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1. Pamatinformācija par Naujenes pagasta padomes administrāciju
Naujenes pagasta padomes administrācija ir pašvaldības izpildorgāns,
kuras darbu vada Naujenes pagasta padomes iecelts izpilddirektors Aleksandrs
Aizbalts.
Naujenes pagasta administrācijas 2007. gada pārskats orientēts uz to, lai
sniegtu priekšstatu par administrācijas plānoto darbu izpildi, budžeta līdzekĜu
izlietojumu, darbības rezultātiem. Pārskata uzdevums ir uzlabot sabiedrības
informētību par administrācijas paveikto pašvaldības iedzīvotāju interesēs.
Naujenes pagasta padomes administrācijas darbības prioritātes 2007.
gadā noteiktas balstoties uz likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju
izpildi, Naujenes pagasta padomes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu izpildi,
pagasta padomes un administrācijas darba plāniem un 2007. gadam
izvirzītajiem uzdevumiem. Pārskata periodam tās bija:
• Naujenes pagasta padomes saistošo noteikumu un lēmumu izpildes
organizēšana un nodrošināšana, to izpildes kontrole;
• Naujenes pagasta padomes organizatoriskā un tehniskā apkalpošana;
• gadskārtējā budžeta plānošana;
• finanšu resursu ekonomiskas un mērėtiecīgas izmantošanas
nodrošināšana, nekustamā īpašuma nodokĜa administrēšana;
• pašvaldības īpašuma racionāla apsaimniekošana;
• personu iesniegumu savlaicīga izskatīšana, pašvaldības pakalpojumu
pieejamības uzlabošana, dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošana;
• Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015. gadam grozījumu
izstrādāšana;
• Naujenes pagasta attīstības programmas grozījumu 2007.-2015.gadam,
pašvaldības iestāžu un programmu attīstības plānu un koncepciju
izstrāde;
• Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) izstrādāšana un ieviešana;
• Darbinieku ētikas kodeksa izstrāde ar mērėi veicināt darbinieku ētisko
apziĦu, uzvedības kultūru, vairot sabiedrības uzticamību Naujenes
pagasta padomes darbībai;
• Administrācijas darbinieku darba vides uzlabošana;
• sistemātisks un mērėtiecīgs darbs ar personālu tā motivācijas
paaugstināšanai un precīzu darba rezultātu sasniegšanai, kadru atlases
pilnveidošana;
• Darba koplīguma izpilde un sadarbība ar arodbiedrību;
• sadarbības ar valsts institūcijām un pašvaldības iestādēm veicināšana
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2. Darbības rezultāti
2007. gads Naujenes pagasta administrācijai bija intensīva darba un
rezultātiem bagāts gads, kura laikā esam aktīvi strādājuši, lai nodrošinātu
uzlikto funciju izpildi.
Administrācija izpilddirektora vadībā izstrādāja un iesniedza
apstiprināšanai Naujenes pagasta padomē 858 lēmuma projektus t.sk.
6 saistošo noteikumu projektus:
- Par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā;
- Par Naujenes pagasta pašvaldības līdzfinasējuma apjomu un piešėiršanas
kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās;
- Kārtība, kādā sniedzama pašvaldības palīdzība dzīvokĜu jautājumu
risināšanā;
- Par pašvaldības nodevu BūvatĜaujas saĦemšanai Naujenes pagastā;
- Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās
vietās Naujenes pagastā.
- Par Naujenes pagasta 2008. gada budžetu.
215 citus nozīmīgus lēmumus t.sk. :
- Izsoles noteikumi pašvaldības zemes gabalu ”ElkšĦi”,
„Bērzupītes”atsavināšanai un smilts grants atradnes”Butišėi”ieguves
tiesībām;
- Par „Meža un dārza dienām” Naujenes pagastā;
- Naujenes pagasta infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas
vidējā termiĦa rīcības plāna 2008.-2010. gadam apstiprināšanu;
- Noteikumus ”Kārtība kādā Naujenes pagasta amatpersonas, iestāžu un
administrācijas darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu
resursiem”;
- Naujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2004.-2015. gadam
galīgo un pilnveidoto redakciju ar saistošajiem noteikumiem ”Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, un „Grafiskā daĜa”;
- Naujenes pagasta administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku Ētikas
kodeksu.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti izskatīšanai 637 administratīvie akti.
Gada laikā nodrošināta kontrole pār Naujenes pagasta padomes saistošo
noteikumu:
- Par Naujenes pagasta atkritumu apsaimniekošanu;
- Par Naujenes pagasta kapsētu uzturēšanu;
- Dzīvnieku turēšanas noteikumi Naujenes pagasta teritorijā, Nodeva par
dzīvnieku turēšanu;
- Par namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu Naujenes pagastā
izpildi.
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Pārskata gadā bija izveidotas 5 darba grupas, kuras vadīja izpilddirektors A.
Aizbalts t.sk. autoceĜu un ielu tīkla sagabāšanas attīstības programmas 2007.2015. gadam izstrādāšanai, kuras darbības rezultātā Naujenes pagasta padome
2007. gada jūnijā apstiprināja šo programmu; darba grupa, kas izstrādāja
priekšlikumus par Vecstropu, Naujenes,Kraujas un Lociku ciemu dzīvojamo
māju gāzes apgādes tīklu apsaimniekošanu; darba grupa, kas izstrādāja rīcības
plānu par Vecstropu, Kraujas, Lociki un Naujenes ciemu labiekārtošanu, ceĜu
un ielu labiekārtošanu un apgaismošanu, bērnu, sporta un atpūtas laukumu
apsaimniekošanu, kā rezultātā pieĦemts Naujenes pagasta padomes lēmums par
pašvaldības autonomo funkciju nodošanu
SIA „Naujenes pakalpojumu
serviss”; darba grupa, kas izstrādāja saistošos noteikumus par kārtību kādā
sniedzama palīdzība dzīvokĜu jautājumu risināšanā, ko oktobrī apstiprināja
pagasta padome.
2007. gadā tika kontolēta 171 Naujenes pagasta padomes lēmuma izpilde.
Gada laikā ik ceturksni izpilddirektors kopā ar lietu pārvaldes vadītāju
sagatavoja informāciju nozaru komitejām par kontrolē esošo lēmumu izpildes
gaitu. Pagasta padome noĦēma no kontroles kā izpildītus 164 lēmumus. Ar
Naujenes pagasta padomes lēmumu tika pagarināti izpildes termiĦi 6
lēmumiem, kuri objektīvu apstāėĜu dēĜ netika izpildīti noteiktajā laikā un viens
lēmums atstāts pastāvīgā kontrolē.
Nodrošināta 28 Naujenes pagasta padomes sēžu ( t.sk. 4 ārkārtas sēžu), 62
pastāvīgo komiteju sēžu organizatoriskā un tehniskā apkalpošana.
Nodrošināta kontrole par 2007. gada budžeta līdzekĜu izlietojuma atbilstību
apstiprinātajām izdevumu tāmēm. Finanšu nodaĜas vadītāja kopā ar
izpilddirektoru katru ceturksni sagatavoja un iesniedza finanšu komitejai
detalizētu pārskatu par līdzekĜu izlietojumu.
Esam kĜuvuši par vienu no deviĦām Latvijas pašvaldībām, kurā ieviesta vides
pārvaldības un audita sistēma ( EMAS) pagasta administrācijas divās nodaĜās:
īpašuma apsaimniekošanas un attīstības un plānošanas nodaĜā,
Apsaimniekots pašvaldības īpašums un nodrošināta tā saglabāšana un
uzturēšana.
Gada laikā ir veiksmīgi strādāts pie dokumentu pārvaldības informācijas
sistēmas DocLogix ieviešanas, kas dod iespēju automatizēt daudzveidīgo
dokumentu apriti, efektīvu informācijas apmaiĦu, ērtu un ātru dokumentu
meklēšanu.
2007. gadā būtiski uzlaboti darba apstākĜi administrācijas darbiniekiem,
otrajā pusgadā pilnīgi atjaunotajā administratīvajā ēkā Skolas ielā 6 turpināja
darbu personāla inspektore, dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja, īpašuma
apsaimniekošanas nodaĜa un jaunas darba telpas ieguva Naujenes pagasta
bāriĦtiesa un darba aizsardzības inženiere. Pārkārtotas un aprīkotas ar jaunām
mēbelēm darba telpas lietu pārvaldes darbiniekiem. Veikts telpu kosmētiskais
remonts juridiskajā, attīstības un plānošanas nodaĜas, priekšsēdētājas un
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izpilddirektora kabinetos. Līdz ar to uzlabojās arī pašvaldības sniedzamo
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.
Izpilddirektora galvenie uzdevumi pašvaldībā ir padomdevēja funkcijas
pagasta padomei, t.i. lēmējvarai un administrācijas ikdienas darba vadīšana.
Izpilddirektoram administratīvajā līmenī jānodrošina finanšu vadība,
personāla jautājumi, tehnoloăiju izmantošana un attīstība, industriālā attīstība
pašvaldībā un ar iedzīvotāju apkalpošanu saistītie jautājumi. Jānodrošina
koordinēta
un
efektīva
resursu
izmantošanastarp
administrācijas
struktūrvienībām sadarbībā ar to vadītājiem un pašvaldības iestādēm.
Izpilddirektors veica pārraudzību par 12 pašvaldības iestāžu darbu, to
lietderīgu un racionālu līdzekĜu izlietojumu. Personāla vadības jomā
izpilddirektoram ir svarīga loma nodrošināt labus darba apstākĜus darbiniekiem
un motivāciju. Varu teikt, ka šie faktori mūsu pašvaldībā ir ievēroti, jo darba
apstākĜi ir labi, darba vietu iekārtojums atbilstošs. Nodrošināta Darba
koplīguma izpilde, kas paredz sociālās garantijas un materiālo stimulēšanu.
Darbiniekiem ir iespēja saĦemt pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu
risināšanā. Administrācijas darbībā ievērots labas pārvaldības princips.
2008. gada plāni paredz veicināt personāla politikas nostiprināšanu, līdz ar
to sekmēt darbinieku attīstību, izstrādāt elastīgāku darba samaksas sistēmu un
sociālo garantiju paplašināšanu.
Izpilddirektors ir atbildīgs par administrācijas ieĦēmumu izdevumu tāmes
izpildi, izstrādāja 2008. gada admministrācijas tāmes projektu.
Naujenes pagastā darbojas ar Naujenes pagasta padomes lēmumu izveidotā
iepirkuma komisija, kuru vada izpilddirektors, un 2007. gadā bija organizētas
97 pašvaldības iepirkuma procedūrus, kuru rezultātā noslēgti iepirkuma līgumi
par summu Ls 642780.92.
2007. gada beigās administrācijā, kuru vada izpilddirektors strādāja 42
darbinieki t.sk., lietu pārvaldē -6, finanšu nodaĜā – 8, attīstības un plānošanas
nodaĜā – 3, juridiskajā -2, īpašuma apsaimniekošanas – 15, dzimtsarakstu -1,
sabiedrisko attiecību – 4, personāla inspektors, darba aizsardzības inženiere un
nodokĜu inspektors.
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3. Naujenes pagasta administrācijas 2007. gada budžetā plānoto
izdevumu izpilde
Pagasta administrācijas uzturēšanai izlietoti Ls 484 724 un to īpatsvars
Naujenes pagasta 2007. gada budžetā ir 21,8 %. Salīdzinot ar 2006.gadu,
izdevumi ir palielinājušies par Ls 232 599 (92%). Naujenes pagasta
administrācijas 2007.gada izdevumi veikti saskaĦā ar apstiprināto naudas
plūsmas plānu un to sadalījums ir sekojošs:
atalgojums un uzturēšanas izdevumi – Ls 324 280 t.i. 66.9 %,
ēku un telpu renovācija, materiāli tehniskas bāzes pilnveidošana un
attīstība – Ls 160 444 t.i. 33.1 %.
Analizējot atalgojumu un uzturēšanas izdevumus, var secināt, ka 2007.
gadā pagasta administrācijā strādāja 40 darbinieki un 5 sezonas strādnieki,
vidējā darba alga 1 darbiniekam sastādīja 334 lati. Salīdzinot ar 2006. gadu
vidējā darba alga 1 darbiniekam palielinājās par 93 latiem (38,6%).
2007. gadā maksājumi par siltumenerăiju, energoresursiem, ūdeni un
kanalizāciju, degvielu un telekomunikāciju pakalpojumiem veikti pielietojot
limitēšanas mehānismu. ĥemot vērā cenu paaugstināšanu šo izdevumu
apmaksai izlietots Ls 25 168, kas par 27,9 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušo
gadu. Galvenie pasākumi resursu ekonomijai bija elektroenerăijas racionāla
izmantošana, siltumenerăijas temperatūras regulēšana atbilstoši āra gaisa
temperatūrai, telefona sarunu skaita un ilguma samazināšana pielietojot Skype
