sistemātisks dzimstības līmeņa samazinājums un
Naujenes pagasts nav izņēmums. Apkopojot datus ir redzams, ka Naujenes pagastā
ir ļoti zema dzimstība, un tai nav tendences būtiski palielināties. Sakarā ar
mirstības pārsniegšanu pār dzimstību, Naujenes pagastā raksturīgs iedzīvotāju
skaita samazinājums dabiskā ceļā (3. attēls).
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3. attēls Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita izmaiņas dabiskās kustības
rezultātā

Izanalizējot 2.tabulu var secināt, ka kopumā iedzīvotāju skaits pagastā līdz
2007.gadam pieauga tieši mehāniskās kustības rezultātā, jo mehāniskās kustības
skatījumā pagasta teritorija ir stratēģiski izdevīgā vietā – blakus Daugavpils pilsētai.
2008. gadā 165 iedzīvotāji deklarējās citās pašvaldībās, tāpēc iedzīvotāju mehāniskās
kustības rādītāji ir negatīvi.
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2. tabula Iedzīvotāju skaita izmaiņas mehāniskās un dabiskās kustības rezultātā

Gads
Mehāniskā
kustība
Dabiskā kustība

2001.
+48

2002.
-23

2003.
+73

2004.
+73

2005.
+3

2006.
+45

2008.
-7

-42

-30

-32

-37

-26

-34

-35

Kā jau visā Latvijā, arī Naujenes pagastā vidējais mūža ilgums vīriešiem ir
mazāks, salīdzinot ar sievietēm. Naujenes pagastā šī starpība pat sastāda 10 gadus
(3. tabula.)
Gads
2004.
2005.
2006.
Vīriešu vidējais vecums 63,5
62,7
61,9
61,6
Sieviešu vidējais vecums72,6
74,7
74,6
70,5
Kopā mirušo skaits
83
69
78
3. tabula Iedzīvotāju vidējais mūža ilgums pēc dzimumiem

2008.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaļā svinīgos apstākļos tika
reģistrētas 45 laulības, kas ir par 3 laulībām mazāk nekā 2007.gadā. Laulībā stājās
24 Naujenes pagasta iedzīvotāji, 65 citu pašvaldību iedzīvotāji un 1 ārzemnieks.
Laulību vecuma amplitūda vīriešiem bija no 20 līdz 69 gadiem, sievietēm – no 18
līdz 58 gadiem.
Analizējot Naujenes pagastā mirušo iedzīvotāju nāves cēloņus, var secināt, ka
vislielākais mirušo skaits 41 cilvēki, jeb, 53 % mirst ar asinsrites sistēmas
slimībām (4. tabula).
Miršanas cēlonis

Asinsrites sistēmas slimības
Ļaundabīgie jaunveidojumi
Elpošanas orgānu slimības
Nelaimes gadījumi, saindēšanās, traumas
Pārējie nāves cēloņi
Mirušo skaits gadā

2008.gads
41
8
8
7
13
77

4. tabula Naujenes pagasta mirušo skaits un cēlonis

Reliģija
Naujenes pagastā atrodas divas vēsturiski ievērojamas Romas katoļu baznīcas
– Juzefovas un Spruktu. Pagasta teritorijā atrodas divas pašvaldības kapsētas un
astoņas Juzefovas un Spruktu Romas katoļu draudzēm piederošās kapsētas. Daudz
pagasta teritorijā ir arī vecticībnieku ticības pārstāvju.
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2.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds
Naujenes pagasta 78 % iedzīvotāju ir koncentrējušies 4 lielajos ciemos:
Vecstropu, Lociku, Kraujas, Naujenes un 22% dzīvo pārējos mazajos ciemos, kas
kopumā veido Naujenes pagasta teritoriju. Naujenes pagasta ciemu attīstība un
apbūve ir veidojusies dažādos laika periodos. Lielāko daļu dzīvojamā fonda
sastāda dzīvokļi daudzdzīvokļu ēkās, kuras būvētas galvenokārt pagājušā gadsimta
30.-91. gados Naujenes pagasta lielākajos ciemos Kraujā, Vecstropos, Locikos un
Naujenē. Arī Naujene pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas mantojumā saņēma
lielākoties nekvalitatīvas, pavirši uzturētas daudzdzīvokļu ēkas, tādēļ viena no
aktuālākajām problēmām mājokļa jomā ir saistīta ar esošo daudzdzīvokļu māju
renovāciju un ēku energoefektivitāti.
Naujenes pagasta pašvaldības valdījumā ir 55 daudzdzīvokļu dzīvojamās
ēkas ar 1863 dzīvokļiem. Naujenes pagasta dzīvojamā fonda kopējā platība sastāda
89797,37 m2, uz vienu iedzīvotāju ir 21,6 m2. 51 daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ir
nodota privatizācijai. Pašvaldības īpašumā ir 6 mājas bez labierīcībām, kuras
paredzētas maznodrošināto ģimeņu dzīvokļu jautājuma palīdzības sniegšanai.
32 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (56%) ir ar centralizētu siltumapgādi. No
1825 dzīvokļiem 1507 dzīvokļi (83%) ir privatizēti. 318 dzīvokļi (17%) ir
pašvaldības īpašumā, tai skaitā 306 ( 96%) izīrēti un 12 (4%) neizīrēti dzīvokļi.
Procentuāli vislielākais privatizēto dzīvokļu rādītājs ir Vecstropu un Lociku
ciemos – 86 %, Kraujā 80%, Naujenes ciemā – 53 %.
Pašvaldības un privatizēto dzīvojamo fondu, pamatojoties uz dzīvojamo māju
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar pašvaldību un apsaimniekošanas līgumu ar
dzīvokļu īpašniekiem, apsaimnieko SIA „Naujenes pakalpojumu serviss.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ir būvētas laika posmā no 1940. līdz
1991.gadam. Vislielākā daļa - 38% daudzdzīvokļu ēku ir būvētas pirms 38 gadiem.
25% ēku ir 28 gadus vecas un 19%- 48 gadus vecas. Pa 6% ir daudzdzīvokļu ēkas,
kuras būvētas pirms 78, 68 un 18 gadiem. To laiku būvnormatīvu prasības neatbilst
mūsdienu siltumizolācijas prasībām. Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumpretestības standarti Padomju Savienībā bija divas reizes zemāki nekā Vācijā
un Lielbritānijā un piecas reizes zemāki nekā Zviedrijā – mājas dažkārt neatbilda
pat šiem standartiem. Bez tam, daudzdzīvokļu sērijveidā būvēto māju
siltumnoturību vēl vairāk pasliktināja tajās izmantotie zemās kvalitātes materiāli un
pieļautās celtniecības kļūdas. Kā sekas iepriekšminētajam – kondensācijas un
pelējuma rašanās dzīvokļos uz ārējām sienām, caurvējš, nolietošanās, nepievilcīgs
ārējais izskats. Loģisks „laika zoba” rezultāts – nolietošanās un nepievilcīgs ārējais
izskats, kas vairāk attiecas uz faktu, ka no 1945. līdz 1991. gadam daudzdzīvokļu
ēku renovācijā tika ieguldīti minimāli līdzekļi. Būvējot daudzdzīvokļu ēkas, to
ekspluatācijas laiku plānoja uz 25 gadiem, bet pēc 2007. gada jaunajām
grāmatvedības instrukcijām ekspluatācijas termiņu pagarināja līdz 100 gadiem,
tomēr ēku nolietojums un celtniecības zemā kvalitāte izraisa bažas, vai mājas
nokalpos sev atvēlēto laiku.
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No 2005.līdz 2007. gadam SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” organizēja
energoefektivitātes pasākumu novērtējumu Naujenes pagasta Lociku, Naujenes,
Kraujas, Vesctropu 32 daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, ko apmaksāja no
dzīvokļu īres apsaimniekošanas maksas. Veicamie ēku energoefektivitātes
pasākumi ir novērtēti par kopējo summu Ls 2777472. Veicot energoauditu
dzīvojamām ēkām tika konstatēts, ka ēku siltumtehniskie parametri neatbilst
Latvijā noteiktajām normām, ēku norobežojošās konstrukcijas neatbilst pašreiz
spēkā esošajām Latvijas būvnormatīvu prasībām, un norobežojošo konstrukciju
siltumcaurlaidības koeficienta vērtība pārsniedz pašreizējās normatīvās prasības.
Tāpēc siltumenerģijas patēriņš pārsniedz 100 KWh /m2 gadā, un tas ļoti atšķiras
no ES vidējā energoefektivitātes līmeņa. Datu analīze rāda, ka ēkām ar vienādu
platību, siltumenerģijas patēriņš var būtiski atšķirties. Energoefektivitātes
pasākumu novērtējums dzīvojamām mājām dod pilnīgu pārskatu par ēkas tehnisko
stāvokli, par iekšējo komunikāciju tehnisko stāvokli, kā arī ēkas energoreitingu un
tā izmaiņu prognozi, energoauditu, mājokļa novērtējumu un ieteikumus
uzlabojuma pasākumiem. Energoefektivitātes pasākumi pēc vienotas energoaudita
veikšanas secības, steidzamības un nepieciešamo līdzekļu apjoma ir iedalāmi trīs
prioritātēs.
„A” prioritāte ietver sevī tādus energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus, kā bojātās un novecojušās cauruļu izolācijas nomaiņa, bēniņu
pārseguma papildus siltināšana un radiatoru reflektoru uzstādīšana aiz radiatoriem
dzīvokļos.
„B” prioritāte pārsvarā ietver logu rāmju remontu un blīvēšanu un logu un
sienas savienojumu blīvēšanu, pagraba pārseguma siltināšanu, ārdurvju nomaiņu
un kāpņu telpu logu nomaiņu.
„C” prioritātē iekļauti energoefektivitātes pasākumi, kuri ietver fasādes
sienu siltināšanu, gala sienu siltināšanu, automātisko termoregulatoru uzstādīšanu
uz sildķermeņiem.
Veicot šos energoefektivitātes pasākumus iespējams panākt līdz 73% lielu
siltuma patēriņa ietaupījumu un to īstenošanai nepieciešams esošās īres un
apsaimniekošanas maksu paaugstināt 2 – 4 reizes.
Naujenes pagasta padome no 2008.gada 1.aprīļa ir apstiprinājusi dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksu 0,20 Ls/m2. Tās uzskaite tiek veikta
katrai mājai atsevišķi. No kopējiem dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas maksas izdevumiem 47% tiek izlietoti dzīvojamās mājas
tehniskās uzturēšanas un apkopes nodrošināšanai, tai skaitā 36,1% līdzekļu tiek
novirzīts uzkrājumam dzīvojamās mājas remontam.
Tomēr uzkrāto līdzekļu nepietiek un bez papildus finansējuma piesaistīšanas
nav iespējams uzsākt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.
Lai risinātu šo problēmu, 2007. gada 31.oktobrī ar Naujenes pagasta
padomes lēmumu ir apstiprināti saistošie noteikumi „Par Naujenes pagasta
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes
pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās”, kuros paredzēts piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 20% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 20 000 dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Šajos noteikumos paredzēts arī
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pašvaldības līdzfinansējums 80% no kopējām projekta izmaksām dzīvojamās
mājas pieslēgšanai pie centrālapkures tīkliem un iekšējās siltumsistēmas
atjaunošanai mājām, kurām pilnīgi vai daļēji bija atslēgta centrālā apkure.
Lai aktivizētu dzīvokļu īpašnieku darbību 2001.gadā Naujenes pagasta
padome ir izveidojusi Naujenes, Kraujas, Vecstropu un Lociku daudzdzīvokļu
māju valdi un tika ievēlēti māju pārvaldnieki. Sadarbībā ar VA „Mājokļu
aģentūra”, māju pārvaldniekiem bija organizēts apmācību seminārs par
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas jautājumiem. Naujenes pagasta padome
organizēja arī 3 pieredzes apmaiņas braucienus uz Salaspils, Rēzeknes un Madonas
pašvaldībām. Naujenes pagasta padome sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju valdes
priekšsēdētāju organizēja iedzīvotāju informatīvās kopsapulces par dzīvojamās
mājas apsaimniekošanas formām, likumdošanu un finansu piesaistes iespējām.
Sapulces notika atsevišķi katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Kopsapulcēs piedalījās 569 dzīvokļu īpašnieki. Sapulču rezultātā tika ievēlēta
pilnvarotā persona vienā dzīvojamā mājā Vecpils ielā 3, Naujenē, ar kuru tika
noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums 2007.gada
17.septembrī un 2008.gada 21.janvārī, pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes
2007.gada 27.decembra lēmumu Nr. 926 dzīvojamā māja tika nodota dzīvokļu
īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 2008.gadā no 26.marta līdz 29.maijam
atkārtoti notika dzīvokļu īpašnieku kopsapulces atsevišķi katras dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašniekiem. Rezultātā dzīvokļu īpašnieki ir aktivizējušies, notiek
atkārtotas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, ar mērķi izvēlēties dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas formu:
- 2008. gadā 2 dzīvojamo māju 18. Novembra ielā 420 un 422, Vecstropos
dzīvokļu īpašnieki ir izveidojuši Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību
(DZĪKS) „Mežmala” un no 2008. gada oktobra paši apsaimnieko šīs dzīvojamās
mājas. No 2009. gada februāra DZĪKS „Mežmala” ir pievienojusies 18. Novembra
ielas 387 dzīvojamā ēka;
- dzīvojamās mājas Daugavas ielā 17, Kraujā, dzīvokļu īpašnieki ir
ievēlējuši dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un gatavojas slēgt dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar pārvaldnieku SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”.
Arī citu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir sarosījušies un domā par savas
mājas apsaimniekošanu, bet liela problēma ir ievēlēt pilnvaroto personu, kura
varētu un vēlētos pildīt pilnvarotās personas pienākumus.
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3. Naujenes pagasta ekonomiskā attīstība
3. 1. Nodarbinātība
Būtisks teritorijas attīstības rādītājs ir iedzīvotāju nodarbinātība un viena no
sociāli ekonomiski smagākajām problēmām ir bezdarbs.
Naujenes pagastā ir vērojama augsta nodarbinātība. No kopējā iedzīvotāju
skaita 3934 iedzīvotāju (67%) ir darbspējas vecumā. Pamatojoties uz
Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles datiem 2008. gada beigās
bezdarba līmenis Naujenes pagastā sastādīja 4,1% (4.attēls), kas salīdzinājumā ar
2007. gadu ir palielinājies par 1,5 procentpunktu un salīdzinot ar Daugavpils
rajona vidējiem rādītājiem ir par 0,6% zemāks. 2009. gada maijā bezdarbs līmenis
pašvaldībā ir sasniedzis 7,3%. Bezdarba līmeņa pieaugums ir skaidrojams ar
ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī.
Bezdarba līmenis Naujenes pagastā 2005.2008. gadā (%)
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4. attēls. Bezdarba līmenis Naujenes pagastā

Bezdarbnieku skaits pašvaldības teritorijā 2008.gada beigās bija 166 cilvēki
(5.attēls) un tas ir kļuvis par 54%, jeb, 58 cilvēku vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pagasta teritorijā dzīvojošo bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām:
89 sievietes, 16 ilgstošie bezdarbnieki, 16 pirmspensijas vecuma sievietes,
6 pirmspensijas vecuma vīrieši, 2 personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma,
7 invalīdi, 16 jaunieši vecumā no 18-24 gadiem un 1 jaunietis vecumā no
15-17 gadiem.
Bezdarbnieku skaits Naujenes pagastā 2005.2008. gadā
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Lai novērtētu pašvaldībā esošo nodarbinātības situāciju un perspektīvos mērķus un
aktivitātes, ir izstrādāts Naujenes pagasta nodarbinātības plāns 2007.- 2015.gadam,
kura pasākumi tiek ieviesti sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

3.2. Uzņēmējdarbība
Naujenes pagastā ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide, kuru sekmē īpaši
atbalstāmās teritorijas statuss un Naujenes pagasta padomes piešķirtie nodokļu
atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem.
Naujenes pagasta uzņēmējdarbību veido:
 43 komercsabiedrības, no tām:
- 40 sabiedrības ar ierobežotu atbildību;
- 2 akciju sabiedrības;
- 1 Naujenes pagasta pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”;
 30 zemnieku saimniecības, jeb, lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji.
Naujenes pagasta uzņēmējdarbības nozares
Gaisa satiksme;
2; 3%
Transporta
pakalpojumi,
autoserviss; 4; 7%

Biodegvielas
ražošana; 1; 2%

Kokapstrāde;
2; 3%
Mēbeļu izgatavošana ;
1; 2%
Komunālie
pakalpojumi; 1; 2%

Lauku tūrisms;
3; 5%

Graudaugu ražošana
un pārstrāde; 3; 5%
Augļkopība un
dārzeņkopība; 5; 8%
Būvniecība; 6; 10%

Tirdzniecība; 16; 27%
Piena un gaļas
lopkopība; 16; 26%

6. attēls Naujenes pagasta uzņēmējdarbības nozares

27% no Naujenes pagasta uzņēmējiem nodarbojas ar tirdzniecību. Ar piena
un gaļas lopkopību nodarbojas 26% no uzņēmējiem, jeb, 16 zemnieku
saimniecības. 10% sastāda pagastā esošie 6 būvniecības uzņēmumi. Augļkopības
un dārzeņkopības uzņēmumu īpatsvars ir 8%. 7%, jeb, 4 uzņēmumi sniedz
autotransporta pakalpojumus. Ar graudaugu ražošanu un pārstrādi nodarbojas
3 uzņēmumi: 1 zemnieku saimniecība audzē graudaugus, 2 komercsabiedrības: a/s
„Daugavpils dzirnavnieks” un SIA „Kora” pārstrādā graudaugu produkciju.
Pašvaldības teritorijā darbojas arī kokapstrādes, mēbeļu izgatavošanas, gaisa
satiksmes, biodegvielas ražošanas uzņēmumi. Naujenes pagasta kapitālsabiedrība
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (100% pašvaldības pamatkapitāls) nodrošina
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komunālo pakalpojumu sniegšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanu.
Ar
komercdarbību
Naujenes
pagasta
teritorijā
nodarbojas
43 komercsabiedrības. No šīm sabiedrībām 20, jeb, 46% ietilpst mikrouzņēmumu
grupā, kuru maksimālais nodarbināto skaits ir 9 un gada apgrozījums ir līdz
1,4 milj.latu. Mazie uzņēmumi, kuru gada apgrozījums ir no 1,4 milj.latu un strādā
mazāk nekā 49 darbinieku, pašvaldības teritorijā ir 13 (30%). Vidējo uzņēmumu
kategorijā (gada apgrozījums pārsniedz 7 milj.latu, nodarbina līdz
250 darbiniekiem) darbojas 8 komercsabiedrības. Pagasta teritorijā darbojas divi
lielie tirdzniecības uzņēmumi - SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”” un a/s „Virši
A”, kuros ir nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki un gada apgrozījums pārsniedz
35 milj.latu.
Naujenes pagasta teritorijā darbojošies uzņēmumi 2008. gadā nodrošināja
darba vietas aptuveni 894 strādājošajiem, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par
42 darba vietām mazāk. Darbinieku skaits ir samazinājies būvniecības uzņēmumos
par 36 darbiniekiem, tirdzniecības uzņēmumos par 6 darbiniekiem.
Nodarbināto īpatsvars Naujenes pagasta
uzņēmumos

Tirdzniecība
25%

Komunālie
pakalpojumi
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Transporta
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uzņēmumi
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7. attēls Nodarbināto īpatsvars Naujenes pagasta uzņēmumos

Analizējot 7.attēlu var secināt, ka vislielākais skaits 39%, jeb, 353 darbinieki
strādā piecos būvniecības uzņēmumos (SIA „Meliors Krauja”, SIA „LCB”, SIA
„Kombi D”, SIA „SAU”, SIA „DSCO” ). Tirdzniecības nozarē (16 uzņēmumos)
strādā 224 darbinieki, kas sastāda 25% no Naujenes pagasta uzņēmumos
strādājošajiem. 17% no komercdarbībā nodarbinātajiem, jeb, 151 cilvēks strādā
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, kuri nodarbojas gan ar graudu
pārstrādi un lopbarības ražošanu- a/s „Daugavpils dzirnavnieks”, galešu ražošanuSIA „Kora”. Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē strādā 3 komercsabiedrības
(SIA „Dekorts M”, SIA „AVA S”, SIA „Belwood”), kuros ir nodarbināti
46 cilvēki. Ar transporta pakalpojumu komercdarbību nodarbojas 6: SIA „Volvo
centrs”, SIA „Dilar Trans”, SIA „CN Motors”, SIA „AFT”, SIA „Daugavpils
lidosta” un SIA „Latgales avio”, kuros ir radītas darba vietas 52 strādājošajiem.
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Naujenes pagasta teritorijā esošās komercsabiedrības ir ieguldījušas
investīcijas ražošanas procesa modernizācijā 1 milj. latu apmērā. SIA „LIA D”
turpina īstenot saimnieciskās darbības attīstības projektu „Metālapstrādes nodaļas
darbības organizācija un modernizācija” un šī projekta ietvaros plāno ieviest
3 jaunas darba vietas kvalificētiem metālapstrādes darbiniekiem. Uzņēmumi plāno
savu turpmāko attīstību un nākotnē gatavojas ieviest ražošanas modernizāciju. SIA
„Daugavpils lidosta” plāno lidostas un ar to saistīto infrastruktūras objektu
būvniecību , SIA „Meliors Krauja”- veikt kūdras ražotnes projektēšanas darbus,
SIA „LIA D”- ieviest jaunas metālapstrādes iekārtas, SIA „Dekorts M” – jaunas
mēbeļu ražošanas iekārtas, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”- ieviest šķeldas
ražošanu.
Naujenes pagastā lauksaimniecības produkcijas ražotāji ir zemnieku
saimniecības un piemājas saimniecības. Pašvaldības teritorijā ir reģistrētas
30 zemnieku saimniecības (kopējā zemes platība 1824 ha) - individuālais
uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot galveno ražošanas
līdzekli- zemi un ir reģistrētas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. Septiņas
zemnieku saimniecības, jeb, 22%, kuriem ienākumi gadā pārsniedz Ls 10 000 ir
reģistrējušās Valsts Ieņēmumu dienestā, kā PVN maksātāji.
Naujenes pagastā esošās 2087 piemājas saimniecības pamatā nodarbojas ar
mājražošanu, savās saimniecībās ražojot un realizējot pienu un gaļu. 27 piemājas
saimniecības reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji. 16
saimniecības aktīvi iesaistījās projekta „Daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācija” līdzekļu apgūšanā, piesaistot kopējo finansējumu Ls 56000.
Pagasta lauksaimnieki arvien vairāk sāk nodarboties ar augļkopību un
dārzeņkopību. 2008. gadā saražots 4 t augļu, kas nodoti vietējiem pārstrādes
uzņēmumiem.
Zemnieku un piemājas saimniecību attīstībai Naujenes pagastā pēdējo gadu
laikā, apgūstot Eiropas Savienības projektus, ir piesaistīti līdzekļi Ls 336 100
apmērā.
Dominējošā lauksaimniecības nozare pašvaldībā ir piena lopkopība, ar ko
nodarbojas 15 saimniecības un saražo 830 t piena gadā. Pēdējo gadu laikā
uzlabojās ganāmpulku gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie rādītāji. Vairākās
saimniecības veikta slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu nomaiņa atbilstoši
Eiropas Savienības prasībām. Saimniecības ir piesaistījušas ES investīcijas
standartu sasniegšanai piena lopkopībā ar 8 projektiem 70,5 tūkst. latu apmērā.
Papildus piena lopkopībai šīs saimniecības nodarbojas arī ar gaļas ražošanu, saražo
13 t gaļas.
Straujiem tempiem attīstās lielākā graudkopības saimniecība „Bebri” (zemes
platība 300 ha), kas saražo 600 t graudu, kurus pārdod pārstrādes uzņēmumiem.
Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu projekta atbalstam 200 tūkst. latu
apmērā, saimniecība iegādājās jaunas iekārtas, pilnībā modernizēja tehnikas
parku.
Naujenes pagastā ir 13 sertificētas saimniecības ar bioloģisko darbības
virzienu, kurām galvenās nozares ir aitkopība un piena lopkopība.
Naujenes pagasta zemnieku saimniecībās ir nodarbināti 61 cilvēks.
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3.3. Lauku tūrisms
Latvijas tūrisma attīstības programmā 2001.-2010. gadam Naujenes pagasts
ietilpst Tūrisma attīstības reģionu klasifikācijā kā Latgales ezeraines tūrisma
attīstības potenciāls (tajā ietilpst dabas parks Daugavas loki, Rāznas ezers,
Aglona).
Naujenes pagasta teritorijā ir atpūtas un lauku tūrisma attīstības potenciāls.
Pateicoties neskartajai dabai, reljefa un klimata īpatnībām, kā arī
kultūrvēsturiskajam mantojumam viena no galvenajām tūrisma perspektīvām
Naujenes pagastā ir dabas tūrisms. Priekšnoteikumi tūrisma un rekreācijas nozares
attīstībai Naujenes pagastā ir laba satiksmes un vides infrastruktūra:
 unikāls dabas veidojums– dabas parks “Daugavas loki”. Dabas parks ir
3570 ha liels un tajā ietilpst 3 stingra režīma zonas (Juzefovas kompleksais
liegums, Puņiškas upes gravas liegums un Baltas upes botāniskais liegums) un
dabas pieminekļi. Dabas parkā izveidotas četras izziņas takas, atrodas
kultūrvēsturiskie pieminekli (Markovas, Naujenes, Vecračinas pilskalni,
Dinaburgas viduslaiku pils drupas, Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne)
un pašvaldības izveidotās atpūtas vietas (Latgales sēta, Bruņinieku laukums);
 Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidus (platība ir pašvaldības teritorijā ir
5390 ha), atrodas Juzefovas parks un Hoftenbergas parks;
 Naujenes novadpētniecības muzejs, tā tūrisma informācijas birojs un
ārpusmuzeja ekspozīcija Slutišķu vecticībnieku māja;
 Naujenes pagasts ir Daugavpils tūrisma informācijas centra viens no
dibinātājiem.
Naujenes pagasta tūrisma objektu apmeklētāju skaits 2008. gadā ir
sasniedzis 18 325 cilvēkus.
Naujenes pagasta tūrisma objektu apmeklētāju skaita
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8. attēls. Naujenes pagasta tūrisma objektu apmeklētāju skaita dinamika

