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1 ZiĦojums par Naujenes pagasta 2007.gada publisko pārskatu
Cienījamie lasītāji!
Naujenes pagasta 2007. gada publiskais pārskats sagatavots pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Par pašvaldībām”, „Likumu par budžetu un finanšu vadību”, Ministru
kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumiem Nr. 44 „Noteikumi par gada publisko pārskatu
saturu un to sagatavošanas kārtību”, Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
izstrādāto metodiku „Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošana, pieĦemšana,
publiskošana” un Naujenes pagasta padomes 2008. gada 9. janvāra noteikumiem Nr.1 „Par
Naujenes pašvaldības gada pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību”.
Naujenes pagasta 2007. gada publiskais pārskats sagatavots ar mērėi sniegt informāciju
sabiedrībai par pagasta padomes deputātu paveikto darbu, kas bija virzīts uz stratēăisko
jautājumu risināšanu iedzīvotāju interesēs, pašvaldības funkciju izpildi, vides aizsardzību,
administrācijas, pašvaldības iestāžu un uzĦēmumu darbības kvalitāti, pagasta budžeta līdzekĜu
un mantas likumīgu, racionālu izmantošanu.
Pārskata periodā Naujenes pagasta padome un tās struktūrvienības ir sekmīgi darbojušās
daudzās jomās. Atbilstoši Naujenes pagasta vides deklarācijai, liela uzmanība veltīta efektīvai
pagasta budžeta un ES līdzekĜu izmantošanai. Tas bija nozīmīgs ieguldījums vides un dabas
aizsardzības, kā arī ilgspējīgas attīstības projektu īstenošanā. Īstenojot Naujenes pagasta vides
politiku, ieviesta Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS), kā pārvaldes instruments.
EMAS sistēma orientēta uz pagasta iedzīvotājiem un tās mērėis uzlabot cilvēku dzīves
apstākĜus, saglabājot dabu un vidi, respektēt dabu, kas apgādā cilvēkus ar resursiem un visu
nepieciešamo dzīvei, gan veido pozitīvāku tēlu sabiedrībā, gan ietekmē finanšu līdzekĜu
ekonomiju, gan veicina pašvaldības darbinieku, komersantu iesaistīšanos vides aizsardzībā un
resursu racionālā izmantošanā. 2007. gadā sadarbībā ar SIA „Limnoloăijas institūts” un
Daugavpils Universitātes Ėīmijas un ăeogrāfijas katedru, izstrādāts Naujenes pagasta Vides
pārskats. Naujenieši pieĦēma aktīvu dalību Vides pārskata sabiedriskā apspriešanā, viĦu, kā
arī valsts institūciju priekšlikumi, bija apkopoti un ietverti plānošanas dokumentā, kā arī šo
dokumentu izvērtēja valsts institūcijas. Īstenojot 2005.-2007. gadā ERAF atbalstīto projektu
„Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Lociku, Kraujas Vecstropu Naujenes un
Dunsku ciemos”, uzceltas jaunas attīrīšanas iekārtas un sakārtota ūdens saimniecība. Naujenes
pagasta padome ir iekĜāvusies Dienvidlatgales reăionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.
Pagasta teritorijā organizēta sadzīves atkritumu šėirošana. 2007. gadā pabeigta no valts
investīcijām atbalstītā projekta „Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” realizācija, kas
ietekmē ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, darba vides uzlabošanu skolā un līdzekĜu
ekonomiju. Sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi īstenots projekts „Velo maršruta tīkla
attīstīšana Baltijas ezeru zemē” ar mērėi attīstīt aktīvo tūrismu, paplašināt tūrisma
pakalpojumu klāstu. Projekta rezultātā Naujenes pagasta teritorijā izveidots veloceliĦš,
uzstādītas koka konstrukcijas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā.
Naujenes pagasta 2007. gada publiskais pārskats plaši atspoguĜo pagasta darbību
sabiedrisko attiecību un saiknes ar sabiedrību veidošanā. Pārskata gadā pašvaldība strādāja pie
pagasta attīstības programmas, teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī atsevišėu nozaru:
izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas, pašvaldības ielu un ceĜu, mājokĜu attīstības
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programmām un rīcības plāniem. Šo dokumentu sabiedriskās apspriešanas laikā bija iesaistīti
pagasta iedzīvotāji, zemes īpašnieki, komersanti, zemnieki, valsts institūcijas un Daugavpils
rajona padomes speciālisti. SaĦemtie priekšlikumi bija iekĜauti nozaru attīstības plānos.
2007. gadā pašvaldības darbā informācijas tehnoloăiju jomā notikušas būtiskas pārmaiĦas,
veikta administrācijas datortīkla un telefonu tīkla pilna rekonstrukcija, rekonstruēts un
paplašināts Naujenes pamatskolas datortīkls un sakarā ar Naujenes tautas biliotēkas darbības
paplašināšanu, uzstādīti datori un ierīkots interneta pieslēgums Naujenes un Vecstropu
apkalpošanas punktos. Naujenes tautas bibliotēkā nodrošināta piekĜuve Lursoft datu bāzes
laikrakstu bibliotēkai. 2007. gadā izveidots jauns Naujenes novadpētniecības muzeja
produkts- mākslas galerija „Tēlniece Valentīna Zeile”, ko veido Lielā un Mazā galerijas zāle
un atklātais mākslas krājums „V. Zeiles darbnīca”
Veidojot iedzīvotāju nepārtrauktu attīstību rosinošu vidi Naujenes pagastā, naujenieši ir
aktivizējušies, un 2007. gadā izveidotas divas biedrības: pensionāru biedrība „NIKA” un
jauniešu biedrība „Esam kopā”. Savas darbības laikā, biedrības cieši sadarbojās ar Naujenes
pagasta Bērnu un jauniešu centru, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru un
biedrību „Daugavpils rajona partnerība”, ar kuras atbalstu īstenoja kopīgus projektus
pieredzes apmaiĦai, apmācībai, kopīgu pasākumu organizēšanai.
Naujenes pagasta 2007. gada publisko pārskatu sagatavoja izveidotā darba grupa.

Centrā ( ceturtā no kreisās) Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja un darba grupas vadītāja Vasilisa
Pudovkina, (no kreisās) datortehnikas inženieris Romāns BaĜevs, dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja Vija
Linarte, finanšu nodaĜas vadītāja GaĜina BoroĦenko, (piektais no kreisās) Naujenes pagasta padomes
izpilddirektors un darba grupas vadītājas vietnieks Aleksandrs Aizbalts, attīstības un plānošanas nodaĜas
vadītājs Raimonds Užulis, īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas vadītāja Ruta Grustāne, lietu pārvaldes
vadītāja Ināra Miglāne.

Paldies Naujenes pagasta padomes deputātiem, administrācijai, pašvaldības iestāžu un
uzĦēmuma vadītājiem un darbiniekiem, Naujenes pagasta iedzīvotājiem par 2007. gadā
ieguldīto darbu, strādājot Naujenes pagasta un tautas labā.
Naujenes pagasta 2007. gada publiskais pārskats apstiprināts Naujenes pagasta padomes
sēdē 2008. gada 25. jūnijā ar lēmumu Nr. 346.
Ar 2007. gada publisko pārskatu pilnā apjomā var iepazīties:
Naujenes pagasta padomē, Skolas ielā 15;
Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv.;
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Naujenes tautas bibliotēkā, Kraujas ciemā, Daugavas ielā 31, bibliotēkas filiālē Lociku
ciemā, tās apkalpošanas punktos Naujenes un Vecstropu ciemos;
Naujenes novadpētniecības muzejā, Naujenes ciemā, Skolas ielā 1;
Naujenes pagasta 2007. gada publiskais pārskats ir nosūtīts valsts institūcijām: Latvijas
Republikas Finanšu ministrijai, Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai.
Cienījamais pārskata lasītāj! Mēs aicinām sniegt savas atsauksmes un priekšlikumus par
Naujenes pagasta 2007. gada publisko pārskatu! Priekšlikumus var sūtīt elektroniski uz
adresi: padome@naujene.lv vai ierakstīt Naujenes tautas bibiotēkā, tās filiālē un apkalpošanas
punktos pieejamo pārskatu pēdējās tukšajās lapās.

Gaidot Jūsu atsauksmes un priekšlikumus,
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja
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Vasilisa Pudovkina

2 Naujenes pagasta vispārējs raksturojums

Naujenes pagasts atrodas Latgalē, Daugavpils rajonā Daugavas krastā. Pagasta
ăeopolitisko novietojumu raksturo Latvijas austrumu robežas tuvums. Līdz Baltkrievijas
robežai VerhĦedvinskas virzienā ir 68 km (Patarnieki), līdz Lietuvas robežai – 43 km
(Medumi).
Naujenes pagasta attīstību būtiski ietekmē otrās lielākās Latvijas pilsētas Daugavpils
tuvums, ar kuru pagasts robežojas 11,3 km garumā, kā arī pagasta sociāli ekonomisko
attīstību nosaka ăeogrāfiski izdevīgā atrašanās vieta – pagasta administratīvo teritoriju šėērso
nozīmīgas autotransporta maăistrāles: Daugavpils – Rēzekne – Sankt-Pēterburga un Rīga –
Daugavpils – Vitebska.
Naujenes pagasta teritorijā atrodas starptautiskā reăionālā lidosta „Daugavpils”.
Pagastā ir labi attīstīti sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumi.
Pagasta teritorijā ir mobilo operatoru (Tele 2, LMT un „Bite”) pārklājums, ierīkota fiksēto
telekomunikāciju operatora Lattelekom ciparu līnija. Kraujas un Melderišėu ciemā uzcelts
LMT tornis. Lociku, Vecstropu, Kraujas un Dunsku ciemos ir pastāvīgā Interneta pieslēgums.
To nodrošina „Lattelekom”, „Latnet”, „Netgroup” un „Telecentrs”. Latvijas pasta sadales
mezgli, kuros centralizēti organizēta motorizēta pasta piegāde Naujenes un Biėernieku
pagastu teritorijā.
2.1 Īpaši aizsargājamā dabas teritorija un kultūrvēsturiskais mantojums
Naujenes pagasta teritorija iekĜaujas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – aizsargājamo
ainavu apvidū „Augšdaugava” (aizĦem 4930 ha jeb 38% no pagasta kopplatības). Ainavu
apvidus „Augšdaugava” ietilpst NATURA 2000 sarakstā. Aizsargājamā ainavā atrodas
unikāls savā skaistumā dabas parks „Daugavas loki”, kurš ir bagāts ar floras un faunas
daudzveidību, strautiem un avotiem, kultūrvēsturiskajiem pieminekĜiem, un tas veicina lauku
tūrisma attīstību.
Naujenes pagasta teritorijā ietilpst daĜa no dabas parka „Daugavas loki”, kurā Daugava met
piecus gleznainus lokus (meandrus).
Naujenes pagastam ir Ĝoti daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Šeit atrodas
ievērojamākais tūrisma objekts- Dinaburgas pilsdrupas, kas ir Daugavpils priekštecis. 1275.
gadā Livonijas ordenis lika pamatus Dinaburgas pilij, Daugavpils pilsētas vēsturiskajam
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šūpulim. Šodien šeit apskatāmi pils pamati un īpaši veidots pils makets dabā. Vienā no
skaistākajām Augšdaugavas vietām izveidota Markovas izziĦas taka, netālu no tās atrodas
Slutišėu sādža, kurā apskatāma etnogrāfiski iekārtota vecticībnieku sēta. Par pagasta vēsturi
vēsta Markovas un Vecračinas pilskalns, Slutišėu viduslaiku kapsēta un apmetne, Nitišu,
Rudānu, Melderišėu un Židinas senkapi, arhitektūras pieminekĜi – Naujenes dzelzceĜa stacija,
Jezupovas spirta brūzis, Sv. Pētera un Pāvela Jezupovas un Sv. Antona Spruktu Romas katoĜu
baznīcas. Jauks skats uz Daugavu paveras no Vasarăelišėu skatu torĦa, ko iecienījuši daudzie
Naujenes pagasta viesi.

Spruktu baznīca
Juzefovas baznīca

Dinaburgas pils makets

Skats uz Daugavu no Vasargelišėu skatu torĦa
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2.2 Naujenes pagasta zemes raksturojums
Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizĦem 129 km2 – 12939.3 ha. Naujenes
pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) kopplatība ir 8794,9 ha jeb 69 %, t. sk.
meži – 19 %, satiksmes infrastruktūras objekti – 6 % un ūdenssaimniecības zemes –3 %.
Pārējās zemes lietošanas mērėu grupas aizĦem salīdzinoši nelielas platības. Lielākie meža
masīvi koncentrējas gar pagasta teritorijas rietumu, austrumu un dienvidu robežām, blakus
Daugavai un Stropu ezeram. Lai aizsargātu vērtīgos attīstības resursus – nacionālo bagātību,
saskaĦā ar LR Ministru kabineta noteikumiem valstī ir noteiktas nacionālās nozīmes
lauksaimniecības teritorijas. Šīs teritorijas ir ražīgas un piemērotas lauksaimniecības
ražošanai. Naujenes pagastā šādas teritorijas koncentrējas BuĜu, Kriškānu, Zastenku,
Gribustu, Pritikina, Mazo KrīviĦu, Jurīšu, Grustānu, Butišėu ciemā.
Lielāko pagasta teritorijas daĜu aizĦem fizisko personu īpašumi un lietojumi.
Lauksaimniecībā izmantojamo zemi apsaimnieko 1681 zemes lietotājs un īpašnieks.
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimnieciskā zeme
Ūdens objektu zeme
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
DaudzdzīvokĜu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
Ražošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
44,5; 0%
8,4; 0%

95,5; 1%

90,7; 1%

60,2; 0% 721,2; 6%
17,9; 0%

143,9; 1%

387,1; 3%

2460,5; 19%

8794,9; 69%

1.diagr. Naujenes pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums pa lietošanas
veidiem

2.3 Naujenes pagasta iedzīvotāju demogrāfiskie rādītāji
SaskaĦā ar Iedzīvotāju reăistrā esošajiem datiem uz 2007.gada 31.decembri Naujenes
pagastā bija deklarēti 5929 iedzīvotāji. Pagasta iedzīvotāju mehāniskās un dabiskās kustības
rezultātā 2007.gadā iedzīvotāju skaits, salīdzinājumā ar 2006.gadu, samazinājās par 0.35%.
Jāatzīmē, ka iedzīvotāju mehāniskā kustība 2007.gadā bija diezgan intensīva, tās rezultātā
mehāniskais pieaugums ir +33 iedzīvotāji. Taču dabiskais pieaugums Naujenes pagastā
turpina samazināties, joprojām iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību, un dabiskais
pieaugums 2007.gadā sastādīja – 26 iedzīvotāji (skat. 1.diagr.):
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2.diagr. Iedzīvotāju mehāniskais un dabiskais pieaugums

Naujenes pagasta teritorijā deklarēto iedzīvotāju etniskais sastāvs ir daudzveidīgs, to veido
krievu tautības iedzīvotāji (48%), latvieši (31%), poĜi (10%), baltkrievi (6%), ukraiĦi (2%) un
citas tautības (2%)(skat. 2.diagr.).
Pagasta iedzīvotāju lielākais īpatsvars ir darbspējas vecuma (no 15 līdz 61 gadam)
iedzīvotāji, otrajā vietā ir pensionāri, trešajā – skolas vecuma bērni un ceturtajā – pirmsskolas
vecuma bērni.
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. Visu
Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēto jaundzimušo bērnu vidū 19 bērni nākuši pasaulē saviem
vecākiem kā pirmie bērni, 12 - kā otrie, 2 – kā trešie, 1 – kā ceturtais, un 2 – kā piektie un 2
kā sestie.