un e-pasta iespējas.
2007.gadā saskaĦā ar Naujenes pagasta Vides politiku un EMAS
sistēmas prasībām tika pievērsta uzmanība papīra, energoresursu un finansu
līdzekĜu racionālai un ekonomiskai izmantošanai darba procesā. Pamatojoties
uz izpilddirektora 2007. gada 4. aprīĜa rīkojuma „Par instrukcijas par papīra
izmantošanu apstiprināšanu” vairums dokumentu darbiniekiem bija nosūtīti
izmantojot elektronisko pastu, nevis izprintētā veidā, sagatavotas dokumentu
kopijas kopējot uz papīra abām pusēm un veikta papīra šėirošana atsevišėi no
citu atkritumu veidiem.
Veikti remontdarbi administrācijas ēkās par kopējo summu Ls 133 875,
kā rezultātā atremontēta ēka Skolas 6 un telpas Skolas ielā 15 un 12. Uzlabojās
ēkas estētiskais izskats, samazinājās siltuma zudumi, ir iespēja ekonomēt
siltumenerăiju (uzstādīti siltuma regulatori), ierīkota daudzfunkcionāla zāle
(padomes sēdēm, bāriĦtiesas sēdēm, laulību reăistrācijai, konferencēm un
semināriem). Nodrošināta ugunsdrošība un materiālo vērtību saglabāšana,
uzlabota darbinieku darba vide.
Papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti pamatlīdzekĜi par summu Ls
44 380. Lai nodrošinātu pagasta administrācijas kvalitatīvu, uz rezultātu un
iedzīvotājiem orientētu darbu, notiek informācijas tehnoloăiju attīstība
pašvaldībā, kas tieši saistīta ar iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu. Gada laikā ir iegādāta datortehnika un cita biroja tehnika par
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summu Ls 16 840, iegādātas kancelejas mēbeles un telpu iekārta par summu
Ls 7096, transportlīdzekĜi par summu Ls 20 444.
Var secināt, ka pagasta administrācijas uzturēšanai plānotie līdzekĜi
izlietoti lietderīgi, ar mērėi uzlabot darba vidi darbiniekiem un iedzīvotājiem
sniegto pakalpojumu kvalitāti.
4. Lietu pārvalde
Lietu pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi nodrošināja 5 lietu pārvaldes
darbinieki, kuru darbu vada Ināra Miglāne.
2007. gadā lietu pārvaldē saĦemti un reăistrēti 988 Naujenes pagasta
padomei sagatavotie lēmuma projekti, sagatavoti un noformēti 938 Naujenes
pagasta padomes pieĦemtie lēmumi, t.sk 637 administratīvie akti. (68 % no
kopējā lēmumu skaita). Visi sēdēs izskatāmie lēmuma projekti un materiāli pie
tiem tika sagatavoti savlaicīgi, pašvaldības nolikumā noteiktajā termiĦā un
izsniegti pagasta padomes deputātiem gan eletroniskā veidā (tiem deputātiem,
kuriem ir pieeja elektroniskā pasta saĦemšanai), gan rakstveidā.
Noformēti, izsniegti un izsūtīti 5224 pieĦemtie Naujenes pagasta padomes
sēžu protokolu izraksti un apliecinātas lēmumu kopijas. Atbilstoši LR likuma
“Par pašvaldībām“ prasībām noformēti 37 Naujenes pagasta saistošie
noteikumi, 26 noteikumi un 21 nolikums. Sagatavoti 240 pagasta padomes
priekšsēdētājas un 192 izpilddirektora rīkojumi, noformētas 1167 apliecinātas
šo rīkojumu kopijas un nodotas izpildītājiem.
Elektroniskajā datu bāzē reăistrēti un nodoti izpildei pamatojoties uz
priekšsēdētājas un izpilddirektora rezolūcijām 663 personu iesniegumi,
sūdzības un priekšlikumi. ( skat. 2. pielikumu) t.sk. saĦemtas un izskatītas 12
sūdzības par karstā ūdens padevi, dzīvojamās mājas elektroapgādi, teritorijas
labiekārtošanu, krāsns uzstādīšanu.
SaĦemti, reăistrēti un nodoti izpildei 796 dokumenti no juridiskām
personām, un 1074 ziĦojumi no pagasta iestādēm un administrācijas
struktūrvienībām. Reăistrēti un nosūtīti 2476 dokumenti.
Izsniegtas pēc pieprasījuma 1020 izziĦas ( pielikums Nr.3 ) Salīdzinot ar
2006. gadu izsniegto izziĦu skaits ir palielinājies par 31 % ( par 244 izziĦām)
Kopējais dokumentu apgrozījums, kas reăistrēts reăistros 2007. gadā 14014 ( pielikums Nr.4 ). Salīdzinoši ar 2006. gadu dokumentu apgrozījums ir
par 4 % lielāks.( skat. 5. pielikumu) Var secināt, ka vislielāko daĜu, t.i., 37,2 %
no dokumentu apgrozījuma sastāda izsniegtie Naujenes pagasta padomes sēžu
protokolu izraksti un apliecinātas to kopijas.
Pagasta sekretāre AĜona AnnišiĦeca
nodrošināja 95 apmeklētāja
pieĦemšanu pie pagasta padomes priekšsēdētājas un izpilddirektora, kas ir uz
pusi mazāk nekā 2006. gadā. ( to var izskaidrot ar zemes reformas pabeigšanas
termiĦiem )
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Lietvedība 2007. gadā tika kārtota atbilstoši izstrādātajai lietu
nomenklatūrai. Vecākā lietvede Rita Jankovska, kas ir atbildīga par pagasta
padomes arhīvu, nodrošināja uzraudzību par dokumentu uzglabāšanu tajā.
2007. gadā apstrādātas pastāvīgai uzglabāšanai arhīvā 129 lietas par 2004.
gadu, sastādīti pastāvīgi glabājamo lietu apraksti, kuros iekĜautas 103 pastāvīgi
glabājamās, 26 personālsastāva lietas. No pagasta padomes arhīva pēc personu
pieprasījuma gada laikā izsniegtas 135 izziĦas.
Datortehnikas apkalpošanu un informācijas tehnoloăiju attīstību Naujenes
pagasta padomes administrācijā un pašvaldības iestādēs nodrošina datortehnikas
inženieris Romāns BaĜevs un informācijas sistēmu inženieris Valentīns
Čehanovskis. 2007. gadā pašvaldības darbā IT jomā notikušas būtiskas
izmaiĦas vairāk saistītas ar iekšējo komunikāciju fizisko renovāciju. Viens no
nozīmīgākajiem pasākumiem ir pašvaldības ēkas Skolas ielā 6 datortīkla un
telefontīkla pilna rekonstrukcija, kā arī aparatūras renovācija, uz kuras bāzes
tika ierīkots aizsargāts bezvadu interneta pieslēgums.
Gada sākumā datu pārraides aspektā tika paveikts darbs, kura rezultātā ir
sasniegts divkāršais datu pārraižu ātruma uzlabojums, kas Ĝauj kvalitatīvāk un
ātrāk saĦemt datus no Interneta, ka arī izmantot VoIP protokola iespējas. Veikti
pasākumi lokālā tīkla drošības un darbības ātruma uzlabošanai, atjaunotas
antivīrusa programmatūras licences, ieviesta attālinātas administrēšanas
sistēma, kas optimizē datortehnikas inženiera un pašvaldības darbinieku darbu.
Šī sistēma Ĝauj bez speciālista tiešas klātbūtnes ne tikai risināt kārtējās
problēmas, kas rodas darba laikā, bet arī sniegt un operatīvi saĦemt vizualizētas
konsultācijas.
Rekonstruēts un paplašināts Naujenes pamatskolas datortīkls: ar interneta
pieslēgumu skolā nodrošināti bibliotēka un psihologa kabinets. Sakarā ar
Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas punktu darbības paplašināšanu,
uzstādīti datori un pieslēgts internets Naujenes un Vecstropu apkalpošanas
punktos. Kopējais lokālais datortīkla pieslēgums veikts Naujenes novadpētniecības
muzejā. Naujenes sporta klubā ierīkots interneta pieslēgums.
Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ietvaros, veikts
personas datu apstrādes sistēmu audits. Pamatojoties uz audita vērtējumu ir
veikti nepieciešamie pilnveidojumi un uzlabojumi t.i.: izstrādāti iekšējie datu
apstrādes sistēmas aizsardzības noteikumi katrai personas datu apstrādes
sistēmai, definētas speciālas paroles uz operētājsistēmām, 11 datu apstrādes
sistēmas (pašvaldības iestādēs un administrācijā) reăistrētas Datu valsts
inspekcijā.
Lietu pārvaldes vadītāja, vecākā lietvede konsultēja pašvaldības iestāžu
vadītājus, administrācijas darbiniekus Naujenes pagasta padomes lēmumu
projektu sagatavošanas, lietvedības kārtošanas un dokumentu saglabāšanas
jautājumos. Gada laikā lietu pārvaldes vadītāja konsultēja apmeklētājus par
zemes īpašuma tiesību atjaunošanas procesu un izmaiĦām likumdošanā.
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Vistiešākajā veidā komunikācija ar sabiedrību lietu pārvaldes
darbiniekiem noritēja nodrošinot apmeklētāju pieĦemšanu un apkalpošanu,
sniedzot pakalpojumus izziĦu izsniegšanā, izrakstu no Naujenes pagasta
padomes sēžu protokoliem izsniegšanā, konsultējot ar pašvaldības kompetenci
saistītajās darbībās.
Sabiedrības informēšanai katru mēnesi pirms pagasta padomes sēdēm,
visās pašvaldības administrācijas ēkās tika izvietota informācija par sēžu
norises vietu, laiku un darba kārtību un pēc sēdēm izvietots pagasta padomes
sēdēs izskatīto jautājumu saraksts. Pēc katras pagasta padomes sēdes tika
sniegta informācija informatīvajam biĜetenam “ Naujenes vēstis” par sēdē
izskatītajiem jautājumiem. Sadarbībā ar redaktoru A. IĜjinski apspriests
publicējamā materiāla apjoms un galvenās ievirzes. Naujenes pagasta padomes
sēžu darba kārtības pirms sēdes tiek publicētas interneta mājas lapā. Pēc katras
pagasta padomes sēdes sēžu protokoli arī tiek izvietoti mājas lapā, tāpat arī
atsevišėi tiek ievietoti saistošie noteikumi, nolikumi.
5. Finanšu nodaĜa
Finanšu nodaĜu, kurā strādā 7 darbinieki, vada GaĜina BoroĦenko.
Finanšu nodaĜa nodrošināja Naujenes pagasta pamatbudžeta sastādīšanas
procesu tā koordināšanu un kontrolēja tā izpildi, naudas plūsmas plāna
sastādīšanu un tā izpildes kontroli. Nodrošināja centralizētās grāmatvedības
uzskaiti un ekonomisko darbību pagasta administrācijai un 12 pašvaldības
iestādēm, konsultācijas par grāmatvedības uzskaiti un plānošanu.
Analizējot 2007. gadā finanšu nodaĜas darbību var secināt, ka:
-izstrādāti un Naujenes pagasta padomē apstiprināti noteikumi “Kārtība, kādā
Naujenes pagasta amatpersonas, iestāžu un administrācijas darbinieki rīkojas ar
pašvaldības mantu un finanšu resursiem”. Pamatojoties uz šiem noteikumiem
izstrādāti pašvaldības budžeta ieĦēmumu un izdevumu naudas plūsmas
sadalījums pa mēnešiem un pārskaitījumi veikti saskaĦā ar naudas plūsmas
plāniem. Veikta energoresursu, ūdens, telefona sarunu limitu izpildes analīze.
Ciešā sadarbībā ar pašvaldības iestāžu vadītājiem analizēti budžeta izpildes
rādītāji, īpaša uzmanība bija pievērsta energoresursu lietderīgai un ekonomiskai
izmantošanai. Veikta ekonomiskā analīze par pamatbudžeta un speciālā budžeta
ieĦēmumu, izdevumu izpildi ceturksnī un sagatavoti lēmumu projekti
izskatīšanai Naujenes pagasta padomes sēdēs;
-izstrādāts nolikums „Par Naujenes pagasta vispārējas izglītības iestāžu
skolēnu un audzēkĦu ēdināšanas organizēšanas kārtību”, kurš stājās spēkā no
2007. gada 01. septembra. Pamatojoties uz šo nolikumu organizēta Naujenes
pagasta izglītības iestāžu (Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes
pirmskolas izglītības iestāde) bērnu ēdināšana un norēėini ar vecākiem par
bērnu ēdināšanu un grāmatvedības uzskaiti;
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-sagatavoti un noteiktos termiĦos iesniegti ikmēneša pārskati par pagājušā
mēneša pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi, aizĦēmumiem un garantijām
Valsts kases Daugavpils norēėinu centram; ceturkšĦa pārskati par stabilizācijas
procesa gaitu Finanšu ministrijai, mēneša un ceturkšĦa pārskati Valsts
ieĦēmumu dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei, sagatavots, zvērināta
revidenta pārbaudīts, apstiprināts pagasta padomē un noteiktos termiĦos
iesniegts Valsts kases Daugavpils norēėinu centrā 2006. gada Naujenes pagasta
finanšu pārskats;
Finanšu nodaĜas darbinieki apguva un pielietoja darbā jauno uzlaboto
grāmatvedības datorprogramma „Proteos”, pielieto Valsts kases informācijas
sistēmas Interneta apakšsistēmu “e Kase” sakarā ar kuras izmantošanu naudas
pārskaitījuma termiĦš samazinājies līdz vienai dienai. 2007. gada reăistrēti 3055
preču pavadzīmes-rēėini un bija sagatavoti 3261 maksājuma dokumenti;