Izanalizējot pašvaldības tūrisma objektu apmeklētāju skaita pieauguma
dinamiku (8.attēls), var secināt, ka tūristu skaita vidējais pieaugums 2006.- 2008.
gada laikā ir 17,4% .
No 9. attēla datiem var secināt, ka Naujenes pagasta populārākajiem tūrisma
objektiem: ārpusmuzeja ekspozīcija Slutišķu vecticībnieku māja un atpūtas vieta
„Latgales sēta”, Dinaburgas kultūrvēsturiskais komplekss un Juzefovas parks,
apmeklētāju interese ir stabila. Muzeja apmeklētāju skaits ir pieaudzis 3 reizes, kas
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saistīts ar muzeja darbinieku mārketinga aktivitāšu veikšanu, kā arī tēlnieces
V.Zeiles ekspozīcijas atklāšanu.
Apmeklētāju skaita sadalījums pa Naujenes pagasta tūrisma
objektiem dabas parkā "Daugavas loki" 2006.- 2008.g.
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9. attēls Apmeklētāju skaita sadalījums pa Naujenes pagasta tūrisma objektiem

Interreg IIIB projekta „Velomaršrutu tīkla attīstīšana Baltijas ezeru zemē”
(Latvija, Lietuva, Baltkrievija) rezultātā pašvaldības teritorijā pa dabas parku
„Daugavas loki” ir izveidots velomaršruts Nr.22 ar atbilstošu infrastruktūru.
Pašvaldības teritorijā attīstās tūrisma pakalpojumu sniedzēji:
 iepazīt zirgvilkmes darbarīkus un izjādes ar zirgiem tūristiem piedāvā
saimniecībā „Pāvlilijas”;
 aktīvā tūrisma pakalpojumus piedāvā biedrība „Sporta klubs Beibuks”,
iznomājot plostus un laivas nobraucieniem pa Daugavu;
 3 tūristu mītnes: SIA „Ādmīdiņš” izveidojis kempingu „Ozianna” ar 30 vietām
un citiem tūrisma pakalpojumiem; SIA brīvdienu māja „Pie draugiem”; viesu
māja „Pūcītes”.
Naujenes pagasta pašvaldība Daugavas krastā ir izveidojusi atpūtas laukumus ar
aprīkojumu: “Latgales sēta”, “Bruņinieku laukums”.
Tomēr Naujenes pagastā nav izveidots tūristiem pilnīgs pakalpojumu klāsts.
Trūkst aktīvās atpūtas pakalpojumu (zirgu izjādes, atpūta uz ūdeņiem,
makšķerēšana, sporta spēles), ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumu sniedzēju,
amatniecības un suvenīru piedāvājuma.
Naujenes pagasta teritorijā tūristiem iespējams iegūt informāciju Naujenes
novadpētniecības muzeja tūrisma informācijas birojā, Naujenes tautas bibliotēkā
un tās filiālēs.
Lai popularizētu tūrismu Naujenes pagastā, pašvaldība, sākot ar 1996. gadu,
regulāri piedalās starptautiskajās tūrisma izstādēs “BALTOUR”. Katru gadu tiek
izstrādātas un aktualizētas infolapas un bukleti tūristiem, kā arī regulāri
papildināta mājas lapa ar tūristiem interesējošu informāciju.
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4. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības
4.1. Zeme
Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 129 km2 – 12879.4 ha.
Analizējot attēlu (skat. 10.attēlu.) lielāko pagasta teritorijas zemes daļu aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (52 %) un meži (28 %). Lielākie meža masīvi
koncentrējas gar pagasta teritorijas rietumu, austrumu un dienvidu robežām, blakus
Daugavas upei un Stropu ezeram. (skat.5.tabulu.)
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Ūdenssaimniecība

8939,1

Ieguves rūpniecības un karjeru izstrāde
Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo
māju apbūve
Daudzdzīvokļu māju apbūve
Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura
apbūve
Sabiedriskās nozīmes objekti
Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

2455,8
17,4

381,7
21,4

25,9
749,9

74,9
58

179,9

25,3
10

Pārējie objekti

10.attēls Naujenes pagasta zemes sadalījums pa lietošanas veidiem

Analizējot Naujenes pagasta teritorijas zemes vērtību, var atzīmēt, ka
visdārgākā zeme ir ciemos, kuri atrodas tuvāk Daugavpilij, tie ir Vecstropi, un
Krauja (skat. 3.1.2.tab.). Zemi, kas atrodas tālāk no pilsētas un galvenajiem ceļiem,
ir mazāks pieprasījums, tāpēc tās tirgus vērtība ir daudz zemāka.
5.tabula. Naujenes pagasta teritorijas zemes vērtības analīze
Valsts kadastra
Tirgus cena (Ls),pēc
vērtība (Ls)
pirkuma līgumiem
Ciema nosaukums
par 1
par 1
par 1
par 1 ha/Ls
m2/Ls
ha/Ls
m2/Ls
Lociki
0.15
1500
0.15
1500
Vecstropi
0.30
3000
4.05
40500
Krauja
0.20
2000
1.25
12500
Naujene
0.10
1000
0.09
899
Pāreja lauku teritorija
0.08
800
0.09
899
Kopēja pašvaldības
0.18
1800
1.01
10133
teritorija vidēji
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Samērā lielu daļu pagasta teritorijas aizņem krūmāji, kas liecina par dažu zemju
gabalu neapsaimniekošanu un to aizaugšanu ar krūmiem, ir vērojama tendence ar
katru gadu teritorijām palielināties.
Naujenes pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) kopplatība ir
6678 ha vai 51 % no kopējās pagasta platības. No lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm Naujenes pagastā meliorēti ir 2380 ha, kas ir 36 % no LIZ. Lielāko daļu
LIZ aizņem aramzeme – 51 % un ganības (45 %), pavisam maz pļavas (1 %) un
augļu dārzi (2 %). Lauksaimniecībā izmantojamā zemi apsaimnieko 1664 zemes
lietotāji un īpašnieki.
Uz 01.01.2007. Naujenes pagastā bija 94,7 ha brīvas zemes, kas pārsvarā ir
lauksaimniecības zeme. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir vērojama tendence
brīvo zemju platībām samazināties.
4.2. Ainavu telpa
Saskaņā ar esošo ainavrajonēšanu (Ramans, 1994), Naujenes pagasta
teritorija ietilpst Latgales augstienes ainavzemē (Dagdas pauguraine).
Naujenes pagasta teritorijā dominē pauguraines ainavas, kuru nodalīšanu
nosaka ģeomorfoloģiskais faktors (Krāslavas – Naujenes Daugavas meandru
apvidus un Dienvidlatgales (Kalupes āraine). Pauguraines ir sīkkontūrainu,
mozaīkveida un estētiski pievilcīgu ainavu vienību tips, kuras raksturojas ar lielu
bioloģisko un ainavisko daudzveidību. Dažādas uzbūves pauguru un ieplaku mija
nosaka ļoti lielu augšņu, mitruma, mikroklimata un augāja kontrastainību.
Paugurainēm ir tipiska zemes lietojuma veidu daudzveidība un sīkkonturainība. No
vizuālās uztveres viedokļa plaši un atklāti skati mijas ar tuviem un noslēgtiem
skatiem.

11.attēls. Skats no Ververu kraujas (foto I.Labanoka)
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Ņemot par pamatu ainavas segas raksturojumu, Naujenes pagasta ainavu
raksturojums ir sekojošs:
 pagastā
lielās platības ir raksturīgas mežāres, kur novērojama
lauksaimniecībā izmantojamo zemju mija ar mežu masīviem un puduriem;
 mozaīkveidīgi pagasta teritorijā ir arī purvaines tipa ainavas, kur dominē
purvu un mitrāju ainavas, šī tipa ainavām raksturīgs līdzens reljefs, kā
rezultātā ir slikti dabiskās drenāžas apstākļi. Šādas ainavas raksturīgas
zemajiem purviem un mitrājiem, kas ir atrodami galvenokārt Dagdas
augstienes starppauguru pazeminājumos un upju ielejās;
 tāpat kā daudzviet citur, arī Naujenes pagastā daļa lauksaimniecībā
izmantojamās zemes netiek apstrādāta un aizaug ar krūmājiem - notiek
renaturalizācijas process, kā rezultātā ainava ap ceļiem noslēdzas.
 Šajā posma Daugavas pati raksturīgāka īpatnība ir tā, ka upe met milzīgus
meandrus, kas nav vērojams nevienai Latvijas upei. Meandru loku rajona
ieleja ir īpaši ainaviska – gultnē ar lieliem laukakmeņiem ir daudz krāču,
loku izliektajās daļās daudz augstu pamatkrasta krauju ar lielu zinātnisku un
ainavisku vērtību.
Daugavas zemie krasti, kas paceļas tikai dažus metrus virs ūdens līmeņa,
mainās ar 40 m augstiem krastiem. Raksturīgas terases un daudzplānu skati ar
dažādām perspektīvām. Daugavas ielejas līkumainība un dziļums dabas parka
„Daugavas loki” teritorijā nosaka īpašu mikroklimatu, kas raksturojas ar unikālās
biodaudzveidības, reto augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanu.
Kontrasti starp meža un agrāro ainavu vēl tiek papildināti ar dažādību
ainavas tipu robežās, veidojot ainavu interesantu un emocionāli iedarbīgu.
Dabas parka “Daugavas loki” teritorijā sastopama unikāla parādība –
karengravas. Tās veido Sandarišķu un Slutišķu karengravu sistēmu. Atspoguļojot
Daugavas senielejas veidošanās vēsturi, tās nevirzās tieši uz Daugavu, bet it kā
“pakārtas gaisā” un beidzas vienā no terasēm. Daudzstāvu terases – līdz 6-8
terasēm veido drupu iezi.
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12.attēls. Sandarišķu karengravas (Foto © Juris Soms)

Mitras, vietām avotainas un salīdzinoši bagātas augsnes kalpo kā substrats
garšas tipa platlapu koku mežiem ar biezu pamežu un bagātu zemsedzi, kas izceļas
ar aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu daudzveidību. Juzefovas parks un
Naujenes (Juzefova) gravu sistēma unikāli bagāta, bioloģiski daudzveidīga.
Juzefovā saglabājusies vēsturiska apbūve (zirga stallis jeb spirta brūzis) un veidotie
stādījumi – parks un liepu alejas.
4.3. Derīgie izrakteņi
Ģeoloģiskā uzbūve un reljefs veido fizikālo pamatni, uz kuras balstās
saimnieciskā un cita veida darbība.
Valsts politika derīgo izrakteņu nozarē balstās uz koncepciju “Latvijas
zemes dzīles”, kas akceptēta Ministru kabinetā 1995. gada 9. maijā. Koncepcija
nosaka zemes dzīļu izmantošanas stratēģiskos mērķus un prioritātes, zemes dzīļu
izpētes uzdevumus un darbības virzienus, kā arī ilgtermiņa prognozes zemes dzīļu
izmantošanā, ņemot vērā ekonomiskās un finansēšanas zemes īpašuma attiecību
izmaiņas.
Pagasta pašvaldība savā administratīvajā teritorijā:
• Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas noteiktajos apjomos izsniedz atļaujas bieži sastopamo
derīgo izrakteņu izmantošanai gada kvotu un limitu ietvaros reģionālas vai
vietējās nozīmes atradnēs;
• Kontrolē derīgo izrakteņu atradņu rekultivāciju.
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Saskaņā ar likumu “Par zemes dzīlēm” katrai atradnei jābūt legalizētai un tās
krājumiem jābūt akceptētiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoloģijas aģentūrā,
uz legalizētajām atradnēm tiek izdotas licences un atļaujas ar lietošanas termiņiem,
atkarībā no zemes lietošanas veida un atradnes stāvokļa. Līdz ar to aktīvo atradņu
skaits samazinās.
Pagasta teritorijā ir vairākas smilts un grants, kūdras un saldūdens kaļķiežu
atradnes.
Kūdras atradnes atrodas Vecračinas ciemā pie Gluhoje ozero, Konopeckas
ciemā, Vasargeliškos, pie Aglonas kalna Jurīšos, Ļukeniškos, Ļumeniškos,
Vecstropu un Kraujas meža teritorijā, Kašatnikos pie Augstā kalna, Eglītes ciemā,
Kaušeliškos.
Grants un smilts Daugavas krastā pie Daugavpils robežas, Rudānos, Butiškos.
Atradne, kurā izpētīti A kategorijas krājumi ir sagatavota izmantošanai.
Novērtētie (N) kategorijas krājumiem nepieciešama papildus izpēte. Prognozētie (P)
kategorijas krājumi norāda, ka ir iespējams izdalīt derīgā izrakteņa iegulu.
Atradnēs uzrādīti derīgā izrakteņa krājumi uz 1998. gada 1. janvāri. Butišku un
Pristvorovojes atradnēs tos nepieciešams precizēt. Sargelišku atradnes grants krājumi
praktiski varētu būt izmantoti.
Kūdras atradne ir kūdras iegula, kuras platība rūpnieciskā dziļuma (0,9 m
nenosusinātām, 0,7 m - nosusinātām iegulām) robežās nav mazāka par 1 ha un
vidējais kūdras biezums šajās robežās nav mazāks par 1 m. Kūdras atradnēm nav
nosaukuma (ir daži izņēmumi); tām uzrādīts Kūdras fonda numurs. Visām kūdras
atradnēm platība dota nulles (skaitītājā) un rūpnieciska dziļuma robežās (saucējā).
Atradnēs noteikti tikai prognozētie krājumi (P kategorija): skaitītājā tie uzrādīti
tūkstoš m3, saucējā – 40 % mitras kūdras krājumi tūkstoš tonnās. To izmantošanai
nepieciešami izpētes darbi. Daļa iegūla paslānī zem kūdras atsegts sapropelis.
Mazo kūdras atradņu krājumus var izmantot lauku mēslošanai. Šim nolūkam
derīga zemā tipa kūdra.
Sālsūdens kaļķiezis tiek izmantots skābo augšņu kaļķošanai (no Teivānu
atradnes). Daugavpils MTS atradnes netiek izmantota.
Derīgo izrakteņu esamība un pašatjaunojošo dabas resursu izmantošana ļauj
attīstīties vietējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem izmantot vietējos resursus
savam vajadzībām un blakus reģioniem. Problēmas būs ar tām atradnēm, kas
atrodas aizsargājamās teritorijās, jo pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 415
no 09.08.2003. “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumiem” 4.3.3. punktu - Aizsargājamās teritorijās ir aizliegts
izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).
Pašvaldības smilts-grants un smilts atradnei „Butiški” noteikts limits līdz
2016.gadam, kurš sastāda 419 tūkst.m3. Atradnes plānots nodots izstādei
uzņēmumam izsoles kārtībā. Pēc derīgo izrakteņu ieguves, rekultivācijas rezultātā
atradnes turpmākais izmantošanas veids varētu būt pļava.
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4.4. Meži
Meža resursi pieskaitāmi pie nozīmīgākajiem dabas resursiem.
Ekonomiskā krīze radītu papildus draudus meža eko-sistēmai, jo palielinājās
nelikumīgu ciršu skaits. Bet no otras puses, ražošanas apjomu samazināšanās
reģionā pozitīvi ietekmēja gaisa kvalitāti un līdz ar to meža koku veselību. Meži
nodrošina rehabilitācijas līmeni un līdz ar to paaugstina pagasta vides eko-vērtību.
Meži sastāda 30 % no Naujenes pagasta kopējās platības (3549,6 ha), kas
izvietojušies teritorijas:
- Dienvidrietumos: Kraujas, Vecstropu, Stropu un Vasarnīcas;
- Ziemeļaustrumos: Stropicas, Eglītes un Kašatniku;
- Dienvidos: Nitišu, Butišķu un Sandarišku, Rudānu;
- Austrumos Vecračina, Melderišku ciema teritorijās, kur pārsvarā ir priežu
meži.
Pagasta teritorijas vidusdaļā ir vērojami jauktu koku meži – lapu un
skujkoku: Pritikinas, Januseļu, Virvjalu, Jurīšu, Konopeckas, Spruktu un Naujenes
sānu gravā pie Juzefovas ir saglabājies vienīgais platlapju mežs visā Daugavas
garumā. Tā vērtīgumu apliecina biologu atrastās retās augu un dzīvnieku sugas.
To apsaimniekotāji ir:
- valsts meži - 2300.2 ha, t.sk., daļa 959,2 ha ir īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā “Daugavas loki”. No kopējās meža teritorijas 4 % sastāda lauces,
2 % pārplūduši klajumi un pa 1 % purvi un infrastruktūras objekti. Šajos mežos
pārsvarā (76%) aug priedes, tad seko egles un bērzi.
- pārējos (lietotāju, privātīpašnieku mežos 1281,8 ha, t.i., 36,1 %)
(13. attēls un 14. attēls).
2%

1%

1%

4%

Mežs
Purvi
Lauces
Pārplūduši klajumi
Infrastruktūras objekti
Nemeža zemes

92%

13. attēls. Valsts mežu zemju klasifikācija (A/s “Valsts meži”)
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9%

1%

Priede
Egle

11%

Ozols
Osis
Bērzs
Melnalsknis
Apses
79%

Baltalsknis

14. attēls. Valsts mežu sadalījums pa sugām (A/s “Valsts meži”)

Mežā ir arī īpaši aizsargājamie meža iecirkņi – gravu mežs – 1,0 ha (Kraujas
meža 246 iec.), aizsargājamais parks vietējās nozīmes- 12,6 ha, izcils koks - 0,6 ha,
biotops - 43,5 ha. Teritorija ir apsekoti vecie meži un izdalīti Dabisko mežu
biotopi, kuriem iespējams tiks veidoti mikroliegumi – 33,8 ha platībā (pēc A/s
“Valsts meži” sniegtās informācijas datiem).
Valsts mežus Naujenes pagasta teritorija apsaimnieko VAS “Latvijas valsts
meži” Dienvidlatgales mežniecības.
Pēc zemes kategorijām:
- meža zemes 3230,2 ha (2102,8 ha 91.43%);
- nemeža zemes 319,4 ha (21,2 ha 0.92 %).
Meža zemes savukārt dalās ar mežu apklātajās platībās (t.sk., kultūras aizņem
– 64 ha, t.i. – 2 %) un ar mežu neapklātajās platībās (t.i., degumi, izcirtumi, lauces –
24 ha (97,9 ha – 4.26 %), t.i. –0,7 % ) paplūduši klajumi – 43.6 ha –1.9 %.
Nemeža zemes dalās: lauksaimnieciski izmantojamās - 80 ha, komunikācijas –
445 ha (30.1 ha-1.31 %), purvi – 14 ha (4,3 ha-0.19 %), karjeri – 60 ha, klajumi –
40 ha, pārējās – 80,4 ha, kas sastāda apmēram 9 % no kopējās mežu fonda platības.
Pēc meža kategorijām:
aizsargājamie meži (pamatuzdevums ir vides aizsardzība), t.sk., dabas
liegumi un meža parki (Daugavas loki) aizliegtās kailcirtes – 1272 ha;
saudzējamie meži (līdzvērtīgi savienota vides aizsardzība un
kokmateriālu ražošana) – 1922 ha;
saimnieciskie meži (ekspluatējamie, galvenais uzdevums - kokmateriālu
ražošana, bet ekspluatēšanas režīms ierobežots) tikai pārējos mežos – 355,6 ha.
Kopā Naujenes pagastā sastopami 16 augšanas apstākļu tipi. Šī augšanas
apstākļu tipu daudzveidība nodrošina ekoloģisko un ainavisko daudzveidību.
Izvērtējot valdošās koku sugas pa augšanas apstākļu tipiem, var secināt, ka
priede pārsvarā sastopama Dm, Ln, Mr, Pv, Nd; Egle – Vr, Nd, Db, Bērzs – Dm,
Vr, Nd, Db, Ks, Kp; Melnalksnis – Pv,Vrs; Baltalksnis – As, Am, Vēri, Dm; Osis
– Vr.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Aizsargjoslu likuma (spēkā no
11.03.1997.) 11. pantu izveidota mežu aizsargjosla ap Daugavpils pilsētu (zaļās
zonas meža parki), lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotāju atpūtai un veselības
uzlabošanai nepieciešamos apstākļus, kā arī, lai samazinātu vai kompensētu
pilsētas negatīvo ietekmi uz cilvēkiem. Tās teritorija pagastā ir no pilsētas robežas
gar A/s “Daugavpils Dzirnavnieks” ārējo meža līniju līdz pat šosejai A13 un no
Daugavpils robežas no šosejas A13 pa labi apkārt visai Valsts mežu teritorija līdz
Vasarnīcu ciemam un atpakaļ līdz Daugavai.
Lai nodrošinātu turpmāko meža teritoriju racionālu izmantošanu, ir
nepieciešams veicināt audžu veidošanas cirtes intensitāti, veicināt meža
blakusizmantošanu (ogas, sēnes un meža rieksti, zaru klūgu un citu dekoratīvo
materiālu ieguve, tūrisms, rekreācija), iekārtot organizētas atpūtas vietas meža
masīvos, panākt atkritumu savākšanas un uzglabāšanās efektivitāti pagasta meža
teritorijās. Ir nepieciešams apzināt lauksaimniecībā neizmantoto zemju mākslīgās
apmežošanas efektivitāti un organizēt attiecīgās rīcības.