48%

Latvieši
Krievi
PoĜi
Baltkrievi
31%

UkraiĦi
Lietuvieši
2%

6%

10%

Citu tautību

2%
1%

3.diagr. Naujenes pagasta teritorijā deklarēto iedzīvotāju etniskais satāvs
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1152

358
519
pirmsskolas vecuma bērni (0-6
gadi)
7 - 15 gadus veci skolnieki
darbspējas vecuma iedzīvotāji
(15-61 gads)
pensionāri (no 62 gadiem)

3900

4.diagr. Naujenes pagasta iedzīvotāju vecuma struktūra

2007.gadā reăistrēta 71 iedzīvotāja (36 vīriešu un 35 sieviešu) miršanas, kas ir par 2
miršanām mazāk nekā 2006.gadā. Izplatītākie nāves cēloĦi gan sievietēm, gan vīriešiem ir
asinsrites sistēmas traucējumi, otrajā vietā sievietēm ir vecums, bet vīriešiem – Ĝaundabīgie
audzēji. Vīriešiem vidējais mūža ilgums 2007.gadā bija 59.7gadi, sievietēm – 68.9 gadi, kas
liecina par to, ka dzīves ilgums turpina samazināties (2006.gadā sievietēm vidējais mūža
ilgums bija 70.5 gadi, vīriešiem – 61.6 gadi).
90
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5.diagr. Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēto civilstāvokĜa aktu dinamika

2007.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrētas 48 laulības, kas ir par 4
laulībām mazāk nekā 2006.gadā. Laulībā stājās 27 Naujenes pagasta iedzīvotāji, 65 citu
pašvaldību iedzīvotāji un 4 ārzemnieki. Pirmajā laulībā stājās 24 sievietes un 32 vīrieši,
atkārtotas laulības bija 24 sievietēm un 16 vīriešiem.
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3 Nodarbinātība
Pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aăentūras Daugavpils filiāles datiem, 2007. gada
beigās bezdarba līmenis Naujenes pagastā sastādīja 2,6%, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir
samazinājies par 2.1 procentpunktu. Bezdarba līmenis pagastā ir viszemākais starp
Daugavpils rajona pašvaldībām un, salīdzinot ar Daugavpils rajona vidējiem rādītājiem, ir par
0,8 % zemāks, savukārt salīdzinot ar attiecīgajiem Latgales reăiona rādītājiem, tas ir par 6,8
procentpunktiem mazāks.
Bezdarbnieku skaits pašvaldības teritorijā 2007.gada beigās bija 108 cilvēki, un tas ir
kĜuvis par 56% jeb 83 cilvēkiem
Bezdarba līmenis Naujenes pagastā 2005.mazāk nekā iepriekšējā gadā.
2007. gadā (%)
2007. gadā pagasta teritorijā
dzīvojošie
108 bezdarbnieki bija
8
iedalīti šādās problēmgrupās: 70
7
6
7
sievietes,
18
ilgstošie
5
bezdarbnieki, 7 pirmspensijas
4
vecuma sievietes, 6 pirmspensijas
3
4,7
vecuma vīrieši, 7 personas pēc
2
2,6
1
bērna kopšanas atvaĜinājuma, 4
0
invalīdi, 6 jaunieši vecumā no 182005.g.
2006.g.
2007.g.
24 gadiem.
6.diagr.

Apskatot
bezdarba
rādītājus 3 gadu laikā, var
secināt, ka bezdarba līmenim
ir tendence samazināties
vidēji par 2% gadā, bet
bezdarbnieku skaitam par
62%, kas norāda, ka
stabilizējas Naujenes pagasta
sociāli ekonomiskā vide un
līdz ar to veidojas pozitīva
nodarbinātības situācija.

Bezdarbnieku skaits Naujenes pagastā 2005.2007. gadā
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7.diagr.

4 Komercdarbība
Naujenes pagasta teritorijā darbojas 38 komercuzĦēmumi, no tiem 36 sabiedrības ar
ierobežotu atbildību, 2 akciju sabiedrības 31 zemnieku saimniecība. Vairākums šo uzĦēmumu
ietilpst vidējo- mazo uzĦēmumu kategorijā, kuros strādā mazāk par 250 darbiniekiem un kuru
gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro. Pagasta teritorijā darbojas viens liels
uzĦēmums- SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, kura gada apgrozījums pārsniedz 35 milj.latu.
Vidējo uzĦēmumu kategorijā darbojas A/S „Daugavpils dzirnavnieks”, kura gada apgrozījums
pārsniedz 7 milj.latu un nodarbina līdz 250 darbiniekiem. Pašvaldības teritorijā ir 2 mazie
uzĦēmumi: SIA „Lia D”un SIA „Dilar Trans”. To gada apgrozījums ir no 1,4 milj.latu un
tajos strādā mazāk nekā 50 darbiniekiem. 35 uzĦēmumi ietilpst mikrouzĦēmumu grupā, kuru
gada apgrozījums ir līdz 1,4 milj.latu.
2007. gada laikā darbību pārtraukuši divi uzĦēmumi: A/S „NIDL” un SIA „Alte2000”.
2007. gada laikā Naujenes pagasta teritorijā esošie uzĦēmumi ir ieguldījuši investīcijas
ražošanas procesa modernizācijā 1 milj. latu apmērā. SIA „Lia D” īstenoja saimnieciskās
darbības attīstības projektu „Metālapstrādes nodaĜas darbības organizācija un modernizācija”.
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8.diagr.

Naujenes pagasta teritorijā darbojošies uzĦēmumi nodrošina darba vietas aptuveni 894
strādājošajiem, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir par 42 darba vietām mazāk. Darbinieku
skaits ir samazinājies būvniecības uzĦēmumos par 36 darbiniekiem, tirdzniecības uzĦēmumos
par 6 darbiniekiem. Vislielākais skaits 39% jeb 353 darbinieki strādā piecos būvniecības
uzĦēmumos. Tirdzniecības nozarē strādā 224 darbinieki, kas sastāda 25% no Naujenes
pagasta uzĦēmumos strādājošajiem. 17% no pagasta uzĦēmumos nodarbinātajiem jeb 151
cilvēki strādā lauksaimniecības produktu pārstrādes uzĦēmumos, kuri nodarbojas gan ar
graudu pārstrādi, galešu ražošanu, lopbarības ražošanu. Kokapstrādes, galdniecības un mēbeĜu
ražošanas nozarē strādā 3 uzĦēmumi, tajos ir nodarbināti 46 cilvēki. Transporta pakalpojumus
sniedz 6 Naujenes pagasta teritorijā esošie uzĦēmumi, kuros ir radītas darba vietas 52
strādājošajiem. Komunālos pakalpojumus Naujenes pagastā nodrošina SIA Naujenes
pakalpojumu serviss, kurā strādā 64 darbinieki.
Vidējā darba alga Naujenes pagasta teritorijā esošajos uzĦēmumos 1 darbiniekam 2007.
gadā sastādīja Ls 230, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielinājusies par Ls 50.
Naujenes pagasta esošajos uzĦēmumos ir 11 brīvas darba vietas mēbeĜu galdnieku,
pārdevējiem, degvielas uzpildes stacijas operatoriem, kā arī nekvalificēta darba strādniekiem.
Perspektīvē SIA „Lia D” plāno ieviest 3 jaunas darba vietas kvalificētiem metālapstrādes
darbiniekiem.
Nodarbināto īpatsvars Naujenes pagasta
uzĦēmumos

Tirdzniecība
25%

Komunālie
pakalpojumi
7%

Transporta
pakalpojumi
6%

Lauku tūrisms
1%

Kokapstrāde
un mēbeĜu
izgatavošana
5%
Graudaugu
produkcijas
pārstrāde
17%

Būvniecības
uzĦēmumi
39%
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Naujenes pagastā esošie uzĦēmumi plāno savu turpmāko attīstību un nākotnē gatavojas
ieviest ražošanas modernizāciju. SIA „Daugavpils lidosta” plāno lidostas būvniecību, SIA
„Meliors Krauja”- veikt kūdras ražotnes projektēšanas darbus, SIA „Lia D”- ieviest jaunas
metālapstrādes iekārtas, SIA „Dekorts M” – jaunas mēbeĜu ražošanas iekārtas, SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”- ieviest šėeldas ražošanu.
Vislielākais nekustamā īpašuma nodokĜu maksātājs 2007. gadā bija A/S „Daugavpils
dzirnavnieks”, no kura Naujenes pagasta budžetā bija iekasēti 34% (Ls 21261) no kopējās
nekustamā īpašuma nodokĜa summas, SIA „DSCO” -5% (Ls2833), SIA „Meliors Krauja” (Ls
2145) 3% un SIA „Dilar Trans”( Ls1916) 3%. Šo četru uzĦēmumu nodokĜa maksājumu daĜa
sastāda 45% no 2007. gada kopējiem nekustamā īpašuma nodokĜu maksājumiem.
5 Naujenes pagasta padomes 2006. – 2007. gadā izpildītais un 2008. gadam
pieĦemtais budžets, tai skaitā, saistību un garantiju apjomi
Pamatbudžets.
2007. gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta ieĦēmumi
pieauguši par 64 % un sasniedza Ls 2 296 577. Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta
ieĦēmumus 2006-2008. gados raksturo tabula Nr.1.
Nosaukums
N.p.k.

1
1.1
1.2

2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
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IEĥĒMUMI
NodokĜu ieĦēmumi
kopā t. sk.
IeĦēmumi no
iedzīvotāju
ienākuma nodokĜa
Nekustamā
īpašuma nodoklis
NenodokĜu,
ieĦēmumi no
budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un
citi pašu ieĦēmumi
kopā t.sk.
IeĦēmumi no
dividendēm
(ieĦēmumi no
pašvaldības
kapitāla
izmantošanu)
Valsts un
pašvaldības
nodevas
Naudas sodi un
sankcijas
Pārējie nenodokĜu
ieĦēmumi
IeĦēmumi no
valsts
(pašvaldības)
īpašuma
pārdošanas
IeĦēmumi no
budžeta iestāžu

1. tabula
Salīdzinājumā
ar 2007. gadu
%

2006.gada
budžeta
izpilde Ls

2007.gada
budžeta
izpilde Ls

Salīdzinājumā
ar 2006. gadu
%

862 845

1 198 310

139

1 350 813

112.7

799 677

1 135 304

142

1 297 243

114.3

63 168

63 006

99.6

53 570

85.1

98 709

289 081

2.9 reiz.

165 385

56.9

0

2008.gadam
apstiprinātais
budžets Ls

108

4 713

7 707

163.5

6 644

86.2

580

1 150

198.3

760

66.1

49 085

37 601

75.5

26 922

72.7

20 250

169 121

8.reiz.

77 000

45.5

20 308

32 329

169

48 291

140.7

2.7

3

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6.

4

4.1

4.2

sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
IeĦēmumi par
nomu un īri
Transferti
Valsts budžeta
transferti kopā,
t.sk.
No Kultūras
ministrijas budžeta
programmas
pārskaitītā dotācija
pašvaldības
pamatbudžetam
(mūzikas skolai)
Pārējas dotācijas
Mērėdotācijas
dažādām
pašvaldību
funkcijām
IeĦēmumi no
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas
fonda
Pārējie transferti
pašvaldībām
(NVA)
IeĦēmumi
pašvaldību
pamatbudžetā no
valsts budžeta
iestādēm
kapitālajiem
izdevumiem
Pašvaldību budžeta
transferti kopā,
t.sk.
IeĦēmumi
izglītības funkciju
nodrošināšanai
IeĦēmumi
pašvaldības
budžetā no rajona
padomes no valsts
budžeta dotāciju
un mērėdotāciju
sadales
KOPĀ
IEĥĒMUMI

3 773

41 173

11. reiz.

5 660

13.7

443 789
219 789

809 804
498 285

182.5
2.3 reiz.

649 263
289 744

80.2
58.1

67 459

88 646

131.4

100 454

113.3

203 507
11 050

105 657

133 833

126.7

180 650

135

17 558

8249

47

8640

105

29 115

53 000

182

224 000

311 519

139

359 519

115.4

7 015

10 335

146.6

10 356

100.7

216 985

301 184

138.8

349 163

115.9

1 405 343

2 297 195

164

2 165 461

94
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10.diagr. 2007. gada pamatbudžeta ieĦēmumu struktūra

Tāpat kā iepriekšējos
gados,
lielāko ieĦēmumu
Valsts un
daĜu veido nodokĜu
pašvaldību
NodokĜu
ieĦēmumi
(52%),
budžetos
ieĦēmumi
galvenokārt iedzīvotāju
transferti
52%
35%
ienākuma nodoklis. Šim
rādītājam ir vislielākā
NenodokĜu
ietekme
uz
kopējo
un citi pašu
Naujenes
pagasta
ieĦēmumi
padomes pamatbudžeta
13%
pieaugumu. Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ir
saĦemts par Ls 141 154 vairāk nekā bija plānots gada sākumā (Ls 994 150) un sastāda 49.4%
no pamatbudžeta kopējiem ieĦēmumiem. 2007. gadā palielināta iedzīvotāju ienākuma
nodokĜa pašvaldību daĜa no pašreizējiem 75% līdz 79%, un, salīdzinot ar 2006. gadu,
pieaugums ir Ls 335 627 jeb 42%. 2008. gadā palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokĜa
pašvaldību daĜa līdz 80% un pieaugums prognozēts Ls 161 939 (14.3%).
Nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumu īpatsvars 2007. gada Naujenes pagasta padomes
pamatbudžetā ir 3% un iekasēts 2006.gada līmenī. 2008. gadā nekustamā īpašuma nodokli
prognozēts iekasēt mazāk par 14.9%, jo saskaĦā ar likumdošanu, samazinājās nodokĜa
procenta likme no kadastrālās vērtības līdz 1% (bija 1.5%).
NenodokĜu, ieĦēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieĦēmumu īpatsvars 2007.gada Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā ir 13%, kas ir 2.9
reizes vairāk nekā 2006.gadā, un tā apjoma pieaugumu ietekmē pašvaldības nekustāmā
īpašuma (zemes gabalu) pārdošana, no kuras 2007. gadā pamatbudžetā saĦemts Ls 169 121
jeb 8 reizes vairāk nekā 2006. gadā. Piesaistīti papildus līdzekĜi no 9 atbalstītajiem projektiem
par kopējo summu Ls 7 307, t.sk., Latgales un Daugavpils rajona kultūras programma
atbalstīja 4 projektus, Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja 3 projektus, Muzeju valsts
pārvaldes programma „Nacionālas nozīmes projekti akreditētajos muzejos” atbalstīja 1
projektu, biedrība „Daugavas Savienība” 1 projektu Naujenes mūzikas skolai, Naujenes
kultūras centram, Naujenes novadpētniecības muzejam mūzikas un kultūras pasākumu
organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, izstāžu organizēšanai. 2008. gadā
ieĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nenodokĜu un citi pašu
ieĦēmumi salīdzinot ar 2007. gadu, prognozēti 56.9%, t.sk., no pašvaldības nekustāmā
īpašuma (ēkas un dzīvokĜu) pārdošanas Ls 77 000.
Nozīmīgs īpatsvars 35 % 2007. gada Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā ieĦēmumos
ir Valsts un pašvaldību budžetos transfertiem (mērėdotācija izglītībai, pašvaldību kapitālajiem
izdevumiem, dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, pārējas dotācijas).
Salīdzinājumā ar 2006. gadu tie ir palielinājušies par 82.5%, ko būtiski ietekmēja valsts
budžeta dotācija Daugavpils novada izveidošanas projektu izstrādāšanai Ls 10 000 apmērā un
Naujenes pagasta infrastruktūras attīstībai Ls 200 000 apmērā. Dotācija no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda saĦemta 2007. gadā par Ls 28 176 vairāk nekā 2006. gadā. Tās apjoms
atkarīgs no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa un nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumu
prognozes aprēėiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai noteikti dotācijas apjomi no fonda
uz pagasta vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar vidējo rādītāju valstī. 2008. gadā Naujenes
pagasta padomes pamatbudžetā transferti plānoti par 19.8% mazāk.
Līdz ar to var secināt, ka Naujenes pagasta padomes 2007. gada pamatbudžeta ieĦēmumi
nodrošināja izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un pašvaldības funkciju pildīšanu. Izaugsme
ekonomiskā un sociālajā jomā ir palielinājusi budžeta ieĦēmumu bāzi, tomēr nepieciešamība
kompensēt inflācijas radīto izmaksu sadārdzinājumu palielina arī pašvaldības budžeta
izdevumus un ierobežo pašvaldības iespējas attīstības projektu finansēšanas jomā.
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2007. gadā Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta izdevumi veikti saskaĦā ar
apstiprināto naudas plūsmas plānu, ievērojot energoresursu un telefonu sarunu limitēšanas
mehānismu, un sastādīja Ls 2 222 324, un tā sadalījums ir sekojošs: 48 % izlietoti pagasta
padomes, administrācijas un iestāžu uzturēšanai, kas iekĜauj atlīdzību un kvalifikācijas
paaugstināšanu darbiniekiem, apmaksu par komunālajiem pakalpojumiem, saimniecības
izdevumiem, mācību līdzekĜu, grāmatu, degvielas iegādi, telefona sarunu apmaksu,
autotransporta nomu un uzturēšanu, 22% izlietoti infrastruktūras attīstībai (ēku un telpu
renovācijas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un attīstībai), 30% sastādīja izdevumi,
kuriem piešėirtas dotācijas un mērėdotācijas no valsts budžeta. Salīdzinājumā ar 2006. gadu
izdevumi pieauga par 72%, to ietekmē darba algas palielinājums un ēku, būvju un telpu
remonti pašvaldības iestādes un administrācijā. 2008. gadā izdevumi kopumā plānoti
2007.gada līmenī, un tā sadalījums ir sekojošs: pagasta padomes, administrācijas un iestāžu
uzturēšanai 56,8% - Ls 1 259 817, par 29.1% vairāk nekā 2007.gadā, infrastruktūras attīstībai
(ēku un telpu renovācijas un materiāli tehniskas bāzes pilnveidošanai un attīstībai) 21.3 % Ls 472 270 (par 16 % mazāk nekā 2007. gadā ), izdevumi, kuriem piešėirtas mērėdotācijas no
valsts budžeta 20.7 % - 460 923 (par 30.9% mazāk nekā 2007.g.) rezerves fonds 1.2 % - Ls 26
255.
Naujenes pagasta padomes 2006.-2008. gadā pamatbudžeta izdevumus raksturo tabula
nr.2.
N.p.k.