G

2
2
2007.gada IV ceturksnī nodaĜas darbība bija virzīta 2008. gada budžeta
sastādīšanai. Veikta energoresursu, ūdens, telefona sarunu izlietošanas limitu
aprēėināšana, 2008. gada budžeta kontrolskaitĜu sagatavošana un izsniegšana
tāmju izpildītājiem, ieĦēmumu -izdevumu tāmju projektu pieĦemšana,
apkopošana un ieĦēmumu un izdevumu prognozes sagatavošana izskatīšanai
nozaru un finanšu komitejās. Sagatavoti izskatīšanai un 2007. gada 28.
decembrī apstiprināti pagasta padomes sēdē saistošie noteikumi Nr.35 „Par
Naujenes pagasta 2008. gada budžetu”.
SaskaĦā ar Naujenes pagasta Vides politiku un EMAS sistēmas prasībām
liela uzmanība tika pievērsta papīra, energoresursu un finanšu līdzekĜu
racionālai un ekonomiskai izmantošanai darba procesā.
Veikta maksājumu skaidrā naudā pieĦemšana t.sk. nekustāmā īpašuma
nodokĜa, valsts un pašvaldības nodevu, maksājumu par Naujenes pagasta
iestāžu un administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem (t. skaitā vecāku
maksas par bērnu ēdināšanu), par pašvaldības īpašuma iznomāšanu (ēkām un
zemi), naudas sodu, maksājumu par piedalīšanos Naujenes pašvaldības īpašuma
pārdošanas izsolē, izsoles nodrošinājuma un maksājumu par izsolāmās mantas
izpirkšanu pieĦemšana.
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2007. gada sākumā SIA „Finansu pakalpojumi” veica Naujenes pagasta
padomes 2006. gada finanšu pārskata revīziju. Aprīlī bija saĦemts neatkarīgā
revidenta ziĦojums par finanšu pārskatu ar slēdzienu, ka finanšu pārskats sniedz
„patiesu un skaidru priekšstatu par Naujenes pagasta padomes finansiālo
stāvokli 2006. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmām 2006. gadā saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministra kabineta
noteikumu Nr. 446 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību” prasībām.”
Finanšu nodaĜa nodrošināja informāciju informatīvajā biĜetenā „Naujenes
vēstis” par budžeta izpildi pa ceturkšĦiem, par grozījumiem budžetā un
informēja par 2008. gada budžeta sastādīšanas gaitu.
6. Nekustamā īpašuma nodokĜu administrēšana
2007. gadā
tika veiktas sekojošas nekustamā īpašuma nodokĜu
administrēšanas darbības:
- tika aprēėināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi juridiskām personām
Ls 4992.11, zemnieku saimniecībām Ls 1868,69 apmērā un fiziskām personām
Ls 17836,90 apmērā, par ēkām juridiskām personām Ls 42715,57 apmērā,
zemnieku saimniecībām Ls 364,28, piemājas saimniecībām Ls 486,76
Veikts darbs ar nekustamā īpašuma nodokĜa parādniekiem. Par nekustamā
īpašuma nodokĜa maksāšanas termiĦu neievērošanu tika izsūtīti
156
brīdinājumi, kā rezultātā 130 cilvēki nomaksāja nekustamā īpašuma nodokĜa
parādu. Sniegta informācija informatīvajā biĜetenā “Naujenes vēstis”, ar
atgādinājumiem nodokĜu maksātajiem par nekustamā īpašuma nodokĜa
maksāšanas termiĦiem.
2007. gadā bija pieĦemti 2 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokĜu
atvieglojumu piešėiršanu par kopējo summu Ls 31,93.
Bija sagatavoti 66 zemes nomas līgumi uz zemi, uz kuru zemes lietotājiem
izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Veikta maksājumu reăistrēšana par nekustamā īpašuma nodokli, par zemi,
ēkām, uzskaite elektroniskā veidā un nekustamā īpašuma nodokĜa maksātāja
personīgā konta kartīšu aizpildīšana.
Aprēėināta nekustamā īpašuma nodokĜa prognoze uz 2008. gadu.
Izsūtīti paziĦojumi nodokĜu maksātājiem pēc aktualizācijas sarakstiem.
Nekustamā īpašuma nodokĜa savlaicīgas iekasēšanas nolūkos, nodokĜu
inspektors katru mēnesi sagatavoja informāciju informatīvajam biĜetenam par
nodokĜu apmaksas termiĦiem un brīdinājumus dzīvnieku turētājiem par nodevas
apmaksu.
Sagatavotas 210 izziĦas par lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā,
pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kura faktiski tiek izmantota
lauksaimniecības produkcijas ražošanai.
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Kontrolēta dzīvnieku turēšanas nodevas apmaksa, 16 parādniekiem par
dzīvnieku turēšanu nodevu izsūtīti brīdinājumi, kā rezultātā 10 cilvēki
nomaksāja nodevu par dzīvnieku turēšanu, 6 dzīvnieku turētāji informēja par
dzīvnieku neesamību. Dzīvnieku turēšaans nodevas iekasēšanā nodokĜu
inspektoram izveidojusies laba sadarbība ar māju pārvaldniekiem.
7. Attīstības un plānošanas nodaĜa
Naujenes pagasta attīstības un plānošanas nodaĜu līdz 2007. gada
oktobrim vadīja JeĜena KovaĜevska, no 2007. gada 3. oktobra nodaĜas
vadītāja pienākumus izpilda Raimonds Užulis.
2007. gada laikā nodaĜas darbinieki sadarbībā ar Daugavpils rajona
padomes speciālistiem, izveidoto darba grupu, kuru vadīja priekšsēdētāja
Vasilisa Pudovkina strādāja pie Naujenes pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu 2004.- 2015. gadam 1. redakcijas sagatavošanas: izstrādāti Apbūves
noteikumi, Vides pārskats, organizētas sabiedriskās apspriešanas un semināri
iedzīvotājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem, uzĦēmējiem, u.c.
interesentiem, saĦemti atzinumi no valsts institūcijām un priekšlikumi iekĜauti
pilnveidotajā redakcijā, organizēta un kontrolēta kartogrāfiskā materiāla
izstrādāšana. Galīgā redakcija apstiprināta Naujenes pagasta padomes sēdē un
nosūtīta atzinuma saĦemšanai Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai. Pēc saĦemtā ministrijas atzinuma, veikti pasākumi teritorijas
plānojuma pilnveidošanai.
Attīstības un plānošanas nodaĜas darbinieki nodrošināja ar konsultācijām un
un kontrolēja Naujenes pamatskolas attīstības plāna 2007.-2012.g., Naujenes
pagasta sporta attīstības programmas 2007.-2015.g., Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības attīstības programmas 2007.-2015.g., Naujenes pagasta
pašvaldības autoceĜu un ielu tīklu saglabāšanas un attīstības programmu 20072015. g., kultūras centra attīstības programmas, Naujenes pagasta mājokĜu
programmas, Naujenes pagasta nodarbinātības plāna 2007.- 2015.g. izstrādi,
kuras, izĦemot mājokĜu programmu, Naujenes pagasta padome apstiprināja.
Pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes pieĦemto lēmumu par
„Starptautiskās reăionālās lidostas „Daugavpils” būvniecības ieceri un
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevumu apstiprināšanu, organizēja
sabiedriskās apspriešanas 1.posmu SIA „Daugavpils lidosta” īpašumam;
Sadarbībā ar privātīpašniekiem bija organizēta sabiedriskā apspriešana
detālplānojuma izstrādei trijām zemes vienībām ar mērėi individuālo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Daugavpils rajona pašvaldību vadītāju kopsapulces lēmumu,
Naujenes pagasta padome bija pilnvarota izstrādāt Daugavpils naovada
izveidošanas projektu. Bija organizēta novada projekta sabiedriskā apspriešana,
informatīvs seminārs pašvaldības iedzīvotājiem un 2007. gada 12.decembrī
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Naujenes paagsta padome apstiprināja Daugavpils novada apvienošanās
projekta galīgo redakciju.
Pamatojoties uz spēkā esošo Naujenes pagasta teritorijas plānojumu,
kontrolēts būvniecības procesa tiesiskums pagasta teritorijā, zemes nodošana
pastāvīgā lietošana un tās izmantošana atbilstoši paredzētajiem mērėiem.
Izskatīti personu iesniegumi un sagatavoti lēmuma projekti par
detālplānojumu uzsākšanu, adrešu piešėiršanu, zemes vienību platību
precizēšanu, pašvaldības zemes nodošanu nomā un citiem nodaĜas funkcijām
atbilstošiem jautājumiem;
Ieviesta Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) Naujenes pagasta
administrācijas Attīstības un plānošanas nodaĜā un Īpašuma apsaimniekošanas
nodaĜā, verifikācijai sagatavota sistēmas dokumentācija, kas sagatavota
atbilstoši EMAS Regulas prasībām, sistēmas darbība ir redzama nodaĜās.
Naujenes pagasta padomes nodaĜas ir akreditētas pēc diviem vadības sistēmas
standartiem – EMAS un ISO 14001:2004 un sertifikāts,
kas saĦemts 2007. gada jūnijā
ir
sekojošām darbības
sfērām: pašvaldības darbība
teritorijas
attīstības
un
plānošanas jomā; īpašuma
apsaimniekošanas,
labiekārtošanas un transporta
nodrošināšanas jomā