4.5. Ūdeņi
Ūdens resursi ir nacionālā bagātība un to kvalitātes saglabāšana ir viens no
izdzīvošanas pamatnosacījumiem.
Rekreācijas resursi, t.sk., ūdeņi, ir atzīmējami kā nozīmīgākie. Tos vērtē pēc
novietojuma pret ceļiem, apdzīvotām vietām, pēc ūdens tīrības, krastiem, peldvietu
iespējām, zivju resursiem, ūdensputnu daudzuma, pēc ūdenstilpes apkārtnes rakstura,
servisa līmeņa, nometņu iekārtošanas iespējām, citām specifiskām vajadzībām.
Naujenes pagasta teritorijā tek sešas upes.
Pati lielākā upe pagasta teritorijā ir Daugava – 33 km gara, tās platība ir
471 ha, kas stiepjas gar pagasta dienvidu robežu. Daugavas kritums dabas parka
teritorijā ir 0,10-0,15 m/km, straumes ātrums 0,3-0,4 m/s, tai izveidojas noturīga
ledus kārta decembra sākumā - 15. decembrī, bet ledus iešanas sākums 26. martā
(pēc ikgadējiem pētījumiem).
Ledus parādības beigās – 4. aprīlī (pēc ikgadējiem pētījumiem Valsts
hidrometeoroloģijas pārvalde). Daugava dabas parka “Daugavas Loki” (no Juzefovas
ciema līdz pat Krāslavas rajona robežai) posmā saglabājusi dabisko tecējumu,
neskatoties uz lielo antropogēno slodzi visā tās garumā palikusi neregulēta, pie kam
tik maz mainīga pēdējo gadsimtu laikā. Upes gultne izmantojama ūdens iegūšanai,
zvejniecībai un ūdenstūrismam. Pagasta teritorijā Daugavas labais krasts ir augsts un
palu ūdeņi nav bīstami. Viszemākā vieta ir pie Slutišku sādžas, bet arī pie maksimālā
pavasara 10-13 m augstā ūdens līmeņa, tās aplūšana nav bijusi. Maksimālais
caurplūdums iestājas 5-6 dienas pēc ledus iešanas. Daugavas vidējā notece ir 680
m3/s, palu laikā 2790 m3/s, kas ir 57 % no gada noteces. Mazāka notece vērojama
jūlijā - 150 m3/s un februārī –129 m3/s. Maksimālo temperatūru upes ūdens sasniedz
jūlija + 20 C. Pamatojoties uz "Aizsargjoslu likumu" tiek noteikta aizsargjosla 500 m
no krasta, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmu,
novērstu erozijas procesa attīstību, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.
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Atsevišķās vietās aizsargjosla ir noteikta platāka, ievērot izteiktas kontūras dabā vai
zemes īpašumu robežas.
Gar pagasta ziemeļu robežu stiepjas Līksnas upe - 3 km garumā, aizsargjosla
100 m katrā krastā.
Pagasta teritorijas rietumos tek Stropu upe 3 km garumā, aizsargjosla 10 m
katra krastā.
Dabas parka mazās upes pieder pie Latgales augstienes hidroloģiskā rajona
(rajons ar viendabīgu virszemes un pazemes ūdeņu likumsakarīgām pārmaiņām
noteiktā laikā), kuram raksturīgs: 667 mm nokrišņu gadā; notece 240 mm gadā, kas
36 % no nokrišņu daudzuma, iztvaikošana - 427 mm gadā, kas ir 64 % no nokrišņu
daudzuma. (Latvijas daba 1995). Naujenes pagasta teritorijā šīs upes ir: Putānu upē
(strauts) ir augstas krāces, tādēļ iespējamas vietējā rakstura ūdensdzirnavas vai pat
vietējās hidroelektrostacijas, aizsargjosla 50 m.
Pagasta austrumu daļā viena paralēli otrai Daugavā ietek Puniškas un Baltā
upes, kuru gravās ir ar dabas parka “Daugavas loki“ dabas aizsardzības plānu
noteiktas stingrā režīma zona (aizliegta jebkura saimnieciska darbība, kā arī aizliegti
jebkādi rekreācijas vai izglītojoši pasākumi), aizsargjosla ir 50 m katrā krastā.
Pagasta teritorijas dienvidu daļa ir bagāta ar strautiem un avotiem.
Naujenes pagasta Viļušu ciemā netālu no Daugavas upes ir Viļušu avots, kas
ar spēcīgu straumi traucas ārā no pazemes caur baltā augšdenovu smilšakmenī
izskalotu ieapaļas formas alu, kuras diametrs ir 15 cm. Avota ūdens bagāts ar dzelzs
sāļiem.
Savdabīga avotu kaskāde ir izveidojusies Daugavas kreisā krasta atkailinātas
upes gultnes nogāzē 800 m augšpus Kraujas ciema. Lieliem laukakmeņiem
izraibināta nogāze 1,2 m virs ūdens līmeņa. Normāla ūdens līmeņa apstākļos tas
atrodas zem ūdens. Butišku loka meandru apvidū ir ap 66 avotiem, kā arī daudz ir no
Krāslavas robežas puses līdz Slutišku ciemam.
Naujenes pagasta teritorijā atrodas 2 ezeri. Viens no tiem Vecračinas ciemā –
Gluhoje ezers, 2,0 ha platībā un otrs - Butišku ciemā – Butišku, 3,8 ha platībā, ar
aizsargjoslu 10 m platu - abi pašvaldības īpašums. Nepieciešams veikt ezeru izpēti.
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15.attēls. Butišku ezers (foto T.Rešetņikova)

Tāpat pagasta teritorijā atrodas 2 lieli dīķi. Viens - Vecračinas ciemā 2 ha
platībā, otrs Nitišu ciemā – 1,5 ha platībā. Kā ezerus, tā dīķus nepieciešams tīrīt.

4.6. Dabas teritorijas ar īpašām aizsardzības pazīmēm
Naujenes pagasta teritorija iekļauj īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zonu dabas parka “Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava”.
Īpaši aizsargājama ainavu apvidu „Augšdaugava” ietilpts „NATURA 2000”
sarakstā, kopplatība sastāda 52325 ha, no kuriem 4930 ha ietilpst Naujenes pagasta
teritorijā. Tas ir 38 % no pašvaldības teritorijas kopplatības.
Dabas parks „Daugavas loki” tika izveidots 1990.gadā vienlaikus ar
Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidu, lai saglabātu unikālu dabas teritoriju –
Daugavas augšteces senleju ar visām ainavas īpatnībām, vērtīgiem dabas
kompleksiem, kā arī likvidētu Daugavpils HES celtniecības gaitā dabai nodarītos
postījumus. Dabas parka “Daugavas loki” kopplatība ir 12 372 ha (no tās 3094 ha
atrodas pagasta teritorija jeb 24 % no pašvaldības teritorijas kopplatības).
Dabas parks “Daugavas loki” atrodas Latgales augstienes ģeomorfoloģiskā
rajona Augšdaugavas pazeminājuma apvidū. Raksturīgākā Daugavas īpatnība ir tā,
ka no Krāslavas līdz Daugavpilij visumā vāji līkumotajā ielejā Daugava met 8
milzīgus līkumus. Gar Daugavu var saskaitīt ne mazāk kā 260 gravas un uzskaitīt
apmēram 1700 avotus. Lielākie Daugavas krastu atsegumi sasniedz 40 m
augstumu.
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Dabas parka teritorija, tāpat kā visa Daugavas ieleja, ir piesātināta ar Latvijai
retām un arealoģiski savdabīgām augu sugām, tādēļ tā ir uzskatāma par vienu no
floristiskajā ziņā augstvērtīgajām Latvijas teritorijām. Reģistrētas 79% no
Daugavas ielejā un 57% no visā Latvijā sastopamo autohtono paparžaugu un
ziedaugu sugu skaita, no tām – 38 aizsargājamas sugas. Konstatētas 303 cepurīšu
sēņu sugas, kas ir trešā daļa no visām Latvijā sastopamām cepurīšu sēņu sugām;
1224 vaboļu sugas. Uzskaitītas 43 no 79 Latvijas sauszemes gliemežu sugām, retas
un aizsargājamas – 11 sugas; 104 putnu sugas, aizsargājamas – 11 sugas.
Apdzīvojuma blīvums ir neliels. Lauksaimniecībā apstrādājamo zemju
īpatsvars ir neliels, nenotiek intensīva saimnieciskā darbība. Pakāpeniski attīstās
izziņas un ekotūrisms. 1998.gadā tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas
parkam “Daugavas loki”, kura darbības periods beidzās 2003.gadā.
Naujenes pagastā atrodas 4 īpaši aizsargājami dižkoki, diemžēl par lielāko
daļu no tiem nav aktualizēta informācija.
6. tabula. Naujenes pagasta īpaši aizsargājamie dižkoki

N.p.k.

Suga

1.

Parastais skābardis

Apkārtmērs 1.3
m augstumā
0.23

2.

Parastais skābardis

0.25

3.

Parastā priede

Pašvaldība

Naujenes pagasts
Naujenes pagasts
Naujenes pagasts

2.91
4.

Vīksna

Naujenes pagasts
4.43

Atrašanās vieta

Hoftenbergas parks (Krauja), 3m
S no kluba ēkas
Hoftenbergas parks (Krauja), 3m
S no kluba ēkas
Naujenes MIM 29.kv.
(1985.mežier.g.), starp meža
ceļu un cirsmu ~1km S no
Līksnas upītes.
Sandariški. "Daugavas loku"
teritorijā 300m NW no
Broņislava Liepiņa mājas,
tīruma vidū.

Ievērojamākie Naujenes pagasta dabas objekti ir “Daugavas vārti” (Slutišku
un Ververu kraujas, Naujenes pagasta teritorijā atrodas Slutišku krauja),
Sandarišku karengravas, Juzefovas un Hoftenbergas parki u.c.. Valsts nozīmes
aizsargājamo dabas pieminekļu statuss pagastā ir noteikts:
 3 īpaši aizsargājamajiem dendroloģiskajiem stādījumiem;
 3 aizsargājamajiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem.
N.p.k.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7. tabula. Valsts nozīmes aizsargājamie dabas pieminekļi

Nosaukums

Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi
Hoftenbergas parks
Juzefovas parks
Naujenes mežniecības svešzemju koku
stādījumi
Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas
pieminekļi
Daugavas vārti (Slutišku un Ververa
kraujas)
Sandarišku karengravas
Viļušu avots

Administratīvā
piederība

Teritorijas
kods

Platība (ha)

Naujenes pagasts
Naujenes pagasts
Naujenes pagasts

7018
7020
7022

10,8
4,1
0,6

Naujenes
pagasts,
Vecsalienas
pagasts,
Salienas pagasts
Naujenes pagasts
Naujenes pagasts

4069

84,2
no
kuriem
Naujenes
pagastā
ietilpst 56 ha
25,9
5,8

4070
4071
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Hoftenbergas parks. (Foto  Juris Soms)

Daugavas vārti (Slutišku un Ververa kraujas)

Juzefovas parks (Foto T.Rešetņikova)

Sandarišķu karengravas (Foto  Juris Soms)

Naujenes mežniecības svešzemju koku
Viļušu avots (Foto  Juris Soms)
stādījumi (Foto T.Rešetņikova)
16. attēls. Valsts nozīmes aizsargājamie dabas pieminekļi

Naujenes pagasta padomei jānodrošina savlaicīgu inventarizāciju īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, īpaši tajās, kuras atrodas NATURA 2000 teritoriju
sarakstā;
• jāveic Slutišku kraujas un tai piegulošās teritorijas izpēti ar mērķi
izveidot dabas liegumu šīs teritorijas aizsardzības interesēs;
• jāveic Vecpils gravu un tajā esošos avotu ūdenskritumu izpēti un
aprakstu ar mērķi iekļaut šīs teritorijas vietējas nozīmes īpaši
aizsargājamu dabas objektu kategorijā;
• jāaktualizē dabas parka „Daugavas loki” dabas aizsardzības plānu, t.sk.,
pārskatīt funkcionālo zonu robežas;
• veikt dižkoku inventarizāciju.
68

4.7. Kultūrvēsturiskais mantojums
Sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi un Daugavpils rajona pašvaldībām
tika izstrādāta stratēģija „Kultūras mantojuma saglabāšana un tā ekonomiskā
potenciāla paaugstināšana Daugavpils rajonā”, kuras mērķis ir:
1. stiprināt rajona ekonomisko potenciālu tūrisma jomā un
veicināt Daugavpils rajona kā tūrismam pievilcīga reģiona
izveidošanos;
2. aktivēt kultūras mantojuma resursu izmantošanu kā nozīmīgu
lauku teritoriju sociāli-ekonomisko pārvērtību instrumentu;
3. sagatavot plānošanas dokumentus un izstrādāt projektu
pieteikumus ES un citām potenciālām programmām;
4. ekotūrisma, izziņas tūrisma un kultūras tūrisma attīstības
veicināšana.
Pēc nekustamo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta Naujenes
pagasta teritorijā atrodas sekojošas valsts un vietēja nozīmes pieminekļi:
8. tabula. Naujenes pagasta valsts un vietēja nozīmes nekustamie kultūras pieminekļi

(pēc laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis“ Nr.369/372 (1430/1433) 1998.g.15.decembrī publicētā saraksta, Apstiprināts
LR Kultūras ministrijā 29.10.1998. ar rīkojumu Nr.128)
Valsts
aizsardzības Nr.

Pieminekļu
vērtības
grupa

Nekustamo
pieminekļu
veids

675

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

677

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arheoloģija

680

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

681

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

676

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

679

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

682

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

678

Arheoloģija

Pieminekļu
atrašanas
vieta
Valsts nozīmes

Pieminekļu
nosaukums

Markovas
pilskalns
Nitišu
senkapi
Rudānu
senkapi
(Franču kapi,
Kara kapi)
Dinaburgas
viduslaiku
pils
Vecračinas
pilskalns
Melderišķu
senkapi
Slutišķu
viduslaiku
kapsēta un
apmetne
Židinas
senkapi

Īpašnieks

Kadastra
numurs,
ha

Piezīmes

4474-0090221,
22,3 ha

Apsaimniekotājs Naujenes pagasta
padome
Apsaimniekotājs -

Markova.

Naujenes
pagasta padome

Nitiši.

Privātīpašnieks

Rudāni

Naujenes
pagasta padome

4474-0080160,
0,4 ha

Apsaimniekotājs Naujenes pagasta
padome

Vecpils

Naujenes
pagasta padome

Vecracina

Naujenes
pagasta padome

4474-0070477,
4 ha
4474-0090241,
12,1 ha

Apsaimniekotājs Naujenes pagasta
padome
Apsaimniekotājs Naujenes pagasta
padome

4474-0090320,
8,8 ha
4474-0080149,
5,3 ha

Apsaimniekotājs privātīpašnieks

4474-0090340,
0,5 ha

Apsaimniekotājs Naujenes pagasta
padome

Vietējās nozīmes
Melderiški

Privātīpašnieks

Slkutiški

Privātīpašnieks

Židina

Naujenes
pagasta padome

Apsaimniekotājs privātīpašnieks

Saskaņā ar LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru uztur un pilnveido Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija.
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Priekšlikumu par objekta iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā vai izslēgšanu no tā fiziska vai juridiska persona iesniedz Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Inspekcija izvērtē priekšlikumā minētā objekta
atbilstību valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusam. (LR MK
noteikumi Nr.473 (26.08.2003.) „Kartība, kāda kultūras pieminekļi iekļaujami
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”)
9. tabula. Naujenes pagasta arhitektūras objekti, kas tika iekļauti valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu saraksta projektā
Pieminekļu
vērtības
grupa
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes

(pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem)

Pieminekļu
veids
Arhitektūra

Pieminekļu nosaukums

Slutišķu sādža koka apbūve

Pieminekļu
atrašanās
vieta
Slutiški

Arhitektūra

Juzepovas katoļu baznīca

Juzefova

Arhitektūra

Spruktu katoļu baznīca

Sprukti

Arhitektūra

Naujenes dzelzceļa stacija

Dunski

Arhitektūra

Naujenes Novadpētniecības
muzeja ēka (bijušais pagasta
nams)
Juzefovas muižas stallis (spirta
brūzis)

Juzefova

Arhitektūra

Juzefova

Naujenes pagasta kultūrvēsturiskais mantojums, kas sniedz šajā teritorijā
dzīvojošo cilvēku garīgās darbības liecību, veidojies pareizticīgo, vecticībnieku un
katoļu kopienu ilgstošas tolerantas līdzāspastāvēšanas gaitā. No 469 nekustamā
kultūras mantojuma objektiem, kuri ir Daugavpils rajonā, Naujenes pagastā ir
Jezupovas (Juzefovas) Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca un Spruktu Sv.
Antona Romas katoļu baznīca. Taču neviens no nosauktajiem objektiem nav
iekļauts Daugavpils rajona nekustamo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā (pēc laikrakstā “Latvijas vēstnesis“ Nr.369/372 (1430/1433)
1998.g.15.decembrī publicētā saraksta, Apstiprināts LR Kultūras ministrijā
29.10.1998. ar rīkojumu Nr.128). Līdz ar to ne ap vienu augstākminēto Naujenes
pagasta kultūras pieminekli nav noteikta īpaša aizsargjosla.
Tiks plānots izsniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai
priekšlikumu par objektiem iekļaušanu sarakstā - Juzepovas katoļu baznīca,
Spruktu katoļu baznīca, Naujenes dzelzceļa stacija, Naujenes Novadpētniecības
muzeja ēka (bijušais pagasts nams), Juzefovas muižas stallis (spirta brūzis).
Juzefovas (Jezupovas) Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu sāka
celt 1934.g. prāvesta I. Broka laikā. 1936. gada 29. jūnijā Aglonas ģimnāzijas
direktors, dekāns Aloizs Broks iesvētīja pamatus. Baznīca būvēta no tēstiem
laukakmeņiem. Prāvesta I. Broka laikā baznīcu uzcēla līdz logiem, bet prāvesta
A. Turka vadībā tā tika uzcelta līdz jumtam. Tad nāca kara gadi, celtniecību,
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protams, pārtrauca. Tāda, nepabeigta, šī celtne bija līdz 1959. gadam. Prāvesta St.
Petuško un Garīgā semināra audzēkņa Oļģerta Daļecka vadībā 1961.g. tās
celtniecību pabeidza, bet pavisam drīz baznīcas ēku atsavināja. Padomju varas
laikā tur bija gan klubs, gan bibliotēka, gan vēl citas iestādes. Baznīca tika atgūta
tikai 1989. gadā. 1989. g. 27. decembrī bīskaps V. Nukšs to konsekrēja. 1990. gadā
veica iekšpuses pārbūves darbus, piešķirot baznīcai agrāko veidolu.

17. attēls. Jezupovas (Juzefovas) katoļu baznīca. (Foto Juris Soms)

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes baznīcu uzbūvēja no
cementa ķieģeļiem par draudzes un arhibīskapa līdzekļiem 1933. – 1938.g.
Prāvests V.Kozlovskis, kas jaunībā bija Daugavpils būvtehniķis, pats izstrādāja
ceļamās baznīcas būvplānu un pats vadīja baznīcas celšanas darbus.

18. attēls. Spruktu katoļu baznīca. (Foto Juris Soms)
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Slutišķu sādža ir unikāls ciems, kurā saglabājušās un vērojamas
vecticībnieku zemnieku mājokļu koka tautas arhitektūras celtniecības tradīcijas.
Māju apdare un dekors radniecīgs tuvāko kaimiņu slāvu tautas celtniecības
tradīcijām – fasādes, grezni apdarināti logi, rotātas durvis un zelmiņi. Vienā no
sādžas mājām izveidota Naujenes novadpētniecības muzeja ekspozīcija „Slutišķu
vecticībnieku māja”. Katru gadu maijā Slutišķu vecticībnieku sādžas teritorijā tiek
rīkots tautas mākslas festivāls “Augšdaugava”. Festivāls ieguvis plašu publikas
interesi un atsaucību. Slutišķu teritorija ir piemērota vieta masveida publisko
kultūras pasākumu rīkošanai, kā arī speciālu kultūras programmu vieta tūristiem.
Jau šobrīd tūristu grupu interesei tiek piedāvātas īpašas kultūras programmas,
kurās tiek iesaistīta pagasta folkloras kopa „Rūžeņa”. Tūristi klausās tradicionālās
Latgales dziesmas, piedalās tradicionālajās rotaļās un dejās, tiek piedāvāti
tradicionāli Latgales ēdieni.
Pārējos objektus plānots iekļauts Naujenes pagasta nozīmes
kultūrvēsturisko objektu sarakstā un apstiprināt ar padomes lēmumu:
Hoftenbergas muižas (ap 1910.g.) fragments
Juzefovas autoceļa mūra tilts (20.gs.s.)
Bērnu un jauniešu centra ēka Kraujas ciemā (20.gs.v.)
Piemiņas vietas:
• II Pasaules Kara Krievijas Sarkanas armijas karavīru kapsēta (1944.g.)
• Miliča H.Belomestniha miršanas vieta (1970.g.)
• Padomju armijas karavīru bojā ejas (1970.g.) piemiņas vietas šoseja
• Piemiņas akmens II PK bojā gājušajai (1941.g.) SA kara lidmašīnas
lidotāju ekipāžai (P.Igašovs ar ekipāžu)
• II PK Krievijas Sarkanās armijas karavīru bojā ejas (1944.g.)
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5. Infrastruktūra
5.1. Satiksmes infrastruktūra un pakalpojumi
5.1.1. Ielas, autoceļi, dzelzceļš
Autoceļi ir viens no galvenajiem infrastruktūras pamata elementiem. Ar
ceļiem saistīta tirdzniecības attīstība, enerģētikas, uzņēmējdarbības, sociālo un
veselības pakalpojumi un citu nozaru attīstība. Ceļi nodrošina un sekmē
savstarpējo sakaru un ekonomisko attīstību valstī un Eiropas līmenī.
Naujenes pagasta sociāli ekonomisko attīstību nosaka ģeogrāfiski izdevīgā
atrašanās vieta – pagasta administratīvo teritoriju šķērso nozīmīgas valsts
autotransporta maģistrāles: Valsts I šķiras autoceļš A13 Daugavpils – Rēzekne –
Sanktpēterburga, kas iet caur Vecstropu ciemu tādējādi vienlaicīgi kalpojot par ielu
šajā ciemā (18.Novembra iela), un Valsts I šķiras autoceļš A6 Rīga – Daugavpils –
Vitebska, kas iet caur Vecstropu un Kraujas ciemiem (Krāslavas un Daugavas
ielas), Valsts II šķiras autoceļš iet caur Naujenes ciemu Skolas ielas garumā.
Grants ceļš Lipinišķi – Maļinova iet caur Dunsku ciemu Stacijas ielas garumā.
Dzelzceļa līnijas: Rīga – Daugavpils – Voroņeža, Daugavpils – Rēzekne –
Krievija.
Pagasta sabiedriskā transporta sistēma jāveido saistībā ar vēlamo apdzīvojuma
struktūru, jo laba sasniedzamība ir viens no galvenajiem līdzsvarotas attīstības
priekšnoteikumiem.
Naujenes pagastā esošo ceļu veidu kopgarums sastāda 367.09 km, no tiem:
 valsts ceļi ir 17%, jeb, 61.80 km;
 pašvaldības ceļu īpatsvars ir 33%, jeb, 121.151 km;
 servitūta ceļi sastāda 31%, jeb, 114.65 km;
 komersantu ceļi sastāda 10%, jeb, 37.48 km;
 māju ceļi - 9%, jeb, 32.01 km.
No ceļu kopgaruma Naujenes pagastā 52% sastāda grants segums (191.611
km), trešo daļu, jeb, 34% (123.49 km) sastāda ceļi, kuriem nav seguma un tikai
14%, jeb, 52.38 km ir asfaltēti ceļi, no kuriem 47.10 km ir valsts ceļi un 5.28 km ir
pašvaldības ceļi (skat. 1. tabulu pielikumā).
No Naujenes pagasta teritoriju šķērsojošajiem valsts ceļiem visvairāk ir ar
melno asfalta segumu, kas sastāda 76 %, jeb, 47.10 km no valsts autoceļu
kopgaruma pagasta teritorijā, ar grants segumu ir 24 %, jeb, 14,70 km valsts ceļu.
Valsts ceļu uzturēšanu un apsaimniekošanu veic VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem Nr.871 (stājās spēkā 22.10.2004),
kur noteikts, ka pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos attiecīgais ceļa pārvaldītājs
nodrošina autoceļu uzturēšanas prasību izpildes kontroli uz valsts autoceļiem, lai
nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu, ir pienākums savlaicīgi
veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekļu
satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām.
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No pašvaldības ceļiem vislielāko īpatsvaru sastāda ceļi ar grants segumu
84%, jeb, 102,381 km un ceļi bez seguma 12% 13,49 km. Tikai 4%, jeb, 5,28 km
no visiem pašvaldībai piederošajiem autoceļiem ir ar melno asfalta segumu.
Pašvaldības ceļu uzskaiti, apsaimniekošanu, ceļa joslu sakārtošanu veic Naujenes
pagasta īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, sadarbībā ar izpildītajiem, kuri
pieaicināti uz līguma pamata. Par pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanu Naujenes
pagasta padomei ir noslēgts līgums ar SIA „ Naujenes pakalpojumu serviss”.
Analizējot servitūta ceļu stāvokli, var secināt, ka visvairāk servitūta ceļu ir
bez seguma 70%, jeb, 80,11 km, grants segums uz servitūta ceļiem sastāda 30%
(34,54 km). Servitūta ceļu skaits ievērojami palielinājās zemes reformas laikā, jo
ceļi, kuru zemes šķērsoja zemes gabalus, tos īpašniekiem piešķīra īpašumā. Par
servitūta ceļu apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā ir atbildīgi to īpašnieki.
Komersantu ceļi Naujenes pagastā pieder sekojošiem īpašniekiem:
- VAS „Latvijas Valsts meži”- 33.56 km;
- Naujenes pagasta pašvaldība -3.55 km;
- Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze-0.08 km;
- SIA „Kombi D”- 0.13 km;
- SIA „Belwood”- 0.11 km;
- VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”- 0.05 km.
No tiem bez seguma ir 90%, jeb, 33.56 km, kuri pieder VAS „Latvijas
Valsts meži” un ar grants segumu 10%, jeb, 3.92 km no pašvaldībā esošo
komersantu ceļu kopgaruma.
Māju ceļi 67%, jeb, 21.34 km ir ar grants segumu un bez seguma ir trešdaļa
šo ceļu, jeb, 10.67 km.
2005. gadā sertificēti speciālisti no Valsts akciju sabiedrības „Ceļu
inženieris” veica Naujenes pagasta reģistrēto ceļu apsekošanu un vērtības
noteikšanu. Tika konstatēts, ka pašvaldības autoceļu tīkla vērtība ir Ls 2 399 000.
Pamatojoties sertificētu speciālistu atzinumu, no kopējā pašvaldība ceļu garuma
teicamā stāvoklī ar grants segumu ir tikai 1 %, ar asfalta segumu teicamajā
stāvoklī ir tikai 3 %. Labā stāvoklī ar grants segumu 25 %, ar asfalta segumu
39 %. Sliktā stāvoklī ar grants segumu 32 %, ar asfalta segumu 24%, ļoti sliktā
stāvoklī ar grantētu segumu 6 %, ar asfalta segumu 15 %.
Autostāvvietas ir katrā lielajā ciemā pie daudzstāvu mājām, kā arī pagasta
iestādēm un pie kultūrvēsturiskiem objektiem: Markovas takas, Vasargelišku skatu
torņa, Dinaburgas pilsdrupām un Juzefovas parka, Krāslavas ceļš, Bandališku
ciems, nesen jauna autostāvvieta ir ierīkota pie Juzefovas parka.
Pagasta iedzīvotāji pārvadājumiem izmanto gan personīgo, gan sabiedrisko
transportu. Sabiedriskā transporta sistēma jāveido saistībā ar vēlamo apdzīvojuma
struktūru, jo laba sasniedzamība ir viens no galvenajiem līdzsvarotas attīstības
priekšnoteikumiem. Ņemot vērā līdzšinējo situāciju, Naujenes pagasta iedzīvotāji
pamatā izmanto maršruta taksometra pakalpojumus, kurš nodrošina pagasta
iedzīvotājiem iespējas īsākā laikā sasniegt gan savas dzīves, gan darba vietas.
Maršruta taksometrs kursē katru stundu, vakaros pat biežāk pa sekojošiem
maršrutiem: Daugavpils-Lociki, Daugavpils-Krauja-Naujene, Daugavpils-NaujeneDunski (4 reizes dienā) un arī kaimiņu pagasta iedzīvotāji var izmantot maršruta
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taksometra pakalpojumus, jo no rīta maršruta taksometrs kursē pa maršrutu
Daugavpils-Krauja-Naujene-Dunski-Biķernieki. Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja
izmantot p/u “Daugavpils autobusu parks”, p/u “Daugavpils autobusu parks” filiāle
”Krāslava”, p/u “Daugavpils autobusu parks” filiāle “Dagda”, Rēzeknes AP,
Jēkabpils AP, “Nordeka” (Rīga), “DauTrans”, Verhņedvinskas AP pakalpojumus.
Perspektīvā pašvaldības teritorijā varētu attīstīties arī ūdens transports pa
Daugavas upi.