1.

2.

3.

4.

Nosaukums

Vispārējie
valdības dienesti,
t.sk., pagasta
padomes
deputāti,
administrācija,
reprezentācijas
izdevumi un
parāda atmaksa
VU “Materiālās
rezerves”, VK
aizdevuma
procentu
nomaksa, līdzekĜi
neparedzētiem
gadījumiem
Sabiedriskā
kārtība, drošība
un tiesību
aizsardzība, t.sk.,
bāriĦtiesa
Ekonomiskā
darbība, t.sk.,
algotie
sabiedriskie darbi
Vides
aizsardzība, t.sk.,
atkritumu
apsaimniekošana,
Inovatīva pieeja
EMAS II
ieviešanā jauno
ES dalībvalstu
pašvaldībās,

2006.gada
budžeta
izpilde
Ls
306 334

2007.gada
budžeta
izpilde
Ls
554 400

Salīdzinājumā
ar 2006. gadu
%
181

2008.gadam
apstiprinātais
budžets
Ls
457 068

2. tabula
Salīdzinājumā
ar 2007. gadu %

82.4

5 664

10 743

189.7

13 485

125.5

15 841

13 352

84.3

14 236

106.6

5 476

7 996

146

2 803

35
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5.

6.
7.

7.

8.

16

Pārēja vides
aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju un
mājokĜu
apsaimniekošana,
t.sk., teritoriālās
plānošanas darbi,
ielu
apgaismošana,
pagasta ciemu un
kultūrvēsturisko
objektu
labiekārtošana.
Veselība
Sports, kultūra
un reliăija, t.sk.,
Naujenes sporta
klubs un sporta
laukumu
uzturēšana,
Naujenes tautas
bibliotēka,
Naujenes
novadpētniecības
muzejs, Naujenes
kultūras centrs,
Informatīvā
biĜetena
redakcija,
kultūras
piemineklis
Juzefovas katoĜu
baznīca
Izglītība, t.sk.,
Naujenes
pirmskolas
izglītības iestāde
„Rūėītis”,
Naujenes
pamatskola, Lāču
pamatskola,
Naujenes
mūzikas skola,
Naujenes bērnu
un jauniešu
centrs, norēėini
par citu
pašvaldību
izglītības iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem
Sociālā
aizsardzība, t.sk.,
Sociālo
pakalpojumu un
sociālās
palīdzības centrs,
pabalsti
trūcīgiem
iedzīvotājiem,
aociālās aprūpes
citas

41 066

111 052

270

153 392

138.1

2910
124 932

901
260 495

31
208.5

0
340 107

0
130.6

705 288

1 157 029

164

1 101 713

95.2

106 371

123

136 461

128.3

86 532

9.
10.

11.
12.

13.

izmitināšanas
vietas (sociālie
dzīvokĜi),
norēėini par citu
pašvaldību
sociālās
palīdzības iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem
Izdevumi kopā
IeĦēmumu
pārsniegums vai
deficīts
Finansēšana kopā
VK aizdevuma
pamatsummas
atmaksa
Budžeta līdzekĜu
atlikuma
izmaiĦas

1 294 043
111 300

2 222 339
74 856

172

2 219 265
-53 804

-111 300
-50 368

-74 856
-65 368

53 804
-69 284

-60 932

-9 488

123 088

99.9

Pēc funkcionālajām kategorijām 2007. gadā no Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta
izdevumiem izlietots izglītībai - 52 % (2006. gadā – 55 %), pagasta padomes un
administrācijas uzturēšanai -25 % (2006.gadā – 24%), sportam un kultūrai – 12 % (2006. gadā
– 10 %), sociālai aizsardzībai – 6.7 % (2006. gadā – 8 %), vides aizsardzībai, pašvaldības
teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai – 5 % (2006. gadā – 4 %), bāriĦtiesas uzturēšanai un
algotiem sabiedriskiem darbiem – 1 % (2006. gadā – 2 %).
2007. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām
kategorijām

Sociālā aizsardzība
5%

Vides aizsardzība,
pašvaldības teritoriju un
majokĜu
apsaimniekošana
5%

Algotie sabiedriskie
darbi, bāriĦtiesa
1%

Sports un kultūra
12%

Pagasta padome un
administrācija
25%

Izglītība
52%

11. diagr.

Pēc ekonomiskajām kategorijām vislielāko īpatsvaru, proti, 43 % 2007. gada Naujenes
pagasta padomes pamatbudžetā sastāda atlīdzība. Darba algai un VSAOI izlietots par Ls 243
031 (33,4 %) vairāk nekā 2006.gadā, t.sk., par Ls 104 810 pieauga atlīdzība pedagogiem un
par Ls 138 221 pieauga atlīdzība pašvaldības iestāžu un administrācijas darbiniekiem. Izlietoti
Ls 532 565 ēku, būvju un telpu remontiem pašvaldības iestādēs un administrācijā, un tā
sadalījums ir sekojošs: 54.5% ir izglītības ēku, telpu remontdarbi, 25,1% - administrācijas
ēku un telpu remontdarbu īpatsvars, 18,1% – sporta un kultūras iestāžu ēku un telpu
renovācijas īpatsvars. Iegādāti pamatlīdzekĜi par Ls 168 329, no kuriem 50.4% iegādāti
izglītības iestādēm, 26,4% - administrācijai, 9,3% - sporta un kultūras iestādēm. Maksājumi
par siltumenerăiju, energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju, telekomunikācijas pakalpojumiem
tiek veikti pielietojot limitēšanas mehānismu. ĥemot vērā cenu paaugstināšanu, 2007.gada
laikā šo izdevumu apmaksai izlietots par 43.5 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu: t.sk.,
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siltumenerăijas apmaksai par 44.9 %, elektroenerăijas apmaksai par 11 % vairāk. 2007. gadā
par 34,8 % palielinājās interneta pakalpojumu apmaksa, jo ieviesti uzlaboti interneta
pakalpojumi Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē, Lāču pamatskolā, Naujenes bērnu un
jauniešu centrā, Naujenes sporta klubā, Naujenes mūzikas skolā. Energoresursu, ūdens un
telefona izmantošanas limiti ir ievēroti un plānoto līdzekĜu ekonomija 2007. gadā sastāda Ls 2
353.
2007. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām

Procentu izdevumi
1%

Pamatkapitāla
veidošana
8%

Sociālie pabalsti
1%

Transferti citām
pašvaldībām (par
izglītības un sociālo
pakalpojumiem)
5%

Krājumi, materiāli,
degviela,biroja preces
un inventārs)
8%
Pakalpjumu apmaksa (
renovācijas,
apsardzes,
komunālas, telefona
un c.)
34%

Atlīdzība
43%

12.diagr.

Speciālais budžets
Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi atspoguĜoti tabulā Nr.3

N.p.k.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
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Nosaukums
IeĦēmumi
kopā
Privatizācijas
fonda līdzekĜi
Dabas resursu
nodokĜa
ieĦēmumi
AutoceĜu fonda
līdzekĜi
Ziedojumi un
dāvinājumi
Izdevumi kopā
Privatizācijas
fonda līdzekĜi
Dabas resursu
nodokĜa
ieĦēmumi
AutoceĜu fonda
līdzekĜi
Ziedojumi un
dāvinājumi
IeĦēmumu
pārsniegums
vai deficīts
Finansēšana
kopā

Salīdzinājumā
ar 2006. gadu
%

2008.gadam
apstiprinātais
Budžets Ls

3. tabula
Salīdzinājumā
ar 2007. gadu
%

2006.gada
budžeta
izpilde Ls

2007.gada
budžeta
izpildeLs

85 773

111 388

129.9

86 522

77.7

17 125

5 582

32.6

2 425

43.4

2 397

2 483

103.6

2 362

95.1

63 454

103 323

162.8

81 735

79.1

2 797

1 300

46.5

0

86 290

102 411

118.7

97 314

95

17 251

877

5

7 427

8.reizes

2 373

2 135

90

2 734

128

63 491

98 068

154.5

87 053

88.8

3 175

1 331

41.9

100

7.5

111 300

74 856

-10792

-111 300

-74 856

10792

Naudas
līdzekĜu
atlikuma
izmaiĦas

-111 300

10792

2007. gadā Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta ieĦēmumi saĦemti Ls 111 388, un
salīdzinājumā ar 2006. gadu tie ir palielinājušies par 29.9 %. Šo palielinājumu galvenokārt
ietekmēja autoceĜu fonda līdzekĜi (mērėdotācija no Valsts AutoceĜu fonda), kuri saĦemti Ls
103 323 apmērā, kas ir par 62.8 % vairāk nekā 2006. gadā. 2007. gadā privatizācijas fondā
saĦemti ieĦēmumi Ls 5 582, kas veidojas no dzīvokĜu privatizācijas uz nomaksu. Salīdzinot ar
2006. gadu, ieĦēmumi samazinājās 3 reizes, jo 2006. gadā bija saĦemti ieĦēmumi no
pašvaldības īpašuma un neizīrēto dzīvokĜu privatizācijas. Dabas resursu nodoklis saĦemts
pagājušā gada līmenī. Ziedojumi un dāvinājumi saĦemti Ls 1 331, galvenokārt tautas mākslas
festivāla „Augšdaugava” finansēšanai. 2008. gadā speciālā budžeta ieĦēmumi plānoti par 22.3
% mazāk nekā 2007. gadā, un samazinājumu galvenokārt ietekmēja autoceĜu fonda līdzekĜi,
kuri piešėirti par 20.9% mazāk nekā 2007. gadā.
2007. gadā Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta izdevumi bija Ls 102 411:
- privatizācijas fonda līdzekĜi Ls 877 apmērā izlietoti pašvaldības īpašuma reăistrācijai
Zemesgrāmatā un metāla durvju uzstādīšanai dzīvojamā fondā;
- mērėdotācija pašvaldības ceĜu un ielu uzturēšanai izlietota ceĜu un ielu attīrīšanai no
sniega, ceĜa segumu profilēšanai, ceĜmalu appĜaušanai un krūmu izciršanai par kopējo summu
Ls 16 265, apmaksāti 2006. gada parādi par topogrāfiskā plāna izgatavošanu Ls 1 864 apmērā
un ceĜu remontdarbiem Ls 4 000, apmaksāta Kraujas ciema ielu tehniskā projekta izstrāde Ls
11 123, veikts ceĜa „Vecpils – Dinaburga” remonts par summu Ls 11 079, Kreipāni – Raščino
(0,69 km) Ls 14 780, Lociki – Kašatniki - Stropica (3,15 km) Ls 18 260, Kurtiši – Putāni
(0,69 km) Ls 9654, ielu un ceĜu bedrīšu remonts un ceĜu nobēršana ar asfaltbetona šėembām
Ls 11 141;
- turpinājās Dienvidlatgales reăionālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta
realizācijas pasākumu līdzfinansēšana, kam 2007. gadā izlietoti Ls 2 135 no dabas resursu
nodokĜa saĦemtiem ieĦēmumiem.
Izanalizējot Naujenes pagasta 2007. gada budžetu, var secināt, ka pašvaldība turpina
īstenot ilgtermiĦa finanšu politiku, nodrošinot nepieciešamos finanšu resursus teritorijas
ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai, veicinot sekmīgu pašvaldības
pamatfunkciju izpildi.
5.1 Naujenes pagasta pašvaldības saistības un garantijas
Naujenes pagasta pašvaldības debitoru saistības 2007. gada beigās sastādīja Ls 28 194, un
to veido prasības par nekustamā īpašuma nodokli Ls 1 987, prasības par pamatbudžeta
norēėiniem (izglītības pakalpojumi, nomas maksa, maksa par elektrību, norēėini ar vecākiem
par bērnu ēdināšanu un mūzikas skolu) Ls 5 760, pārējie parādi (t.sk., norēėini ar Valsts kasi
par iedzīvotāju ienākuma nodokli) Ls 17 821, norēėini par iztrūkumiem Ls 2 626. Salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, debitoru saistības samazinājās par Ls 11 384.
Naujenes pagasta pašvaldības kreditoru saistības 2007. gada beigās sastādīja Ls 698 856,
ko veido stabilizācijas aizĦēmumi no Valsts kases - Ls 441 815 (4. tabula), aizĦēmumu
procenti par 2007. gadā IV ceturksni - Ls 4 418, pārējie ilgtermiĦa maksājumi - Ls 54 548
apmērā (VU “Materiālās rezerves” parāds par mazutu, autobusa un automašīnu noma) un
kārtējie maksājumi (darba alga ar nodokĜiem, norēėini ar piegādātājiem decembrī) - Ls 202
493. Salīdzinot ar 2006. gadu, aizĦēmumu saistības samazinājās par Ls 65 368, saskaĦā ar
līgumos noteikto termiĦu pamatsummas atgriešanai Valsts kasei, bet kopumā kreditoru
saistības palielinājās. Palielinājums izskaidrojums ar darba algas paaugstināšanos, kā arī
iekĜaušanu bilancē pārskata gada beigās avansa maksājumu par smilts – grants un smilts
ieguvi atradnē „Butišėi”, kas samaksāti pārskata periodā, bet attiecas uz saimniecisko darbību
nākamajā pārskata periodā.
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Naujenes pagasta pašvaldības aizĦēmumu saistības
Aizdevējs

Valsts
kase

AizĦēmuma
summa no
2001.g. līdz
2004.g. Ls
672 030

Atmaksas
termiĦš

Līdz
2016.g.

AizĦēmuma atmaksātā daĜa
Kopā no
2006.g.
2007.g.
2003.g. līdz
Ls
Ls
2007.g. Ls
230 215
50 368
65 368

4.tabula
AizĦēmuma
neatmaksātā daĜa
2007.g. beigām Ls
441 815

2000. gadā bija sniegts galvojums SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” kredīta
saĦemšanai Vides Investīciju fondā dzeramā ūdens un notekūdeĦu sistēmas rekonstrukcijai
Lociku ciemā par summu Ls 34 796. Uz 2007.gada beigām pašvaldības sniegtā galvojuma
atlikuma nav.
Naujenes pagasta aatmaksāto saistību un garantiju spriedze uz pašvaldības budžetu
Nosaukums
Naujenes pagasta pamatbudžeta nodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi
Naujenes pagasta 2006.g. atmaksāto saistību ar % un garantiju
apjoms kopā
t.sk., Valsts kases aizdevuma pamatsummas atgriešana
Valsts kases aizdevuma procenti
Galvojumi
Spriedzi uz pašvaldības budžetu (%)

2006.g.
961 554
81 240
50 368
25 520
5 352
8.4

5.tabula
2007.g.
1487 391
88 493
65368
19103
4 022
5.9

Analizējot 5.tabulas datus, var secināt, ka aizdevumu un galvojumu summas nedara
būtisku spriedzi uz pašvaldības budžetu un Ĝauj pildīt visas funkcijas pilnā apjomā. SaĦemtie
aizdevumi savlaicīgi atmaksāti, precīzi tiek ievērots maksājumu grafiks.
5.2 Naujenes pagasta pašvaldības kapitāla vērtība uzĦēmumos
6.tabula
Kapitāla daĜas turētājs
Līdzdalība radniecīgo uzĦēmumu kapitālā
t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
Aizdevumi radniecīgiem uzĦēmumiem
t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
Pārējie ieguldījumi
t.sk.
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
Pavisam

Līdzdalība
kapitāla %
100 %

3.3 %

Vērtība
2006.g.
1 069 356
1 069 356
19 619
19 619
3 666
3 666

1 092 641

2007.g.
1 069 356
1 069 356

IzmaiĦas
(+), (-)
-19 619
-19 619

3 666
3 666

1 073 022

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā (6. tabula) ir Naujenes pagasta pašvaldības
līdzdalība radniecīgo uzĦēmuma kapitālā, aizdevumi radniecīgiem uzĦēmumiem un pārējās
līdzdalības uzĦēmumu kapitālā. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi novērtēti pēc izmaksu
metodes, lai saglabātu iepriekšējā gadā izvēlēto uzskaites politiku.
2007.gadā Naujenes pagasta pašvaldības ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi samazinājās par
kopējo summu Ls 19 619. Samazinājuma izskaidrojums - SIA „Naujenes pakalpojumu
serviss” aizdevuma pārcelšana īstermiĦa finanšu ieguldījumos ar atmaksas termiĦu 2008.gadā.