NodaĜas vadītājs un darbinieki piedalījās Naujenes pagasta 2008. gada
budžeta sastādīšanā: apkopoja pašvaldības iestāžu un administrācijas īstermiĦa
rīcības plānus materiālās bāzes attīstībai un pilnveidošanai 2008. gadam,
sagatavoja Atkritumu apsaimniekošanas, Vides aizsardzības, Dabas resursu
nodokĜa ieĦēmumu- izdevumu tāmju projektus;
Kopā ar izpilddirektoru, pašvaldības iestāžu vadītājiem sagatavoja Naujenes
pagasta infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanas vidējā termiĦa rīcības
plānu no 2008. – 2010.gadam, ar kuru tika noteiktas prioritātes paredzētajām
aktivitātēm infrastruktūras uzlabošanā;
2007.gadā sagatavoti pieteikumi un piesaistīti papildus līdzekĜi Naujenes
pagasta pašvaldības budžetam Ls 263 821 apmērā t.sk.
- valsts budžeta dotācija Daugavpils novada pašvaldību infrastruktūras
attīstībai Ls 200 000 apmērā, kura ieguldīta izglītības infrastruktūras attīstībā:
Naujenes pamatskolas siltināšanas projekta īstenošanai Ls 142 000 un autobusa
SETRA 313 iegādei skolēnu pārvadāšanas nodrošināšanai Ls 58 000;
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- Naujenes pamatskolas ēkas siltināšanas projekta IV un V posma īstenošanai
2007. gadā no valsts investīciju programmas tika piešėirta mērėdotācija
pašvaldību kapitālajiem izdevumiem Ls 25 000, dotācija no 2007. gada valsts
budžeta grozījumiem Ls 28 000.
Veiksmīgas pašvaldības iestāžu vadītāju un attīstības un plānošanas nodaĜas
speciālistu sadarbības rezultātā 2007. gadā tika piesaistīti papildus līdzekĜi no
10 atbalstītajiem projektiem par kopējo summu Ls 10 821, no tiem Latgales
kultūras programmas finansējums Ls 2800 apmērā 2 projektiem, Daugavpils
rajona kultūras pasākumu atbalsta programmas finansējums Ls 870 apmērā 2
projektiem, Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja kopumā 3 projektus Ls 2522,
Muzeju valsts pārvaldes administrētā Kultūras programma „Nacionālas nozīmes
projekti akreditētajos muzejos” atbalstīja 1 projektu Ls 875, „Daugavas
Savienība” Ls 240, projekta Inovatīvā pieeja EMAS II ieviešanā jauno ES
dalībvalstu pašvaldībās piešėīra Ls 3514 verifikācijas apmaksai.
Sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi un citām rajona pašvaldībām Ħēmām
dalību Daugavpils rajona pašvaldību Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju
sistēmas tīkla izveides pilotprojektā un projektā „Velo
maršrutu tīkla attīstīšana Baltijas ezeru zemē”, kura rezultātā
izveidots veloceliĦš, uzstādītas koka konstrukcijas Naujenes
pagasta dabas parka „Daugavas loki” teritorijā (Juzefovas
parkā, Dinaburgas pilsdrupās, pie skatu torĦa, atpūtas
laukumā „Latgales sēta”, piemājas saimniecības „Vecloki”
teritorijā, Vecračinā). Sagatavotas velomaršruta „Daugavas
loki” noplēšamas kartes, kurā ir informācija par tūrisma
objektiem, pakalpojumiem latviešu, angĜu un krievu valodās
un maršruta shēma;
Sadarbībā ar Daugavpils reăionālās vides pārvaldi, veikta piesārĦoto vietu
apsekošanu un organizēta piesārĦojuma novēršanu. Veiktas plānveida
tematiskās pārbaudes par atkritumu apsaimniekošanu 12 pašvaldības teritorijā
esošajos uzĦēmumos, četriem uzĦēmumiem sastādīti administratīvo pārkāpumu
protokoli par uzĦēmuma teritorijas piegružošanu ar sadzīves un bīstamiem
atkritumiem, kuri netiek izvesti ilgu laiku. Veikti sekojoši vides aizsardzības
pasākumi: Butišėu ezera esošā stāvokĜa novērtējums un ieteikumi ezera
izmantošanai un stāvokĜa uzlabošanai, Juzefovas parka koku inventarizācija.
Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu, tika noslēgts līgums ar SIA
„Bīstamo atkritumu serviss” par ekoloăisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī
parakstīta vienošanās par kopdarbību ar SIA „SA Serviss”. Organizēta
lielgabarīta atkritumu no Vecstropu, Kraujas, Lociku un Naujenes ciemiem
izvešana.
NodaĜas darbinieki piedalījās darba grupu sastāvā un dažādu aktivitāšu
organizēšanā t.sk.
pasākuma „Kultūras mantojuma diena vēsturiskajā
Juzefovas parkā” ietvaros iestādīti 18 koki (sarkanie ozoli, vēlā ieva,
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Virdžīnijas ievas un platlapju liepas), „Meža un dārza dienu” pasākumu
organizēšanā un konkursa „Sakoptākais īpašums” norisē.
Attīstības un plānošanas nodaĜa pastāvīgi informēja sabiedrību par
Naujenes pagasta teritorijas plānojumu 2003.-2015. gadam grozījumu
izstrādāšanas gaitu.
8. Juridiskā nodaĜa
Ar 2007. gada 1. aprīli savu darbību uzsāka juridiskā nodaĜa, kurā strādā
vadītāja Diāna Petrova un juriste Ināra Miglāne. Juridiskās nodaĜas uzdevums ir
tiesiskuma nodrošināšana Naujenes pagasta padomē, kuru paredz Naujenes
pagasta padomes juridiskās nodaĜas nolikums, tāpēc juridiskai nodaĜai ir liela
loma Naujenes pagasta padomes lēmumu pieĦemšanas procesā. Tieši juridiskā
nodaĜa ir tā, kas sniedz atzinumu par lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem.
Juridiskā nodaĜa ir atbildīga par saistošo noteikumu izstrādi un kontrolē
to piemērošanu un izpildi. Juridiskai nodaĜai ir konsultēšanas funkcija, proti,
nodaĜa sniedz ne tikai konsultācijas administrācijas speciālistiem, bet arī
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājai, izpilddirektoram, deputātiem,
iestāžu vadītājiem. Juridiskā nodaĜa sagatavo lēmuma projektus padomes sēdēm
par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamu īpašumu, grozījumus
Naujenes pagasta padomes nolikumā,
pašvaldības īpašuma
izsoles
noteikumus, lēmumu projektus par pašvaldības īpašuma reăistrāciju
zemesgrāmatā un citus.
Juridiskā nodaĜa veic visu līgumu reăistrāciju pirms tam sniedzot
atzinumu par to atbilstību normatīvajiem aktiem. NodaĜa risina arī tādus
jautājumus kā pašvaldības mantas atsavināšana un privatizācija, pašvaldības
īpašuma reăistrācija zemesgrāmatā, piedalās iepirkuma procedūras
nodrošināšanā, jo nodaĜas jurists ir iepirkumu komisijas sekretārs.
Juridiskā nodaĜa piedalījās saistošie noteikumu „Kārtība, kādā sniedzama
pašvaldības palīdzība dzīvokĜu jautājumu risināšanā” izstrādāšanā, kuri
2007.gada 31.oktobrī tika apstiprināti Naujenes pagasta padomē.
Gada laikā 10 nekustamie īpašumi tika iereăistrēti Zemesgrāmatā, (skat.
tabulā ) 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu un arī ar iepriekšējiem gadiem,
ir vislielākais nekustamā īpašuma reăistrācijas skaits Zemesgrāmatā.
Kā viens no lielākajiem paveiktajiem darbiem ir arī tas, ka juridiskā
nodaĜa cieši sadarbojas ar māju pārvaldniekiem un aktīvi piedalās dzīvokĜu
īpašnieku rīkotajās kopsapulcēs un iedrošina pilnvarotās personas aktīvi
piedalīties mājas pārvaldīšanā. Tā Naujenes Vecpils ielas 3.māja ieguva savu
pilntiesīgo mājas pārvaldnieku un pārĦēma māju apsaimniekošanā.
2007.gada 27.decembrī Naujenes pagasta padome apstiprināja Naujenes
pagasta pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
līgumu, pie kura juridiskā nodaĜa strādāja kopš septembra mēneša. SaskaĦā ar
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šo līgumu Naujenes pagasta padome nodod apsaimniekošanā savu dzīvojamo
fondu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”.
2007.gadā tika noslēgti 316 līgumi, kas ir par 60 līgumiem vairāk nekā
2006.gadā. Jāsecina, ka visvairāk līgumu, t.i., 34 % ir noslēgti iepirkumu
procedūras rezultātā. Kā otrie visvairāk slēgtie līgumi, t.i. 27 % tiek slēgti
pakalpojumu sfērā, kurā ietilpst arī savstarpējie norēėini par izglītības un
sociālajiem pakalpojumiem.
Juridiskai nodaĜai ir cieša sadarbība ar katru no administrācijas
speciālistiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem. Juridiskā nodaĜa ir tā, kura
nodrošina katru speciālistu ar viĦa nozares tiesību aktiem, kā arī, ja
nepieciešams, sniedz to skaidrojumu. Jāmin tas, ka sadarbība ir ar māju
pārvaldniekiem un arvien vairāk dzīvokĜu īpašnieku tiek konsultēti mājas
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Cerams, ka šī aktīvā sadarbības vainagosies
ar panākumiem un ar vien vairāk tiks ievēlētas pilnvarotās personas un tiks
dibinātas biedrības. Tā kā izveidojusies cieša sadarbība ar informatīvo biĜetenu
„Naujenes vēstis”, tāpec juridiskā satura informācija ir atrodama biĜetenā katru
mēnesi.

9. Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa
Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa nodrošina pašvaldības nekustamo
īpašumu: zemes, autoceĜu, ielu, ēku, dzīvojamā fonda, kultūrvēsturisko un
dabas objektu, ūdenskrātuvju, kapu, piemiĦas vietu, bērnu rotaĜu laukumu,
parku, suĦu pastaigas laukumu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, nodrošina ar autotransportu izglītojamos nokĜūšanai uz Naujenes pagasta
izglītības iestādēm un atpakaĜ, kā arī nodrošina ar autotransportu pagasta
administrāciju un pašvaldības iestādes to funkciju izpildei.
NodaĜu līdz 2007. gada 31. oktobrim vadīja Valērijs Mihejevs, no 1.
novembra nodaĜas vadītāja pienākumus izpilda Ruta Grustāne. NodaĜas
funkciju izpildi nodrošināja 14 darbinieki
un pamatojoties uz noslēgto līgumu
starp Nodarbinātības Valsts Aăentūru un
Naujenes pagasta padomi, algotajos
pagaidu darbos 2007. gadā tika iesaistīti
31 algotais strādnieks.
2007.gadā tika apsekoti Naujenes
pagasta autoceĜi (121,1 km) un ielas
(21,29) un secināts, ka liela daĜa
autoceĜu un ielu ir sliktā stāvoklī, novērtēta satiksmes intensitāte un konstatēts,
ka pagasta ceĜu kvalitātes uzlabošanai tuvākā laikā nepieciešams:
ūdens noteces no ceĜa braucamās daĜas nodrošināšana, segas virskārtas
planējamās daĜas atjaunošana, dzelzsbetona caurteku nomaiĦa un grāvju
sistēmas tīrīšana.
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ĥemot vērā no iedzīvotājiem saĦemtos iesniegumus sakarā ar autoceĜu
neapmierinošo kvalitāti un apsekošanas rezultātus, tika sastādīts rīcības plāns
un noslēgts līgums ar SIA „Meliors Krauja”, kas veica remontdarbus
sekojošiem autoceĜiem: „Vecpils – Dinaburga”, „Kreipāni – Ršačina”, „ Lociki
– Kašatniki – Stropica”, „ Kurtiši – Putāni”, „Rudāni – Sargelišėi” Kopējā
paveikto darbu summa sastāda 62909.77Ls.
Tika veikts ceĜa izskalojumu vietu remonts ar asfaltbetona šėembām
sekojošiem autoceĜiem: „Butišėi – Židino”, „Vecpils – Dinaburga”. Darbu
veica SIA „” Daugavpils celinieks” , kopējā summa sastāda 5905.57Ls.
Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar VAS „ Latvijas autoceĜu uzturētāju”
filiāle „Latgales ceĜi” , veikts ielu melnā seguma bedrīšu remonts Vecstropu,
Lociku, Naujenes Kraujas ciemos par kopējo summu 5128.00Ls.
„Projektēšanas birojs Austrumi” veica Kraujas ciema ielu
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi, kas sevī iekĜauj: topogrāfiskā plāna,
tehniskā projekta izstrādi un tehnisko noteikumu izstrādāšanu. Kopējā darba
apjoma summa sastāda 12987.48Ls.
Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar SIA „Naujenes pakalpojumu
serviss”, tika veikti sekojošie darbi: ceĜu attīrīšana no sniega ( 86.48 km uz
2748.78Ls), ielu attīrīšana no sniega ( 4,25 km uz 425.26Ls), Stāvvietu
attīrīšana no sniega ( 4,25 km uz 425.26 Ls), ceĜu seguma profilēšana (
93,39km uz summu 8750.30Ls), ceĜmalu appĜaušanu ( 64,73 km uz 569.65 Ls)
Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas labiekārtošanas strādnieki veica
krūmu izciršanu ceĜmalu, kapu teritorijā, Vecstropu, CeĜinieks Kraujas ciemos.
Kopējā izmantotā līdzekĜu summa, kas sevī iekĜauj degvielas izdevumus,
rezerves daĜas, darba apăērbu izmaksas, sastāda Ls 1508.36
Sastādīts rīcības plāns un noteiktas prioritātes ceĜu un ielu remontam
2008.gadā, kur ir iekĜauta ielu rekonstrukcija, periodiskā uzturēšana, gājēju
celiĦu atjaunošana Kraujas ciemā, stāvvietas ierīkošana Vecstropu ciemā.
Plānotajiem darbiem paredzēta summa 383852,90Ls no autoceĜu fonda un
216540.00Ls no ES fondu līdzekĜiem.
Pagasta ciemu, bērnu rotaĜu laukumu un kultūrvēsturisko objektu
labiekārtošanai un uzturēšanai 2007.gadā tika izlietoti 46498Ls, kas ir
apmēram 2,5 reizes, vairāk nekā 2006.gadā. 2007. gadā kultūrvēsturiskajos
objektos strādāja 3 uzraugi un to iekasētie maksas pakalpojumi sastādīja
5323Ls, kas ir par 28 % vairāk nekā 2006.gadā. Lai nodrošinātu pagasta
ciemu, bērnu lauku, kultūrvēsturisko objektu un atpūtas vietu pilnīgāku un
kvalitatīvāku apsaimniekošanu 2007.gadā tika iegādāti 2 krūmgrieži par 1078
Ls un pĜaujmašīna par 3615Ls. Kultūrvēsturiskajos objektos uzstādīti jauni 20
soli un 10 galdi par 3550 Ls. Kultūrvēsturiskajos objektos, parkos un atpūtas
vietās un pagasta ciemos veikta zāles appĜaušana, kopējā platībā 38.52ha.
Tika veikti teritorijas uzkopšanas, sīki remontdarbi, sakopti atpūtas laukumi,
zāles appĜaušana kultūrvēstiriskajos objektos: Dinaburgas pilsdrupas,
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VasarăelĜišėu skatu tornis, Juzefovas parks, Markovas izziĦas taka, Slutišėu
ciems
Naujenes ciemā veikti labiekārtošanas darbi pie pagasta padomes
administratīvajām ēkām, bērnu rotaĜu laukumā nomainītas smiltis, nokrāsotas
šūpoles.
Kraujas, Lociku un Vecstropu ciemos veikta zāles appĜaušana, bērnu rotaĜu
laukumu remonts, ciemiem pieguĜošās meža teritorijas attīrīšana no
atkritumiem. Vecstropu ciemā divos bērnu rotaĜu laukumos uzstādīts jauns
aprīkojums par kopējo summu Ls 4620.

Lociku ciemā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, SIA „Meliors Krauja”, veica
dīėa tīrīšanas un paplašināšanas darbus par summu 11516 Ls.
Naujenes pagasta pašvaldības kapos (Krīvānu, Bukštu un Juzefovas
karavīru) izzāăēti sausie koki, sakopta teritorija. Juzefovas karavīru kapos
uzstādīti 4 jauni pieminekli, atjaunots dzīvžogs, veikts soliĦu remonts, vārtu un
stabu krāsošana.
Izglītojamo nokĜūšanu skolā un atpakaĜ dzīvesvietā Naujenes pagasta
teritorijā nodrošina 2 autobusi Volvo B10M un Setra 313.UL. Autobusu
uzturēšana, iekaitot degvielu, rezerves daĜas, remontu, tehniskās apskates,
autobusu vadītāju algu, nomu un apdrošināšanu sastāda 32938 Ls.
Administrācijas veiksmīga un operatīva darba nodrošināšanai tika iegādātas
vieglās automašīna Audi A6 un NISSAN X – Trail.
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2007.gadā
veikti
remontdarbi
administrācijas
ēkā
Skolas ielā 6, kā
rezultātā
uzlabojās
ēkas
estētiskais
izskats, samazinājās
siltuma zudumi, tagad
ir iespēja ekonomēt
siltumenerăiju
(uzstādīti
siltuma
regulatori), ierīkota
daudzfunkcionāla
zāle.
Nodrošināta
ugunsdrošība
un
materiālo vērtību saglabāšana, uzlabotas darbinieku darba vietas.
Viena no īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas funkcijām, bija pašvaldības
brīvo dzīvokĜu uzskaite, remontdarbu tāmju sastādīšana. 2007.gada laikā tika
apsekoti brīvie dzīvokĜi, kas ir nepieciešami sociāli visneaizsargātākajai
personu grupai. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem tika sastādīti
apsekošanas akti, kur tika uzrādīts lielais tehniskais nolietojums, uguns
nedrošība un nepieciešamais remonts. 2007.gadā no privatizācijas fonda
līdzekĜiem tika veikts triju dzīvokĜu remonts :
- Dunsku ciems Stacijas 9 dz.19;
- Lociku ciemā Vienības 1-3
- Kaujas ciems Daugavas iela 40 dz. 1
Veikts elektroievadu iekšējās instalācijas remonts Židino ciemā dzīvojamai
mājai „ĀrgaĜi”. Tika nojaukta bezsaimnieka mājā Slutišku ciemā. Uzstādītas 9
jaunas ārdurvis Naujenes ciemā Vecpils ielā 3 un Vecpils ielā 6. Dzīvoklī
Vecpils ielā 3-1 nomainītas ārdurvis un logi.
Pēc stāvokĜa uz 2007.gada 31. decembri Naujenes pagasta īpašumā
atrodas zeme 46,36 ha platībā ar kadastra vērtību 2386.70Ls, kura reăistrēta
Zemesgrāmatā un atrodas grāmatvedības uzskaitē.
Pēc stāvokĜa uz 2007.gada 31. decembri Naujenes pagasta pašvaldībai
lietojumā ir 496,51 ha zemes ar kadastra vērtību 111027.05Ls.
Izsolē tika pārdoti sekojošie zemes gabali:
- „ElkšĦi” 4,72 ha platībā ar mērėi -savrupmāju apbūvei pārdots par
160 001 Ls.
„Bērzupītes” 5,00 ha platībā tika pārdots par 5520.00Ls.
Izsolē tika pārdotas smilts – grants atradnes „Butišėi” smilts un grants
ieguves tiesības.
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2007.gadā saskaĦā ar Naujenes pagasta padomes lēmumiem nomā nodoti
32 ha pašvaldības zemes.
10. Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜa
Dzimtsarakstu nodaĜas funkcija ir civilstāvokĜa aktu reăistrācijas
nodrošināšana un civilstāvokĜa aktu reăistru arhīva fonda veidošana. Naujenes
pagasta dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja Vija Linarte saskaĦā ar amata
pienākumiem,
veic arī dzīvesvietas deklarēšanu, nodokĜu grāmatiĦu
izsniegšanu un ierakstu veikšanu tajās, obligātā izglītības vecuma bērnu un
jauniešu uzskaiti saskaĦā ar likumdošanas noteiktām normām.
SaskaĦā ar Iedzīvotāju reăistrā esošajiem datiem uz 2007.gada
31.decembri Naujenes pagastā bija deklarēti 5929 iedzīvotāji, kas ir par 21
iedzīvotāju mazāk nekā 2006.gadā. Kopējais iedzīvotāju skaits Naujenes
pagastā uz 2007.gada 31.decembri bija 6138 (skat. 7. pielikumu).
Kopējā iedzīvotāju skaita un deklarēto iedzīvotāju skaita atšėirības
izskaidrojamas ar to, ka kopējais iedzīvotāju skaits ietver sevī arī tos
iedzīvotājus, kuriem dzīvesvieta norādīta mutiski, kuriem tika anulētas
deklarācijas, tos, kuri ir izbraukuši, bet nav deklarējuši savas jaunās
dzīvesvietas.
Vecstropu ciemā iedzīvotāju skaits samazinājās par 29 iedzīvotājiem,
Lociku ciemā – par 18 iedzīvotajiem, Kraujas ciemā – par 16 iedzīvotājiem,
Dunsku ciema iedzīvotāju skaits palielinājās par 8 iedzīvotājiem. ( skat. 8.
pielikumu)
2007.gadā Naujenes pagastā tika saĦemtas 382 iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarācijas. 111 iedzīvotāji mainīja savu dzīvesvietu pagasta robežās. Pagasta
teritorijā tika deklarēti 36 jaundzimušie (tikpat cik 2006.gadā) un 235 citu
pašvaldību nu jau bijušie iedzīvotāji, kas ir par 36 iedzīvotājiem mazāk nekā
2006.gadā.
Pārcēlās uz citām pašvaldībām un deklarēja tajās savu dzīvesvietu 178
bijušie Naujenes pagasta iedzīvotāji.
2007.gadā ziĦas par deklarēto dzīvesvietu tika anulētas 49 Naujenes
pagasta iedzīvotājiem, kas ir par 6 mazāk nekā 2006.gadā. Visvairāk anulēto
deklarāciju bija Lociku (15 deklarācijas), Vecstropu (10 deklarācijas), Dunsku
(8 deklarācijas), Pritikinas (7 deklarācijas), Kraujas (6 deklarācijas)
iedzīvotājiem. Tika anulētas 2 Ciršu ciema iedzīvotāju deklarācijas un 1
Naujenes ciema iedzīvotāja deklarācija. Gada laikā tika anulētas ziĦas par
deklarēto dzīvesvietu 10 nepilngadīgajiem, 38 darbspējas vecuma pagasta
iedzīvotajiem un 1 pensionāram. ZiĦas par deklarēto dzīvesvietu tika anulētas ar
Naujenes pagasta padomes lēmumiem, kuri tika pieĦemti, pamatojoties uz 2
tiesas spriedumiem un 26 iesniegumiem.
Pēc Naujenes pagasta padomē esošajiem datiem 10 iedzīvotāji, kuriem
tika anulētas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu, no jauna deklarējās pagasta
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teritorijā, 13 deklarējās citās pašvaldībās, 2 iedzīvotāji izceĜojuši no valsts un 24
iedzīvotāji joprojām nav deklarējuši savu dzīvesvietu.
Naujenes pagasta teritoriju pameta, deklarējot savu dzīvesvietu citā
pašvaldībā, 178 iedzīvotāji, kas ir par 14 iedzīvotājiem mazāk nekā 2006.gadā.
Kopumā iedzīvotāju mehāniskā kustība 2007.gadā bija diezgan intensīva
(skat. 1.tab.). Rezultātā mehāniskais pieaugums ir +33 iedzīvotāji, kas ir par 12
iedzīvotājiem mazāk nekā 2006.gadā.( skat.10. pielikumu)
1.tab.Iedzīvotāju skaita izmaiĦu salīdzinājums mehāniskās un dabiskās kustības rezultātā
Gads
Mehāniskā kustība
Dabiskā kustība