5.1.2. Gaisa satiksme - Starptautiskā reģionālā lidosta „Daugavpils”
Naujenes pagastā atrodas starptautiskā reģionālā lidosta „Daugavpils”, kas ir
ekonomiskais centrs Latgalē un Eiropas Savienības austrumu robežā. Lidlauks
atrodas 15 km attālumā no Daugavpils pilsētas, šosejas Varšava-Sanktpēterburga
tuvumā, 25-30 km attālumā no Baltkrievijas un Lietuvas robežām, 100 km
attālumā no Krievijas robežas. Starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils”
izveide nodrošinās pilsētas un reģiona pieejamību un ļaus savienot pilsētu ar
Eiropas un pasaules centriem, uzlabot ekonomiskos apstākļus investīciju piesaistei
reģionā, atbalstīt tūrisma un tirdzniecības attīstību.
Piecdesmito gadu beigās Lociku ciems, kur atrodas lidosta „Daugavpils” tika
apbūvēts atbilstoši armijas vajadzībām, aizņemot vismaz 300 ha zemes. Te tika
izvietotas trīs armijas daļas - kara bāze, kas pārzināja mājas un kazarmas; aviācijas
pulks, kam piederēja lidmašīnas, un radiolokācijas daļa, kas apkalpoja drošības
tehniku. Ciems bija slēgts gan svešiem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, apjozts ar
mūra sienu.
Bijušais armijas lidlauks nonāca "Latgales Avio" īpašumā, 2006. gadā bija
atvērts reiss Kopenhāgena-Dānija, sakarā ar pasažieru trūkumu, reiss tika atcelts.
Pēc armijas izvākšanās tika izjaukti vairāki skrejceļi. Daļa betona plākšņu, pa
kurām agrāk pacēlās lidmašīnas, tagad izvietotas Aglonas bazilikas priekšā.
Saskaņā ar līgumu 231,77 ha zemes un piecas ēkas 1996. gadā SIA „Latgales
Avio” pārdeva SIA „Daugavpils lidosta”.
SIA "Daugavpils lidosta" izstrādā lidostas tehniski ekonomisko pamatojumu,
ko veic dāņu eksperti.
2007. gada 25. janvārī ar lēmumu Nr. 39 Daugavpils pilsētas dome pieņēma
lēmumu „Par starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” izveides koncepciju”,
kuras mērķis „izveidot starptautisku reģionālu lidostu „Daugavpils” laikā no 2007.
– 2013.gadiem, tā uzlabojot reģiona pieejamību, veicinātu ekonomiskās aktivitātes,
uzlabotu investīciju piesaisti pilsētai un reģionam”.
No 2007. gada 5. marta līdz 10. aprīlim Naujenes pagasta teritorijā notika
publiskā apspriešana par starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” izveides
koncepciju. Publiskajā apspriedē piedalījās 156 personas, no kurām 144 personas
bija „par” starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” izveides koncepciju, bet
12 personas bija „pret”. Naujenes pagasta padome 2007. gada 25. aprīlī pieņēma
lēmumu Nr. 272 „Par „Starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils””
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būvniecības ieceri”, ar kuru Naujenes pagasta padome apstiprina starptautiskās
reģionālās lidostas „Daugavpils” būvniecības ieceri.
2008. gada 28. maijā Naujenes pagasta padome apstiprināja „Nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 4474-002-0029 detālplānojumu”, ar mērķi radīt
priekšnoteikumus lidostas būvniecībai un ar to saistīto objektu projektēšanai un
būvniecībai.
Projekta pirmajā posmā ir paredzēts: maģistrālā stūrēšanas celiņa, sānu
manevrēšanas celiņa, stāvlaukuma rekonstrukcija, kā arī tiks atjaunots šķēršļu
katalogs, sastādīta lidlauka ekspluatācijas instrukcija, notiks lidlauka personāla
apmācības un lidostas sertifikācija. Projekta 2.posma laikā tiek plānota
starptautiskās reģionālās lidostas būvniecība, nodošana ekspluatācijā, sertifikācija
komercaviācijas lidojumiem.

5.2. Sakaru tīklu infrastruktūra
Pasta pakalpojumus Naujenes pagasta teritorijā sniedz VAS „Latvijas Pasts”.
Naujenes pagastā atrodas 4 pasta nodaļas: Naujenē, Kraujā, Vecstropos un Locikos.
Naujenes pagasta teritorijā atrodas četras telefonu analogās centrāles:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Centrāles
nosaukums
Naujene,
t.sk., Putāni
Lociki
Krauja
DSR ATC -59

Centrāles tilpums
300 NN
50 NN
500 NN
500 NN
1000 NN

Aizņemtais
tilpums
226 abonentu
28 abonentu
368 abonentu
390 abonentu
804 abonentu

Gaisvadu sakaru līnijas iet pa ceļiem Cirši-Buļi; Cirši-Zastenki; Cirši–
Kriškāni; Naujenes ceļu, no Krāslavas šosejas līdz Juzefovas ciemam Daugavas
krastiem, pagrieziens uz Dunskiem līdz Ļukenišku robežai, Locikos gar ceļu uz
Vasarnīcām; Stropu ciemā no A13 ceļa, Kraujā pa Daugavpils –Krāslavas šoseju
līdz dzelzceļa sliedēm; pa ceļu Butiški-Sandariški, no ceļa Daugavpils-Krāslava uz
Jurīšiem un Vasargeliškiem, Bukštiem, Putāniem, Markovai, Melderiškiem; pa
ceļa Daugavpils-Krāslavas šoseja no Juzefovas līdz pagriezienam uz Jurīšiem, pa
ceļu Vasergeliški uz Izvaltas staciju, Sargeliški-Rudāni un dzelzceļa sliedēm pa
visu pagasta teritoriju.
Apakšzemes kabeļi iet pa Valsts un pašvaldības autoceļiem, kur neiet
gaisvadi.
Pagasta teritorijā ir mobilo operatoru (Tele 2, BITE un LMT) pārklājums,
ierīkota fiksēto telekomunikāciju operatora Lattelekom ciparu līnija. 1999. gadā
Vecračinu ciemā tika uzcelts Latvijas Mobilā Telefona tornis. Kraujas un
Melderišku ciemā ir uzcelts LMT tornis. Pagastā ir ierīkots Interneta pieslēgums,
kurš tiek pilnveidots, jo pagasts ir iesaistījies projektā par Latvijas valsts
pašvaldību vienotu informatizācijas sistēmu.
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5.3. Enerģētikas infrastruktūra
5.3.1. Siltumapgāde
Naujenes pagasta teritorijā siltumapgādes sistēma ir decentralizēta, t.i., katrā
ciematā – Naujenē, Vecstropos, Krauja un Locikos ir ierīkotas katlumājas ar savu
siltumapgādes sistēmu. Siltumapgādi nodrošina sešas katlumājas (Naujenē - 1,
Vecstropos - 3, Kraujā – 1, Locikos – 1), kurām pieslēgtas dzīvojamās mājas,
pašvaldības iestādes un citas juridiskās personas. Uzstādīto katlu kopējā jauda ir
16.5 MW, bet maksimālā patērētāju slodze 13,2 MW, kas ļauj pieslēgt sistēmai arī
papildus patērētājus.
Projekta “Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija” ietvaros Lociku, Naujenes, Vecstropu un Kraujas ciemos tika
nomainīti siltumtīkli 5326,5 m garumā, uzstādīti 14 jauni apkures katli un
47 individuālie siltummezgli, rekonstruētas katlu mājas. Tas ļāva samazināt
siltuma zudumus līdz 10-12 %, elektroenerģijas patēriņu par 40%, kā arī samazināt
siltumenerģijas pašizmaksu.
Kopējais siltumtīklu garums sasniedz 3,9 km, cauruļvadu diametri ir robežās
no 50-200 mm. Tīklu noslodzes koeficients sasniedz 3,4 MW/km, ieskaitot
maksimālo karstā ūdens slodzi.
Siltumapgādes sistēmu lielākais patērētājs ir dzīvojamais sektors, kas veido
89% no kopējās patērētāju siltumslodzes, pārējo – juridiskās personas. 2008./2009.
gada apkures sezonā saražota siltumenerģija 16253MWh, realizēta 14512 MWh.
Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantots videi draudzīgs kurināmais, tā
īpatsvars sastāda 97%. Tas ļāva samazināt kaitīgo izmešu daudzumu dūmgāzēs.
Saskaņā ar noslēgto līgumu kvalitātes rādītāju kontroli veic v/a „Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Vides laboratorijas Daugavpils rajona
nodaļa.

5.3.2. Gāzes apgāde
Naujenes pagasta teritorijā atrodas A/S “Latvijas gāze” esošie sadalošie
gāzes vadi un gāzes regulēšanas punkti, sašķidrinātās gāzes vadi un rezervuāra
iekārtas.
Iedzīvotājus, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Vecstropu ciema
3 katlumājas un komercfirmas ar dabas gāzi nodrošina a/s „Latvijas gāze” pa gāzes
vadu, kas iet no Daugavpils pilsētas teritorijas. Saskaņā ar A/S “Latvijas gāze“
sniegto informāciju gāzes vadu ir plānots pagarināt virzienā pa Daugavpils Krāslavas ceļu (P65) līdz Naujenei un pa Daugavpils – Rēzeknes ceļu (A13) līdz
Lociku ciemam, gāzes cisternai blakus daudzstāvu dzīvojamai mājai Vienības ielā
1, kā arī ieplānots atzars līdz A/S “Daugavpils Dzirnavnieks” teritorijai Stropu
ciemā, jo šajā teritorijā ļoti strauji attīstās individuālo mājokļu būvniecība.
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Locikos, Naujenē, Kraujā ir uzstādīti sašķidrinātas (propāna) gāzes
rezervuāri, kuri nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus ar propāna
gāzi.
Individuālā sektora iedzīvotāji izmanto gāzes balonus, kuru piegādi
nodrošina SIA ”Latvijas Propāna gāze”.

5.3.3. Elektroapgāde
Naujenes pagastā elektroapgāde ir nodrošināta pa visu pagasta teritoriju
sekojoši:
 gaisa līnijas 20 kw = 115,77 km,
 gaisa līnijas 0,4 kw = 211,350 km,
 kabeļu līnijas 0,4 kw = 2,117 km,
 STA (slēgtās transporta apakšstacijas) – 15 gab.,
 mastu transportieru apakšstacijas – 7 gab.,
 sadales punkti = 20 kw = 3 gab.,
 komplektu transportieru apakšstacijas – 29 gab.
Pagasta austrumu daļā trūkst nepieciešamās jaudas jaunu objektu
pieslēgšanai (Lesovščizna, Butiški), kur nav elektrolīniju, bet elektrības
pieslēgums izmaksā ļoti dārgi, un A/S „ Latvenergo“ tikai daļēji to finansē.

5.4. Vides infrastruktūra
5.4.1. Ūdensapgāde
Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmu veido sešas lokālas centralizētas
ūdensapgādes sistēmas (Kraujas, Vecstropu (2 gab.), Ceļinieka, Lociku, Naujenes
(2 gab.) ciemos), kas nodrošina ar ūdeni 92,3 % no pagasta iedzīvotājiem (4365
cilv.). 7,7% iedzīvotāju izmanto individuālas ūdensapgādes sistēmas (akas,
artēziskie urbumi).
Lielākā daļa dzeramā ūdens patērētāju dzīvo Vecstropu, Lociku un Kraujas
ciemos – 89 % no kopējā skaita.
Ūdensapgādes sistēma tiek nodrošināta ar auksto ūdeni no 14 artēziskiem
urbumiem un 6 ūdens atdzelžošanas stacijas ar kopējo ražību 98 m3/h nodrošina
dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību sanitārām normām. 2008. gadā no
artēziskajiem urbumiem iegūts un attīrīts 182571m3 dzeramā ūdens.
2005. – 2007. gados tika īstenots ES struktūrfondu Nacionālās programmas
projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku,
Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos”. Projekta ietvaros rekonstruēti 4 ūdenstorņi
pagasta ciemos, atjaunots un no jauna uzbūvēts ūdensvads 2791 m garumā,
rekonstruēti un no jauna uzbūvēti 14 artēziskie urbumi, izbūvētas 6 ūdens
atdzelžošanas stacijas, kā arī visu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aukstā ūdens
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ievadā uzstādīti ūdens uzskaites mēraparāti. Tā rezultātā tika nodrošināta
ūdensapgādes sistēmas stabila darbība.
Projekta realizācijas laikā tika uzlabota arī ugunsdzēsības sistēma ciematos

5.4.2. Kanalizācija
Naujenes pagastā ir 6 lokālās kanalizācijas sistēmas. Naujenes un Lociku
ciematos darbojas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Ražošanas iecirkņi
Krauja un Vecstropi pārsūknē kanalizācijas notekūdeņus Daugavpils pilsētas
kanalizācijas sistēmā. Kanalizācijas apjoms 2008. gadā sastāda 200854 m3.
ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu
ciemos” ietvaros no jauna uzbūvēti 1060.8m ārējās kanalizācijas tīklu,
rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO50 un izbūvētas NAI BIO25
Naujenes ciemā un NAI BIO300 Lociku ciemā. Pēc projekta realizēšanas kopējā
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda sastāda 375 m3/h. Esošo jaudu pietiek, lai
nodrošinātu papildus abonentu pieslēgumu kanalizācijas tīkliem.
Projekta realizācijas rezultātā uzlabojās attīrīto notekūdeņu kvalitāte, ko
apstiprina notekūdeņu paraugu ņemšana NAI un to testēšana, ko veic v/a „Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Vides laboratorijas Daugavpils
rajona nodaļa.

5.4.3. Atkritumu apsaimniekošana
Sākot ar 2000.gadu tika noslēgts vienošanās līgums ar SIA „SA Serviss” par
kopsadarbību atkritumu apsaimniekošanā pašvaldības teritorijā. Šis līgums nosaka,
kā firma ir tiesības veikt savu darbību pašvaldības teritorijā. 2007.gadā tika
parakstīt vienošanas līguma grozījumi, līgums spēka esošs līdz 2012.gadam.
Pašvaldības teritorijas atrodas divas slēgtas un rekultivētas izgāztuves –
„Križi” Kašatniku ciemā (slēgta 1998.gadā) un „Strojenka” (slēgta 2000.gadā).
Abas izgāztuves nepieder pašvaldībai. Līdz šīm brīdim visi savāktie atkritumi tika
izvesti Demenes izgāztuvē.
2003. gada Naujenes pagasta padome iekļaujas projektā ,,Dienvidlatgales
sadzīves atkritumu apsaimniekošana”. Dienvidlatgales reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas projekts aptver Daugavpils, Krāslavas un Preiļu
pilsētas un rajonus, kura mērķis ir jauna reģionāla sadzīves atkritumu poligona
būvniecība Demenes pagasta teritorijā “Šakališkos”. Projekta ieviešanas laiks: no
2005. gada - 2007. gadam. Projekta realizācijas līdzfinansēšanu sastāda 6,06 daļas
no pašvaldības. Kopumā Naujenes pagasta padomes ieguldījums – Ls 23675.
2006.gada 29.martā ar Naujenes pagasta padomes lēmumu Nr. 168 tika
apstiprināti jaunie saistošie noteikumi Nr.3 „Par Naujenes pagasta atkritumu
apsaimniekošanu”. Regulāri notiek tikšanās gan ar skolēniem, gan ar lielo ciemu
iedzīvotājiem, kā arī veiktas publikācijas „Naujenes Vēstnesī”.
2006.gadā 1.aprīlī tika uzstādīti sadzīves atkritumu šķirošanas konteineri.
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Šķirošanas modelis – viens dzeltens konteiners iepakojumam (papīrs, plastmasa un
stikls), otrs konteiners pārējiem sadzīves atkritumiem.
Pagasta skolās ir uzstādītas kastītes, izlietoto bateriju savākšanai.
Pašvaldības teritorijas esošie uzņēmumi slēdz līgumus ar firmām par bīstamo
atkritumu savākšanu un izvešanu. Pagasta padome tika noslēgts līgums ar SIA
„BAS” par ekoloģisko pakalpojumu sniegšanu pagasta teritorijā.
Atkritumi tiek savākti visos ciemos, lielos ciemos ir atkritumu laukumi,
mazos – atkritumus savāc maisiņu veidā. Tagad notiek aktīva darbība ar
privātmājas īpašniekiem, lai katrs atkritumu radītājs slēgtu līgumus par atkritumu
izvešanu.
18. tabula. Atkritumu konteineru laukumi

1.

Meža iela 6, Krauja

Konteineru skaits
(sadzīves +
iepakojums)
3+1

2.

Meža iela 4, Krauja

4+3

-

3.

Daugavas iela 26, Krauja

2+1

-

4.

18.Noembra. iela 396, Vecstropi

6+2

+

5.

18.Novembra iela 394, Vecstropi

4+2

+

6.

18.Novembra iela 387, Vecstropi

3+2

+

7.

18.Novembra iela 418, Vecstropi

6+2

-

8.

Lociki

10+2

-

9.

Vecpils iela 5, Naujene

2+1

+

N.p.k.

Atkritumu konteineru laukumi

Laukumu
esamība
+

5.4.4. Vides pārvaldība
No 2003.gada Naujenes pagasta padome ir iestājusies Latvijas Vides
pārvaldības asociācijā (LVPA) ar mērķi - veicināt vides pārvaldības metožu
plašāku pielietošanu un veicināt Naujenes pagasta ilgtspējīgu attīstību.
Ir apstiprināta 13.09.2006. ar lēmumu Nr. 701 Naujenes pagasta padomes
vides politika, kurā teikts, ka Naujenes pagasta padome savā darbībā finansiālo un
tehnisko iespēju robežās apņemas pastāvīgi samazināt negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi:
1. Pieņemt lēmumus, kas vērsti uz vides kvalitātes uzlabošanu pašvaldībā,
novēršot piesārņojumu, t.sk. samazināt videi kaitīgo izmešu emisiju
gaisā, zemē un ūdenī, bīstamo atkritumu nokļūšanu vidē, veicināt
atkritumu šķirošanu, samazināt energoresursu, ūdeņu un materiālu
patēriņu, paaugstināt apkures sistēmu efektivitāti.
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2. Izstrādāt pagasta vides aizsardzības rīcības plānu, pamatojoties uz

Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, ar mērķi – saskaņot vides
aizsardzības prasības, pašvaldības attīstības programmu ar iedzīvotāju
interesēm.
3. Izglītot un iesaistīt vides pārvaldības procesā, vides aizsardzības
problēmu risināšanā pašvaldības darbiniekus, iedzīvotājus, uzņēmējus un
skolēnus veicinot atbildīgāku attieksmi pret vidi.
4. Sekmēt racionālu un taupīgu dabas resursu izmantošanu, veicinot videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu pašvaldības iestādēs un
pagasta teritorijā esošajos uzņēmumos.
5. Sadarboties ar vietējā, reģionālā, valsts mērogā nevalstiskām un
pētniecības institūcijām, lai kopīgi risinātu vides problēmas, piesaistot
finansējumu vides aizsardzības problēmu risināšanai.

5.4.5. Vides kvalitāte un aizsardzība
Pagasta teritorijā samērā nepiesārņota vide, bagāta ar bioloģisko
daudzveidību – 38 % pagasta teritorijas aizņem īpaši aizsargājamas ainavu apvidu
kopā ar dabas parku, tikai 19 uzņēmumiem piešķirtas attiecīgas savai darbībai
piesārņojošas kategorijas, vairāk nekā 80 % pagasta iedzīvotājus iesaistītas
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kā arī lielos ciemos ieviestā atkritumu
šķirošana.
Pašlaik 19 uzņēmumiem, kuri darbojas Naujenes pagasta teritorijā, tiek
piešķirtas piesārņojuma kategorijas, no tiem 5 uzņēmumi saņēma B kategoriju
(darbība, kura vidēji piesārņo vidi), pārējie 14 - C kategoriju (darbība, kura vāji
piesārņo vidi). Pēc minētajām kategorijām var uzzināt piesārņojuma daudzumu un
iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi. No 19 uzņēmumiem
piešķirtam kategorijām – viena iestāde, 9 sabiedrības ar ierobežoto atbildību, 1 –
akciju sabiedrība un 3 – zemnieku saimniecības. (skat. 15.tab.)
Pārsvarā uzņēmumi saņem kategorijas par to, ka viņu darbība izraisa gaisa
piesārņojumus – katlu mājas, sadedzināšanas iekārtas.
15. tabula. Uzņēmumu saraksts par piesārņojošas darbības kategorijas piešķiršanu
Piesārņojošas darbības
N.p.k.
Uzņēmums
Ražošanas apjomi
veids
B kategorijas
1. Naujenes bērnu nams
- sadedzināšanas iekārtas
- 2 sadedzināšanas iekārtas
ar kopējo jaudu 0.600 MW
(akmeņogles)
2. AS „Daugavpils
- katlu mājas
- Kopēja jauda 0,6 MW
Dzirnavnieks”
- graudu pārstrāde
(akmeņogles)
- luminiscētās lampas un - 480
t/dnn
smalkas
akumulatoru uzglabāšana
kombinētās lopbarības un
240
t/dnn
granulētās
kombinētās
lopbarības
sagatavošana
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N.p.k.
3.
4.
5.

Uzņēmums
SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”,
Naujene
SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”,
Krauja
SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”,
Lociki

6.

SIA „AVA S”

7.

SIA „Būvtranss”

8.