20

5.3 Naujenes pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2006.g. un 2007.g.
N.p.k.

1.
2.

3.
4.
5.

Nosaukums

Dzīvojamās
ēkas
Nedzīvojamās
ēkas
pašvaldības
funkciju
veikšanai
Transporta un
inženierbūves
Zeme
Pārējais
nekustamais
īpašums (sporta
un atpūtas
būves)
Kopā

2006. gads
Daudzums
Uzskaites
vērtība (Ls)

2007. gads
Daudzums
Uzskaites
vērtība (Ls)

7. tabula
IzmaiĦas
+,- (Ls)

57

433590

57

319744

-113846

64

724851

64

1109971

+385120

167

2611272

167

2342250

-269022

555.59 ha

154513

545.6 ha

133063

-21450

10

3080

11

16826

+13746

3921854

-5452

3927306

Naujenes pagasta pašvaldības dzīvojamā fonda vērtība 2007.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu,
samazinājās par Ls 113 846: no grāmatvedības uzskaites izslēgti 110 privatizētie dzīvokĜi ar
uzskaites vērtību Ls 107 246 un norakstīts nolietojums par Ls 6 600.
No 1864 dzīvokĜiem privatizēti 1498 dzīvokĜi, kas ir 80.4 % no kopējo dzīvokĜu skaita.
2007. gadā 100% privatizācija pabeigta dzīvojamās mājās: Kraujā Daugavas ielā 32 un
Locikos „Ozoli”.
Nedzīvojamo ēku vērtība 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, palielinājās par Ls 385 120.
2007. gadā palielināta vērtība Naujenes pamatskolai par Ls 257 509. Pilnīgi pabeigts
projekts „Naujenes pamatskolas siltināšana”. Projekta īstenošanas gaitā pilnīgi veikta divstāvu
ēkas ārsienu siltināšana, nomainīti logi, uzstādīti 2 jauni apkures katli, nomainīta
elektroinstalācija, uzstādītas ventilācijas iekārtas, ierīkota aktu zāle, ierīkots ēdnīcas korpuss,
uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes signalizācija, veikts skolas telpu kosmētiskais remonts.
Ēkas siltināšanas rezultātā paaugstinājās skolas ēkas energoefektivitāte, uzlabojas sanitāri –
higiēniskā un darba vide skolā un ēkas estētiskais skats.
Palielināta vērtība Naujenes pagasta administrācijas ēkai Skolas ielā 6, Naujenes c. par
Ls 103 621, kā rezultātā uzlaboti darba apstākĜi darbiniekiem, jaunu, mūsdienīgu interjeru
ieguvusi sēžu zāle un uzlabojās ēkas vispārējais stāvoklis.
Transporta un inženierbūves tiltiĦi Juzefovas parkā, ceĜi, ielas, caurtekas u.c.. 2007. gadā,
salīdzinot ar 2006. gadu, kopumā samazinājās par Ls 269 022. Tas izskaidrojams ar
nolietojuma norakstīšanu par 2007. gadu.
Zeme. Naujenes pagasta īpašumā atrodas zeme 46.36 ha platībā ar kadastra vērtību Ls 20
387, kura reăistrēta Zemesgrāmatā un lietojumā ir 499.24 ha zemes ar kadastra vērtību Ls
112 676. Tabula Nr.8
Zemes vērtība 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, samazinājās par Ls 21 450, t.sk., no
grāmatvedības uzskaites izslēgta pašvaldības īpašumā esošā zeme, kura privatizēta kopā ar
dzīvokĜiem un saimniecības ēkām par Ls 12340, un izsolē pārdoti divi zemes gabali
„Bērzupītes” un „ElkšĦi” ar kopējo platību 9.74 ha, kadastra vērtību - Ls 10 760 (izsolē
saĦemtie naudas līdzekĜi Ls 169 121) un Ħemta uzskaitē 3.0 ha zemes ar kadastra vērtību Ls 1
650.
Pārējais nekustamais īpašums (sporta un atpūtas būves) 2007. gadā, salīdzinot ar
2006.gadu, palielinājās par Ls 13 746. Palielinājums saistīts ar to, ka ekspluatācijā tika nodots
sporta laukums Vecstropos „Olimpus” par Ls 14 822.
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Pašvaldības lietojumā esošās zemes lietošanas mērėi
N.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8. tabula
Platība(ha)
30,8
103,3
9,8
68,2
36,4
30,5
10
42,4
9
158,7
0,8
499

Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupa
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimnieciskā zeme
Ūdens objektu zeme
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
DaudzdzīvokĜu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme
Ražošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
Kopā

Platība(ha)
1. Lauksaimniecības zeme
2. Mežsaimnieciskā zeme
3. Ūdens objektu zeme
4. Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
5. Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
6. DaudzdzīvokĜu māju apbūves zeme
7. Komercdarbības objektu apbūves zeme
8. Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
9. Ražošanas objektu apbūves zeme
10. Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
11. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
0,8; 0%

30,8; 6%
103,3; 21%

158,7; 32%

9,8; 2%
68,2; 14%

9; 2%
42,4; 8%
10; 2%

36,4; 7%
30,5; 6%

13.diagr. Pašvaldības lietojumā esošās zemes lietošanas mērėi
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Pašvaldības īpašumā esošas zemes lietošanas mērėi
Nr.p.k.
1.
2.
4.
5.
7.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupa
Lauksaimniecības zeme
Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
DaudzdzīvokĜu māju apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
KOPĀ

7,5; 16%

9. tabula
Platība(ha)
0,95
26
2,7
9,7
7,5
46,85

0,95; 2%

9,7; 21%

26; 55%

2,7; 6%
Lauksaimniecības zeme
Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
DaudzdzīvokĜu māju apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

14.diagr. Pašvaldības īpašumā esošās zemes lietošanas mērėi

5.4 Neatkarīgu revidentu ziĦojums
SIA „Finansu pakalpojumi” zvērinātu revidentu komercdarbība LZRA (licence Nr. 105)
veikusi Naujenes pagasta pašvaldības 2007. gada finanšu pārskata revīziju. ViĦuprāt, iepriekš
minētais gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Naujenes pagasta padomes
finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2007. gadā saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 749
„Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība”
prasībām.
Naujenes pagasta teritorijas attīstības pamatrādītājs un gada indekss
Stabils Naujenes pagasta izaugsmes rādītājs ir attīstības indekss, kas 2007. gadā sasniedzis
0,496, ierindojot Naujenes pagastu pirmajā vietā starp Daugavpils rajona pašvaldībām.
Salīdzinot ar pašvaldībām Latvijā, Naujene ierindojusies 37. vietā starp 551 pašvaldību.
Attīstības indekss tiek aprēėināts, Ħemot vērā pašvaldības budžetu un tā izpildi, iedzīvotāju
blīvumu attiecīgajā teritorijā, darba spējīgo iedzīvotāju skaitu, nodarbinātības rādītājus un
ienākuma nodokĜa apmēru uz 1 iedzīvotāju.
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gasta pārstāvji ar
u no Daugavpils
s „Meža un dārza
nās”

6 Veiktie pasākumi detālplānojumu izstrādei un Naujenes pagasta teritorijas
plānojuma 2004.-2015.g grozījumu galīgai redakcijai
2007.gadā 29.augustā ar Naujenes pagasta padomes lēmumu tika
apstiprināti Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.gadam
grozījumu galīgā redakcija. SaskaĦā ar Reăionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijas atzinumu, Naujenes pagasta teritorijas
plānojuma 2004.–2015.gadam grozījumu galīgā redakcija tika
pilnveidota. Naujenes pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās iecerētās
būvniecības publiskajā apspriešanā, vides veidošanas lēmumu
pieĦemšanā pagasta teritorijā teritorijas plānojuma un detālplānojumu
sabiedriskās apspriešanas laikā. Bija organizētas sanāksmes uzĦēmējiem,
dabas parka „Daugavas loki” teritorijā esošajiem zemes lietotājiem un
pārējiem zemes īpašniekiem. PaziĦojumi par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko
apspriešanu bija izvietoti vietējā informatīvajā biĜetenā „Naujenes Vēstis”, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un pagasta interneta mājas lapā. Jāatzīmē, ka īpaši liela iedzīvotāju un
juridisko personu aktivitāte bija, apspriežot Daugavpils lidostu, par ko saĦemts vairāk nekā
200 priekšlikumi. Naujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas
laikā saĦemti vairāk nekā 300 priekšlikumi, kas sasaistīti lielākoties ar zemes turpmāko
izmantošanu individuālo dzīvojamo māju apbūvei, komercdarbības objektu teritorijām
(tūrisma un atpūtas infrastruktūras objekti) . Pilnveidotajā teritorijas plānojuma grozījumu
galīgajā redakcijā Ħemti vērā un iekĜauti RAPLM priekšlikumi, Valsts institūciju atzinumi un
sabiedriskās apspriešanas rezultāti, t.i., no personām saĦemtie priekšlikumi.
2007. gadā stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā ir izstrādāts Vides pārskats.
Naujenes pagasta teritorijas plānojumā ievietotā informācija par vides kvalitāti un
nozīmīgākajām vides problēmām ir kvalitatīva un pietiekama, kas dod iespēju novērtēt vides
stāvokli pagastā. Tajā ir Ħemti vērā Vides ministrijas un Valsts Ăeoloăijas un Meteoroloăijas
aăentūras, Centrālās statistikas pārvaldes dati un valsts instutūciju nosacījumi. Sabiedriskās
apspriešanas laikā no 05.03.2007. līdz 15.04.2007. organizētas iedzīvotāju sanāksmes, kurās
piedalījās 62 pagasta iedzīvotāji. Šo sanāksmju laikā tika aktualizēts jautājums par to, vai
dabas parka „Daugavas loki” teritorijā drīkst veikt kailcirti, vai būs iespējams būvēt viesu
namus lauku tūrisma attīstības nolūkos, par apbūves iespējām dabas parka teritorijā, par
lidostas ietekmi uz vidi. Vides pārskata un teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana
apliecināja, ka Naujenes pagasta iedzīvotājus interesē, vai plānošanas dokumenta realizācija
ietekmēs Natura 2000 teritoriju, dabas parku”Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidu
„Augšdaugava” un kādas var būt šīs ietekmes negatīvās sekas pagastā kopumā.
7 Darbības izvērtējums investīciju jomā
2007.gadā Naujenes pagasta budžetam tika piesaistītas papildus publiskās investīcijas Ls
253 000 apmērā.
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 2007.gada jūnijā Naujenes pagastam
piešėīra 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.gadā ir pabeigts 2004. gadā uzsāktais projekts „Naujenes pamatskolas siltināšana”,
kura īstenošanai izlietoti Ls 488 601, no tiem 78% (Ls 380 000) ir valsts finansējums, 21%
(Ls 104 151) pašvaldības budžeta līdzekĜi un 1% (Ls 4450) piesaistītais finansējums no
Dānijas Enerăētikas aăentūras. 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
līdzekĜi Ls 51457 (20%). Šim mērėim šogad no valsts investīciju programmas projekta
īstenošanai tika piešėirta mērėdotācija pašvaldību kapitālajiem izdevumiem Ls 25 000,
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dotācija no 2007. gada valsts budžeta grozījumiem Ls
28 000 un novirzīti no valsts budžeta dotācijas novadu
pašvaldību infrastruktūras attīstībai Ls 142 000.
ir
pabeigta
ERAF
projekta
2007.
gadā
„Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes,
Lociku,
Kraujas,
Dunsku un Vecstropu
īstenošana,
ciemos”
kura kopējās izmaksas
ir Ls 878 718, t.sk.,
Naujenes pamatskola līdz 2005.
ERAF finansējums Ls
gadam
501 229 (58%), SIA
„Naujenes pakalpojumu serviss” līdzfinansējums Ls
377 489 (43%). Projekta mērėi ir izpildīti: Naujenes
Naujenes pamatskola 2007. gadā
pagastā ir novērsta ūdenstilpĦu eitrofikācija un ūdens
ekosistēmas degradācija, samazināts notekūdeĦu
attīrīšanas ierīču skaits, uzlabota pašvaldības ūdenssaimniecības infrastruktūra atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību lielākam
iedzīvotāju skaitam.
8 Līdzdalība sadarbības projektos
2007. gada laikā Naujenes pagasta padome ir piedalījusies trīs sadarbības projektos,
kuriem nodrošinājusi līdzfinansējumu Ls 6913 apmērā no Naujenes pagasta budžeta.
Daugavpils rajona kopienu atbalsta mērėprogrammai piešėirts līdzfinansējums Ls 952, ar
mērėi veidot iedzīvotāju nepārtrauktu attīstību rosinošu vidi Daugavpils rajonā, attīstīt
kopienu kapacitāti un intelektuālo potenciālu.
2007. gada oktobrī noslēdzās divus gadus ilgušais
BJR Interreg IIIB kaimiĦattiecību programmas (LietuvaLatvija-Baltkrievija Interreg IIIA Dienvidu prioritāte)
projekts „Velo maršrutu tīkla attīstīšana Baltijas Ezeru
zemē”, pašvaldības līdzfinansējums 2007. gadā Ls 5208.
Projekta rezultātā izveidots veloceliĦš, uzstādītas koka
konstrukcijas Naujenes pagasta dabas parka „Daugavas
loki” teritorijā: Juzefovas parkā, Dinaburgas pilsdrupās,
pie skatu torĦa, atpūtas laukumā „Latgales sēta”,
Velopārgājiens „VeloceliĦš
piemājas saimniecības „Vecloki” teritorijā, Vecračinā.
aicina”
Sagatavotas velomaršruta „Daugavas loki” noplēšamas
kartes, kurā ir informācija par tūrisma objektiem,
pakalpojumiem latviešu, angĜu un krievu valodās un maršruta shēma.
Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloăiju tīkla izveides
pilotprojekta rezultātā ir radīta bāze interneta pakalpojumu nodrošināšanai Daugavpils rajona
teritorijā. Naujenes pagasta līdzfinansējums 2007. gadā sastādīja Ls 753.
2007. gadā Naujenes pagasta padome kā viens no sadarbības partneriem piedalījās ERAF
un Latgales reăiona attīstības aăentūras projektā Publisko interneta pieejamības punktu
izveide Latgales reăionā. Projekta rezultātā 2008. gadā Latgales reăionā, tai skaitā arī
Naujenes pagasta Lociku ciemā, būs izveidoti pilnīgi funkcionāli interneta pieejas punkti, kuri
ir pieslēgti internetam, aprīkoti ar mēbelēm un ir pieejami sabiedriskai izmantošanai, lai
nodrošinātu vienmērīgu informācijas un tehnoloăiju pieejamību Latgales reăionā.

25

9 Naujenes pašvaldības funkcijas un struktūra
9.1 Naujenes pagasta padomes darbība 2007. gadā
Naujenes pašvaldība nozīmē vietējās varas institūciju tiesības un reālas iespējas likuma
robežās regulēt un vadīt būtisku daĜu no publiskiem jautājumiem vietējo iedzīvotāju interesēs,
atbildot par tiem un pildīt likumā „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktās autonomās funkcijas
un atbilstoši tām pieĦemt lēmumus. Naujenes pašvaldības lēmējinstitūcija ir padome, ko
veido 11 vēlēti deputāti.
Naujenes pagasta padomes deputāti
Skolas ielā 15, Naujene, t. 65476840, f 65476857, e-pasts: padome@naujene.lv
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Darba vieta, nodarbošanās,
kontaktinformācija

1.

Vasilisa Pudovkina

2.

Jānis Butāns

3.