2001.
+48
-42

2002.
-23
-30

2003.
+73
-32

2004.
+73
-37

2005.
+3
-26

2006.
+45
-34

2007.
+33
-35

Kā jau katru gadu, dabiskais pieaugums Naujenes pagastā turpina
samazināties. Joprojām iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību. Dabiskais
pieaugums 2007.gadā atkal bija negatīvs, t.i. – 26 iedzīvotāji.
2007.gadā Naujenes pagastā piedzima 45 bērni, bet aizsaulē aizgāja 71
Naujenes pagasta iedzīvotājs. Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā 2007.
gadā reăistrētas 38 dzimšanas un 71 miršana.( skat. 9. pielikumu)
Naujenes pagasta iedzīvotāju demogrāfiskos rādītājus kopumā var
aplūkot 2.tabulā.
Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēto dzimšanu skaits salīdzinājumā ar
2006.gadu samazinājās par 3, laulību skaits samazinājās par 4, bet reăistrēto
miršanu skaits samazinājās par 2.
2.tab. Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēto civilstāvokĜa aktu dinamika

Dzimšanas
Laulības
Miršanas

2002.gads

2003.gads

2004.gads

2005.gads

2006.gads

2007.gads

42
14
71

34
18
67

46
17
83

43
9
69

41
52
73

38
48
71

Salīdzinājumā ar
2006.gadu
-3
-4
-2

2007.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā tika reăistrēti 38
jaundzimušie (14 zēni un 24 meitenes), kas ir par 3 jaundzimušajiem mazāk
salīdzinājumā ar 2006.gadu (skat. 2.tab.).
Lielākais jaundzimušo skaits bija pagasta lielākajos ciemos Vecstropi (11
jaundzimušie) un Lociki (9 jaundzimušie). Par 4 maziem pagasta iedzīvotājiem
vairāk ir Kraujā, par 2 – Naujenē un Teivānos, pa vienam jaundzimušajam ir
Slutišėu, Židinas, ěesovščiznas, MaskaĜānu, KašatĦiku, Dunsku, BuĜu un
Ruklišėu ciemos.
2007.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēta 71
iedzīvotāja (36 vīriešu un 35 sieviešu) miršanas, kas ir par 2 miršanām mazāk
nekā 2006.gadā.
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Lielākais mirušo skaits ir Vecstropos (17 mirušie) un Kraujā (14
mirušie), daudz mirušo ir arī pagasta mazākajos ciemos kopumā (26 mirušie)
Vīriešiem vidējais mūža ilgums 2007.gadā bija 59,7 gadi, sievietēm – 68,9
gadi.
2007.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā svinīgos apstākĜos tika
reăistrētas 48 laulības, kas ir par 4 laulībām mazāk nekā 2006.gadā. Laulībā
stājās 27 Naujenes pagasta iedzīvotāji, 65 citu pašvaldību iedzīvotājs un 4
ārzemnieki (skat. 11. pielikumu). Pirmajā laulībā stājās 24 sievietes un 32
vīrieši, atkārtotas laulības bija 24 sievietēm un 16 vīriešiem.
Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja 2007.gada septembrī, oktobrī
veica
obligātā izglītības vecuma bērnu un jauniešu uzskaiti un sagatavoja informāciju
izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejai.
2007.gada laikā tika izsniegtas 119 jaunas nodokĜu grāmatiĦas, 11
nodokĜu grāmatiĦu dublikāti.
Galvenās izmaiĦas, kuras tiek veiktas nodokĜu grāmatiĦu ierakstos
saistītas ar radinieku uzlikšanu apgādībā, noĦemšanu no apgādības, invaliditātes
piešėiršanu vai invaliditātes termiĦa pagarināšanu, adreses vai uzvārda maiĦu.
Katru mēnesi tiek sagatavoti izraksti par katru darbību, kas tika veikta ar
nodokĜu grāmatiĦu. 2007.gada tika sagatavoti 405 šādi izraksti. Katru ceturksni
Valsts IeĦēmumu dienestam tiek sagatavota un nodota atskaite par izlietotajām
nodokĜu grāmatiĦām.
11. Sabiedrisko attiecību nodaĜa
2007. gadā administrācijā bija izveidota jauna struktūrvienība- sabiedrisko
attiecību nodaĜa. Tās funkciju izpildi nodrošināja četri speciālisti: nodaĜas
vadītāja Oksana Kuprijanova, konsultante, informatīvā biĜetena „Naujenes
Vēstis” žurnālists un tulkotāja.
2007. gadā sabiedrisko attiecību nodaĜa katru mēnesi izdeva informatīvo
biĜetenu „Naujenes Vēstis”, kura tirāža bija 2430 eksemplāru (550 latviešu
valodā un, Ħemot vērā pagasta iedzīvotāju nacionālo sastāvu, – 1880 krievu
valodā). Šo izdevumu bezmaksas saĦēma katra Naujenes pagasta ăimene, kā arī
pašvaldības iestādes. Informatīvajā biĜetenā regulāri tika publicēti materiāli par
Naujenes pagasta padomes pieĦemtajiem lēmumiem, saistošajiem
noteikumiem, pagasta budžeta izstrādi un izpildi, darbu pie pagasta teritorijas
plānojuma, dažādu projektu īstenošanu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu.
Prioritāšu virziens bija iedzīvotāju iesaistīšana svarīgāko pagasta attīstības
jautājumu apspriešanā. NodaĜas darbinieki tikās ar iedzīvotājiem, kā arī
apmeklēja masu pasākumus, organizēja aptaujas un diskusijas. Tas Ĝāva
iepazīstināt lasītājus ar dažādiem pagasta iedzīvotāju viedokĜiem. Kopumā pa
gadu IB lappusēs izteicās 42 pagasta iedzīvotāji.
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2007. gadā martā tika atzīmēta informatīvā
biĜetena „Naujenes Vēstis” 10 gadu jubileja. Šim
notikumam tika veltīts biĜetena speciālizdevums, kā
arī notika tradicionālā informatīvā biĜetena
„Naujenes Vēstis” kausa izcīĦa, kurā piedalījās 12
komandas, tai skaitā arī biĜetena lasītāju komanda.
Informatīvā biĜetena „Naujenes vēstis” redakcijas
budžets 2007. gadā sastādīja 11,8 tūkst. latu, kas bija
par 2,1 tūkst. latu vairāk nekā 2006. gadā. Tas
saistīts ar darbinieku darba algas palielināšanos un
VAS „Latvijas Pasts” pastnieku piegādes cenas
pieaugumu no 2 santīmiem līdz 9 santīmiem par
Informatīvā biĜetena „Naujenes
vienu numuru.
Vēstis”
Darba samaksai un VSAOI iemaksām izlietoti
jubilejas numurs
6,6 tūkst. latu. Poligrāfijas pakalpojumi
informācijas biĜetena piegāde lasītājiem sastādīja 4,7 tūkst. latu.
Viena IB
„Naujenes Vēstis” eksemplāra izdošanas un izplatīšanas izdevumi sastādīja 40
sant.
Visu gadu ar informatīvā biĜetena izdevumu latviešu valodā lasītāji varēja
iepazīties Naujenes pagasta mājas lapā internetā: www.naujene. lv
Sabiedrisko attiecību nodaĜas darbinieki pastāvīgi sadarbojās ar Latvijas
Pašvaldību savienības žurnālu „Logs”, kurā publicēti trīs materiāli par
Naujenes pagasta dzīvi, kā arī Daugavpils avīzēm „Latgales Laiks”, „Miljons”,
„Ekspres-nedeĜa” publicēšanai tika piedāvāti teksti un fotogrāfijas.
Tai pašā laikā jāatzīmē, ka pēc sabiedrisko attiecību nodaĜas izveidošanas,
informatīvā biĜetena redakcijas darbu uzlabot neizdevās. Strādājot pie
publikācijām, kurās tika aplūkotas dažādas problēmas, netika organizētas
tematiskās tikšanās ar lasītājiem. Nenotika plānotā anketēšana, lai izzinātu
lasītāju viedokli par IB „Naujenes Vēstis”.
Projekta „Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un komunikācijas
tehnoloăiju tīklu izveides pilotprojekts” ietvaros izstrādāta jaunā mājas lapa
www.naujene.lv , kura sabiedrībai pieejama no 2007. gada 2. janvāra.
Šī lappuse pastāvīgi tiek papildināta ar jauniem materiāliem, tā kĜūst arvien
aktuālāka, vidēji dienā to apmeklē apmēram 50 lietotāji. Tajā var iepazīties ar
pašvaldības struktūru un tās institūcijām, tiek sniegta informācija par pagasta
padomes pieĦemtajiem lēmumiem, par pašvaldības budžetu un tā izpildi.
Iedzīvotāji var atrast arī ziĦas par pagasta padomes deputātu pieĦemšanas laiku.
Lappusē regulāri tiek atjaunota informācija par pagastā notiekošajiem
konkursiem un pasākumiem, tūrisma attīstību, pakalpojumiem, kurus
iedzīvotājiem sniedz pagasta iestādes, un daudzi citi jautājumi, kā arī izveidota
fotogalerija.
2007. gadā Vecstropu ciemā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrā strādāja Informācijas un pakalpojumu punkts, kurā Naujenes pagasta
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iedzīvotāji saĦēma dažāda veida konsultācijas, informāciju par pieĦemtajiem
Naujenes pagasta padomes lēmumiem, informāciju par sociālo sfēru,
pabalstiem, par dzīvojamo fondu, tarifu izmaiĦām, par SIA ,,Naujenes
pakalpojumu serviss” , par
pagasta
iestāžu
darbību,
kultūras
pasākumiem, informāciju par mūžizglītību un izmaiĦām likumdošanā.
Informācijas un pakalpojuma punktā bija pieejami datora un Interneta
pakalpojumi (drukāšana no printera, kopēšana, skenera izmantošana).
Otrajā pusgadā tika organizēti angĜu valodas kursi un lekcijas: „Bērns
mūsu dzīve”, „Psiholoăiskais klimats tūristu grupās”, „Motivācijas
paaugstināšana bezdarbniekiem, ”MāmiĦu vakari”, ”Vecums nav šėērslis
internetam”.
Pārskata gadā sabiedrisko attiecību nodaĜas darbinieki piedalījās starptautiskā
tūrisma izstādē „Balttour 2007”, kurā par tūrisma iespējām Naujenes pagastā
izstādes apmeklētājus iepazīstināja sabiedrisko attiecību nodaĜas konsultante
Jūlija Ivanova un Naujenes novadpētniecības muzeja darbinieki.
2007. gadā sabiedrisko attiecību nodaĜa organizēja un nodrošināja vairāku
delegāciju pieĦemšanu, t. sk.
 26.aprīlī projekta „Panorāma Dvina/Daugava” ietvaros Naujenes pagastā
viesojās Zviedrijas delegācija ar mērėi iepazīties ar Naujenes pagasta tūrisma
attīstību un tā kultūrvēsturiskajiem objektiem;
 29.aprīlī Naujenes pagastā viesojās vecticībnieku delegācija, kura apmeklēja
ekspozīciju „Slutišėu vecticībnieku māja”;
 26.maijā Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” ietvaros
viesojās Zviedrijas un Baltkrievijas delegācijas;
 1.jūnijā Naujenes pagastā notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
sanāksme, kurā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Bruno
Otersons un 37 Latvijas pašvaldību izpilddirektori;
 25.jūnijā Naujenes mūzikas skolas sadarbības līguma ietvaros pagastā
viesojās Vācijas Roherbarha pašvaldības delegācija.
Pārskata gadā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar PoĜu Republikas Lomžas
rajona Mjastkovas pašvaldību, ar
kuru mūsu pagastu saista sadarbības
līgums. Pēc Naujenes pagasta
pašvaldības uzaicinājuma vasaras
brīvlaikā no 13. līdz 19. augustam
Naujenes pagastā viesojās Polijas
Republikas Miastkovo pašvaldības
liceja
skolotāju
un
skolēnu
delegācija, kā arī pašvaldības
priekšsēdētāja Lidija Grzejka un
liceja direktore Agneška Zdunčika. NedēĜas laikā viesi iepazinās ar Naujenes
pagasta bērnu un jauniešu dzīvi, mācību un brīvā laika organizēšanas iespējām,
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atklāja mūsu dabas krāšĦumu un savdabīgumu, tikās ar Daugavpils pilsētas un
rajona poĜiem un brauca ekskursijās.
Pārskata gada otrajā pusgadā no 11. līdz 15.septembrim O.Kuprijanova
kopā ar Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju V.Pudovkina ar Daugavpils
rajona delegāciju viesojās Polijā Lomžas rajonā, kur iepazinās ar strukturālo
līdzekĜu izmantošanas perspektīvām un apguves rezultātiem, uzĦēmējdarbību,
izglītības sistēmu, profesionālās izaugsmes iespējām un Lomžas rajona sakrālo
mantojumu.
projektu.
2007. gada nogalē kopā ar informatīvo biĜetenu „Naujenes vēstis” katra
Naujenes pagasta ăimene saĦēma dāvanu – kalendāru 2008. gadam ar
publiskiem izklaides un svētku pasākumiem Naujenes pagastā.
12. Darbs ar personālu
Naujenes pagasta padomes izpilddirektors 2007. gada janvārī bija darba
devējs 109 pašvaldības iestāžu un administrācijas darbiniekiem. Pēc personāla
lietu nodošanas pašvaldības iestāžu vadītājiem, no maija personāla inspektore
Inga Milaševiča kārto administrācijas, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centra un Naujenes sporta kluba darbiniekieku personas lietas,
kopumā 79.
Pārskata gadā adminisrācijas struktūrā bija ieviesta izmaiĦas, ar 2007. gada 1.
janvāri izveidota sabiedrisko attiecību nodaĜa un ar 1. maiju izveidota juridiskā
nodaĜa. Izveidotas 4 jaunas amata vietas t.sk. īpašuma apsaimniekošanas nodaĜā
- labiekārtošanas strādnieks un automobiĜa vadītājs,
sabiedrisko attiecību
nodaĜā – konsultants, finanšu nodaĜā – grāmatvedis.
Tika samazinātas 3 amata vietas t.sk. īpašuma apsaimniekošanas nodaĜā 2 vadītāja vietnieka un zemes ierīcības inženiera, un veselības veicināšanas
koordinētāja 1.0 likme;
2007. gadā darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 75 darbiniekiem
(t.sk. algotos pagaidu darbos iesaistīti 31 palīgstrādnieks, bet izbeigtas ar 60
darbiniekiem (t.sk. algotos pagaidu darbos iesaistīti 31 palīgstrādnieks).
2007. gadā tika organizētas 24 darba intervijas uz vakantajām amatu vietām,
t.sk. 8 intervijas uz vakantajām amata vietām administrācijā. Darba intervijās
bija pieteikušies 53 kandidāti. Darbā tika pieĦemti tikai 19 pretendenti, t.sk.
administrācijā -6, bet 34 pretendentiem tika atteikts noslēgt darba tiesiskās
attiecības, sakarā ar neatbilstību darba devēja izvirzītajām prasībām.
Personāla inspektors regulāri ievietoja informāciju par brīvajām
vakantajām amata vietām gan interneta mājas lapā, gan informatījajā biĜetenā,
izvietoja informāciju uz stendiem gan pagasta administratīvajās ēkās, gan
pašvaldības iestādēs.
Personāla pamatdarbības jautājumos bija sagatavoti 700 rīkojumi: no tiem
316 rīkojumi personāla jautājumos un 384 rīkojumi par komandējumiem un
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atvaĜinājumiem. Personāla inspektore Inga Milaševiča piedalījās 2008. gada
amatu saraksta izstrādāšanā, grozījumu sagatavošanā darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumam, ētikas kodeksa projekta un ētikas komisijas nolikuma
projekta izstrādē, sagatavoja lēmuma projektus par pašvaldības iestāžu vadītāju
iecelšanu vai atbīvošanu no amata.
2007. gadā kā katru gadu pagasta administrācijas darbiniekiem bija iespēja
paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot savas zināšanas apmeklējot dažādu
Latvijas mācību centru piedāvātos seminārus, konferences, kvalifikācijas
celšanas kursus. Kā zināšanu pilnveidošanas līdzeklis kalpo arī dažāda veida
pieredzes apmaiĦas braucieni, festivāli, konkursi, skates.
Darbinieku uzticību ieguva Latvijas Pašvaldību mācību centrs Rīgā.
Darbinieki apmeklēja arī Daugavpils pašvaldību mācību centra organizētos
seminārus, Projektu vadīšanas un Komercizglītības centra, SIA „Merkūrijs
konsultants”, SIA „Ekspresdruka”, Pašvaldības konsultāciju centra, SIA
„Rajos” organizētos seminārus.