SIA „Belwood”

9.

z/s „Cirši”

10. SIA „DSCO”
11. SIA „Daugavpils ceļinieks”
12. SIA „Dilar Trans”

13. z/s „Lācīši”
14. z/s „Medaine”
15. SIA „Magvejs”
16. SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”,
Vecstropi
(18.Novembra420)
17. SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Vecstropi
(18.Novembra 394)
18. SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”,
Vecstropi (18.Novembra
387)
19. SIA „Volvo Truck Latvia”

Piesārņojošas darbības
Ražošanas apjomi
veids
- sadedzināšanas iekārtas
- līdz 50 MW
- notekūdeņu
attīrīšanas - jauda 20 un vairāk m3/dnn
iekārtas
- sadedzināšanas iekārtas
- līdz 50 MW (malka,
šķelda un skaidas)
- sadedzināšanas iekārtas
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas
C kategorijas
- katlu māja
- kokzāģētava

- līdz 50 MW
jauda 20 un vairāk m3/dnn

- katlu māja

- kopēja jauda 1,120 MW
(dabas gāze)

- katlu māja

- kopēja jauda 0,895 MW
(dabas gāze)

-mehānisko
transportlīdzekļu
remontdarbnīca

- apkalpo kravas mašīnas

- jauda 0,93 MW (malka,
zāģu skaidas)
- 5000 m3/gadā apaļkoku
kokapstrāde
un - līdz 1500 m3/gadā
galdniecība
apaļkoku
- sadedzināšanas iekārta
- jauda 1,45 MW (koksnes
- kokapstrādes cehs
atlikumi)
- koku paliktņu izgatavošana
- dzīvnieku novietne
- 13 slaucamās govis, 13
jaunlopi
-mehānisko
- 17 transportu vienības
transportlīdzekļu
remontdarbnīca
- sadedzināšanas iekārtas
- jauda 2,17 MW (dabas
gāze)
- mehānisko
- 14 kravas automašīnas ar
transportlīdzekļu remonta piekabi
darbnīca
- Jauda 0,45 MW (malka)
- katlumāja
- dzīvnieku novietnes
- 24 slaucamās govis, 52
ataudzējamās teles un teļi,
41 nobarojamie liellopi
- dzīvnieku novietne
- 27 slaucamās govis, 27
nobarojami buļļi, 23 teļi
- degvielas uzpildes stacija - degvielas apjoms 1998
m3/gadā
- katlu māja
- kopēja jauda 1,695 MW
(dabas gāze)
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Daži pašvaldības uzņēmumi cenšas samazināt vai novērst vides piesārņojumu
savās darbībās rezultātā. Kā, piemēram, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
projekta „Naujenes pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” rezultātā māju
apkurei izmanto videi draudzīgu kurināmo, modernizētas un atjaunotas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas.
2007. gadā ir izstrādāts vides pārskats, kas ir Naujenes pagasta teritorijas
plānojuma 2004. – 2015. gadam sastāvdaļa un šī pārskata pamatuzdevums ir
noteikt plānošanas dokumentā paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas
iespējamo ietekmi uz vidi Naujenes pagastā.
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6. Naujenes pagasta pašvaldības resursi
6.1. Naujenes pagasta padome un administrācija
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Naujenes pagasta padomē
2005.gadā ievēlēti 11 deputāti no divām vēlētāju apvienībām. 9 deputāti no
reģionālās partijas „Mēs savam novadam” un „Zaļo un zemnieku savienība”;
2 deputāti no politiskās organizācijas „Latgales gaisma”. Naujenes pagasta padomē
ir izveidotas 4 komitejas: finanšu komiteja, attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautājumu komiteja, sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja,
izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja.
Lai piesaistītu pagasta iedzīvotājus pašvaldības darbā, ir izveidota Naujenes
pagasta informatīvā biļetena “Naujenes Vēstis” redakcija, kas nodrošina
iedzīvotājus ar informāciju par padomes, administrācijas un iestāžu darbu. Katra
pagastā dzīvojošā ģimene var saņemt informatīvo biļetenu “Naujenes Vēstis” bez
maksas. Kā arī Naujenes pagastam ir sava mājas lapa www.naujene.lv, kurā tiek
atspoguļota visa aktuālākā informācija par pašvaldības teritoriju, attīstību, padomes
darbu un pasākumiem.
Naujenes pagasta administrāciju vada izpilddirektors, kurš ir darba devējs un
ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, organizē pašvaldības
izdoto saistošo noteikumu, pagasta padomes, komiteju lēmumu un citu normatīvo
aktu izpildi, rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, veic citus
pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un pagasta padomes lēmumos.
Padomes darbību nodrošina šāda administrācijas struktūra (skat. 19. att.) lietu pārvalde, finanšu nodaļa, dzimtsarakstu nodaļa, īpašuma apsaimniekošanas
nodaļa, un speciālisti: darba aizsardzības inženieris, nodokļu inspektors, personāla
speciālists, 2 juristi, teritorijas plānotājs, zemes ierīcības inženieris
lauksaimniecības konsultants.
Naujenes pagasta padomē strādā pašvaldības dibinātas iestādes un pašvaldības
uzņēmums, t.sk.:
• Piecas izglītības iestādes: Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes
pirmsskolas izglītības iestāde, Naujenes mūzikas skola un Naujenes pagasta
jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs.
• Viena sociālās nodrošināšanas iestāde: Naujenes pagasta sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs.
• Trīs kultūras iestādes: Naujenes kultūras centrs, Naujenes tautas bibliotēka,
Naujenes Novadpētniecības muzejs.
• Naujenes pagasta bāriņtiesa.
Naujenes pagastam ir pašvaldības kapitālsabiedrība
pakalpojumu serviss” ar 100% pašvaldības pamatkapitālu.

SIA

„Naujenes
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19. att. Naujenes pagasta padomes struktūra

6.2. Pašvaldības budžeta novērtējums
Naujenes pagasta pašvaldības budžets tiek veidots un izpildīts
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību budžetiem” un
„Par budžetu un finansu vadību”.
Naujenes pagasta budžetu apstiprina katru gadu. Budžeta izpildes laikā tas
var tikt grozīts, ja mainās valsts budžeta mērķdotāciju apjoms, izdarītas izmaiņas
likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos, kas
ietekmē pašvaldības (pašvaldības institūciju) ieņēmumus vai izdevumus, kā arī
sakarā ar izmaiņām maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apmēros u. c.
Veiktos grozījumus izskata attiecīgajās Naujenes pagasts padomes komitejās, un
tos apstiprina pagasta padome.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
Pamatbudžetu veido:
• nodokļu ieņēmumi, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā
īpašuma nodoklis;
• nenodokļu ieņēmumi, t.sk., pašvaldību nodevas un valsts nodevas,
ieņēmumi no īpašuma pārdošanas, sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu
ieņēmumi;
• ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu
pašu ieņēmumi;
• transfertu ieņēmumi, t.sk., valsts un pašvaldību budžeta transferti.
16. tabula Naujenes pagasta pašvaldības budžeta ieņēmumi
Nr.p.k.
Nosaukums
2007.g.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.

2008.g.

Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Īpašuma nodokļi
Nenodokļu un pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Valsts nodevas
Pašvaldību nodevas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citu pašu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
Ienākumi no pašvaldību īpašuma
iznomāšanas

1198310

1372433

1135304
63006

1315061
57372

273361
6790
917
1150
21881

122237
5516
870
8068
25385

169121

14600

73502

67798

32329

63745

41173

4053

Transfertu ieņēmumi

809804

696017

2008./2007.g.
(%)
114,5
115,8
91,1
44,7
81,2
94,9
7 reizes
116
8,6
99,2
197,2
9,8
85,9

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Valsts budžeta transferti

498285

302099

Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
Ieņēmumi pašvaldības budžeta no
rajona padomes no valsts budžeta
dotāciju un mērķdotāciju sadales

311519

393918

10335

12971

301184

380947

KOPĀ

60,6
126,5
125,5
126,5

96,0

2281475 2190687

2008. gadā Naujenes pagasta pamatbudžeta ieņēmumi saņemti
Ls 2190687 (16.tabula), kas ir par 4% mazāk nekā 2007. gadā, kas ir
pamatojams ar nenodokļu un transfertu ieņēmumu samazināšanos. Pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu galveno daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis
60%, otrs lielākais pamatbudžeta ieņēmumu daļas avots ir transfertu ieņēmumi
32%, nenodokļu un pārējie ieņēmumi 5%, ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi 3%.
Kopējie nodokļu ieņēmumi salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo periodu ir
saņemti vairāk par 14.5 % sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas
palielināšanos, ko ietekmēja minimālās darba algas pieaugums. Nenodokļu
ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par 55,3%, ko būtiski
ietekmēja ieņēmumu samazināšanās no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Transfertu ieņēmumu samazinājumu par 14% ietekmēja valsts budžeta transfertu
samazināšanās par 40%. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem samazinājās sakarā ar ieņēmumu
samazinājumu no pašvaldības īpašuma iznomāšanas.

Naujenes pagasta 2007- 2008. gadā pamatbudžetā saņemtie
ieņēmumi ir ļāvuši nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi un savlaicīgi
nomaksāt Valsts kases aizdevumus un to procentus.
17. tabula Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Vispārējie valdības dienesti
Naujenes pagasta administrācija
Naujenes pagasta padomes deputātu darba
samaksa un VSAOI
Naujenes pagasta komisijas un darba grupas
darba samaksa un VSAOI
Reprezentācijas izdevumi
Dalības maksa LPS
Naujenes pagasta budžeta revīzija
Iekšēja aizdevuma procentu nomaksa
Parāda atmaksa VU "Materiālās rezerves"
Pārējie norēķini (būvvaldes un kartogrāfija)

2007.g.

2008.g.

2008./
2007.g.
(%)

554400

433265

78

484724

370322

76

23083

26745

116

1693
9115
1637
1121
19103
2400
11524

1397
9720
2090
1121
15789
2400
3681

83
107
128
100
83
100
32

87


2.1.


Sabiedriskā kārtība un drošība
Naujenes pagasta bāriņtiesa
Ekonomiska darbība

3.1.

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

3.2.
3.3.

Dalības maksa Daugavpils novada TIC
sabiedrība
Dalības maksa "Daugavas sabiedrība"
Vides aizsardzība


4.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

Atkritumu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Teritorijas plānošanas darbi
Mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības ielu apgaismošana
Juzefovas parka un atpūtas vietu
labiekārtošana
Vecstropu, Kraujas, Naujenes. Lociku ciemu
labiekārtošana
Pagasta kapu labiekārtošana
Dzīvojamā fonda neapdzīvotās telpas
uzturēšanas izdevumu apmaksa, mājokļu
apsaimniekošana
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apmaksa
Veselība
Ģimenes ārsta prakse


7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Sports, kultūra un reliģija
Naujenes sporta klubs
Naujenes pagasta sporta laukumu uzturēšana
Naujenes tautas bibliotēka
Naujenes Novadpētniecības muzejs
Naujenes kultūras centrs
Kultūrvēsturiska ēka - Juzefovas katoļu
baznīca
Naujenes pagasta informatīvā biļetena
"Naujenes Vēstis" redakcija
Izglītība
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde
"Rūķītis"
Naujenes pamatskola
Lāču pamatskola
Ceļa izdevumi skolēniem
Stipendijas
Naujenes mūzikas skola
Naujenes bērnu un jauniešu centrs

10743
10743

12706
12706

118
118

13352
12016

11523
9605

86
80

836
500

1418
500
902
902

170
100
11
11

7996
7996
111052
15111
0
8853

30554
19237

110
0
0
217

14417

12212

85

32081
0

49793
3506

155
0

38845
1745

5208
2035

13
117

901
901

29560
29560

3281

260495
63406

271370
54120

104
85

15821
42385
63502
69349

2320
58025
66127
74854

15
137
104
108

894

1988

222

5138

13936

271

1157029
156148
436095
196534
5310
633
136283
38329

122545

1136524
274327
214069
252743
7032
830
204005
48231

98
176
49
129
132
131
150
126
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8.8.
8.9.
8.10.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Vasaras bērnu nodarbinātība
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Transporta nodrošināšana izglītojamo
nokļūšanai uz skolu un atpakaļ dzīvesvietā
Sociālā aizsardzība
Pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem
Sociālās aprūpes citas izmitināšanas vietas
(sociālie dzīvokļi)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrs
Norēķini par citu pašvaldību sociālās iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem

Kopā

0

2875

0

87124

87385

100

100573
106371
25096

47902
136526
28808

48
128
115

192

238

124

73807

97088

132

7276

10392

143

2222339

2154921

97

t.sk.: Darba samaksa

756053

955730

126

Preces un pakalpojumi

921351

728581

79

Procentu izdevumi

19103

15789

83

Pamatkapitāla veidošana

168129

53256

32

Sociālie pabalsti
Transferti, dotācijas un mērķdotācija
pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa

31039

36670

118

110995

104072

94

Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi veikti saskaņā ar ikgadējo,
apstiprināto naudas plūsmas plānu, pielietojot limitēšanas mehānismu un ņemot
vērā attiecīgā gada ieņēmumu izpildi. 2008. gada pamatbudžeta izdevumi ir
veikti Ls 2154921 apmērā, kas ir par 6% mazāk nekā 2007. gadā (17. tabula).
Viena no galvenajām Naujenes pagasta budžeta prioritātēm, kas
atspoguļojas līdzekļu sadalē, ir bijusi izglītība. Tās īpatsvars ir 53% no
izdevumiem un, salīdzinot ar 2007. Gadu, līdzekļu apjoms ir samazinājies par
2%, ko ietekmēja tas, ka 2007. gadā bija piešķirti līdzekļi Naujenes pamatskolas
siltināšanas projekta īstenošanai. Par 2008. gada piešķirtajiem līdzekļiem
izstrādāts Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” tehniskais projekts.
Veikta Naujenes mūzikas skolas ēkas fasādes remontdarbi un teritorijas
labiekārtošana.
Otrs lielākais pamatbudžeta izdevumu daļas postenis ir vispārējo valdības
dienestu izdevumiem 20%, no kuriem izpildvarai (Naujenes pagasta
administrācija) piešķirto budžeta resursu īpatsvars ir 19% un, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājās par 24%. 2007. gadā bija piešķirts vairāk līdzekļu,
jo tika veikta administrācijas ēkas Skolas ielā 12 renovācija.
Sportam un kultūrai izlietots 13% no 2008. gada pamatbudžeta
izdevumiem, kas, salīdzinot ar 2007. Gadu, ir par 4% vairāk. Izdevumu
pieaugumu ietekmēja piešķirtie līdzekļi Naujenes tautas bibliotēkai un sporta
kompleksa „Lociki” tehniskā projekta izstrādei.
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6% no 2008. gada pamatbudžeta izdevumiem bija piešķirti sociālai
aizsardzībai, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies par 28%, jo ir
piešķirts vairāk līdzekļu sociālajiem pabalstiem, Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu centra uzturēšanai un norēķiniem par citu pašvaldības iestāžu
sociālajiem pakalpojumiem.
6% 2008. gada budžeta līdzekļu izlietoti pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai, kam piešķirtie līdzekļi ir par 10% vairāk nekā 2007. gadā.
Pieaugumu ietekmēja Naujenes pagasta publiskai lietošanai paredzētā laukuma
tehniskā projekta izstrādes apmaksa.
2008. gadā būtiski palielinājās veselībai piešķirtie pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļi, par ko tika veikta pašvaldības telpu renovācija un
ierīkota ģimenes ārsta prakse.

No 2008. gada budžeta izdevumiem 57% izlietoti uzturēšanas
izdevumiem, kas ir par 17% vairāk nekā pagājušajā gadā, ko ietekmēja
darba algas palielināšana gadā sakumā un preču, komunālo pakalpojumu
cenu paaugstināšana.
Izdevumi infrastruktūras attīstībai un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai sastādīja 17 % (2007.gadā 20%, līdzekļu apjoms par 17%
mazāks) un ietekmēja ēku, telpu un būvju remonti, kuri izpildīti tikai
76.6 % no plānotā. Netika veikti Naujenes kultūras centra remontdarbi un
publiskai lietošanai paredzēta laukuma teritorijas labiekārtošana Naujenes
ciemā, kuru finansējums bija atkarīgs no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Izdevumi, kuriem piešķirtas mērķdotācijas no kopējiem izdevumiem
sastādīja 22 %, kas bija par 19% mazāk nekā 2007. gadā.
Aizdevumu un to procentu maksājumi, kuru īpatsvars 2008.gada
izdevumos 3%, izpildīti ievērojot līgumu nosacījumus un noteiktos
termiņos.

Analizējot
Naujenes
pagasta
pamatbudžeta
izdevumus
pēc
ekonomiskajām kategorijām var secināt, ka vislielākā daļa 55.1 %, jeb, Ls 1 216
554 izlietoti atalgojumiem un VSAOI, kas bija par 26% vairāk nekā iepriekšēja
gadā pamatojoties uz algu palielinājumu. Pakalpojumu apmaksa
(telekomunikāciju, komunālie, pārstāvniecības, remontu, labiekārtošanas)
īpatsvars 2008. gada izdevumos ir 23%. Šo rādītāju būtiski ietekmēja maksa par
komunālajiem pakalpojumiem, tehnisko projektu izstrādi, autotransporta noma,
Naujenes mūzikas skolas remontdarbu apmaksa. Materiālu, degvielas, biroja
preču un inventāra iegādei izlietoti 9.7 % no 2008. gada izdevumiem.
Pamatkapitāla veidošanai izlietoto līdzekļu īpatsvars ir 2.4 %. Iegādāta
datortehnika pagasta iestādēm, virtuves mēbeles un telpu iekārta izglītības
iestādēm, muzeja aprīkojums, izpirkta automašīna.
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18. tabula Naujenes pagasta speciālā budžeta ieņēmumi
Nr.
p. k.
1.

2.
3.
4.

Nosaukums

2007.g.

Privatizācijas fonds
dzīvokļu privatizācija uz nomaksu ( 60 % no
2007.g. maksājumiem, saskaņa ar noslēgtiem
līgumiem)
Dabas resursu nodoklis (Naujenes pagasta
ieņēmumi 60 %), t.sk.
Autoceļu fonda līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi

KOPĀ

2008.g.

2008./
2007.g.
(%)

2450

5434

221,8

2450

5434

221,8

2116
74800
1200

2817
92735
1740

133,1
124,0
145,0

80566

102726

127,5

Naujenes pagasta pašvaldības speciālo budžetu veido ieņēmumi, kas
paredzēti likumos vai attiecīgos Ministru kabineta noteikumos īpašiem mērķiem
(dabas resursu nodoklis, autoceļu (ielu) fonds, pašvaldības īpašuma
privatizācijas fonds u. c.), un dotācijas vai dāvinājumi (ziedojumi) ar noteiktu
mērķi.
Naujenes pagasta speciālā budžeta ieņēmumi 2008.gadā salīdzinājumā ar
2007.gadu ir palielinājušies par Ls 22160, jeb, par 27,5%. Privatizācijas fondā
ieņēmumi pieauga 2 reizes, ieņēmumi no dabas resursu nodokļa – par 33%,
savukārt autoceļu fondā ieņēmumu palielinājums pret iepriekšējo gadu par 24%.
19. tabula Naujenes pagasta speciālā budžeta izdevumi
Nr.p.k. Nosaukums
1.
2.
3.
4.

2007.g.

2008.g.

2008./
2007.g. (%)

Vispārējie vadības dienesti
Privatizācijas fonds
Vides aizsardzība
Dabas resursu nodoklis

604
1506

4767
2211

21,4
146,8

Ekonomiska darbība
Autoceļu fonds

57541

93078

161,8

Ziedojumi un dāvinājumi
Izglītība kopā
Naujenes mūzikas skola
Atpūta, kultūra un reliģija
Naujenes kultūras centrs

1200
0

1000
200

83,3

0
1200

200
800

66,7

1200

800

66,7

KOPĀ

60851 101056

166,1

No saņemtiem līdzekļiem Ls 4 767 izlietoti pašvaldības īpašuma reģistrācijai
Zemesgrāmatā un dokumentu noformēšanai, lai nodotu Valsts arhīvā.
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Autoceļu fondā saņemta mērķdotācija no Daugavpils rajona padomes
Ls 92 735 apmērā. Izdevumi pagasta ceļu un ielu uzturēšanai, ņemot vērā
līdzekļu atlikumu no pagājuša gada, sastādīja Ls 93 078. Veikta ceļu un ielu
ikdienas uzturēšana: attīrīšana no sniega, greiderēšana ceļmalu appļaušana par
kopējo summu Ls 20 355. Ceļu un ielu remontdarbi apmaksāti Ls 74032
apmērā.
Dabas resursu nodoklis saņemts Ls 2 817 apmērā par ko apmaksāta
sadzīves atkritumu stihisko izgāztuvju likvidēšana.
No Naujenes pagasta budžeta analīzes var secināt, ka lietderīgi izlietojot
budžeta līdzekļus pašvaldība spēj sniegt kvalitatīvus pakalpojumus pagasta
iedzīvotājiem, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un izglītības, kultūras
un sporta iestāžu veiksmīgu darbību.

6.3. Investīciju piesaiste 2007.-2008. gadā
Naujenes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes un vides infrastruktūras
uzlabošanai 2007. gadā ir pabeigta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta
īstenošana „Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā (Naujenes, Lociku,
Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos)”, kas ilga trijos posmos no 2005. 2007.gadam. Projekta kopējā summa sastāda Ls 842 476.
2007.gadā ir pabeigts 2004. gadā uzsāktais Valsts investīciju fonda
projekts „Naujenes pamatskolas siltināšana”, kura īstenošanai pavisam izlietoti
Ls 488 601, no tiem 78% (Ls 380 000) ir valsts finansējums, 21% (Ls 104 151)
pašvaldības budžeta līdzekļi un 1% (Ls 4450) piesaistītais finansējums no
Dānijas Enerģētikas aģentūras. 2007. gada laikā īstenojām projekta pēdējos- IV
un V posmu par Ls 256 256, tai skaitā valsts finansējums Ls 204 799 (80%) un
pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 51457 (20%). Šim mērķim šogad no valsts
investīciju programmas projekta īstenošanai tika piešķirta mērķdotācija
pašvaldību kapitālajiem izdevumiem Ls 25 000, dotācija no 2007. gada valsts
budžeta grozījumiem Ls 28 000 un no valsts budžeta dotācijas novadu
pašvaldību infrastruktūras attīstībai Ls 142 000.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 2007.gada jūnijā
Naujenes pagastam piešķīra valsts budžeta dotāciju Daugavpils novada
pašvaldību infrastruktūras attīstībai Ls 200 000 apmērā, kuru ieguldīja izglītības
infrastruktūras attīstībā: Naujenes pamatskolas siltināšanas projekta īstenošanai
Ls 142 000 un autobusa SETRA 313 iegādei skolēnu pārvadāšanas
nodrošināšanai Ls 58 000.
2007. gada laikā tika atbalstīti 10 Naujenes pagasta padomes un iestāžu
iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma piešķiršanai par kopējo summu
Ls 10 821.
2008. gadā atbalstīti 13 projekti, kuriem piešķirtais finansējums ir
Ls 97057. Visapjomīgākais no šiem projektiem ir pašvaldības ceļu
infrastruktūras attīstības projekts „Naujenes pagasta Kraujas ciema autoceļa
„Kraujas ciems”, Parka, Pļavas un Ziedu ielas rekonstrukcija”, kuram atbalsts
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saņemts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Ls 89581,28.
Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir Ls 149356.
2008.gadā dažādu fondu atbalstu bija guvuši 4 Naujenes mūzikas skolas projekti
par kopējo summu Ls 4446, 2 Naujenes Novadpētniecības muzeja projekti par
Ls 1230, Naujenes kultūras centra 2 projekti Ls 1800, 2 Naujenes tautas
bibliotēkas projekti grāmatu iegādei un Tūrisma attīstības valsts aģentūra
atbalstīja projektu, kura rezultātā Naujenes pagasts iekļauts bukletā Eiropas
izcilākie tūristu galamērķi.
2008. gadā sadarbībā ar Daugavpils rajona padomes Attīstības nodaļu ir
sagatavots un iesniegts projekta pieteikums „Dabas resursu pārvaldības un
izmantošanas efektivitātes paaugstināšana dabas parka "Daugavas loki"
teritorijā” Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējam finanšu
instrumentam. Decembrī Vides ministrija ir atsūtījusi Daugavpils rajona
padomei Vadošās iestādes lēmumu par individuālā projekta iesnieguma "Dabas
resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana dabas parka
"Daugavas loki" teritorijā" atbalstīšanu. Pašlaik projekts ir nosūtīts Finanšu
instrumenta birojam Briselē, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
komiteja pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Decembrī Daugavpils rajona padomi un dabas parka „Daugavas loki” teritoriju
Naujenes pagastā apmeklēja un iepazinās ar projekta pieteikumu Briseles
Finanšu instrumenta biroja neatkarīgais novērtētājs.
Sadarbībā ar biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un
10 Latvijas pašvaldībām, ir sagatavots projekta pieteikums „Pašvaldību lomas
nostiprināšana vides politikas integrācijā Latvijā” un iesniegts Eiropas
ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Vides
politikas integrācija” atbalstam.
Gada laikā sadarbībā ar biedrību Naujenes pagasta jauniešu grupu „Esam
kopā”, biedrība iesniedza un guva atbalstu programmas Jaunatne darbībā
projektam „Jauniešu spartakiāde Naujenes pagastā”, kura ietvaros plānots
Naujenes ciema sporta laukuma labiekārtošana un sporta spēļu organizēšana.
Līdzdalība sadarbības projektos
2007. gadā no pašvaldības budžeta tika ieguldīts līdzfinansējums trijos
projektos Ls 6913 apmērā.
2007. gadā turpinājās projekta „Daugavpils rajona pašvaldību informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju tīklu izveides pilotprojekts” realizācija. Naujenes
pagasta padome šajā projektā iekļauta kā sadarbības partneris, un no pašvaldības
budžeta līdzekļiem bija piešķirts līdzfinansējums Ls 753 apmērā. Projekta
ieviešanas rezultātā tika apmācīti 5 pašvaldības darbinieki, Naujenes pagasta
padomē tika ieviesta uz Interneta tehnoloģijām balstīta elektronisko dokumentu
vadības sistēma, iegādāta jauna datortehnika, portatīvais dators, pieslēgts
pastāvīgais Interneta pieslēgums.
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Naujenes pagasta padome tika iekļauta projektā ,,Dienvidlatgales sadzīves
atkritumu apsaimniekošana”. Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekts aptver Daugavpils, Krāslavas un Preiļu pilsētu un
rajonu. Tā mērķis – jauna reģionāla sadzīves atkritumu poligona būvniecība
Demenes pagasta „Šakališkos”. Projekta ieviešanas laiks no 2003. gada līdz
2007. gadam. No pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai bija
piešķirts līdzfinansējums Ls 4531.
Naujenes pašvaldības teritorijā tika veikta Interreg IIIB projekta „Velo
maršrutu tīklu attīstīšana Baltijas ezeru zemē” realizācija. Projekta sadarbības
partneri ir Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas rajoni un pašvaldības. Projekta
mērķis – dabas parka „Daugavas loki” teritorijā izveidot velomaršrutu ar attīstītu
infrastruktūru. Projekta realizācijai 2007. gadā bija piešķirts līdzfinansējums
Ls 5208. Projekta ieviešanas laiks no 2005. – 2007. gadam.
Daugavpils rajona kopienu atbalsta mērķprogrammai bija piešķirts
līdzfinansējums Ls 952 apmērā 2007. gadā un Ls 974 2008. gadā, ar mērķi
atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas projektus.
Sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi, Tabores, Vecsalienas, Salienas
pagasta padomēm un Krāslavas rajona padomi nodrošina līdzfinansējumu
Ls 533 apmērā un izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas parkam „Daugavas
loki”. Plāns būs izstrādāts 2009. gadā.
Naujenes pagasta padome piedalījās Latgales reģiona attīstības aģentūras
projektā „Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā”, kura rezultātā
nodrošinot līdzfinansējumu Ls 1245 2006.-2008. gada laikā Naujenes pagasta
teritorijā ir izveidoti 4 publiskie interneta pieejas punkti: Naujenes kultūras
centra ēkā Locikos, Naujenes bērnu un jauniešu centra ēkā Kraujā, Naujenes
pagasta administrācijas ēkā Naujenē, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centrā Vecstropos.
Investīciju piesaiste Naujenes pagastam 2004.- 2008. g.
kopsumma Ls 1796800
Vides aizsardzība;
Ls 3 514; 0%