Lilita GasjaĦeca

Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētāja
Skolas ielā 15, Naujenes ciems,
65476841,29435400,
vasilisa.pudovkina@naujene.lv
Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētājas vietnieks
Skolas ielā 15, Naujenes ciems,
65476840, padome@naujene.lv
Valsts darba inspekcijas Latgales
reăionālā Valsts darba
inspekcijas vadītājs, Saules ielā
15, Daugavpils, 65423574,
26596493,
janis.butans@vdi.gov.lv
Daugavpils pilsētas krievu vsk.licejs skolotāja, Tautas ielā 59,
Daugavpils, 29235852,
lilita.gasjaneca@inbox.lv

4.

Ināra Miglāne

5.

Inese Locika

6.

Dainis Gailītis

7.

Marija Rimicāne
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Naujenes pagasta padomes lietu
pārvaldes vadītāja
Skolas ielā 15, Naujenes ciems,
65476843, 29289022,
inara@naujene.lv
Naujenes pamatskolas skolotāja
Stacijas ielā 8, Naujenes ciems,
65476858,26816439,
inese.locika@inbox.lv

Valsts augu aizsardzības dienesta
Latgales reăionālās nodaĜas augu
aizsardzības un karantīnu daĜas
vecākais inspektors
Sēlijas ielā 25, Daugavpils,
65444112, 29419659,
dainis.gailitis@vaad.gov.lv
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centra informācijas
nodaĜas vadītāja, Skolas ielā 15,
Naujenes ciems, 65476840,
20081294, padome@naujene.lv

10. tabula
Komiteja

-Finanšu komitejas priekšsēdētāja

-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautajumu komitejas
priekšsēdētājs
-Finanšu komitejas priekšsēdētājas
vietnieks
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas loceklis

-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināsanas komitejas
priekšsēdētāja
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas locekle
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
-Finanšu komitejas locekle

-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināsanas komitejas
priekšsēdētājas vietniece
-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautajumu komitejas
locekle
-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautajumu komitejas
loceklis

-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētājas
vietniece
-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināsanas komitejas

locekle
8.

Valērijs Mihejevs

SIA „Dekorts M” menedžeris,
Varšavas ielā 9, Daugavpils,
29258164, eskorts2@inbox.lv

-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautajumu komitejas
loceklis
-Finanšu komitejas loceklis

9.

Ināra Parfjonova

-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināsanas komitejas
locekle

10.

Juris Bleidelis

11.

Aleksejs Semjonovs

Lāču pamatskolas skolotāja,
Muzeja ielā 2, Lociku ciems,
65474565, 28318892,
skola@naujene.lv
Daugavpils Logopēdiskās
internātskolas Attīstības centra
skolotājs
Abavas iela 1, Daugavpils,
5441740, 26224894,
padome@naujene.lv
Zemnieku saimniecības „Aizsili”
īpašnieks,
Skolas ielā 15, Naujenes ciems
65476840,29140196,
padome@naujene.lv

-Finanšu komitejas loceklis
-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināsanas komitejas
loceklis

-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautajumu komitejas
loceklis
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas loceklis

Naujenes pagasta padomes darbu vada priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina. Naujenes
pagasta padomes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts Jānis Butāns aizvieto padomes
priekšsēdētāju viĦas prombūtnes laikā. Pagasta padomes priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkinas
kompetenci nosaka Naujenes pagasta padomes nolikums. Priekšsēdētājas darbība pamatā
vērsta uz stratēăisko padomes darba vadību un komiteju darba koordinēšanu, pašvaldības
ārējo darbību ( attiecības ar valsti un citām pašvaldībām) , sadarbība ar ārzemju partneriem,
padomes pārstāvēšana dažādās institūcijās. Padomes priekšsēdētājas padotībā ir pagasta
padomes izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts, kura galvenie uzdevumi ir: padomdevēja
funkcijas padomes lēmējinstitūcijai, pašvaldības administrācijas ikdienas darba vadīšana,
personāla jautājumi, projektu koordinēšana, pašvaldības iestāžu darba uzraudzība.
Naujenes pagasta padomes darbs notika sēdēs un pastāvīgajās komitejās. 2007. gadā
notikušas 28 atklātas Naujenes pagasta padomes sēdes, no tām 24 kārtējās un 4 ārkārtas sēdes.

Naujenes pagasta padomes sēde
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Pagasta padomes sēdēs izskatīti un pieĦemti 938 lēmumi, t.sk., 637 administratīvie akti (68
% no kopējā lēmumu skaita), 37 Naujenes pagasta saistošie noteikumi, 26 noteikumi un 21
nolikums u.c. lēmumi. Visi Naujenes pagasta padomes lēmumi, saistošie noteikumi, kā arī
sēžu protokoli ir publiski pieejami sabiedrībai Naujenes pašvaldības interneta mājas lapā
(www.naujene.lv). Ar kārtējās pagasta padomes sēdes darba kārtību iedzīvotāji 3 dienas pirms
sēdes varēja iepazīties padomes administratīvajā ēkā Skolas ielā 15, Naujenē un interneta
mājas lapā. PieĦemtie saistošie noteikumi ir pieejami iedzīvotājiem Naujenes tautas
bibliotēkā, tās filiālē un apkalpošanas punktos. Ikmēneša informatīvā biĜetena „Naujenes
Vēstis” numurā, tika ievietota informācija par pagasta padomes un komiteju sēžu laiku,
pieĦemtajiem lēmumiem.
No Naujenes pagasta padomes deputātiem ir ievēlētas 4 pastāvīgās komitejas 5 deputātu
sastāvā:
finanšu komiteja;
attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja;
sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja;
izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja.
Tās sniedz atzinumus un sagatavo lēmuma projektus par jautājumiem, kas ir komitejas
kompetencē, kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, apstiprina to gada pārskatus, izskata
pašvaldības iestāžu budžeta projektus, kontrolē izdevumu tāmes izpildi un izskata citus
nozares jautājumus.
2007. gadā organizētas 62 pastāvīgo komiteju sēdes. Komiteju sēdes notika katru mēnesi,
vienu nedēĜu pirms pagasta padomes sēdēm. Komitejas sniedza atzinumus 678 sagatavotajiem
Naujenes pagasta padomes lēmuma projektiem. Katru ceturksni nozares komitejas izskatīja
administrācijas pārskatus par Naujenes pagasta padomes pieĦemto lēmumu izpildes gaitu.
Finanšu komiteja
Notika 16 Naujenes pagasta padomes finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 148
jautājumi, sniegti atzinumi 141 sagatavotajam lēmuma projektam t.sk.
- saistošos noteikumus par Naujenes pagasta 2006. gada budžetu un to grozījumi, par
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājiem, par pašvaldības nodevu par
būvatĜaujas saĦemšanu Naujenes pagastā, par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā, par
pašvaldības nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskajās vietās Naujenes
pagastā
- nolikumus par tirdzniecības atĜaujas komisiju, nekustamā īpašuma un kustamās mantas
novērtēšanas komisiju, administrācijas darbinieku, iestāžu vadītāju un darbinieku darba
samaksas un sociālo garantiju, juridisko nodaĜu, dzimtsarakstu nodaĜu un grozījumiem
nolikumos;
- noteikumus par Naujenes pagasta pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes kārtējo
kontroles kārtību, par Naujenes pagasta pašvaldības smilts-grants un smilts atradnes „Butiški”
smilts-grants un smilts ieguves tiesību izsoli, par neapbūvētā zemesgabala „ElkšĦi”, Stropos
atsavināšanu un izsoli, par nekustamā īpašuma „PurviĦi” – zemes gabala 0,95 ha platībā un uz
tā esošā namīpašuma: dzīvojamās mājas un vienas palīgceltnes, atsavināšanu un izsoli, par
vieglās automašīnas Nissan Almera, pasažieru autobusa VOLVO atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu, grozījumiem noteikumos par Naujenes pagasta pašvaldības
nekustamā īpašuma nomas maksu.
Komiteja izskatīja un akceptēja Naujenes pagasta 2007. gada budžeta izpildi par 1.
ceturksni, pusgadu, 9 mēnešiem, pašvaldības 2006. gada saimniecisko pārskatu,
administrācijas darbinieku, iestāžu vadītāju un darbinieku amatu sarakstu un darba samaksu
un grozījumus tajā , lēmuma projektus par 2007. gada pamatbudžetā plānoto līdzekĜu
precizēšanu pēc funcionālajām kategorijām, līdzekĜu piešėiršanu no 2007. gada pamatbudžeta
rezerves fonda, par projektu finansēšanu 2007. gadā, t.sk., „Naujenes pagasta Naujenes
pamatskolas ēkas siltināšana” IV posms, Naujenes pagasta sociālās rehabilitācijas centra
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izveidošanu, Naujenes pagasta sporta kompleksa „Lociki” tehnisko projektu, par maksas
noteikšanu par pašvaldības kustamā īpašuma iznomāšanu, par Naujenes pagasta pašvaldības
dzīvojamo māju privatizācijas uzsākšanu, par telpu nomu, par pirmpirkuma tiesību
neizmantošanu uz nekustamo īpašumu, par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu
piešėiršanu u.c.
Finanšu komiteja izskatīja Naujenes pagasta pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta
ieĦēmumu prognozi un izdevumu kontrolskaitĜus, Naujenes pagasta materiālās tehniskās
bāzes pilnveidošanas un infrastruktūras uzlabošanas rīcības plānus 2008.-2010. gadam, rīcības
plānu 2008. gadam administrācijas materiālās bāzes pilnveidošanai un attīstībai, finanšu
komitejas pārskatu par veikto darbu 2006. gadā, apstiprināja budžeta un finanšu uzraudzības
komisijas, darba samaksas un apbalvojumu piešėiršanas komisijas, iepirkumu komisijas,
administratīvās komisijas, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, licenču un atĜauju
izsniegšanas komisijas, kustamā un nekustamā īpašuma pieĦemšanas, nodošanas un
norakstīšanas komisijas, ekspertu komisijas pārskatus par 2006. gadu.
Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja
Notika 17 Naujenes pagasta padomes attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu
komitejas sēdes, kurās tika sniegti atzinumi 253 sagatavotajiem Naujenes pagasta padomes
lēmumu projektiem, t.sk., 159 lēmumu projektiem, kas saistīti ar personu iesniegumu
izskatīšanu par adreses un īpašuma nosaukuma piešėiršanu, zemes robežu precizēšanu,
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu maiĦu, aprēėinātās samaksas samazināšanu, izpērkot
lietošanā piešėirto zemi, zemes vienību izvietojuma maiĦu, zemes vienību sadali, zemes
piešėiršanu nomā u.c.
Komiteja sniedza atzinumus saistošo noteikumu projektie par detālplānojumiem
individuālo dzīvojamo māju apbūvei, par pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un piešėiršanas
kārtību renovācijas un energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās. Izskatīja un
akceptēja noteikumus par Naujenes pagasta pašvaldības smilts-grants un smilts atradnes
„Butišėi” maisījuma ieguves tiesību izsoli, nekustamo īpašumu (2 objekti) atsavināšanu.
Komitejā izskatīti un iesniegti apstiprināšanai Naujenes pagasta padomē Daugavpils novada
izveides projekts, pagasta autoceĜu, ielu tīkla un ielu apgaismojuma saglabāšanas attīstības
programma 2007.-2015. gadam, Naujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2004.2015. gadam pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai, lēmuma projekts par
teritorijas plānojuma galīgās redakcijas pilnveidošanu, par dzīvojamās mājas pilnvarojuma
līguma apstiprināšanu, par īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu pašvaldības
dzīvojamās mājās, par pašvaldības īpašuma (9 objekti) tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā,
par konkursa „Sakoptākais īpašums” izsludināšanu u.c..
Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja izskatīja 2008. gada budžeta
ieĦēmumu izdevumu tāmes, apstiprināja rīcības plānus 2008. gadam atkritumu
apsaimniekošanai, vides aizsardzībai, teritorijas plānošanas pasākumiem, pagasta ciemu,
kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un labiekārtošanai, pašvaldības ielu apgaismojumam,
dzīvojamā fonda remondarbiem, ielu un autoceĜu uzturēšanai. Ik ceturksni komiteja izskatīja
pašvaldības SIA „Naujenes paklpojumu serviss” pārskatu par gada finašu plāna izpildi.
Komiteja apstiprināja zemes jautājumu komisijas, daudzdzīvokĜu māju valdes pārskatus par
2006. gadu.
Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja
2007. gadā notika 13 Naujenes pagasta padomes Sociālo un veselības aprūpes jautājumu
komitejas sēdes, kurās izskatīti un sniegti atzinumi 107 sagatavotajiem Naujenes pagasta
padomes lēmumu projektiem, t.sk.:
- 11 saistošiem noteikumiem par pabalstu veselības aprūpei, par vienreizējo materiālā un
mantiskā pabalsta piešėiršanu, par citu veidu pabalstiem, par pabalstiem veselības aprūpei,
par kārtību, kādā pieškirams trūcīgās ăimenes statuss un izmaksājams pabalsts garantētā
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minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai, par palīdzības sniegšanu dzīvokĜu jautājumu
risināšanā;
- grozījumiem saistošajos noteikumos: par pabalstu veselības aprūpei, par vienreizējo
materiālā un mantiskā pabalsta piešėiršanu, par citu veidu pabalstiem, par pabalstiem
veselības aprūpei, par sociālo aprūpi mājās;
- 2 nolikumiem: Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra un
Naujenes pagasta bāriĦtiesas nolikumu.
Komiteja sniedza atzinumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības
programmai 2007.-2015. gadam, Naujenes pagasta nodarbinātības plānam 2007.-2015.
gadam; sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra amatu sarakstam 2008. gadam,
grozījumiem SPSPC amatu sarakstā 2007. gadam, lēmuma projektam par sociālās patversmes
likvidēšanu, par Naujenes feldšeru veselības punkta likvidēšanu u.c.
Komiteja izskatīja 67 administratīvo aktu projektus sagatavotus pamatojoties uz personu
iesniegumiem, t.sk., par ziĦu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, par sociālā dzīvokĜa īres
līguma pagarināšanu un pabalsta piešėiršanu sociālā dzīvokĜa apmaksai, par aprūpes mājās
pakalpojumu piešėiršanu, par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, par pabalsta
piešėiršanu ikmēneša izdevumiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par vienreizējo
materiālo pabalstu piešėiršanu, par atteikumu sociālā dzīvokĜa īres līguma pagarināšanai, par
ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, par citas personas iemitināšanu īrētajā
dzīvojamā telpā.
Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja apstiprināja Sociālā dienesta, dienas
aprūpes centra „ Žēlsirdība”, Naujenes pagasttiesas, Naujenes feldšeru veselības punkta un
bērnu tiesību aizsardzības komisijas pārskatus par 2006. gadu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centra pārskatu par ieĦēmumu izdevumu tāmes par pabalstu piešėiršanu
izpildi par 1.ceturkni, pusgadu un 9 mēnešiem. Komiteja akceptēja rīcības plānu SPSPC
materiālās bāzes pilnveidošanai un ăimenes ārsta prakses vietas ierīkošanai, izdevumu tāmes:
2008. gada pabalstu trūcīgiem iedzīvotājiem, sociālās aprūpes citas izmitināšanas vietas,
norēėinu par citu pašvaldību sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un virzīja tās
izskatīšanai finanšu komitejā.
Pārskata gadā notika 15 Naujenes pagasta padomes izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdes, kurās tika sniegti atzinumi 177 sagatavotajiem
pagasta padomes lēmumu projektiem un izskatīti 19 komitejas jautājumi. Akceptēti un
iesniegti apstiprināšanai pagasta padomes sēdē Naujenes kultūras centra attīstības programma
2008.-2015.gadam, Naujenes pagasta sporta attīstības programma 2007.-2015.gadam,
Naujenes pamatskolas attīstības plāns 2007.-2012.gadam. Akceptēti un iesniegti izskatīšanai
pagasta padomē izglītības, kultūras un sporta iestāžu nolikumu projekti, Naujenes pagasta
administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku Ētikas kodekss un ētikas komisijas
nolikums.
Komitejā izskatīta izglītības, kultūras un sporta iestāžu ieĦēmumu izdevumu tāmju
projektus, lēmumu projektus par šo iestāžu amatu sarakstiem un darba samaksu, grozījumus
administrācijas un pašvaldības iestāžu sniegtajos maksas
pakalpojumos, par Naujenes pagasta Naujenes bērnu un
jauniešu centra bērnu dienas nometĦu un bērnu interešu
grupu finansēšanu 2008.gadā, par Naujenes pagasta
jauniešu apmaiĦas starptautiska projekta „Lotwa Polska” līdzfinansējumu, par sabiedrisko attiecību
nodaĜas reorganizāciju. Pēc izglītības iestāžu direktoru
ierosinājuma izskatīts jautājums par skolēnu un bērnu
ēdināšanu Naujenes pagasta izglītības iestādēs, par
Izglītības, kultūras un
skolēnu un bērnu pārvadāšanu uz Naujenes pagasta
veselīga dzīvesveida
izglītības iestādēm, par balvas „Naujenes pagasta Gada
veicināšanas komitejas sēde
skolēns” piešėiršanu, par skolēnu un pedagogu
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apbalvošanu pēc 2006./2007. mācību gada rezultātiem. Komiteja akceptēja Naujenes tautas
bibliotēkas un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas renovācijas un siltināšanas
projekta izstrādi un projektu „Naujenes pagasta Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” IV
posma un Vecstropu ciema sporta laukuma „Olimpus” ierīkošanu finansēšanu.
Komitejā izskatīti izglītības, kultūras un sporta iestāžu izdevu tāmju izpilde par 2007.
gadu un izdevumu tāmju projekti 2008. gadam. Novembrī komiteja izskatīja un apstiprināja
rīcības plānus 2008. gadam izglītības, kultūras pašvaldības iestāžu materiālās bāzes
pilnveidošanai un attīstībai.
Komitejā izskatīti un apstiprināti 10 izglītības,
kultūras un sporta iestāžu publiskie pārskati par 2006.
gadu.
Administratīvi teritoriālā reforma
Pamatojoties uz Daugavpils rajona pašvaldību
vadītāju 2007. gada 26. aprīĜa kopsapulces lēmumu,
Naujenes pagasta padome bija pilnvarota izstrādāt
Daugavpils novada izveidošanas projektu, kura
izstrādāšanai piešėirta valsts budžeta dotācija Ls 10000
Daugavpils novada apvienošanās
apmērā. 2007.gada 12.decembrī Naujenes pagasta
projekta sabiedriskā apspriešana
padome apstiprināja Daugavpils novada apvienošanās
projekta galīgo redakciju.
9.2 Komisijas
Atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai Naujenes pagasta padome ir izveidojusi 15
komisijas, kuru sastāvā ir pagasta padomes deputāti, pašvaldības speciālisti un pagasta
iedzīvotāji.
Naujenes pagasta padomes pastāvīgi darbojošās komisijas
Nr.p.k.