2007. gadā pagasta 18 administrācijas darbinieki apmeklēja 27 darba devēja
apmaksātas kvalifikāciju paaugstināšanas apmācības, no tiem 3 kvalifikācijas
celšanas kursus (lietu pārvaldes lietvede J.Jekimova „Lietvedības darba
organizācija”, lauksaimniecības konsultante R.Grustāne apmeklēja datorkursus,
īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas vadītāja vietniece JeĜena Pudovkina
„Privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana)
un 24 seminārus.
2007. gada martā Naujenes pagasta padomē tika organizēts Latvijas
Pašvaldību mācību centra seminārs pašvaldības iestāžu vadītājiem un
administrācijas darbiniekiem „Personālvadības lietvedība”.
Pagasta administrācijas darbinieki piedalījās dažādās republikāniskajās
konferencēs, izstādēs un pieredzes apmaiĦas braucienos t.sk.
2007. gadā sabiedrisko attiecību nodaĜas konsultante piedalījās
starptautiskā tūrisma izstādē „Balttour – 2007”, kura notika Rīgā.
Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja JeĜena KovaĜevska apmeklēja
Zviedriju pieredzes apmaiĦas nolūkos, kā arī kopā ar zemes ierīcības
inženieri Raimondu Užuli apmeklēja Baltic IT&T 2007 ietvaros rīkoto
sesiju „E-risinājumi pašvaldībā”, piedalījās konferencē „Daugava –
Latvijas likteĦupe un tautas labklājības avoti”;
Lietu pārvaldes datortehnikas inženieris R. Balevs un informācijas
sistēmu inženieris V. Čehanovskis apmeklēja konferenci Rīgā „IT
drošība – Jūsu informācijas drošība”;
Lietu pārvaldes informācijas sistēmu inženieris V. Čehanovskis piedalījās
pieredzes apmaiĦas braucienā uz Nīderlandi par velotūrisma attīstību un
GPS tehnoloăiju izmantošanu tūrismā Daugavpils rajonā īstenotā
projekta ietvaros;
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Naujenes pagasta padomes izpilddirektors A. Aizbalts apmeklēja Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru sanāksmes par dažādām ar pašvaldības funkciju
izpildi saistītajām tēmām.
2007. gadā Naujenes pagasta pašvaldības darbinieki pabeidza augstākās
izglītības iestādēs: Rita Jankovska, lietu pārvaldes vecākā lietvede saĦēma
Sociālo tehnoloăiju augstskolas diplomu par iegūto juriskonsulta kvalifikāciju
un profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnēs.
Tatjana Livčāne, attīstības un plānošanas nodaĜas vides aizsardzības
speciāliste saĦēma diplomu par iegūto maăistra profesionālo grādu vides
plānošanā un vides pārvaldības speciālista kvalifikācijas iegūšanu.
Lietu pārvaldes sekretāre AĜona AnnišiĦeca ieguva Latgales transporta un
sakaru tehniskās skolas diplomu par profesionālo vidējo izglītību
komerczinībās. Turpina mācības augstskolā.
Darba algas aprēėins un izmaksas darbiniekiem tika veiktas saskaĦā ar
apstiprināto amatu sarakstu 2007. gadam un Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumu. Darba samaksas sistēma pašvaldībā ir elastīga, ar katru
gadu notiek darba algas paaugstināšana.
SaskaĦā ar darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu ikviens
darbinieks, kurš nepārtraukti nostrādājis vienu gadu pašvaldībā saĦem
atvaĜinājuma pabalstu, kā arī ir iespēja saĦemt uz iesnieguma pamata pabalstus
atsevišėos sarežăītos gadījumos t.i. grūtas slimības, ăimenes materiālajiem
apstākĜiem u.c. apstākĜiem – 2007. gadā šādus pabalstus saĦēma 31 darbinieks.
Tika arī iedalīts viens pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu, sakarā ar stāšanos
laulībā 3 darbiniekiem. Viena no sociālajām garantijām ir arī naudas balvas
darbinieku jubilejās – 2007. gadā 16 darbinieki saĦēma šīs naudas balvas.
Darbinieki, kuri strādā ikdienā ar datoru vairāk nekā 4 stundas dienā, arī
var izmantot iespēju kompensēt izdevumus par redzes korekcijas līdzekĜu
iegādi, pēc attiecīgās ārsta izziĦas iesniegšanas – 2007. gadā tie bija 4
darbinieki.
Nozīmīgs notikums 2007. gadā Naujenes pagastam bija tas, ka Naujenes
pagasta padomes izpilddirektoram Aleksandram Aizbaltam tika pasniegta
Daugavpils rajona gada laureāta balva „Gada cilvēks 2007” nominācijā
„Attīstība un pašvaldība”, ar ko mēs visi kopā varam lepoties.
Ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu Latvijas Republikas
proklamēšanas 89. gadadienā apbalvoti ir 2 administrācijas darbinieki: Ruta
Grustāne, lauksaimniecības konsultante, Rita Jankovska, lietu pārvaldes
vecākā lietvede, ar Naujenes pagasta Pateicības rakstu Latvijas Republikas
proklamēšanas 89. gadadienā apbalvota
Tatjana Livčāne, attīstības un
plānošanas nodaĜas vides aizsardzības speciāliste.
2007. gadā tika prēmēti 23 administrācijas darbinieki pasniegti pateicības
raksti par radošu darbu:
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Naujenes pagasta pašvaldības darbinieku sporta komanda tika prēmēta par
iegūto 1. godalgoto vietu Daugavpils rajona pašvaldību darbinieku 3. vasaras
spartakiādē Ilūkstē t.sk. 7 administrācijas darbinieki: Junona Jekimova,
Valērijs Mihejevs, Raimonds Užulis, Ināra Miglāne, Guna Smelcere,
Marita Muiznika, Natālija AnnišiĦeca ;
Par pašaizliedzīgu darbu, ieguldījumu Starptautiskā tautas mākslas
festivāla „Augšdaugava ” organizēšanā un sakarā ar starptautiskā tautas mākslas
festivāla „Augšdaugava” 10 gadu jubileju prēmēti 14 administrācijas
darbinieki:
Teresa Miglāne, finanšu nodaĜas vecākā grāmatvede prēmēta par
apzinīgu, godprātīgu, atsaucīgu darbu Naujenes pagasta administrācijā un
kvalitatīvu konsultāciju sniegšanu grāmatvedības uzskaites jautājumos;
13. Darba aizsardzība
Naujenes pagasta darba aizsardzības inženiere Ināra Zvaigzne savus amata
pienākumus pilda no 2007.gada 4.aprīĜa. Savu darbību veic saskaĦā ar Latvijas
Repulikas Likumiem „ Darba aizsardzības Likums”, „Darba Likums”, Ministru
kabineta Noteikumiem, Naujenes pagasta padomes lēmumiem, priekšsēdētājas
un izpilddirektora rīkojumiem. Darba aizsardzības inženiera galvenie uzdevumi
un funkcijas ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, novērst darba
vides riska cēloĦus pašvaldības administrācijā, izglītības, kultūras, sporta un
sociālajās iestādēs, organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un
veikt darba vides iekšējo uzraudzību.
Uzsākot darbu Ināra Zvaigzne, izskatīja un atjaunoja rīkojumus, par darba
aizsardzības atbildīgo personu darbu, darba aizsardzības sistēmas izveidē un
uzturēšanā. Atjaunoti un papildināti rīkojumi Ħemot vērā likumdošanas
izmaiĦas, lai izveidotu saskaĦotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu
sistēmu: par darba aizsardzības sistēmas organizēšanu, par darba aizsardzības
un ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības iestādēs, par uzticības personu
ievēlēšanu pašvaldības iestādēs, par obligāto veselības pārbaudi Naujenes
pagasta padomes struktūrvienību nodarbinātajiem, par vakcinēšanu pret ērču
encafalītu, par nodarbināto nodrošināšanu ar individuālās aizsardzības
līdzekĜiem, par apmācības organizēšanu pēc programmas „Par elektrodrošību
un pirmās palīdzības sniegšanu u.c.
Darba aizsardzības inženiere iepazinās ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo
dokumentāciju, vadītājiem, uzklausīju priekšlikumus darba aizsardzības
sistēmas darbības uzlabošanai. Visu šo periodu strādāja pie darba aizsardzības
instrukciju izstrādāšanas un papildināšanas visiem esošajiem darba veidiem un
profesijām. Nodrošināja ar darba aizsardzības instrukcijām pašvaldības iestādes
un administrācijas struktūrvienības, kā arī strādāja pie ugunsdrošības
instrukcijām un evakuācijas plāniem. Atjaunoti evakuācijas plāni – Naujenes
Novadpētniecības muzejā, Lāču pamatskolā, SPSPC, Naujenes tautas
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bibliotēkā, Bērnu un jauniešu centrā, administrācijas ēkai Skolas ielā 6.
Noslēgts līgums ar SIA medicīnas firmu „Dinas” par obligāto veselības
pārbaudi un vakcinēšanu pret ērču encafalītu. Nodrošināta 4 darbinieku
vakcinēšana pret ērču encafalītu, kuru darbs saistīts ar labiekārtošanu
Nodrošināta obligātā pirmreizējā veselības pārbaude jaunpieĦemtajiem
darbiniekiem un obligātā periodiskā veselības pārbaude pašvaldības
darbiniekiem, kuru darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku veselībai. Obligāto
profilaktisko apskati veica 31 administrācijas darbiniekam. 10 darbiniekiem
darbam ar datoru nepieciešamas brilles.
50 jaunpieĦemtajiem darbiniekiem veikta ievadinstruktāža, ugunsdrošības
instruktāža un instruktāža darba vietā. Veikta apsekošana darba aizsardzības
jomā pašvaldības iestādēs, sastādīti priekšraksti par veicamajiem pasākumiem,
kas uzlabos darba aizsardzības sistēmas darbu. Veikts darba vides riska faktoru
novērtējums darbinieku darba vietās, sastādīts darba aizsardzības pasākumu un
darba vides iekšējās uzraudzības plāns 2008.gadam pašvaldības administrācijā
un pašvaldības iestādēs. Darbinieki informēti par potenciālo darba vides risku
un par visiem ieplānotiem darba aizsardzības pasākumiem.
Nodrošināta darba aizsardzības informācijas pieejamība, instrukcijas un
darba aizsardzības dokumentācija ir pieejamama elektroniskā formā.
Veikta ugunsdzēšamo aparātu pārbaude pašvaldības administrācijā un
pašvaldības iestādēs.
14. Sadarbība
Administrācijas efektīvai darbībai Ĝoti svarīga ir izpilddirektora,
administrācijas darbinieku laba sadarbība, sapratne un korektums gan savā
starpā, gan ar lēmējvaru t.i ar Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju un
deputātiem. Naujenes pagasta padomes un administrācijas saskaĦotais darbs ir
labas sadarbības piemērs. Deputāti uzticas darbiniekiem un tāpēc darbs norit
vienā komandā.
Visas administrācijas struktūrvienības īstenojot savas funkcijas un
uzdevumus, savstarpēji sadarbojas.
Katru piektdienu notiek izpilddirektora, administrācijas darbinieku
apspriedes kopā ar Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju Vasilisu
Pudovkina, kur tiek apspriests darba plāns uz nākošo nedēĜu, jautājumi, kas
saistīti ar sagatavošanos Naujenes pagasta padomes un komiteju sēdēm, kopīgi
tiek risinātas dažādas ar pašvaldības funkciju izpildi saistītās problēmas.
Ir izveidojusies laba saikne starp pašvaldības iestāžu vadītājiem,
pašvaldības uzĦēmuma ”Naujenes pakalpojumu serviss” vadību
un
administrācijas darbiniekiem. Šādai sadarbībai ir liela nozīme efektīvākai
pašvaldības funkciju izpildei.
2007. gadā bija organizētas un sagatavotas 5 kopējās informācijas dienas
Naujenes pašvaldības iestāžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem.
Informācijas dienās sniegta informācija un konsultācijas par:
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• iepirkuma procedūras organizēšanu;
• par Naujenes pagasta attīstības programmasgrozījumu izstrādi un
iestāžu attīstības koncepciju izstrādāšanu;
• par darbu ar informācijas pārvaldības sistēmām;
• par iesniegumu, saĦemto dokumentu un Naujenes pagasta padomes
lēmumu izpildi;
• par pašvaldības iestāžu darba kārtības noteikumu izstrādāšanu;
• personāla apmācību plānu;
• par pašvaldības iestāžu reklāmu, informācijas iesniegšanu interneta
mājas lapai;
• par noteikumiem „Kādā Naujenes pagasta amatpersonas, iestāžu un
administrācijas darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu
resursiem”;
• par darba aizsardzības sistēmu pašvaldībā;
• Par darba kārtības noteikumu ievērošanu;
• Par Naujenes pagasta padomes lēmumu projektu sagatavošana
saskaĦā ar saistošajiem noteikumiem” Naujenes pagasta
pašvaldības nolikums” ;
• Par 2007. gada inventarizācijas gaitu pašvaldības iestādēs un
administrācijā;
• Par 2008. gada budžeta sastādīšanu;
• Par pašvaldības iestāžu teritoriju apsaimniekošanu, u.c.
Liela nozīme ir sadarbības nodrošināšani starp dažāda līmeĦa institūcijām.
Attīstības un plānošanas nodaĜas darbiniekiem izveidojusies laba sadarbība ar
Daugavpils rajona padomes Būvvaldi, reăionālās attīstības un plānošanas
nodaĜu, Valsts zemes dienestu, mērniecības firmām”GEO OK”, „Latvijas valsts
mērnieks” . Lietu pārvalde, attīstības un plānošanas nodaĜa un juridiskā nodaĜa
veiksmīgi sadarbojas ar Valsts zemes dienesta speciālistiem Rīgā, Regionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību pārraudzības departamentu,
personāla inspektore strādā ciešā kontaktā ar Nodarbinātības valsts aăentūru,
Valsts darba inspekciju. Finanšu nodaĜai darba procesā cieša sadarbība ir ar
VID Latgales reăionālo iestādi, Centrālo statistikas pārvaldi, Valsts kases
norēėinu centru, Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūru u.c iestādēm.
Padomdevējs pašvaldības darbā ir Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru asociācija, kur var saĦemt dažāda veida
konsultācijas.
Starpnozaru sadarbība veicina saikni starp administrācijas speciālistiem,
iestāžu vadītājiem valsts institūcijām un gala rezultātā ieguvēji ir pakalpojumu
saĦēmēji- Naujenes pagasta iedzīvotāji.
Naujenes pagasta padomes izpilddirektors un administrācijas
darbinieki izsaka pateicību par sapratni, atbalstu un padomiem, kas
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sekmēja Naujenes pagasta administrācijai uzdoto uzdevumu izpildi un
Naujenes pagasta padomes darbu kopumā 2007. gadā:
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājai un finanšu komitejas
priekšsēdētājai Vasilisai Pudovkinai,
priekšsēdētājas vietniekam un
attīstības,
tautsaimniecības,
komunālo
jautājumu
komitejas
priekšsēdētājam Jānim Butānam, izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas priekšsēdētājai Lilitai GasjaĦecai,
sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājai Inārai
Miglānei un pagasta padomes deputātiem: Inesei Locikai, Marijai
Rimicānei, Inārai Parfjonovai, Dainim Gailītim, Valērijam Mihejevam,
Jurim Bleidelim, Aleksejam Semjonovam.
Naujenes pagasta padomes administrācijas darbinieki kopā ar Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētāju V. Pudovkinu un izpilddirektoru A. Aizbaltu