Tūrisms;
Ls 30 434; 2%

Sociālā sfēra;
Ls 4 725; 0%
Kultūra; Ls 14 445;
1%

Lauksaimniecība;
Ls 336 100,00;
19%

Ūdenssaimniecība
s attīstība
Naujenes pagasta
ciemos ;
Ls 501 229; 28%

Izglītība ;
Ls 463 032; 26%
Naujenes
centrālās
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcija;
Ls 435 000; 24%

Publisko interneta
punktu izveide;
Ls 8 321; 0%

20. attēls. Investīciju piesaiste Naujenes pagastam 2004.-2008.gadā
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7. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi
7.1. Izglītība
Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas
konkurētspējas rādītājs. 53% no Naujenes pagasta 2009. gada budžeta
izdevumiem tiek novirzīti izglītības funkciju nodrošināšanai. 2008. gadā
Naujenes pašvaldības izglītības funkcijas nodrošināja 5 izglītības iestādes:
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, Naujenes un Lāču
pamatskolas, Naujenes mūzikas skola un Naujenes bērnu un jauniešu centrs,
kurš 2008. gada beigās reorganizācijas rezultātā tika apvienots ar Naujenes
sporta klubu un izveidots Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un sporta
centrs.
20. tabula. Naujenes pagasta izglītības iestādes 2008. gadā
Nr.
Izglītības iestādes
Skolēnu
Pedagogu skaits,
p.k
nosaukums,
skaits
tehniskais
personāls
1. Naujenes pamatskola, 138
Pedagogu skaits-21
(akreditācijas lapa
(t.sk., psihologs),
derīga līdz 2010.gada
tehniskais personāls
5.jūnijam)
-11
10 klašu komplekti

2.

3.

4.

Lāču pamatskola
(akreditācijas lapa
derīga līdz 2015.gada
31.jūlijam)
12 klašu komplekti
Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde
„Rūķītis”,
9 bērnu grupas, t.sk.,
6 - mazākumtautību
apmācība,
3 - apmācība valsts
valodā
Naujenes mūzikas
skola, (akreditācijas
lapa NAI 1136,
derīga līdz 2012.gada
18.jūnijam)

152

Pedagogu skaits-19
(t.sk., psihologs),
tehniskais personāls
-11

Audzēkņu
skaits 157, t.sk.,
30 5gadīgie ,
29 6gadīgie
bērni
123

Pedagogu skaits -19
(t.sk., logopēds),
tehniskais personāls
-20

Mācību programmas
Pamatizglītības un
mazākumtautības
programma (2),
Speciālās pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem,
interešu izglītības
programma (12)
pamatizglītības un
mazākumtautības
programma (2), interešu
izglītības programma (19)
Pirmsskolas izglītības
programma un pirmsskolas
mazākumtautības izglītības
programma (2), 2 interešu
izglītības programmas
(angļu valoda un ritmika),

Pedagogu skaits –17, 6 profesionālās ievirzes
tehniskais personāls programmas, t.sk., pūšamo
-3
instrumentu spēle,
klarnetes un saksofona
spēle, klavierspēle,
akordeonu spēle,
vijoļspēle, vizuāli plastiskā
māksla, 2 interešu
izglītības programmas,
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5.

Naujenes bērnu un
jauniešu centrs

Bērnu
skaits 97

9 darbinieki, t.sk.,
8 interešu izglītības
pulciņu pedagogi,
1 tehniskais
darbinieks

akordeonistu un pūšamo
instrumentu orķestris
8 interešu izglītības
programmas, nometnes,
saieti, proforientācija.
Konsultācijas, informācijas
saņemšana

Obligātā pamatizglītības vecuma bērnu skaits 2007./ 2008. mācību gadā
Naujenes pagastā bija 499 bērni, no kuriem tikai 231 skolēns mācījās pagasta
skolās, bet 268 skolēni (53 %) mācījās ārpus Naujenes pašvaldības: Daugavpilī,
Rīgā un citās Latvijas pašvaldībās. No citām pašvaldībām Naujenes pagasta
pamatizglītības izglītības iestādēs mācās 48 skolēni.
2008.gada 1.janvārī Naujenes pagastā ir deklarēta dzīves vieta
365 bērniem vecumā līdz 7 gadiem, t.sk., 101 - obligātā izglītības vecuma
bērnam. Ar vietām Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē ir iespējams
nodrošināt tikai 140 bērnus, tāpēc par vienu no svarīgākiem tuvākās nākotnes
uzdevumiem kļūst pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija, teritorijas
labiekārtošana un bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu.

7.2.

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs ir
Naujenes
pagasta
padomes
iestāde,
kura
nodrošina
sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Naujenes pagasta teritorijā.
Sociālais centrs organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus
pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, integrē un rehabilitē sociālajā
vidē cilvēkus ar speciālām vajadzībām, organizējot sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, kas mazinātu vai novērstu invaliditātes, darbnespējas, brīvības
atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās
negatīvās sekas; attīsta preventīvā darba virzienus, kā arī veicina alternatīvu
aprūpes formu un jaunu netradicionālu metožu attīstību.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra struktūru veido šādas
daļas:
- sociālās palīdzības daļa;
- sociālās aprūpes daļa;
- atbalsta daļa ģimenēm ar bērniem;
- rehabilitācijas daļa;
- saimniecības daļa,
kurās strādā 23 cilvēki, t.sk., 5 sociālie darbinieki, konsultants, lietvedis,
metodiķis, psihologs, dramatiskās un vizuālās mākslas kopas vadītāja, ansambļa
„Pīlādzītis” vadītājs, 7 mājas aprūpētāji, noliktavas pārzinis, saimniecības daļas
vadītāja, šoferis, apkopēja.
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Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir pieejami sekojoši pabalsti:
- pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei;
- pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotajiem, t.sk.: pabalsti
komunālajiem maksājumiem, pabalsti veselības aprūpei, pabalsti
ēdināšanai;
- pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotajiem, t.sk.: pabalsti
bērniem bāreņiem; pabalsti represētām personām un II pasaules kara
dalībniekiem; pabalsti ilgdzīvotājiem, apbedīšanas pabalsts, pabalsti
Ziemassvētkos, pabalsti pamatdokumentu noformēšanai un atjaunošanai,
Pabalsti kancelejas preču iegādei, pabalsti ārkārtas situācijā, pabalsti
transporta pakalpojumu segšanai dzīvības apdraudējumā nonākušai
personai, pabalsti dzīvojamās telpas remontam, pārējie pabalsti un
palīdzība
- garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā.
Kopš 2003.gada ar lielu efektivitāti darbojas psiholoģes V.Grišinas
autorprogramma „Veselības skola”, kurā dalībnieki saņem individuālas
konsultācijas, apgūst tematiskās lekcijas, nodarbojas psiholoģiskajās spēlēstreningos, relaksācijas seansos, ārstnieciskā vokālā nodarbībās, sociālās
gleznošanas nodarbībās, māla veidošanas nodarbībās, teātra terapijas un locītavu
vingrošanas nodarbībās.

7.3. Veselības aprūpe
Naujenes pagastā primāro veselības aprūpi nodrošina 3 ģimenes ārstu prakses:
 Sandras Strodes, Vecstropu ciemā;
 Ivana Ņesterova, Lociku ciemā;
 Ivetas Čivkules, Kraujas ciemā, kura ir atvērta 2008. gadā renovētās
telpās, pateicoties pašvaldības, ģimenes ārstes un Veselības obligātās
valsts apdrošināšanas aģentūras partnerībai.
Ģimenes ārsti sniedz sekojošus pakalpojumus:
- cilvēka primārās veselības aprūpe,
- pirmās neatliekamās palīdzības sniegšana,
- bērnu profilaktiskās apskates skolās un pirmsskolas izglītības iestādē,
- asins analīzes, urīna analīzes,
- potes bērniem un pieaugušiem,
- elektrokardiogramma,
- injekcijas,
- fizioterapijas procedūras: ultraskaņa, kvarcs, parafīns.
Zobārstniecības pakalpojumi ir pieejami Naujenes pagasta Vecstropu
ciemā pie stomatoloģes Regīnas Jarmuševičas.
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7.4.Sports
Sporta jomas darbību un attīstību Naujenes pagastā īsteno pašvaldības
iestāde Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs.
Naujenes pagasta teritorijā sporta nodarbībām izmanto 2 sporta zāles:
Locikos - Naujenes kultūras centra sporta zāle, Vecstropos – sporta zāle
“Ceļinieks” (īrēta no MSIA “Daugavpils Ceļinieks”), kā arī tenisa korts ar
asfalta segumu Vecstropu ciemā, sporta laukums Kraujas ciemā, neliels sporta
stadions Naujenes ciemā (ar futbola, volejbola, strītbola nodarbību iespējām).
Pastāvīgi strādā 7 sekcijas un 2 interešu izglītības pulciņi. Pašvaldībā ir
izveidota futbola komanda vīriešiem (12 dalībnieki). Sporta zālēs darbojas
novusa un galda tenisa pulciņi, kā arī iedzīvotājiem ir iespēja lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, spēlējot minifutbolu, volejbolu, basketbolu. Pagasta sportistiem ir
labi sasniegumi Daugavpils rajona, Latgales novada, republikas un
starptautiskās sacensībās. Starp brīvās cīņas audzēkņiem ir Latvijas Republikas
čempioni un godalgotu vietu ieguvēji, kā arī starptautisku turnīru uzvarētāji.
Naujenes vīriešu basketbola komanda ir daudzkārtējais Daugavpils rajona
čempions, rajona kausa izcīņas ieguvējs, 2006. gada Latvijas amatieru
basketbola līgas dalībnieks, 2007. gada Latvijas – Lietuvas pierobežu basketbola
līgas dalībnieks.

7.5. Kultūra
Naujenes pagastā darbojas 3 kultūras iestādes: Naujenes kultūras centrs,
Naujenes tautas bibliotēka un Naujenes Novadpētniecības muzejs. Pagasta
iedzīvotājiem regulāri ir iespējams piedalīties dažādos kultūras pasākumos,
padziļināt savas zināšanas pagasta vēstures jautājumos.
Naujenes kultūras centrā darbojas folkloras kopa „Rūžeņa” (vadītāja
I.Zeile) un sieviešu vokālais ansamblis „Gaismiņa”. Kultūras centrs sadarbībā ar
citām pašvaldības iestādēm organizē dažādus publiskus izklaides, svētku un
atceres pasākumus: festivālus, valsts atceres dienas, latviešu un cittautiešu
tradīcijas pasākumus, bērnības un pirmklasnieku svētkus, kultūras mantojuma
dienas, pagasta zemes kopēju saietu, konkursus, sporta un veselības veicināšanas
pasākumus, jaunatnes salidojumus.

Naujenes tautas bibliotēka nodrošina Naujenes pagasta
iedzīvotājiem kultūras, informacionālos un bibliogrāfiskos un izglītojošos
pakalpojumus.

Naujenes pagasta iedzīvotāji var apmeklēt un saņemt bibliotēkas pakalpojumus
5 bibliotēkas apkalpošanas vietās, Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku un
Židinas ciemos. Bibliotēkas pakalpojumus un interneta pakalpojumus var
saņemt Naujenes tautas bibliotēkas abonementā, lasītavā, informācijas daļā un
bērnu lasītavā. Bibliotēkas Lociku filiālē var saņemt abonementa, lasītavas un
interneta pakalpojumus. Naujenes, Vecstropu un pārvietojamā Židinas
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apkalpošanas punktos var saņemt abonementa, lasītavas un interneta
pakalpojumus.
No 2006.gada janvāra bibliotēka saskaņā ar sadarbības līgumu ar
Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centru, sāka veidot
„Daugavpils rajona pašvaldību bibliotēku iespieddarbu vienotu elektronisku
kopkatalogu”.
Naujenes tautas bibliotēka strādā ne tikai kā informācijas krātuve, bet arī
kā interneta pieejas punkts un informācijas centrs Naujenes pagasta teritorijā.
Jebkurš pagasta iedzīvotājs var uzzināt par bibliotēkas grāmatu fonda sastāvu
internetā, skatot bibliotēkas elektronisko katalogu, saņemt universālo informāciju
par dažādām tēmām, vai izmantojot interneta pakalpojumus, pašam atrast
nepieciešamo informāciju interneta resursos.
Bibliotēkas grāmatu fondā ir 17 857 iespieddarbi, t.sk., 14 884 grāmatas, 2973
seriālizdevumi.
Naujenes novadpētniecības muzejs radīts ar mērķi veidot iedzīvotāju
cieņu pret sava novada kultūras mantojumu un izpratni par to, īpašu uzmanību
pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, izcilu
novada kolekciju veidošanai, atbilstošu ekspozīciju, publikāciju un izglītojošo
pasākumu veidošanai un tūrisma attīstīšanai. Muzeja krājums papildināts ar
kvalitatīviem mākslinieces V.Zeiles 562 darbiem (skulptūrām, ģipšiem,
plaketēm, medaļām, dokumentiem, fotogrāfijām). Uz Naujenei atvesti
mākslinieces padomju laika darbi no Rīgas, kurus plānots pieņemt krājumā.
Muzejā darbojas pastāvīgās ekspozīcijas:
● mākslas ekspozīcija “Tēlniece Valentīna Zeile”;
● mākslas salons „Valentīna”;
● etnogrāfijas ekspozīcija “Turīga zemnieku istaba”;
● “Latgaliešu sadzīves priekšmeti un darbarīki”;
● dabas ekspozīcija “Zemūdens pasaule”;
● brīvdabas ārpusmuzeja ekspozīcija “Slutišķu vecticībnieku māja”.
2008. gadā muzejā atklātas izstādes:
●
veltīta Latvijas Republikas 90. gadadienai „Naujenes pagasta vēsture
1259 – 2008”;
●
veltīta Daugavpils Starpkolhozu Celtniecības organizācijas jubilejai
„Daugavpils Starpkolhozu celtniecības organizācijai – 50”;
●
Fotoizstāde„Augšdaugava;
●
franču medaļu meistara R. Korbena grafikas darbu izstāde;
●
veltīta II pasaules kara tēmai „Padomju laiks 9. maijam veltītajās
atklātnēs”;
●
A. Kucinas plastilīna gleznu izstāde;
●
rokdarbu izstāde „Kas dar` darbu, tas dar` darbu...”;
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●
●

„Ceļosim ar velosipēdu”;
„Marsela Marso litogrāfijas”.

Muzejā darbojas Tūrisma informācijas birojs (TIB), kura uzdevums ir
sekmēm ekotūrisma, kultūrtūrisma, sakrālā, aktīvā, dabas un rekreatīvā tūrisma
attīstību Naujenes novada teritorijā un veidot pastāvīgu sadarbību ar pagasta
pašvaldības iestādēm, Daugavpils Tūrisma informācijas centru vienotu kultūras
produktu un programmu izveidei un piedāvājumam, komunikācija ar sabiedrību
(nodrošina sabiedrības informēšanu, tūristu pieņemšanu un ekskursiju
organizēšanu, informācijas sagatavošanu un izplatīšanu sabiedrībai par muzeja
ekspozīcijām, izstādēm).
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8. Naujenes pagasta SVID analīze
STIPRĀS PUSES

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN TŪRISMS

VĀJĀS PUSES

 Brīvas apbūves teritorijas
 Iedzīvotāju iniciatīvas trūkums
 Nodrošinātas informatīvās
 Neattīstīta netradicionālā
komunikāciju tehnoloģijas.
lauksaimniecība
 Spēcīgas zemnieku saimniecības  Naktsmītņu, kempingu, ēdināšanas
pakalpojumu trūkums
 Iezīmējas netradicionālās
 Maza jaunatnes interese par darba
lauksaimniecības attīstība
iespējām lauksaimniecības jomā.
 Īpaši atbalstāmās teritorijas
 Ir neapsaimniekotas zemju
statuss
platības
 Tūrisma attīstības potenciāls
(dabas izziņas takas, ainavu
komplekss).
 Lidostas „Daugavpils” attīstība
Lociku ciemā
 Liels uzņēmumu skaits
pašvaldības teritorijā
 Attīstīta lauksaimniecības
produkcijas ražošana

 Neattīstīta alternatīvā
lauksaimniecība
 Sliktas kvalitātes autoceļi līdz
tūrisma objektiem
 Neattīstīta tūrisma
infrastruktūra
 Lauksaimniecība izmantojamo
zemju dabiskā apmežošana

 Izdevīgs ģeogrāfiskais
izvietojums – Daugavpils
pilsētas tuvums 20 km, pagasta
administratīvo teritoriju šķērso
nozīmīgas valsts autotransporta
maģistrāles: Valsts I šķiras
autoceļš A13 Daugavpils –
Rēzekne – Sanktpēterburga un
Valsts I šķiras autoceļš A6 Rīga
– Daugavpils – Vitebska. Caur
pagastu iet 2 dzelzceļa līnijas:
Rīga – Daugavpils – Voroņeža,
Daugavpils – Rēzekne –
Krievija.
 Neliels attālums līdz
Daugavpilij
 Kultūrvēsturiskais mantojums
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STIPRĀS PUSES

 Ir tūrisma aktivitātēm piemērots
dabas ainavu komplekss:
aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšdaugava” un dabas parks
„Daugavas loki”
 Naujenes novadpētniecības
muzejs un uz tā bāzes
izveidotais Tūrisma
informācijas birojs
 Pagasta teritorijā ir izveidots
velomaršruta tīkls Nr.22 ar tam
atbilstošu infrastruktūru

VĀJĀS PUSES

NODARBINATĪBA UN CILVĒKRESURSI
 Izstrādāts un apstiprināts
 Darbaspēka izglītības kvalitāte,
Naujenes pagasta nodarbinātības
prasmes un iemaņas neatbilst
plāns 2007.-2015. gadam
darba devēju prasībām;

Liels ekonomiski aktīvo
 Jauniem speciālistiem trūkst
iedzīvotāju skaits
prakšu vietas, darba pieredzes;

Izglītotu cilvēku potenciāls
 Paaugstināts bezdarba risks un
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
grūti iekļauties darba tirgū sociālās
grupā
atstumtības riskam pakļautajām
iedzīvotāju grupām (pirmspensijas
vecuma iedzīvotāji, alkohola
atkarībā nonākušas personas,
invalīdi, bijušie ieslodzītie u.c.)