1.

Komisijas nosaukums
Komisijas
priekšsēdētāja vārds,
uzvārds
Iepirkuma komisija
PriekšsēdētājsAleksandrs Aizbalts,
Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors

Komisijas
locekĜu skaits

2007. gadā
organizēto
sēžu skaits

5

2.

Administratīvā komisija
Priekšsēdētāja – Tamāra
Titkova, Lāču
pamatskolas direktore

5

23

3.

Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Priekšsēdētāja – Vasilisa
Pudovkina, Naujenes
pagasta padomes
priekšsēdētāja
DzīvokĜu jautājumu
komisija
PriekšsēdētājsAleksandrs Aizbalts,

4

5

9

13

4.

11.tabula
2007. gadā izskatītie jautājumi

1) organizētas 97 iepirkuma
procedūras;
2) pieĦemti 74 lēmumi par
iepirkuma līgumu slēgšanu, 7 par
iepirkuma procedūras
pārtraukšanu,
3) organizētas 10 cenu aptaujas ,
pieĦemti 9 lēmumi;
4) veiktas 2 sarunu procedūras.
1) izskatīti 297 administratīvie
protokoli, pieĦemti 290 lēmumi
par adminstratīvā soda uzlikšanu
personām un 7 lēmumi par
lietvedības izbeigšanu.
1) pieĦemti 44 lēmumi par
dzīvokĜa īpašuma pirkuma līguma
slēgšanu;
2) pieĦemti lēmumi par dzīvokĜu
privatizāciju 5 personām.
1) pieĦemti 86 lēmumi( admi
nistratīvie akti) ;
2) sagatavoti 47 lēmuma projekti.
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5.

6.

Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors
Tirdzniecības atĜauju
izsniegšanas komisija
Priekšsēdētāja- Ināra
Miglāne, lietu pārvaldes
vadītāja
Budžeta un finanšu
uzraudzības komisija
Priekšsēdētāja – Vasilisa
Pudovkina, Naujenes
pagasta padomes
priekšsēdētāja

5

4

1) izsniegtas 28 atĜaujas
(administratīvie akti) izbraukuma
tirdzniecībai pašvaldības
pasākumu norises laikā.

5

12

1) izskatīti saistošie noteikumi
„Par Naujenes pagasta 2007. gada
budžetu”;
2) ik ceturksni izskatīta
ekonomiskā analīze par budžeta
līdzekĜu izlietošanu;
3) pieteikumu izskatīšana par
papildus līdzekĜu piešėiršanu;
4) izstrādāti priekšlikumi par
finašu pieprasījumu iekĜaušanu
budzēta projektā .
1) adminstrācijas un iestāžu
darbinieku amatu saraksta
izskatīšana;
2) piemaksu noteikšana par darba
kvalitāti izglītības iestāžu
vadītājiem;
3) priekšlikumu par darbinieku
prēmēšanu izskatīšana;
4) priekšlikumu izskatīšana
darbinieku apbalvošanai ar
Naujenes pagasta padomes un
Daugavpils rajona
apbalvojumiem.
1) fiziski un morāli nolietojušo
pamatlīdzekĜu norakstīšana;
2) vieglās automašīnas NISSAN
Almera pārdošana par brīvu cenu;
3) būvju novērtēšana Naujenes
pamatskolā un Naujenes
pirmsskolas izglītības iestādē.

7.

Darba samaksas un
apbalvojumu piešėiršanas
komisija
Priekšsēdētāja – Vasilisa
Pudovkina, Naujenes
pagasta padomes
priekšsēdētāja

7

18

8.

Kustamā un nekustamā
īpašuma pieĦemšanas,
nodošanas un
norakstīšanas komisija
PriekšsēdētājsAleksandrs Aizbalts,
Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors
Ekspertu komisija
Priekšsēdētāja- Ināra
Miglāne, lietu pārvaldes
vadītāja

5

5

5

4

9.

10.

Bērnu tiesību
aizsardzības komisija
Priekšsēdētāja StaĦislava Locika,
bāriĦtiesas priekšsēdētāja

7

4

11.

Zemes jautājumu
komisija
PriekšsēdētājaRuta Grustāne, īpašuma
apsaimniekošanas
nodaĜas vadītāja
AutoceĜu un ielu
uzturēšanas komisija
Priekšsēdētājs-

5

4

7

1

12.
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1) izskatīja un akceptēja
- aktus par dokumentu atlasi
iznīcināšanai;
- pastāvīgi un ilgtermiĦa
glabājamo lietu aprakstus;
- lietu nomenklatūru 2008.
gadam.
1) izstrādāja bērnu tiesību
aizsardzības programmas
realizācijas rīcības plānu
2007.gadam;
2) izskatīja jautājumus par bērnu
drošību mācību iestādēs,
izstrādāja priekšlikumus.
1) veica zemes apsekošanu sakarā
ar nekustamā īpašuma nodokĜa
parādu;
2) sastādīja apsekošanas aktus.

Izskatīja rīcības plānu
pašvaldības ceĜu un ielu
uzturēšanai 2008. gadam

13.

14.

15

Aleksandrs Aizbalts,
Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors
Nekustamā īpašuma un
kustamās mantas
novērtēšanas komisija
PriekšsēdētājsAleksandrs Aizbalts,
Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors
Vēlēšanu komisija
PriekšsēdētājaAnna Kokina, Naujenes
pagasta iedzīvotāja
Ētikas komisija
Priekšsēdētājs- Jānis
Butāns, Naujenes pagasta
padomes deputāts

7

7

7

1

5

1

1) novērtēja 5 nekustamā
pašvaldības īpašuma objektus;
2) novērtēja 3 kustamās mantas
objektus.

Izstrādāja ētikas komisijas
nolikuma projektu

DaudzdzīvokĜu māju valde
1.

Naujenes pagasta
Vecstropu, Kraujas,
Lociku un Naujenes ciemu
daudzdzīvokĜu māju valde
Valdes priekšsēdētājsAndrejs Rudāns, Naujenes
pagasta iedzīvotājs

9

3

12. tabula
1) izskatīti SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss” remondarbu
plāns 2007. gadam;
2) izskatīts lēmuma projekts par
apsaimniekošanas maksas
noteikšanu .

Komisijās strādā 98 locekĜi. Piecas no izveidotajām komisijām ir tiesīgas pieĦemt
lēmumus, t.sk., administratīvos aktus. Tās ir iepirkumu, administratīvā, dzīvojamo māju
privatizācijas, dzīvokĜu jautājumu un tirdzniecības atĜauju izsniegšanas komisija, kas
pilnvarotas izpildīt pašvaldībai likumos noteiktās funkcijas.
Kultūras pasākumu organizēšanai, 2007. gadā bija izveidotas 4 rīcības komisijas, t.sk.,
Augšdaugavas 10 gadu festivāla organizēšanai, Starptautiskajam pūtēju orėestru saietam,
Skolotāju dienai, Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienai un Ziemassvētku eglīšu
atklāšanai pagasta ciemos.
Darba grupas
2007. gadā saistošo noteikumu, lēmumu projektu izstrādāšanai, izglītības, kultūras, sociālo
iestāžu attīstības programmu un plānu izstrādāšanai, projektu pieteikumu infrastruktūras
attīstībai sagatavošanai, mājokĜu attīstības un atbalsta programmas izstrādāšanai bija izveidota
21 darba grupa no pagasta padomes deputātiem, darbiniekiem un pagasta iedzīvotājiem.
Naujenes pagasta padome ir izveidojusi tās izpildorgānu-administrāciju, kuras darbību
reglamentē Naujenes pagasta padomes apstiprināts reglaments.
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Naujenes pagasta padomes struktūra
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9.3 Naujenes pagasta administrācija
Naujenes pagasta padomes administrācija
(Skolas ielā 15, Naujenes ciems, t. 65476840, f. 5476857, e-pasts: padome@naujene.lv )
Nr.p.k
1.

Iestades
nosaukums
Izpilddirektors

Vadītāja
vārds, uzvārds
Aleksandrs
Aizbalts

2.

Lietu pārvalde

Ināra Miglāne

3.

Finanšu nodaĜa

GaĜina
BoroĦenko

4.

Attīstības un
plānošanas nodaĜa

Raimonds Užulis

5.

Ruta Grustāne

7.

Īpašuma
apsaimniekošanas
nodaĜa
Sabiedrisko attiecību
nodaĜa
Dzimtsarakstu nodaĜa

Oksana
Kuprijanova
Vija Linarte

8.

Juridiskā nodaĜa

Diāna Petrova

9.

Personāla inspektore

Inga Milaševiča

10.

NodokĜu inspektore

11.

Darba aizsardzības
inženiere
Kopā

Marija
BoroĦenko
Ināra Zvaigzne

6.

Adrese, tālrunis

13.tabula
Nodarbināto
skaits

Skolas ielā 15, Naujenes
ciems, 65476842,
aleksandrs.aizbalts@naujene.lv
Skolas ielā 15, Naujenes ciems,
65476843, inara@naujene.lv
Skolas ielā 12, Naujenes ciems,
65476852,
galina.boronenko@naujene.lv
Skolas ielā 15, Naujenes ciems,
65476847,
raimonds.uzulis@naujene.lv
Skolas ielā 6, Naujenes ciems,
65476855,
apsaimniekosana@naujene.lv
Vecpils ielā 6, Naujenes ciems,
65476849, oksana@naujene.lv
Skolas ielā 6, Naujenes ciems,
65476851,
dzimtsaraksti@naujene.lv
Skolas ielā 15, Naujenes ciems,
65476843, jurists@naujene.lv
Skolas ielā 6, Naujenes ciems,
65476850, kadri@naujene.lv
Skolas ielā 12, Naujenes ciems,
65476846, nodokli@naujene.lv
Skolas ielā 6, Naujenes ciems,
65476850, padome@naujene.lv

6
8

3

16

4
1

2
1
1
1
43

Naujenes pagasta padomes padotībā pārraudzības formā darbojas 11 pašvaldības iestādes:
Iestāžu uzbūvi un darba organizāciju nosaka iestāžu nolikumi.
Naujenes pagasta pašvaldības iestādes
Nr.p.k
1.

2.

3.

4.

5.

Iestādes
nosaukums
BāriĦtiesa

Vadītāja vārds,
uzvārds
Stanislava Locika

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības
centrs
Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde
„Rūėītis”
Naujenes pamatskola

Solvita Lazdāne

Naujenes bērnu un
jauniešu centrs

Anna Vaidere

Pāvels Brovkins

Svetlana Rožanska

Adrese, tālrunis
Skolas ielā 6, Naujenes
ciems, 65476856,
stanislava.locika@naujene.lv
18. Novembra ielā 392,
Vecstropu ciems, 65459049,
soc.dienests@inbox.lv
Alejas ielā 2, Kraujas ciems,
65450176,
naujenes_pii@inbox.lv
Stacijas ielā 8, Naujenes
ciems, 65476858,
naujenes.psk@apollo.lv
Daugavas ielā 34, Kraujas
ciems, 65430190,

14. tabula
Nodarbināto
skaits
2

23

37

34

12

35

6.

Lāču pamatskola

Tamāra Titkova

7.

Naujenes mūzikas skola

Spodris Kačāns

8.

Naujenes tautas
bibliotēka

Diāna Čiževska

9.

Evita KusiĦa

10.

Naujenes
novadpētniecības
muzejs
Naujenes kultūras centrs

11.

Naujenes sporta klubs

Natālija Krivoguza

Edgars Kucins

bjc_naujene@inbox.lv
Muzeja ielā 2, Lociku ciems,
65474565, skola@naujene.lv
Daugavas ielā 29, 65450287,
spodriskac@inbox.lv
Daugavas ielā 31, Kraujas
ciems, 65450246,
naujenes.biblioteka@inbox.lv
Skolas ielā 1b, Naujenes
ciems, 65471321,
muzejs@apollo.lv
Muzeja ielā 6, Lociku ciems,
65474268,
nkc_lociki@inbox.lv
18. Novembra ielā 416,
Vecstropu ciems, 65459008,
edgarskucins@inbox.lv

Kopā 11 iestādēs strādā

30
17
8

8

12

5

189

Naujenes pagasta pašvaldības nodarbināto darbinieku skaits

232

Naujenes pašvaldības kapitālsabiedrība
Nr.p.k
1.

Iestādes nosaukums
SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”

Vadītāja vārds,
uzvārds
Aivars ElksniĦš

Adrese, tālrunis
Daugavas ielā 29A,
Krauja, 65440381,
sia_nps@inbox.lv

Kopā

15.tabula
Nodarbināto
skaits
62

62

Pašvaldību kopīgā izveidotā iestāde
Nr.p.k
1.