Pateicos par apzinīgu, godīgu darbu un sekmīgu sadarbību nodaĜu
vadītājiem GaĜinai BoroĦenko, Inārai Miglānei, Raimondam Užulim, Rutai
Grustānei, Diānai Petrovai, Vijai Linartei, viĦu vadītajiem darbinieku
kolektīviem, personāla inspektorei Ingai Milaševičai, darba aizsardzības
inženierei Inārai Zvaigznei un nodokĜu inspektorei Marijai BoroĦenko, jo mūsu
saskaĦotas darbības rezultātā mēs esam veiksmīgi nostrādājuši 2007. gadu.
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15. Uzdevumi, kas administrācijai jāveic 2008. gadā.
1) Naujenes pagasta padomes saistošo noteikumu, lēmumu, priekšsēdētājas un
izpilddirektora rīkojumu savlaicīga izpilde un izpildes kontroles pilnveidošana.
2) Lietvedības instrukcijas
administrācijā izstādāšana.

par

dokumentu

apriti

Naujenes

pagasta

3) E- paraksta sistēmas ieviešana pagasta administrācijas darbā.
4) Veikt budžeta pētījumus par dažādām ekonomiskām problēmām – darba
algas fonda, energoresursus, transporta un telefona lietderīgu, ekonomisku
izmantošanu, Ħemot vērā esošos, iepriekšējos un sagaidāmos faktorus un
tendences.
5) Izstrādāt Naujenes pagasta attīstības programmas grozījumus 2007.2015.gadam un Naujenes pagasta mājokĜu attīstības un pašvaldības atbalsta
daudzdzīvokĜu māju renovācijas veicināšanai programmu līdz 2012.gadam.
6)
Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus finansējuma piesaistīšanai
Naujenes pagasta infrastruktūras attīstībai, iestāžu materiālās bāzes
pilnveidošanai un pasākumu finansēšanai.
7)
Naujenes pagasta padomes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību
izvērtēšana, atstājot pašvaldībai tās zemes vienības, kas nepieciešamas likumā
noteikto pašvaldības funkciju veikšanai.
8)
Pastāvīgi paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, darbiniekiem rast iespēju
profesionāli pilnveidoties pašapmācības ceĜā un iegūtās zināšanas pielietot
darbā.
9)
Pilnveidot sociālo garantiju sistēmu, Ħemot vērā faktoru par Daugavpils
novada veidošanu t.sk. izstrādāt grozījumus Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
10) Veikt stingrāku un efektīvāku Naujenes pagasta padomes pieĦemto
saistošo noteikumu uzraudzību.
11) Iereăistrēt pašvaldībai piederošos īpašumus Zemesgrāmatā saskaĦā ar
Naujenes pagasta padomes apstiprināto rīcības plānu.
12) Organizēt izskaidrojošo un informatīvo darbu dzīvokĜu īpašniekiem ar
mērėi rast īpašniekos vēlmi uzĦemties māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
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13) Iekārtot elektronisku pašvaldības noslēgto līgumu reăistrāciju un
izveidot elektronisko līgumu datu bāzi.
14) Nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un
sagalabāšanu, veikt kontroli par līguma izpildi ar SIA „Naujenes pakalpojumu
serviss” par autonomo funkciju nodošanu;
15) Veikt darba aizsardzības pasākumus
izstrādāto plānu;

Naujenes pagasta
padomes izpilddirekktors

pamatojoties uz 2008. gadam

A. Aizbalts
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