Enerģisku un strādāt gribošo  Bezdarbniekiem nav pietiekošas
cilvēku potenciāls
motivācijas pilnveidošanai,
apmeklēt kursus, seminārus un
apgūt valsts valodu
 Maz brīva, kvalificēta darbaspēka
 Vājas latviešu valodas un
svešvalodu zināšanas
 Nepietiekamas likumdošanas
zināšanas iedzīvotājiem virs
darbspējas vecuma
 Zema dzimstība
 Iedzīvotāju pasivitāte
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VIDES INFRASTRUKTŪRA
 Ieviesta vides pārvaldības
sistēmas (EMAS un ISO 14001)
 Ieviesta sadzīves atkritumu
šķirošanas sistēma.
 Laba ekoloģiskā situācija
 Ir saistošie noteikumi par
kapsētu uzturēšanu
 Dabas parks “Daugavas loki” un
„Natura 2000” – aizsargājamo
ainavu apvidus „Augšdaugava”–
specifisks dabas veidojums
 Dabas pievilcība un relatīvi
neskarta daba
 Zvejnieku, mednieku biedrības

VĀJĀS PUSES
 Nav dabas parka „Daugavas
loki” apsaimniekošanas plāna
 Daudz neapsaimniekotās
zemes
 Vidi degradējošu bijušo
ražošanas objektu esamība
(bijušo fermu drupas).
 Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
iekšpagalmu un iekšējo
ūdensvadu un kanalizācijas
tīklu liels nolietojums

SATIKSMES UN ENERĢĒTIKAS INFRASTRUKTŪRA
 Darbojas pašvaldības uzņēmums
SIA “Naujenes pakalpojumu
serviss”, kas apkalpo 72% no
visiem pagasta iedzīvotājiem,
sniedz centralizētos komunālos
pakalpojumus, dzīvojamā fonda
pārvaldīšana
 Visām pašvaldībā esošajām
daudzdzīvokļu dzīvojamajām
ēkām ir veikts energoaudits
 Pagastā ir centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas, kuras ir rekonstruētas
2004. gadā, piesaistot līdzekļus
no ERAF
 Rekonstruētas katlumājas
 Pārsvarā tiek izmantots videi
draudzīgs kurināmais
 Ir dabasgāzes vads Vecstropu
ciemā, kuru plānots pagarināt
līdz Naujenes un Lociku
ciemam

 Novecojis dzīvojamais fonds
 Liels siltuma energopatēriņš
daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās
 Dzīvokļu īpašnieku pasivitāte
dzīvojamā fonda
energoefektivitātes pasākumu
ieviešanā
 Tikai 0,6% no pašvaldības
autoceļiem ir teicamā stāvoklī
 Pašvaldības autoceļiem ir liels
fiziskais nolietojums
 Katru gadu nepietiekošs
finansējums ceļu uzturēšanai no
Valsts autoceļu fonda
 Uz pašvaldības teritorijas
esošajiem valsts II šķiras
autoceļiem nav asfalta;
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 Ir veikta pašvaldības reģistrēto
autoceļu apsekošana un vērtības
noteikšana finansu atskaitei
 Tiek veikta ceļu ikdienas un
periodiskās uzturēšanas
pasākumi
 73%, jeb, 12.77 km ielu ir ar
asfalta segumu
 Pagasta lielie ciemi: Vecstropi,
Lociki, Naujene ir pietiekami
apgaismoti
 Pietiekoša elektroapgādes jauda
jaunu gaismas ķermeņu
ierīkošanai
 pašvaldības ielu apgaismošanas
sistēmu kvalitatīvi apkalpo
pašvaldības uzņēmums SIA
„Naujenes pakalpojumu serviss”
 Pašvaldības teritorijā ir laba
transporta sistēma, var
pārvietoties ar jebkura veida
transporta līdzekli
 Izstrādāts detālplānojums zemes
vienībai „Lociki” ar mērķi
Starptautiskās reģionālās
lidostas „Daugavpils” un ar to
saistīto objektu pakāpeniskai
projektēšanai un būvniecībai
 Attīstīts elektronisko sakaru
infrastruktūra pašvaldības
teritorijā
IZGLĪTĪBA
 Pagasta teritorijā darbojas 4
izglītības iestādes: Naujenes
pirmsskolas izglītības iestāde;
Naujenes pamatskola;
Lāču pamatskola;
Naujenes mūzikas skola;

VĀJĀS PUSES

 Valsts autoceļš P 65 posmā
„Stropi-Krauja” nav apgaismots
 Vecstropu, Naujenes, Kraujas,
Lociku ciemu ielu seguma
nolietojums ir 70% (fiziski
nolietojies asfalta segums)
 27%, jeb, 4.8 km ielu ir vai nu ar
grants segumu, vai vispār bez
seguma
 Nav pietiekošā daudzumā gājēju
celiņu (trotuāru) un veloceliņu
tīkla vai arī to segums ir stipri
bojāts
 Stāvlaukumu platība neatbilst
autotransporta daudzumam
 90% no visiem esošajiem ielu
apgaismojuma gaismekļiem ir ar
neekonomiskām lampām
 Apgaismojuma balsti ir uzstādīti
80. gados un tie ir fiziski
nolietojušies, un neatbilst
mūsdienīgām prasībām
 Nav apgaismotas Meža iela un
Alejas iela Kraujas ciemā

 Telpu trūkums pirmsskolas
izglītības iestādei, nepieciešama
iestādes ēkas rekonstrukcija
 Lāču pamatskolas telpas
novecojušas, nepieciešama telpu
renovācija
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 Izstrādāts Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādes ēkas
rekonstrukcijas tehniskais
projekts

VĀJĀS PUSES

Naujenes mūzikas skolas telpas
novecojušas, nepieciešami telpu
remontdarbi
 Nepietiekami labiekārtoti
Naujenes un Lāču pamatskolu
sporta laukumi


KULTŪRA UN SPORTS
 Darbojas Naujenes tautas
 Nepietiekošas telpu platības
bibliotēka ar filiālēm Vecstropu,
bibliotēkās ēkā
Lociku un Naujenes ciemos, kur  Muzeja telpas ir sliktā tehniskā
var saņemt automatizētos
stāvoklī, nepieciešama renovācija
bibliotēkas pakalpojumus un
 Sporta speciālistu trūkums
izveidots elektroniskais katalogs  Nepietiekoša sporta materiāla
bāze
 Izstrādāts bibliotēkas ēkas
rekonstrukcijas tehniskais
 Nav mūsdienīgas sporta zāles un
projekts
sporta laukumu
 Naujenes Novadpētniecības
 Profesionāli kvalificētu kultūras
muzejs akreditēts uz 10 gadiem
darbinieku trūkums
 Muzejā ir apskatāma tēlnieces
 Kultūras centra telpas ir
Valentīnas Zeiles izstāde
novecojušas, nepieciešama ēkas
renovācija
 Darbojas Naujenes kultūras
 Bērnu un jauniešu centrā
centrs
nepietiekošā līmenī organizēts
 Pašvaldībā notiek tradicionāli
darbs ar jaunatni
kultūras pasākumi
 Bērnu un jauniešu centra ēkas
 Darbojas Naujenes sporta klubs,
telpas neatbilst jaunatnes
kas organizē sporta aktivitātes
programmas īstenošanai,
pašvaldībā
daudzveidīgu pasākumu
 Izstrādāts sporta kompleksa
organizēšanai
„Lociki” tehniskais projekts
 Pagastā ir labas sporta tradīcijas
sporta pasākumu organizācijā
pašvaldības darbiniekiem,
bērniem, pieaugušajiem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 Ir laba sadarbība ar sporta
biedrībām, apvienībām un citām
pašvaldībām sporta jomā
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 Darbojas jaunatnes iniciatīvas
un sporta centrs
 Pašvaldības jaunieši ir
izveidojuši un reģistrējuši
jauniešu biedrību „Esam kopā”

VĀJĀS PUSES

DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS
 Unikāls kultūrmantojums –
 Nepietiekoši līdzekļi
arheoloģiskie, arhitektūras
kultūrvēsturisko objektu
pieminekļi
uzturēšanai un renovācijai
 Atrodas unikāls, kultūrvēturisks
ciems- Slutiški
 Amatniecības attīstības
potenciāls.
SOCIĀLĀ SFĒRA
 Darbojas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības centrs
 Pagasta iedzīvotājiem tiek
sniegti dažādi sociālie
pakalpojumi un 17 veidu sociālā
palīdzība
 Ir izveidoti sociālie dzīvokļi
 Ir pieejama psihologa palīdzība
 Ir pieejama aprūpe mājās
 Aktīvs darbs ar iedzīvotājiem no
sociālās atstumtības riska grupas
 Darbojas bērnu vasaras
nometnes un Bērnu jauniešu
centrs, kas iesaista pasākumos
bērnus ar sociālām problēmām
 Sadarbība ar NVA bezdarbnieku
reģistrācijai pietuvināti dzīves
vietai
 Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi pieaugušajiem
 Bezmaksas autotransports
skolēnu pārvadāšanai uz
izglītības iestādēm un
iedzīvotāju pārvietošanās
iespējām pa pagasta teritoriju
 Veselības aprūpes pieejamība
ģimenes ārstu prakšu vietās

 Nav pilnveidota klientu datu bāze
 Iedzīvotāju atkarības problēma
(alkohols, narkotiskās vielas)
 Valsts valodas nepārzināšana
nepieciešamajā līmenī
 Invalīdu un viņa ģimenes locekļu
sociālā izolācija un atkarība no
sociālajiem pabalstiem
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 Sadarbība ar Valsts policijas
pārvaldi un Valsts probācijas
dienestu
 Rehabilitācijas programma
„Dzīves skola”
•
Ir izveidoti publiskie interneta
pieejas punkti, kur katrs
iedzīvotājs bez maksas var
saņemt sev nepieciešamo
informāciju
•
Laba informācijas aprites
sistēma (biļetens “Naujenes
vēstis” un mājas lapa
www.naujene.lv)
 Ir aptieka Vecstropu ciemā

IESPĒJAS






Uzņēmējdarbība
Labvēlīga vide ražošanas un
pakalpojumu sfēras attīstībai
Īpaši atbalstāmās teritorijas
statuss
Mazo un vidējo uzņēmumu
attīstība
Sporta un atpūtas industrijas
attīstība
Piesaistīt valsts un Eiropas
Savienības investīcijas,
uzņēmējdarbības attīstīšanai un
infrastruktūras uzlabošanai

VĀJĀS PUSES

DRAUDI
• Vispārēja ekonomiska krīze, dzīves
līmeņa tālāka pazemināšanās
• Uzņēmējdarbībai nelabvēlīga
nodokļu politika
• Banku sistēmu krīze, darbības
nestabilitāte
• Nestabili tirgi
• Neizmantotās rūpniecības
infrastruktūras vērtības strauja
pazemināšanās
• Neapmierinoša cenu politika

Lauksaimniecība, tūrisms
• Iespēja attīstīt netradicionālo
• Nestabili tirgi, cenu politika
lauksaimniecību
• Brīvu zemju potenciāls
• Dabas un kultūras tūrisma
• Valsts neskaidra politika
attīstīšanas potenciāls (dabas
lauksaimniecībai
izziņas takas, ainavu komplekss)
• Aktivizēt tūrisma informācijas
• Augsnes erozija un auglības
centra darbību
samazināšanās
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• Lauku tūrisma attīstības
potenciāls
• Aktīvā vasaras un ziemas

tūrisma veidu attīstīšana
(ūdens tūrisms, atpūtas vietas
ūdenstūristiem, izjādes ar
zirgiem, kalnu un distanču
slēpošana u.c.).
• Aktīvā tūrisma inventāra
nomas pakalpojumu
piedāvājums
• Izveidot “Dabas, etnogrāfijas,
zinātnieku krustpunktu”
etnogrāfiskā un amatnieku
sādžā Slutiški
• Ceļu infrastruktūras
sakārtošana.
IESPĒJAS
• Atbalstīt dabas saudzējošu
metožu veicināšanu
lauksaimniecībā
• Sadarbība ar apkārtējo

DRAUDI

teritoriju pašvaldībām kopēju
velomaršrutu, dabas taku,
informācijas sistēmas izveidē
u.c.; iesaistīšanās Latgales
tūrisma attīstības reģiona
kontekstā

• Izklaides iespēju attīstīšana,
kultūras un izklaides pasākumu
dažādošana
• Apkalpojošās sfēras attīstība:
ēdināšanas pakalpojumi,
naktsmītnes, to iespēju
dažādošana
• Esošo tūrisma objektu

sakopšana, labiekārtošana un
uzturēšana
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• Uzstādīt papildus

informatīvās zīmes pie
svarīgākiem dabas, kultūras
un tūrisma infrastruktūras
objektiem

Cilvēkresursi un nodarbinātība
• Bezdarba līmeņa samazināšanās
līdz pilnīgai nodarbinātībai
• Brīva darbaspēka potenciāls
• Stipendiju piešķiršana no
uzņēmēju un pašvaldības puses
pagasta studējošiem jauniešiem
• Profesionālo izglītības iestāžu
un augstskolu absolventu
piesaiste
• Studējošo nodrošināšana ar
prakses vietām
• Piesaistīt valsts un ES
investīcijas nodarbinātības
veicināšanai
• Apmācīt brīvo, nekvalificētu
darbaspēku
IESPĒJAS
• Sociālās atstumtības un riska
grupu iedzīvotāju iesaistīšana
darba tirgū
• Informācijas aprites efektivitātes
uzlabošana pašvaldībā

• Iedzīvotāju migrācija kvalificētākā darbaspēka un
jaunatnes aizplūšana uz
Daugavpili u.c. lielām pilsētām,
ārzemēm

DRAUDI

Dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības
• Derīgo izrakteņu racionāla
• Apdraudēta mežu ekostruktūra
izmantošana
(piesārņojums)
• Netradicionāli saimniekošanas
• Augšņu un ainavu degradācija
veidi
neapsaimniekotā privātīpašuma
dēļ.
• Ūdens resursi - tūrisma un
zivjsaimniecības attīstība
• Liels ūdens resursu potenciāls
• Veicināt
degradēto
ainavu
reģenerāciju
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• Veicināt meža un pļavu
ekosistēmas aizsardzību
• Veicināt aizsardzības režīma
ievērošanas kontroles
efektivitāti ainavvērtīgās zonās
• Kultūrmantojuma objektu
renovācija
• Slutišku sādžu izveidot kā
brīvdabas muzeju
• Amatniecības attīstības
potenciāls
• Finansu piesaistes iespējas no
dažādiem projektiem un
programmām
Vides infrastruktūra
• atpūtas vietu ierīkošana
• Kanalizācijas sistēmu trūkuma
radītais gruntsūdeņu
• konkursu organizēšana par
piesārņojums
sakoptāko lauku sētu
• iespējas piesaistīt finansu avotus • Nesakārtotas atkritumu
saimniecības radītie piesārņojuma
vides kvalitātes uzlabošanai un
draudi
saglabāšanai
• Meliorācijas sistēmu renovācija
IESPĒJAS
DRAUDI
Satiksmes un enerģētikas
infrastruktūra
• neizmantotie industriālie un
• Neapsaimniekotie objekti
infrastruktūras objekti
• Valsts programma ceļu
• uzņēmēju piesaiste
infrastruktūras uzlabošanai var
infrastruktūras sakārtošanā
atstāt neievērotus vairākus
virzienus, kas svarīgi pagasta
• pašvaldības un privāto
attīstībai
uzņēmumu partnerības
veidošana infrastruktūras
attīstībai
• Izstrādāt kārtību servitūta ceļa
būvniecībai un atbalstīt servitūta
ceļu būvniecību, lai attīstītu
uzņēmējdarbību pagasta
teritorijā
• Lielajos ciemos uzbūvēt
veloceliņus un gājēju celiņus
gan valsts autoceļiem P65
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Stropi-Krauja, A6 RīgaDaugavpils-Krāslava, A13Krievijas robeža-RēzekneDaugavpils-Lietuva robeža.
Izglītība
• Finansu piesaistes iespējas no
dažādiem projektiem un
programmām
• Vasaras nometņu organizēšana
• Pieaugušo izglītības kursu
organizēšanas potenciāls
• Iespējas sadarboties ar izglītības
iestādēm Daugavpils pilsētā
Kultūra
• Finansu piesaistes iespējas no
dažādiem projektiem un
programmām
IESPĒJAS
Sociālā sfēra
• Sociālā tīkla darba pilnveidošana
• Mājas aprūpes pakalpojumu tīkla
pilnveidošana
• Iespēja attīstīt sabiedrisko
organizāciju tradīcijas
• Iedzīvotāju migrācija kvalificētākā darbaspēka un
jaunatnes aizplūšana no
pašvaldības

• Dzimstības samazināšanās
• Pavājinās skolēnu fiziskais un
garīgais potenciāls

• Samazinās iedzīvotāju aktivitāte,
iniciatīva un iesaistīšanās kultūras
pasākumos un tradīciju
saglabāšanā
DRAUDI
• Demogrāfiskās situācijas tālākā
pasliktināšanās, sociāli
nelabvēlīgās iedzīvotāju daļas
palielināšanās
• Alkoholisms
• Cilvēku pesimisms, depresija
• Iedzīvotāju ienākumu
samazināšanās
• Sociālās infrastruktūras
sašaurināšanās
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SVID ANALĪZES KOPSAVILKUMS
Viena no Naujenes pagasta stiprajām pusēm ir tas, ka tā ir piepilsētas
pašvaldība. Nelielais attālums no Daugavpils pilsētas dod iespēju iedzīvotājiem
izmantot darba iespējas pilsētā un piesaistīt komersantus veikt saimniecisko
darbību Naujenes pagasta teritorijā, sniedzot iedzīvotājiem nepieciešamos
pakalpojumus, radot darba vietas un uzlabojot sociālo un ekonomisko
infrastruktūru., kas nodrošina iedzīvotāju nodarbinātību, komercdarbības
attīstību un tūristu pieplūdumu. Naujenes pagasta uzņēmējdarbībā dominējošā ir
tirdzniecības sfēra, ir arī būvniecības, transporta pakalpojumu un mēbeļu
ražošanas uzņēmumi. Lielākais darba devējs pašvaldības teritorijā ir Naujenes
pagasta padome. Ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas dažas spēcīgas
zemnieku saimniecības. Pašvaldībā ir nestrādājoši darbspējas vecuma
iedzīvotāji, tomēr darba spēka resursi jāuzskata par ierobežotiem, jo darba
meklētāju profesionālā sagatavotība neatbilst šīsdienas prasībām. Trūkst
kvalificētu, kā arī par savu darbu atbildēt gribošu darbinieku, īpaši izglītotu,
zinošu svešvalodu, aktīvu cilvēku, kas labi orientējas tirgus ekonomikas
prasībās. Cilvēki, kam ir sekojošās prasmes un zināšanas, ir atraduši vai meklē
darbu Daugavpils pilsētā. Daļa no darbspējas vecuma cilvēkiem ir zaudējuši
vēlmi strādāt, sācies viņu sociālās degradācijas process. Izglītojošiem kursiem
jābūt pieejamiem dažādās valodās, jāpopularizē tālmācības programmas un
cilvēku ieguvumu no tām.
Naujenes pagastā ir iespējas izmantot visa veida transportu: sauszemes,
gaisa, ūdens. Laba ceļu satiksmes infrastruktūra ir nodrošināta pa galvenajiem
valsts ceļiem, tomēr pašvaldības ceļi un ielas atrodas sliktā stāvoklī un ir
nepieciešana to asfaltēšana, piesaistot finansējumu no Eiropas fondiem. Gaisa
satiksmi perspektīvā plāno attīstīt SIA „Daugavpils lidosta”, izveidojot lidlauku
un lidostu Lociku ciemā, kas veicinās pašvaldības sociāli ekonomisko attīstību.
76% pašvaldības iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās,
kuras ir novecojušas, tajās ir lielas siltumenerģijas patēriņš un ir nepieciešama
energoefektivitātes pasākumu veikšana. Tāpat ēku renovācija (t.sk. siltināšana)
ir nepieciešama administrācijas ēkai Skolas ielā 12 un pašvaldības iestāžu ēkām.
Pagasta teritorija atrodas Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū
„Augšdaugava” un dabas parka „Daugavas loki” teritorijā, kuriem ir liela
nozīme iedzīvotāju izglītošanai vides jautājumos un tūristu piesaistei. Pagastā
esošie dabas resursi, ekoloģiski tīrā vide, dabas un kultūrvēsturiskie objekti un
ceļu tīkls veido piemērotu apstākļu kopumu tūrisma un rekreācijas attīstībai,
tomēr ir nepieciešams izveidot atbilstošu pakalpojumu infrastruktūruēdināšanas, nakstsmītņu, kā arī aktīvā tūrisma (t.sk., ūdenstūrisma)
piedāvājumu. Naujenes pagastā ir 2 dendroloģiskie parki: Juzefovas parks un
Hoftenbergas parks. Lai ilgtspējīgi apsaimniekotu šīs teritorijas, ir nepieciešams
izstrādāt individuālos aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus, kā arī
labiekārtot šīs teritorijas. Maksimāli un racionāli izmantojot pagastā esošo
tūrisma potenciālu, pašvaldībai jāstrādā pie savu tūrisma objektu
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apsaimniekošanas un jāmeklē iespējas papildus finansējuma piesaistīšanai šo
objektu attīstīšanai.
Naujenes pagastā ir nodrošināta pirmsskolas, pamatizglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iespējas. Darbojas 5 izglītības iestādes:
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde, Naujenes un Lāču pamatskola,
Naujenes mūzikas skola, Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs.
Visām šo iestāžu ēkām, izņemot Naujenes pamatskolu, ir nepieciešama ēku
renovācija. Pirmsskolas izglītības iestādei ir nepieciešama ēkas piebūve, lai
varētu nodrošināt ar vietām pirmsskolas vecuma bērnus un bērnus ar
funkcionāliem traucējumiem. Lociku ciemā pie Lāču pamatskolas ir
nepieciešams uzbūvēt sporta kompleksu.
Naujenes pagastam ir senas kultūrvēsturiskas tradīcijas. Lai nodrošinātu
šo tradīciju saglabāšanu un aktivizētu kultūras dzīvi pagastā, nepieciešams
attīstīt optimālu kultūras infrastruktūru un veikt kultūras ēku renovāciju:
kultūras centra, novadpētniecības muzeja un tautas bibliotēkas. Nepieciešams
paplašināt Naujenes tautas bibliotēkas ēku.
Lai veicinātu Naujenes pagasta līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību,
pašvaldībai, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām, ir nepieciešama
Eiropas fondu efektīvāka apgūšana un finansējuma piesaistīšana veicinātu
pašvaldības infrastruktūras attīstību.

8.1. Administratīvi teritoriālā reforma
Naujenes pagasta padome 2007. gada 28. martā pieņēma lēmumu Nr. 156
„Par Daugavpils novada izveidošanu” un, pamatojoties uz to, pēc 2009. gada
pašvaldību vēlēšanām Naujenes pagasts ietilps Daugavpils novada sastāvā.
Daugavpils novadu veidos 19 pašvaldības: Ambeļi, Biķernieki, Demene, Dubna,
Kalkūne, Kalupe, Laucesa, Līksna, Maļinova, Medumi, Naujene, Nīcgale,
Saliena, Skrudaliena, Svente, Tabore, Vabole, Vecsaliena un Višķi.
Saskaņā ar Pašvaldību apvienošanās projektu Daugavpils novada izveidei,
novada pārvaldes atrašanās vieta būs Daugavpils pilsētā, bet pagastos atradīsies
pakalpojumu centri. Pakalpojumu centrs ir institūcija (iestāde) ar pietiekami
plašām pilnvarām novada domes nolikumā deleģēto funkciju veikšanai savā
teritorijā. Naujenes pagasta pakalpojumu centrs atradīsies Naujenes ciemā. Lai
attīstītu Naujenes ciemu kā novada nozīmes centru, saskaņā ar Naujenes pagasta
teritorijas plānojuma 2004.-2015. gadam grozījumu galīgo redakciju ir
paplašinātas Naujenes ciema robežas un zemes platības, kuras iespējams
apbūvēt ar individuālām mājām, sabiedriskām ēkām, lai iedzīvotāji varētu
saņemt medicīnas, bankas u.c. pakalpojumus, kuri būs nepieciešami novadā.
Saskaņā ar Pašvaldību apvienošanās projektu Daugavpils novada izveidei,
novada organizatoriskā struktūra būs veidota tā, lai nodrošinātu visu novadu
veidojušo pagastu pašvaldību pastāvīgo funkciju efektīvu izpildi. Iedzīvotāju
vajadzības un ērtība ir funkciju izpildes organizācijas pamatā. Pakalpojumu
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funkcijas galvenokārt tiek deleģētas pakalpojumu centriem, bet administratīvās
funkcijas tiek koncentrētas. Lai iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumi būtu
pieejami jebkurā novada perifērijas punktā, administratīvā struktūra būs veidota
pēc iespējas decentralizēta, stiprinot pakalpojumu centrus un atstājot to
kompetencē visus jautājumus, kuri skar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Paredzēts, ka pēc Daugavpils novada izveidošanas, darboties un attīstīties
turpinās visas pašvaldības izveidotās iestādes, kas iekļausies novada struktūrā:
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, Naujenes un Lāču
pamatskolas, Naujenes mūzikas skola, Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un
sporta centrs, Naujenes Novadpētniecības muzejs, Naujenes tautas bibliotēka,
Naujenes kultūras centrs, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs un
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”. Iestāžu un
kapitālsabiedrības attīstības mērķis būs virzīts uz kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanas nodrošināšanu iedzīvotājiem.

II daļa Naujenes pagasta attīstības perspektīvas
1. Pašvaldības nākotnes vīzija, attīstības mērķi, uzdevumi
Naujenes pagasta vīzija
Naujenes pagastā ir radīts pamats pašvaldības ilgstošai un stabilai
ekonomiskai attīstībai, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem,
saskaņojot ekonomiskos un sociālos jautājumus.

Naujenes pagasta attīstības mērķi:
1. Autoceļu un ielu tīkla efektīva uzturēšana un attīstība, multimodālās
2.
3.
4.
5.
6.

transporta infrastruktūras attīstība, t.sk., starptautiskās reģionālās lidostas
“Daugavpils” izveidošana.
Atbalstīt mājokļu būvniecību pagasta teritorijā un daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.
Attīstīt lauku tūrisma pakalpojumus un ar tūrisma nozari saistīto
komercdarbību, kas veicinātu teritorijas ekonomisko attīstību, stimulētu
apkārtējās vides un kultūrvēsturisko objektu sakoptību.
Veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un veicināt bioloģiskās,
netradicionālās un integrētās lauksamniecības attīstību.
Atbalstīt elektronisko sakaru tīklu attīstību un informācijas tehnoloģiju
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, pielietojot moderno tehnoloģiju
inovācijas.
Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pirmskolas un vispārējo izglītību,
lai attīstītu radošu un mērķtiecīgu personību.
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7. Veicināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem un iedzīvotāju
motivāciju šajā jomā.
8. Rūpēties par negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu un veicināt
ilgtspējīgu teritorijas attīstību, ieviešot vides pārvaldības sistēmu
(EMAS), kas veicina vides aizsardzības, resursu racionālo izmantošanu,
iedzīvotāju iesaistīšanas, sabiedrības informēšanas pasākumu
pilnveidošanu un uzlabošanu.
9. Veicināt teritorijas un vietējo resursu ilgtspējīgu un racionālu
izmantošanu.
10.Aizsargāt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītās
dabas, garīgās un materiālās kultūras liecības, multikulturālās tradīcijas,
veicināt kultūras abpusējo bagātināšanu un attīstīt optimālu kultūras
infrastruktūru.
11. Attīstīt optimālu sociālo pakalpojumu klāstu un to kvalitāti, nodrošinot
pašvaldības iedzīvotājiem saņemt viņu vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus iespējami tuvāk dzīvesvietai.
12. Sekmēt sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanu, iedzīvotāju
motivēšanu iesaistīties darba tirgū.
13. Veicināt jauniešu motivāciju nodarbinātībai un iesaistīšanos
komercdarbībā.
14. Atbalstīt
ģimeņu stiprināšanu, bērnu
tiesību
aizsardzību
nodrošināšanu, izveidojot veselīgu un ģimenes attīstībai labvēlīgu
sociālo vidi.
15. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
16. Izveidot mūsdienīgu sporta bāzi un radīt apstākļus iedzīvotāju veselīga
dzīvesveida veicināšanai, kas veidotu fiziski veselas un garīgi attīstītas
personības.