Iestādes nosaukums
Daugavpils reăionālais
sabiedrisko pakalpojumu
regulators (AmbeĜu,
Biėernieku, Demenes,
Naujenes pagasta padomju,
Dagdas, Ilūkstes,
Krāslavas, Līvānu, PreiĜu
novada domju, Daugavpils,
Krāslavas, PreiĜu rajona
padomju un Daugavpils
pilsētas domes kopīgā
2002.gada 28.maijā
izveidotā iestāde)
Kopā

Vadītāja vārds,
uzvārds
Andris Strazds

Adrese, tālrunis
Rīgas ielā 20,
Daugavpils, 65423666,
regulators@dautkom.lv

16.tabula
Nodarbināto
skaits
4

4

Naujenes pagasta padomes struktūra attēlota 1. pielikumā.
2007. gads Naujenes pagasta administrācijai bija intensīva darba un rezultātiem bagāts
gads, kura laikā esam aktīvi strādājuši, lai nodrošinātu uzlikto funciju izpildi.
Naujenes pagasta padomes pieĦemto lēmumu izpildi, pagasta padomes darba organizēšanu
un tehnisko apkalpošanu, lēmumu projektu sagatavošanas koordinēšanu, saimniecisko
darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā, pagasta padomes Vides politikas ievērošanu un
EMAS (Vides vadības un audita sistēma) uzturēšanu, tiesību principu un administratīvā
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procesa ievērošanu, pieĦemto lēmumu pieejamību sabiedrībai nodrošina Naujenes pagasta
padomes administrācija. Naujenes pagasta administrāciju vada izpilddirektors Aleksandrs
Aizbalts. Izpilddirektors un administrācijas darbinieki ir padomdevēji pagasta padomes
deputātiem padomes pastāvīgo funkciju izpildes jautājumos. Naujenes pagasta pašvaldības
efektīvai darbībai Ĝoti svarīga ir laba sadarbība, sapratne un korektums starp lēmējvaru un
izpildinstitūciju. Naujenes pagasta padomes un administrācijas saskaĦotais darbs ir labas un
rezultatīvas sadarbības piemērs. Deputāti uzticas darbiniekiem, un tāpēc darbs rit vienā
komandā.
Administrācija piedalījās Naujenes pagasta padomes lēmuma projektu sagatavošanā,
sagatavoja izskatīšanai padomē personu iesniegumus, nodrošināja kontroli pār Naujenes
pagasta padomes pieĦemto lēmumu un saistošo noteikumu izpildi, ik ceturksni sniedza
pārskatus par Naujenes pagasta padomes lēmumu izpildes gaitu nozares komitejām un pagasta
padomei. Izpilddirektors atskaitījās Naujenes pagasta padomei par administrācijas darbu
1.un 2. pusgadā.
2007. gadā Naujenes pagasta padomes administrācijā ir ieviesta vides pārvaldības un
audita sistēma (EMAS), divas nodaĜas (īpašuma apsaimniekošanas, attīstības un plānošanas
nodaĜas) ir akreditētas pēc vadības sistēmas standartiem – EMAS un ISO 14001:2004 un
saĦemts sertifikāts pašvaldības darbībai teritorijas attīstības un plānošanas jomā; īpašuma
apsaimniekošanas, labiekārtošanas un transporta nodrošināšanas jomā. Izpilddirektors ar
Naujenes pagasta padomes lēmumu ir nozīmēts par atbildīgo personu EMAS sistēmas
ieviešanai.
LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ietvaros veikts personas datu
apstrādes sistēmu audits. Pamatojoties uz audita vērtējumu, ir veikti nepieciešamie
pilnveidojumi un uzlabojumi: 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.
Darbinieku ētiskās apziĦas, uzvedības kultūras veicināšanai, interešu konflikta situāciju
rašanās mazināšanai un sabiedrības uzticamības vairošanai pret Naujenes pagasta padomi bija
izstrādāts un pagasta padomē apstiprināts Naujenes pagasta administrācijas un pašvaldības
iestāžu darbinieku Ētikas kodekss. Šajā kodeksā noteikto pamatprincipu ievērošanai un
darbinieku konsultēšanai ētikas jautājumos, pagasta padome izveidoja pastāvīgi darbojošos
ētikas komisiju.
Naujenes pagasta padomē līdz 2007. gada maijam personāla vadība un lietvedība kārtota
centralizēti. Izpilddirektors bija darba devējs 109 pašvaldības iestāžu un administrācijas
darbiniekiem. No maija 10 pašvaldības iestāžu vadītāji ar Naujenes pagasta padomes lēmumu
ir pilnvaroti nodrošināt darba tiesiskās attiecības ar iestādes darbiniekiem, veikt personāla
uzskaiti un lietvedību.
Personāla lietvedību administrācijā nodrošināja personāla inspektore Inga Milaševiča.
2007. gadā administrācijā strādāja 42 darbinieki 7 nodaĜās: lietu pārvaldē - 6 darbinieki,
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. Pārskata gadā administrācijas struktūrā bija
ieviestas 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. Sakarā ar amata pienākumu
pārdali īpašuma apsaimniekošanas un attīstības un plānošanas nodaĜā bija samazinātas
īpašuma apsaimniekošanas nodaĜā - vadītāja vietnieka un zemes ierīcības inženiera likmes.
2007. gadā darbam īpašuma apsaimniekošanas nodaĜā kultūrvēsturisko objektu, parku,
ciemu labiekārtošanas darbiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Nodarbinātības Valsts
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Aăentūru un Naujenes pagasta padomi, algotajos pagaidu darbos tika iesaistīti 31 algotais
strādnieks, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības uz noteiktu laiku.
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.
Pārskata gadā pagasta administrācijas darbiniekiem bija iespēja paaugstināt savu
kvalifikāciju un pilnveidot savas zināšanas, apmeklējot dažādu Latvijas mācību centru
piedāvātos seminārus, konferences, kvalifikācijas celšanas kursus. AstoĦpadsmit
administrācijas darbinieki apmeklēja 27 darba devēja apmaksātas kvalifikāciju
paaugstināšanas apmācības, no tiem 3 kvalifikācijas celšanas kursus un 24 seminārus. Pēc
pašvaldības iestāžu vadītāju pieteikuma 2007. gadā ieviesta jauna pieredze organizēt mācību
seminārus uz vietas, pieaicinot lektorus no mācību centriem. Tā tika organizēts Latvijas
Pašvaldību mācību centra seminārs „Personālvadības lietvedība”, kurā piedalījās pašvaldības
iestāžu vadītāji un administrācijas darbinieki.
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 iepirkuma procedūras organizēšanu, Naujenes pagasta
attīstības programmas grozījumu izstrādi un iestāžu attīstības koncepciju izstrādāšanu, par
darbu ar informācijas pārvaldības sistēmām, personu iesniegumu, saĦemto dokumentu un
Naujenes pagasta padomes lēmumu izpildi, par pašvaldības iestāžu darba kārtības noteikumu
izstrādāšanu, par personāla apmācību plānu, par pašvaldības iestāžu reklāmu, informācijas
iesniegšanu izvietošanai interneta mājas lapā, par kārtību, 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.
Naujenes pašvaldība ir Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas dalībnieki un
2007.gadā izpilddirektors A. Aizbalts katru mēnesi apmeklēja Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru sanāksmes par dažādām ar pašvaldības funkciju izpildi saistītajām tēmām.
2007. gadā 2 administrācijas darbinieki absolvēja augstākās izglītības iestādes: lietu
pārvaldes vecākā lietvede ieguva profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnēs, vides
aizsardzības speciāliste saĦēma profesionālo maăistra grādu vides plānošanā un vides
pārvaldības speciālista kvalifikācijā.
Darbiniekiem bija nodrošinātas sociālās garantijas saskaĦā ar Darbas samaksas un sociālo
garantiju nolikumu un Darba koplīgumu.
Darba aizsardzības un darba vides iekšējo uzraudzību Naujenes pagasta administrācijā
un pašvaldības iestādēs organizēja un kontrolēja darba aizsardzības inženiere Ināra Zvaigzne,
kura ir atbildīga 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 struktūrvienību nodarbinātajiem,
par vakcinēšanu pret ērču encafalītu, par nodarbināto nodrošināšanu ar individuālās
aizsardzības līdzekĜiem, par apmācības organizēšanu pēc programmas „Par elektrodrošību un
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pirmās palīdzības sniegšanu” u.c. Darba aizsardzības inženiere nodrošināja ar darba
aizsardzības instrukcijām pašvaldības iestādes un administrācijas struktūrvienības, kā arī
strādāja pie ugunsdrošības instrukcijām un evakuācijas plāniem. Noslēdza līgumu ar SIA
medicīnas firmu „Dinas” par obligāto veselības pārbaudi un vakcinēšanu pret ērču encafalītu.
Nodrošināja 4 darbinieku vakcinēšanu pret ērču encafalītu, kuru darbs saistīts ar
labiekārtošanu, obligāto profilaktisko apskati 31 administrācijas darbiniekam. Nodrošināja
ievadinstruktāžas 50 jaunpieĦemtajiem darbiniekiem, ugunsdrošības instruktāžas un
instruktāžas darba vietā. Veica apsekošanu 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 gadam administrācijā un
pašvaldības iestādēs. Darbinieki informēti par potenciālo darba vides risku un par visiem
ieplānotajiem darba aizsardzības pasākumiem. Nodrošināta darba aizsardzības informācijas,
instrukciju un darba aizsardzības dokumentācijas pieejamība elektroniskā veidā.
Lietu pārvalde (vadītāja Ināra Miglāne) nodrošināja 28 Naujenes pagasta padomes, 62
pastāvīgo komiteju sēžu organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Reăistrēja 988 sagatavotos
Naujenes pagasta padomes lēmuma projektus, noformēja 938 Naujenes pagasta padomes
pieĦemtos lēmums, t.sk., 637 (68%) administratīvos aktus. Izsniegti un izsūtīti 5224 Naujenes
pagasta padomes sēžu protokolu izraksti un lēmumu kopijas. SaĦemti, reăistrēti un nodoti
izskatīšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 663 personu iesniegumi, sūdzības un
priekšlikumi. Nodrošināta to izpildes kontrole. (Diagramma Nr.) Vislielākais personu
iesniegumu skaits 146, kas ir 22 % no kopējo iesniegumu skaita, ir iesniegumi par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un nodošanu nomā, jo saskaĦā ar LR likumu „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” no 2007. gada 1.augusta bija noteikts vēl viens termiĦš2007. gada 30. novembris, līdz kuram pašvaldība varēja pieĦemt personu iesniegumus par
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nodošanu nomā, pamatojoties uz ko personas varēja
iesniegt pieteikumus zemes izpirkšanai. 11% no saĦemtajiem iesniegumiem bija saistīti ar
darījumiem ar nekustamo īpašumu, t.i., par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz pārdodamo
nekustamo īpašumu. 7% iesniegumi – par dzīvokĜu jautājumu risināšanu. Attiecīgi 5% sastāda
iesniegumi par grozījumiem iepriekš pieĦemtajos Naujenes pagasta padomes lēmumos, par
pašvaldības zemes piešėiršanu nomā, par samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešėirto
zemi u.c.
Kopējais dokumentu apgrozījums 2007. gadā ir 14014. Pēc apritē esošo dokumentu veidu
sadalījuma lielāko īpatsvaru, t.i., 37 % ieĦem izsniegtie un izsūtītie Naujenes pagasta
padomes sēdes protokolu izraksti un lēmumu kopijas.
15.diagr. Dokumentu apgrozījums 2007. gadā

Nosūtītās vēstules
18%
Elektroniski saĦemtie
dokumenti
2%
Iereăistrēti saĦemtie faksi
1%

izsniegtās izziĦas no
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1%

Reăistrētie personu
iesniegumi
5%
Iereăistrēti lēmuma projekti
7%
Iereăistrēti saĦemtie
dokumenti
6%
Izsniegtas rīkojumu kopijas
8%

Iereăistrēti saĦemtie
darbinieku ziĦojumi
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Izsniegtas izziĦas
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un izr.
37%