Naujenes pagasta attīstības uzdevumi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infrastruktūras uzlabošana.
Uzņēmējdarbības veicinošo pasākumu organizēšana, lai veidotu
biznesam labvēlīgu vidi un konkurētspējīgas tūrisma infrastruktūras
izveidošana.
Lauksaimnieciskās produkcijas un ekoloģiski tīru lauksaimniecības
produktu ražošanas attīstīšana.
Izglītības iestāžu attīstība un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
Īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšana un
individuālo apsaimniekošana, aizsardzības noteikumu izstrādāšana šīm
teritorijām.
Jauno sociālo pakalpojumu ieviešana un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana.
Nodarbinātības veicinošu pasākumu organizēšana, saskaņā ar Latvijas
valsts Nacionālo un Naujenes nodarbinātības plānu, darbspējīgo
iedzīvotāju pārkvalificēšana un tālākā izglītošana.
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8.

Atpūtas un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēju nodrošināšana
pašvaldības iedzīvotājiem.
Latviešu un cittautu multikulturālo tradīciju saglabāšana, respektējot
visas pagastā dzīvojošās tautības un kultūras.
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, kā arī veselīga dzīvesveida
popularizēšana, sporta iespēju nodrošināšana.
Autoceļu un ielu tīkla efektīva uzturēšana, piesaistot investīcijas.
Nevalstisko organizāciju darbības atbalstīšana.

9.
10.
12.
13.

2. Rīcības plāns līdz 2015. gadam
2.1. Uzņēmējdarbības attīstības un tūrisma veicināšana
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pasākums
Atbalstīt jaunu uzņēmumu izveidi
un darbību pašvaldības teritorijā
Atbalstīt netradicionālās
lauksaimniecības attīstība zivsaimniecības, biškopības,
ārstniecības augu, sēņu
audzēšanas, augļu (zemeņu, ābolu)
audzēšanas, amatniecības attīstība.
Bioloģiskās un integrētās
lauksaimniecības sistēmu attīstība.
Lauku iedzīvotāju iniciatīvas
veidošana, lai veicinātu
ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju
iesaistīšanu uzņēmējdarbībā,
veicināt vietējo ražojumu
pārdošanu un amatniecības
attīstīšanos.
Lauksaimniecībā nodarbināto
profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšana.
Mūžizglītības pieejamība lauku
iedzīvotājiem un iedzīvotāju
motivācija šajā jomā.
Kafejnīcu izveidošana pašvaldības
teritorijā
Veicināt dažādu masveidīgu
pasākumu organizēšanu: tirgus,
festivāli, sporta sacensības
Veicināt sadarbību starp privāto un
publisko sektoru tūrisma objektu
uzturēšanā un tūrisma aktivitāšu
rīkošanā, apzināt cilvēkus un

Atbildīgie

Realizācijas
termiņš

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti
Pašvaldība

Pašvaldība

2009-2015.g.

Pašvaldība,
privātsektors,
zemnieki

2009-2015.g.

Strukturālie fondi,
pašfinansējums,
privātais kapitāls

zemnieki

2009-2015.g.

privātkapitāls

Pašvaldība,
privātsektors,
zemnieki

2009-2015.g.

Pašvaldība,
strukturālie fondi,

Pašvaldība,
privātsektors,
zemnieki
Pašvaldība,
privātsektors,
zemnieki
Komersanti,
pašvaldība
Pašvaldība

2009-2015.g.

Pašvaldība,
strukturālie fondi,

2009-2015.g.

Pašvaldība,
strukturālie fondi,

2009.-2015.g.

Strukturālie fondi

2009.-2015.g.

Kultūrkapitāla
fonds, Pašvaldība,

Pašvaldība

2009.-2015.g.

Strukturālie fondi,
Sabiedriskas
organizācijas
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Nr.

Pasākums
saimniecības, kas vēlas un var
uzņemt tūristus savās lauku sētās.
Atbalstīt naktsmītņu vietu
izveidošanu: kempingi, telšu vietas

10.
11.

Atbalstīt ūdens tūrisma un tā
infrastruktūras attīstību

12.

Velomaršruta izveide,
infrastruktūras pilnveidošana,
ceļvežu izstrāde un velosipēdu
nomas punkta izveide
Regulāri izdot bukletus un citus
reklāmas materiālus par Naujenes
pagasta tūrisma pakalpojumiem

13.

Veicināt ražotņu attīstību, kur tiek
pārstrādāti vietējā
lauksaimniecības produkcija (gaļas
pārstrādes cehi, dārzeņu un augļu
pārstrādes cehi)
Tirgus vietu izveidošana pagasta
teritorijā

14.

15.

Atbildīgie

Realizācijas
termiņš

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti

Pašvaldība,
uzņēmēji

2009.-2015.g.

Pašvaldība,
pagasta
iedzīvotāji
Pašvaldība,
privātsektors

2009.-2015.g.

Pašvaldība,
uzņēmēji

2009.-2015.g.

Strukturālie fondi,
pašfinansējums,
privātkapitāls

Pašvaldība,
Daugavpils
lauksaimniecības
konsultāciju
birojs
Pašvaldība,
uzņēmēji

2009.-2015.g.

Strukturālie fondi,
pašfinansējums,
privātkapitāls

2009.-2015.g.

Strukturālie fondi,
pašvaldība,
privātkapitāls

2009.-2015.g.

Strukturālie fondi,
pašfinansējums,
privātkapitāls
Pašvaldība,
Eiropas un vides
aizsardzības fondi
Strukturālie fondi,
pašfinansējums,
privātkapitāls

2.2. Enerģētikas, vides un sakaru infrastruktūra
Nr.
1.

2.

3.

4.

Realizācijas
termiņš

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,
Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi

Pasākums

Atbildīgie

Vecstropu, Kraujas, Naujenes,
Lociku iekšpagalmu un
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcija
Nepārtrauktas ūdens piegādes
nodrošināšana un ūdens efektīva
izmantošana, rekonstruējot 3800 m
maģistrālā ūdensvada tīklu
Naujenes ciemā
Ieviest elektronisko ūdens patēriņa
uzskaiti pie patērētāja

Pašvaldība, SIA
„Naujenes
pakalpojumu
serviss”

Līdz 2015.g.

Pašvaldība, SIA
„Naujenes
pakalpojumu
serviss”

Līdz 2015.g.

Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi

SIA „Naujenes
pakalpojumu
serviss”, DzĪKS

Līdz 2015.g.

Ūdensapgādes sistēmas
paplašināšana, izbūvēt 900 m
maģistrālā ūdensvada un ielu tīklu
Lociku ciemā, izbūvēt maģistrālā

Pašvaldība, SIA
„Naujenes
pakalpojumu
serviss”

Līdz 2015.g.

Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi
Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi
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Nr.

5.

6.

7.

8.

Pasākums
ūdensvada tīklu Kraujas,
Vecstropu un Naujenes ciemā
Kanalizācijas noplūžu
samazināšana, sistēmas
efektivitātes paaugstināšana,
rekonstruēt kanalizācijas
kolektorus Vecstropu, Lociku,
Kraujas un Naujenes ciemos
Lociku ciema gazifikācija (6 km
gāzes vada), katla kapitālremonts
Kraujas, Lociku, Vecstropu
katlumājā
Katlu mājas rekonstrukcija
Naujenes ciemā, pāriešanai uz
videi draudzīgu apkures veidu
Gāzes vada pagarināšana no
Vecstropu ciema līdz Naujenes un
Lociku ciemam

Atbildīgie

Realizācijas
termiņš

Pašvaldība, SIA
„Naujenes
pakalpojumu
serviss”

2009.g.

Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi

Pašvaldība, SIA
„Naujenes
pakalpojumu
serviss”
Naujenes
pagasta padome,
SIA „Naujenes
pakalpojumu
serviss”
Naujenes
pagasta padome,
Latvijas gāze,
Propāna gāze
Pašvaldība

2009.-2015.g.

Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi
Eiropas un
Latvijas fondi

Līdz 2015.g.

Līdz 2015.g

Veikt komunālo un notekūdeņu
tālāko attīrīšanas sistēmu
rekonstrukciju un pilnveidošanu,
nodrošināt visu notekūdeņu
bioloģiskā attīrīšanu.
Pašvaldība,
10. Jānodrošina pastāvīga un stabila
elektroapgāde, nodrošinot jaunu
Austrumu
nepieciešamo elektropārvades
elektriskie tīkli
līniju un apakšstaciju izbūvi.
Pašvaldība
11. Organizēt pasākumus, izglītojot
sabiedrību, un sniegt nepieciešamo
informāciju par vides aizsardzību
sabiedrībai (informatīvajā biļetenā,
mājas lapa)
12. Rekultivēt dūņu lauku Kašatnikos Daugavpils
pilsētas dome,
zemes īpašnieki

Līdz 2015.g

13. Veikt citu potenciāli piesārņoto
vietu apzināšanu un to
piesārņojuma līmeņa noteikšanu,
nepieciešamības gadījumā
organizēt sanācijas pasākumus
14. Degradējošo ražošanas objektu
(bijušo fermu drupas) sakārtošana

2009-2015.g.

9.

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,

Pašvaldība,
Daugavpils
Reģionāla Vides
pārvalde, zemes
īpašnieki,
Pašvaldība,
zemes īpašnieki

2009.-2015.g

2009-2015.g.

2009-2015.g.

Līdz 2015.g.

Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi
Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi
Eiropas
strukturālie fondi,
vides aizsardzības
fondi
Pašvaldība,
Eiropas un
Latvijas fondi
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
privātās
investīcijas
Pašvaldība,
privātās
investīcijas,
Eiropas un
Latvijas fondi
Eiropas un
Latvijas fondi,
privātās
investīcijas
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Nr.

Pasākums

Realizācijas
termiņš

Atbildīgie

15. 8 Naujenes pagasta administrācijas
. ēkas siltināšana Skolas ielā 12,
Naujenē
16. 9 Pašvaldības ceļu, ielu un
. stāvlaukumu, ielu apgaismojuma
rekonstrukcija

Pašvaldība

2009.-2010.g.

Pašvaldība

2009. –
2015.g.

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,
Latvijas fondi,
pašvaldības
finansējums
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
Pašvaldības
līdzekļi, Autoceļu
fonds

2.3. Labiekārtošana
1.
2.
3.
4.

Lielo ciemu teritorijas
Pašvaldība
labiekārtošanas un apzaļumošanas
projektu izstrāde un realizācija
Sabiedriskai lietošanai paredzētā
Pašvaldība
publiskā laukuma būvniecība
Naujenes ciemā
Lielo ciemu bērnu laukumu
Pašvaldība
ierīkošana un attīstība

2011. –
2015.g.

Atpūtas vietas „Bērzu birzs”
labiekārtošana Lociku ciemā

2009.2015.g.

20102015.g.
2009. –
2015.g.

Pašvaldība,
pieaicinātie
speciālisti

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
Pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
Pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
Pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
Pašvaldība

2.4. Vispārējā, pirmsskolas un interešu izglītība, sports
2.4.1. Lāču pamatskola
1.
2.
3.
4.

Lāču pamatskolas ēkas renovācija

Lāču
pamatskolas
direktors
Skolas sporta laukuma
Lāču
labiekārtošana
pamatskolas
direktors
Relaksācijas telpas izveidošana
Lāču
skolas telpās
pamatskolas
direktors
Nodrošināt mācību līdzekļus, Lāču
uzlabot materiāli tehnisko bāzi, pamatskolas
skolotāju kvalifikāciju izvēlēto direktors
mācību programmu realizācijai

2010.-2015.g.
2012.g.
2013.g.
2009. –
2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Skolas budžets
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
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Nr.

Pasākums

Atbildīgie

Realizācijas
termiņš

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,

2.4.2. Naujenes pamatskola
1.

Skolas stadiona un šautuves
rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde un īstenošana

Naujenes
pamatskolas
direktors

2011.-2015.g.

2.

Relaksācijas telpas un deju klases
ierīkošana

Naujenes
pamatskolas
direktors

2010.-2015.g.

3.

Nodrošināt mācību līdzekļus, Lāču
uzlabot materiāli tehnisko bāzi, pamatskolas
skolotāju kvalifikāciju izvēlēto direktors
mācību programmu realizācijai

2009.-2015.g.

Skolas budžets
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Skolas budžets
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Skolas budžets
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2.4.3. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”
1.

Ēkas rekonstrukcija, piebūve,
teritorijas labiekārtošana un bērnu
rotaļu laukumu ierīkošana

2.

Nodrošināt mācību līdzekļus,
uzlabot materiāli tehnisko bāzi,
pedagogu kvalifikāciju programmu
realizācijai

Naujenes
pirmsskolas
izglītības
iestādes vadītāja
Naujenes
pirmsskolas
izglītības
iestādes vadītāja

2010. –2015g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2009. –2015g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2.4.4. Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs
1.

Sporta kompleksa „Lociki”
būvniecība

2.

Jaunatnes iniciatīvas un sporta
centra ēkas (Daugavas ielā 34,
Kraujas ciemā) tehniskā projekta
izstrāde un rekonstrukcija
Naujenes un Kraujas sporta
laukumu renovācija, izveidojot
strītbola, minifutbola, volejbola,
mini golfa laukumus

3.

Pašvaldība,
Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors
Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors
Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors

2010.- 2015.g. Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
2010.- 2015.g. Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
2009.-2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
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Nr.

Pasākums

Atbildīgie

4.

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana, darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšana

5.

Sporta izglītības iestādes izveide
un profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas
izstrādāšana un licenzēšana (2-3
sporta veidiem).
Izglītības iestādes akreditācija
Organizēt un iesaistīt jauniešus
pasākumos, kas veicina jauniešu
sabiedriskās aktivitātes
paaugstināšanu, t.sk., aktivitātēs
iesaistot cilvēkus ar īpašām
vajadzībām
Naujenes pagasta sportistu un
komandu sagatavošana Daugavpils
rajona, reģionālā līmeņa
sacensībās, Latvijas čempionātos,
starptautiskajos turnīros, Eiropas
un pasaules čempionātos
Pagasta sporta sacensību un
pasākumu organizēšana dažādu
mērķgrupu iedzīvotājiem

6.

7.

8.

Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors
Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors

Realizācijas
termiņš
2009.-2015.g.

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2010.-2015.g.

Pašvaldība

Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors,
darbinieki

2009.-2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors,
darbinieki

2009.–
2015.g.

Pašvaldība,
sponsoru palīdzība

Jaunatnes
iniciatīvas un
sporta centra
direktors
sadarbībā ar
pašvaldībā
reģistrētajām
biedrībām

2009. – 2015.
g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2.2.5.Naujenes mūzikas skola
1.

2.
3.

4.

Naujenes mūzikas skolas ēkas
siltināšanas tehniskā projekta
izstrāde un realizācija, teritorijas
labiekārtošana
Materiālās bāzes nodrošināšana
jaunu mūziķu sasniegumu
veicināšanai
Skolas ēkas bēniņu pārbūve
ierīkojot mākslas nodaļas klases
un darbnīcas (t.sk., ēkas bēniņu
siltināšana)
Skolas kolektīvās muzicēšanas
kolektīvu piedalīšanās konkursos,
festivālos Eiropā

Mūzikas skola
direktors

2008.-2010g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

Mūzikas skola
direktors

2008. –
2010.g.

Mūzikas skola
direktors

2008.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

Mūzikas skolas
direktors

2008. –
2010.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
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Nr.

Pasākums

Atbildīgie

Realizācijas
termiņš

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,

2.5. Kultūra
2.5.1. Naujenes kultūras centrs
1.

2.
3.

4.

5.

Ēkas renovācija (telpu
kosmētiskais remonts, esošās
sporta zāles pārveidošana par deju
zāli)
Esošo pašdarbības kolektīvu
attīstība un jauno kolektīvu
izveidošana
Kolektīvu mākslinieciskā līmeņa
nodrošinājums, lai piedalītos
Vispārējos latviešu dziesmu un
deju svētkos
Kolektīvu piedalīšanās Vispārējos
latviešu Dziesmu un Deju svētkos,
dažādos
vietējos
un
starptautiskajos festivālos
Nemateriālā kultūras mantojuma
pārzināšana
un
saglabāšana,
atbalsts
vietējās amatniecības
iespēju demonstrēšanai

Naujenes
kultūras centra
direktore

2010.-2015.g.

Naujenes
kultūras centra
direktore
Naujenes
kultūras centra
direktore

2009. –
2015.g.

Naujenes
kultūras centra
direktore

2009.. –
2015.g.

Latvijas fondi,
pašvaldība

Naujenes
kultūras centra
direktore

2009.. –
2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2009. –
2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība, valsts
investīcijas
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
Pašvaldība

2.5.2. Naujenes Novadpētniecības muzejs
1.

2.
3.
4.
5.

Ēkas renovācijas tehniskā
projekta izstrāde un realizācija
(fasādes un iekšējo telpu
remontdarbi un teritorijas
labiekārtošanas darbi
Muzeja etnogrāfijas nodaļas ēkas
remonts

Naujenes
Novadpētniecības
muzeja direktore

Naujenes
Novadpētniecības
muzeja direktore
Ekspozīcijas Naujenes novada
Naujenes
vēsture 1259. – 1917.g.
Novadpētniecības
ierīkošana
muzeja direktore
Papildināt muzeja krājumu,
Naujenes
izveidot jaunas ekspozīcijas
Novadpētniecības
muzeja direktore
Pilnveidot darbu ar sabiedrību un Naujenes
muzeja mārketinga sistēmu
Novadpētniecības
muzeja direktore

2010. –
2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2009.-2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

2009.g.
2009.-2015.g.
2009.-2015.g.
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Nr.

Pasākums

Atbildīgie

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,

Realizācijas
termiņš

2.5.3. Naujenes tautas bibliotēka
1.

2.

Naujenes tautas bibliotēkas ēkas
renovācija un siltināšana (2.stāva
piebūve) Daugavas ielā 31A,
Krauja)
Novada bibliotēkas izveidošana

3.

Prezentāciju aprīkojuma iegāde
(projektors, ekrāns, dators)

4.

Bibliotēkas krājuma
papildināšana

Naujenes tautas
bibliotēka
direktore

2009. –
2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība

Naujenes tautas
bibliotēkas
direktore
Naujenes tautas
bibliotēka
direktore
Naujenes tautas
bibliotēka
direktore

2009. –
2015.g.

Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Eiropas fondi,
Latvijas fondi,
pašvaldība
Latvijas fondi,
pašvaldība

2009-2010.g.
2009-2015.g.

2.6. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Izstrādāt parku “Hoftebergas
parks”, “Juzefovas parks”
Pašvaldība
individuālo apsaimniekošanas un
izmantošanas kārtību
Juzefovas parka labiekārtošanas Pašvaldība,
plāna aktualizācija un īstenošana pieaicinātie
speciālisti
Hoftenebrgas parka Daugavas
Pašvaldība, Dabas
krasta kraujas nostiprināšana
parka
administrācija,
Daugavpils
reģionāla vides
pārvalde
Sadarbojoties ar dabas parka
Dabas parka
„Daugavas loki” administrāciju
administrācija,
veicināt dabas aizsardzības plāna Daugavpils
izstrādāšanu dabas parkam
reģionāla vides
„Daugavas loki” un
pārvalde,
aizsargājamo ainavu apvidum
pašvaldība
„Augšdaugava”
Veikt pašvaldības teritorijā esošo Pašvaldība, DRVP
dižkoku inventarizāciju
Veicināt Naujenes pagasta valsts Pašvaldība, Dabas
nozīmes aizsargājamo dabas
parka
pieminekļu izpēti un
administrācija, ,
apsaimniekošanas noteikumu
Daugavpils
izstrādi (dižkoki, dendroloģiskie reģionāla vides

2010.g.2012.g.

Pašvaldība,
Eiropas un
Latvijas fondi

2009.-2015.g.

Pašvaldība,
Eiropas un
Latvijas fondi
2010.- 2015.g. Pašvaldības
budžets, Eiropas un
Latvijas fondi

2009.- 2015.g. Eiropas un
Latvijas fondi,
aizsargājamo
teritoriju
ietilpstošās
pašvaldības
2009.-2010.g.

Pašvaldība

Līdz 2015.g.

Pašvaldība,
Eiropas un
Latvijas fondi
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7.

8.

Pasākums

Realizācijas
termiņš

Atbildīgie

stādījumi, ģeoloģiskie un
ģeomorfoloģiskie dabas
pieminekļi)
Nodrošināt Butišku smilts,
smilts-grants atradnes ilgtspējīgu
ieguves nodrošināšanu, pēc
karjera slēgšanas to rekultivēt un
izveidot sabiedrisko atpūtas vietu
Iesniegt Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijai priekšlikumu par
Juzepovas katoļu baznīcu,
Spruktu katoļu baznīcu,
Naujenes dzelzceļa staciju,
Naujenes Novadpētniecības
muzeja ēku (bijušais pagasts
nams), Juzefovas muižas stallis
(spirta brūzis iekļaušanu valsts
nozīmes kultūras mantojuma
sarakstā
Precizēt kultūrvēsturisko objektu
teritorijas robežas

pārvalde
Pašvaldība,
pieaicināti
speciālisti
Pašvaldība,
Daugavpils rajona
kultūrmantojuma
nodaļas vadītāja

Līdz 2015.g.

Pašvaldība, privātās
investīcijas, Eiropas
un Latvijas fondi

2010.-2012..g. Pašvaldība

Pašvaldība,
Daugavpils rajona
kultūrmantojuma
nodaļas vadītāja
10. Veicināt individuālo aizsardzības Pašvaldība,
zonas un apsaimniekošanas
Daugavpils rajona
noteikumu izstrādāšanu katram
galvenais valsts
atsevišķam kultūras mantojuma
inspektors
objektam.
9.

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,

2009-2010.g.

Pašvaldība

Līdz 2010.g.

Pašvaldība,
Eiropas un
Latvijas fondi

2.7. Sociālā aprūpe
1.

Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centra ēkas renovācija

2.

Attīstīt aprūpes mājās
pakalpojumu klāstu, piesaistot
brīvprātīgos, apmācot mājas
aprūpētājus vai pieņemot
aprūpētājus ar speciālu izglītību.
(mobilo, ātrās reaģēšanas
brigāžu izveide)
Atbalsta programmu izveide
ģimenēm (vecāku skolas,
programmas jaunām un
vientuļām māmiņām un

3.

Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
centra direktore
Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
centra direktore

2011.g.

Eiropas fondi,
Pašvaldība

2009.– 2015. g

Pašvaldība,
Eiropas fondi

Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
centra sociālais

2009. – 2015.
g.

Pašvaldība,
Eiropas fondi
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4.

5.

Pasākums
ģimenēm, kurās ir atkarīgās
personas)
Rehabilitācijas programmas
„Veselības skola” pilnveidošana
Sociālo darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšana

Atbildīgie

Realizācijas
termiņš

pedagogs
Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
centra direktore
Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
centra direktore

Līdzekļu
iegūšanas
iespējamie avoti,

2009.-2015..g.

Pašvaldības
finansējums,
Eiropas fondi

2009. – 2015.g. Pašvaldība

2.8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācija
1.

2.

Informācijas nodrošināšana
iedzīvotājiem par daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku renovācijas
iespējām
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
renovācija

Sēdes vadītāja

Pašvaldība

2009.-2015.g.

Pašvaldība

Dzīvokļu
īpašnieki,
dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotās
personas

2009.-2015.g.

Eiropas fondi,
valsts budžeta
līdzekļi,
pašvaldība

V. Pudovkina
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