39

Lietu pārvalde nodrošināja pastāvīgi glabājamo dokumentu apstrādāšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Divi lietu pārvaldes darbinieki nodrošina datortehnikas apkalpošanu un informācijas
tehnoloăiju attīstību Naujenes pagasta padomes administrācijā un pašvaldības iestādēs.
Datortehnikas inženieris atbild par administrācijas IT lokālā tīkla darbību, informācijas
sistēmu darbu un kopumā par IT attīstību pašvaldības iestādēs. Informācijas sistēmu
inženieris nodrošināja datortehnikas uzturēšanu 11 pašvaldības iestādēs.
2007. gada laikā lietu pārvaldes darbinieki ir veiksmīgi strādājuši pie dokumentu
pārvaldības informācijas sistēmas DocLogix ieviešanas, kas dod iespēju automatizēt
daudzveidīgo dokumentu apriti, efektīvu informācijas apmaiĦu, ērtu un ātru dokumentu
meklēšanu. Darbinieki ir pabeiguši apmācību kursu, lai no 2008. gada uzsāktu darbu ar jauno
dokumentu pārvaldības sistēmu.
Finanšu nodaĜa (vadītāja – GaĜina BoroĦenko) nodrošināja Naujenes pagasta
pamatbudžeta un naudas plūsmas sastādīšanas procesu un tā izpildes kontroli. Sagatavoja
Naujenes pagasta padomes saimniecisko pārskatu. Finanšu nodaĜas darbinieki apguva un
pielietoja darbā jauno uzlaboto grāmatvedības
datorprogramma „Proteos” un Valsts kases informācijas
sistēmas Interneta apakšsistēmu “e Kase”, saistībā ar
kuras izmantošanu naudas pārskaitījuma termiĦš
samazinājies līdz vienai dienai. NodaĜas darbinieki
nodrošināja centralizētās grāmatvedības uzskaiti un
ekonomisko darbību pagasta administrācijai un 12
pašvaldības iestādēm, kā arī konsultācijas par
grāmatvedības uzskaiti un budžeta plānošanu. Ik
ceturksni veica ekonomisko analīzi par pamatbudžeta un
Naujenes pagasta 2007.gada
budžeta projekta izskatīšana
speciālā budžeta ieĦēmumu, izdevumu izpildi un
pagasta padomes sēdē
sagatavoja lēmumu projektus izskatīšanai nozaru
komitejās un Naujenes pagasta padomei. 2007. gadā
īpaša uzmanība bija pievērsta energoresursu ekonomijai, pastāvīgi veikta energoresursu,
ūdens, telefona sarunu limitu izpildes analīze.
NodaĜa izstrādāja un iesniedza izskatīšanai pagasta padomei lēmumu projektu par kārtību,
kādā Naujenes pagasta amatpersonas, iestāžu un administrācijas darbinieki rīkojas ar
pašvaldības mantu un finanšu resursiem, sakarā ar ēdināšanas pakalpojumu organizēšanas
nodošanu pašvaldības izglītības iestādēm un nepieciešamību veikt centralizēto grāmatvedības
uzskaiti skolēnu un audzēkĦu ēdināšanai izglītības iestādēs, finanšu nodaĜā papildus ieviesta
grāmatveža likme un izstrādāts nolikuma projekts par Naujenes pagasta vispārējas izglītības
iestāžu skolēnu un audzēkĦu ēdināšanas organizēšanas kārtību, ko iesniedza apstiprināšanai
Naujenes pagasta padomei. Finanšu nodaĜas grāmatvedis aprēėināja un pārskaitīja uz
darbinieku algas kartēm ikmēneša darba algu 225 pagasta administrācijā un pašvaldības
iestādēs strādājošiem darbiniekiem
Nekustamā īpašuma nodokĜu administrēšanu Naujenes pašvaldībā veic nodokĜu
inspektors. 2007. gadā 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. Aprēėināta nomas maksa par
pašvaldības zemes nomu un pašvaldības nodeva par dzīvnieku ( suĦu) turēšanu. Pastāvīgi,
gada laikā veikta kontrole par nekustamā īpašuma nodokĜa apmaksu saskaĦā ar likumā
noteiktajiem termiĦiem, veikti pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokĜa parādniekiem.
Attīstības un plānošanas nodaĜu līdz 2007. gada oktobrim vadīja JeĜena KovaĜevska, no
2007. gada 3. oktobra nodaĜas vadītāja pienākumus izpilda Raimonds Užulis.
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2007. gadā attīstības un plānošanas nodaĜas darbs bija vērsts Naujenes pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādei. Darbinieki kopā ar zemes īpašniekiem piedalījās SIA
„Daugavpils lidosta” un individuālo dzīvojamo māju būvniecībai izstrādāto detālplānojumu
sabiedriskās apspriešanas organizēšanā. NodaĜas darbinieki strādāja izveidotajās darba grupās
attīstības plānu un koncepciju izstrādāšanā kultūrā, izglītībā, sportā, sociālajā jomā, autoceĜu
un ielu, mājokĜu, kā arī nodarbinātības programmas izstrādāšanā. Piedalījās Daugavpils
novada izveidošanas projekta sabiedriskajā apspriešanā.
Pamatojoties uz spēkā esošo Naujenes pagasta teritorijas plānojumu, kontrolēts
būvniecības procesa tiesiskums pagasta teritorijā, zemes nodošana pastāvīgā lietošana un tās
izmantošana atbilstoši paredzētajiem mērėiem.
Izskatīja 172 personu iesniegumus un sagatavoja lēmuma projektus par detālplānojumu
uzsākšanu, adrešu piešėiršanu, zemes vienību platību precizēšanu, pašvaldības zemes
nodošanu nomā un citiem nodaĜas funkcijām atbilstošiem jautājumiem.
Strādāja ar vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS), sagatavoja dokumentāciju
verifikācijas veikšanai.
NodaĜas darbinieki piedalījās pašvaldības iestāžu un administrācijas īstermiĦa un vidējā
termiĦa rīcības plānu materiālās bāzes attīstībai un pilnveidošanai sastādīšanā, sagatavoja
atkritumu apsaimniekošanas, vides aizsardzības, dabas resursu nodokĜa ieĦēmumu- izdevumu
tāmju projektus. Sgatavoja pieteikumu papildus līdzekĜu no valsts budžeta dotācijas
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;
Sadarbībā ar Daugavpils reăionālās vides pārvaldi veikta piesārĦoto vietu apsekošana un
organizēta piesārĦojuma novēršana. 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 izvešana no Vecstropu, Kraujas,
Lociku un Naujenes ciemiem.
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, Virdžīnijas ievas un platlapju liepas), „Meža un dārza dienu”
pasākumu organizēšanā un konkursa „Sakoptākais īpašums” norisē.
Ar 2007. gada 1. aprīli savu darbību uzsāka juridiskā nodaĜa, kuru vada juriste Diāna
Petrova un tajā strādā juriste Ināra Miglāne. Juridiskās nodaĜas uzdevums ir tiesiskuma
nodrošināšana Naujenes pagasta padomē, tāpēc juridiskai nodaĜai ir liela loma Naujenes
pagasta padomes lēmumu pieĦemšanas procesā. Juridiskā nodaĜa sniedz atzinumus par
lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Juridiskai nodaĜai ir arī konsultēšanas funkcija,
nodaĜas juristi sniedz konsultācijas Naujenes pagasta padomes deputātiem, administrācijas
darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem. NodaĜas juriste bija atbildīga par pašvaldības
īpašumu reăistrēšanu Zemesgrāmatā. 2007. gadā iereăistrēti Zemesgrāmatā 10 nekustamie
īpašumi.
2007.gada 27.decembrī Naujenes pagasta padome apstiprināja Naujenes pagasta
pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu, pie kura juridiskā
nodaĜa strādāja kopš septembra. SaskaĦā ar šo līgumu Naujenes pagasta padome nodod
apsaimniekošanā savu dzīvojamo fondu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes
pakalpojumu serviss”. Juridiskā nodaĜa veic visu līgumu reăistrāciju, pirms tam sniedzot
atzinumu par to atbilstību normatīvajiem aktiem, 2007.gadā sakaĦoti un reăistrēti 316 līgumi,
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kas ir par 60 līgumiem vairāk nekā 2006.gadā. Jāsecina, ka visvairāk līgumu, t.i., 34 %, ir
noslēgti iepirkumu procedūras rezultātā un 27% - līgumi par dažādiem pakalpojumiem.
Viens no nozīmīmīgākajiem paveiktajiem darbiem ir tas, ka juridiskā nodaĜa cieši
sadarbojas ar māju pārvaldniekiem un, piedaloties dzīvokĜu īpašnieku rīkotajās kopsapulcēs,
iedrošina pilnvarotās personas aktīvi piedalīties mājas pārvaldīšanā. Naujenes viema Vecpils
ielas 3.māja ieguva savu pilntiesīgo mājas pārvaldnieku un pārĦēma māju apsaimniekošanā.
Juridiskā nodaĜa regulāri informē iedzīvotājus par dažādiem saistošajiem noteikumiem un
citiem juridiskiem aspektiem informatīvajā biĜetenā „Naujenes Vēstis”.
Pašvaldības nekustamo īpašumu, t.sk., 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,
autotransportu izglītojamo nokĜūšanai uz Naujenes pagasta izglītības iestādēm un atpakaĜ, kā
arī autotransportu pagasta administrāciju un pašvaldības iestādēm šo funkciju izpildi
nodrošina īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa. NodaĜu līdz 2007. gada 31. oktobrim vadīja
Valērijs Mihejevs, no 1. novembra nodaĜas vadītāja pienākumus izpilda Ruta Grustāne.
NodaĜas funkciju izpildi nodrošināja 14 pastāvīgie darbinieki un 31 pagaidu algotais
strādnieks. 2007.gadā tika apsekoti Naujenes pagasta autoceĜi (121,1 km) un ielas (21,29).
Apsekojot atklāti defekti, kuri ietekmē satiksmes drošību un ceĜu lietošanas īpašības.
Apsekošanas rezultātā un Ħemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, izstrādāts ceĜu un ielu
uzturēšanas rīcības plāns 2007. gadam ceĜu stāvokĜa uzlabošanai. Rīcības plāna īstenošanai
bija nepieciešami Ls 177000. No AutoceĜu fonda līdzekĜiem ceĜu uzturēšanai 2007. gadā
piešėirti tikai Ls 98000. Rīcības plāns paredzēja ceĜu remontdarbus 11,8 km garumā, bet par
piešėirtajiem līdzekĜiem 2007. gadā varēja veikt nepieciešamos darbus 5,8 km garumā.
Piešėirtie autoceĜu fonda līdzekĜi nenodrošina pašvaldības ceĜu un ielu uzturēšanu labā
tehniskā stāvoklī. Būtu jāpievērš lielāka uzmanība autoceĜu uzturēšanai ciemos, kur notiek
jaunu individuālo māju būvniecība, t.i., Vasarăelišėos, Kašatnikos, Stropos, Raščinā u.c.
2007. gadā veikts ielu melnā seguma bedrīšu remonts Vecstropu, Lociku, Naujenes, Kraujas
ciemos par kopējo summu Ls 5128.00. Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas labiekārtošanas
strādnieki veica krūmu izciršanu ceĜmalās, pašvaldības kapu teritorijā, Vecstropu, Kraujas
ciemos. Kopējā izmantotā līdzekĜu summa, kas sevī iekĜauj degvielas izdevumus, rezerves
daĜas, darba apăērbu izmaksas, sastāda Ls 1508.36. Pagasta ciemu, bērnu rotaĜu laukumu un
kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanai un uzturēšanai 2007.gadā tika izlietoti Ls 46498, kas
ir apmēram 2,5 reizes vairāk nekā 2006.gadā. 2007.gadā kultūrvēsturiskajos objektos strādāja
3 uzraugi, un to iekasētie maksas pakalpojumi sastādīja Ls 5323, kas ir par 28 % vairāk nekā
2006.gadā. Lai nodrošinātu pagasta ciemu, bērnu laukumu, kultūrvēsturisko objektu un
atpūtas vietu pilnīgāku un kvalitatīvāku apsaimniekošanu 2007.gadā tika iegādāti 2
krūmgrieži par Ls 1078 un pĜaujmašīna par Ls 3615. Kultūrvēsturiskajos objektos uzstādīti 20
jauni soli un 10 galdi par 3550 Ls. Kultūrvēsturiskajos objektos, parkos un atpūtas vietās un
pagasta ciemos veikta zāles appĜaušana, kopējā platībā 38.52 ha. Tika veikta teritorijas
uzkopšana, sīki remontdarbi, sakopti atpūtas laukumi, zāles appĜaušana kultūrvēsturiskajos
objektos: Dinaburgas pilsdrupas, Vasarăelišėu skatu tornis, Juzefovas parks, Markovas
izziĦas taka, Slutišėu ciems. 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 izveidota labiekārtota atpūtas vieta, veikti dīėa tīrīšanas un paplašināšanas
darbi par summu Ls 11516. Naujenes pagasta pašvaldības kapos (Krīvāni, Bukšti un
Juzefova) izzāăēti sausie koki, sakopta teritorija. Juzefovas kapos uzstādīti 4 jauni pieminekĜi,
atjaunots dzīvžogs, veikts soliĦu remonts, vārtu un stabu krāsošana.
Divu pašvaldības autobusu Volvo un Setra uzturēšanai, kas paredzēti izglītojamo
nokĜūšanai skolā un atpakaĜ dzīvesvietā, izdevumi par 2007.gadu sastāda Ls 32938.
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Viena no īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas funkcijām bija pašvaldības brīvo dzīvokĜu
uzskaite, remontdarbu tāmju sastādīšana. 2007.gada no privatizācijas fonda līdzekĜiem tika
veikts triju brīvo dzīvokĜu remonts, vienā dzīvoklī nomainīta elektroinstalācija. DzīvokĜi
pašvaldībai nepieciešami palīdzības sniegšanai dzīvokĜu jautājumu risināšanai trūcīgām
personām.
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. Pārskata gadā Naujenes pagastā tika saĦemtas 382 iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarācijas. 111 iedzīvotāji mainīja savu dzīvesvietu pagasta robežās. 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.
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
iedzīvotāji un 4 ārzemnieki (skat. 10. 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,
Laulību reăistrācija Naujenes
kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejai.
dzimtsarakstu nodaĜā
2007.gada laikā tika izsniegtas 119 jaunas nodokĜu
grāmatiĦas, 11 nodokĜu grāmatiĦu dublikāti. Katru mēnesi tiek sagatavoti izraksti par katru
darbību, kas tika veikta ar nodokĜu grāmatiĦu. 2007.gada tika sagatavoti 405 izraksti.
Izpilddirektors A. Aizbalts ar Naujenes pagasta padomes lēmumu ir nozīmēts par projektu
vadītāju diviem īstenotajiem projektiem: „Naujenes pamatskolas siltināšana” un
„Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un
Vecstropu ciemos” un atbildīgo par administrācijas ieĦēmumu izdevumu tāmes izstrādāšanu
un izpildi.
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%).
33.1 % no administrācijas izdevumiem ir izlietoti ēku un telpu renovācijai, materiāli
tehniskas bāzes pilnveidošanai un attīstībai. Šie izdevumu pieaugums, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, izskaidrojams ar veiktajiem remontdarbiem administrācijas ēkās par kopējo
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summu Ls 133 875, kā rezultātā izremontēta ēka Skolas 6 un veikts telpu kosmētiskais
remonts Skolas ielā 15 un 12. Renovējot dzimtsarakstu nodaĜas ēku, uzlabojās ēkas estētiskais
izskats, samazinājās siltuma zudumi, ir iespēja ekonomēt siltumenerăiju (uzstādīti siltuma
regulatori). Lielākais ieguvums - ierīkota daudzfunkcionāla zāle laulību reăistrācijai, pagasta
padomes, bāriĦtiesas sēdēm, konferencēm un semināriem. Ēkā nodrošināta ugunsdrošība un
materiālo vērtību saglabāšana un būtiski uzlabota darbinieku darba vide. Ēkā veikta datortīkla
un telefontīkla pilna rekonstrukcija, kā arī aparatūras renovācija, uz kuras bāzes tika ierīkots
aizsargāts bezvadu interneta pieslēgums. Jaunas un aprīkotas darba telpas ieguva Naujenes
pagasta bāriĦtiesa, īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa un darba aizsardzības inženiere. Veikts
telpu pārplānojumus, kosmētiskais remonts un aprīkoti ar jaunām mēbelēm lietu pārvaldes
darbinieku kabineti. 2007. gadā papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti pamatlīdzekĜi par
summu Ls 44 380. Lai nodrošinātu pagasta administrācijas kvalitatīvu, un iedzīvotājiem
orientētu darbu, notiek informācijas tehnoloăiju attīstība pašvaldībā, kas tieši saistīta ar
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Datu pārraides aspektā tika
paveikts darbs, kura rezultātā ir sasniegts divkāršais datu pārraižu ātruma uzlabojums, kas Ĝauj
kvalitatīvāk un ātrāk saĦemt datus no Interneta, kā 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. 2007. gada laikā ir iegādāta
datortehnika un cita biroja tehnika par summu Ls 16 840, iegādātas kancelejas mēbeles un
telpu iekārta par summu Ls 7096, un transportlīdzekĜi par summu Ls 20 444. 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. Pārskata 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
rīkojumu „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.
Var secināt, ka pagasta administrācijas uzturēšanai plānotie līdzekĜi izlietoti lietderīgi, ar
mērėi uzlabot darba vidi darbiniekiem un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
9.4 Izglītība.
2007. gadā Naujenes pašvaldības izglītības funkcijas nodrošināja 5 izglītības iestādes:
Nr.
p.k

Izglītības
iestādes
nosaukums,

1.

Naujenes
pamatskola,
(akreditācijas lapa
derīga līdz 2010.
gada 5.jūnijam)
10 klašu komplekti

2.

Lāču pamatskola
(akreditācijas lapa
derīga līdz
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Skolēnu skaits

Skolēnu skaits 138 (tsk., 108pagastā reăistrēti
skolēni, 30- citās
pašvaldībās)32
absolventi,
11 pirmklasnieki
Skolēnu skaits -156
(t.sk., 122- pagastā
reăistrēti skolēni ,

Pedagogu
skaits, tehniskais
personāls

18.tabula
Mācību programmas

Pedagogu skaits21 (t.sk.,
psihologs),
tehniskais
personāls -13

Pamatizglītības un mazākumtautības
programma (2), interešu izglītības
programma (12)

Pedagogu skaits0 (tsk.,
psihologs),

pamatizglītības un mazākumtautības
programma (2), interešu izglītības
programma (19)

2015.gada
31.jūlijam)
12 klašu komplekti

3.

4.

5.

Naujenes pirmskolas
izglītības iestāde
„Rūėītis”,
8 bērnu grupas, t.sk.,
5 - mazākumtautību
apmācība, 3 apmācība valsts
valodā
Naujenes mūzikas
skola, (akreditācijas
lapa NAI 1136,
derīga līdz
2012.gada
18.jūnijam)

Naujenes bērnu un
jauniešu centrs

33- citās
pašvaldībās),
18 absolventi,
20
pirmklasnieki
Bērnu skaits -137,
t.sk., 28 5- gadīgie ,
26 6-gadīgie bērni

tehniskais
personāls -10

Pedagogu skaits 17 (t.sk.,
logopēds),
tehniskais
personāls -20

Pirmsskolas izglītības programma
un pirmsskolas mazākumtautības
izglītības programma (2), 2 interešu
izsglītības programmas (angĜu
valoda un ritmika),

Skolēnu skaits 128-, 8 absolventi

Pedagogu skaits –
17, tehniskais
personāls -3

Bērnu skaits -102

13 darbinieki,
t.sk., 7 interešu
izglītības pulciĦu
pedagogi, 1
tehniskais
darbinieks

6 profesionālās ievirzes
programmas, t.sk., pūšamo
instrumentu spēle, klarnetes un
saksafona spēle (17 skolēni),
klavierspēle (39 skolēni), akordeonu
spēle (39 skolēni), vijoĜspēle (11
skolēni), vizuāli plastiskā māksla
(22 skolēni), 2 interešu izglītības
programmas, akordeonistu un
pūšamo instrumentu orėestris
8 interešu izglītības programmas,
nometnes, saieti, proforientācija.
Konsultācijas, informācijas
saĦemšana (1581 cilvēki)

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.
2007. gada septembrī 1. klasē sāka mācīties 32 skolēni (63 %) no 51 bērna, kuram
deklarētā dzīvesvietā ir Naujenes pagastā.
Skolēnu skaita izmaiĦas Naujenes un Lāču pamatskolā pēdējo trīs gadu laikā var redzēt
diagrammā Nr. 3.

16.diagr.
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17.diagr.

Naujenes pamatskolas skolēnu skaits ar katru gadu nedaudz samazinās, tomēr Lāču
pamatskolā bērnu skaits palielinājies. Tas saistīts ar to, ka starp pagasta ciemiem Lociku
ciemā ir vislielākais bērnu īpatsvars un sakarā ar MaĜinovas pamatskolas likvidāciju
2007.gadā, daĜa bērnu pārgāja mācīties uz Lāču pamatskolu. Lāču un Naujenes pamatskolās
vēl ir brīvas 140 mācību vietas.
Lāču un Naujenes pamatskolas darbības mērėi: veidot izglītības vidi un īstenot izglītības
ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartos noteikto mērėu
sasniegšanu. Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas
atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikācijai un saturam. 2007. gadā īpaša
uzmanība tika pievērsta skolēnu zināšanu līmenim. Naujenes pamatskolā 2006./2007. gada
skolēnu zināšanu vidējais vērtējums bija 6.08 balles, Lāču pamatskolā - 6.04 balles, kas,
salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, paaugstinājies, un tas ir saistīts ar to, ka skolās tika
organizētas individuālās nodarbības ar skolēniem visos priekšmetos. Jau trīs gadus Lāču
pamatskolā darbojas sākumskolas bērniem izveidotais centrs „Draudzīga vide”, kur skolēniem
ir iespēja pēc stundām, līdz plkst. 19.00 vakarā, kopā ar skolotājiem ne tikai sagatavot mājas
darbus, bet nodarboties pēc vēlmēm un iespējām. Vecāki var būt mierīgi par saviem mazajiem
bērniem. Visi devīto klašu skolēni (41) sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus un saĦēma
apliecību par pamatizglītību, un turpināja mācīties citās izglītības iestādēs, galvenokārtarodskolās un tehniskajās skolā.
Naujenes un Lāču pamatskolas, izĦemot pamatizglītības programmas, piedāvā citas
izglītības programmas: kultūrizglītības programmas - kori, vokālie ansambĜi, Naujenes
pamatskolā darbojas tautas deju kolektīvs „Skudra”, skatuves runas pulciĦš, floristika; vides
izglītības programma- „Vides pētnieki”, „500. mazpulks”; sporta izglītības programmas„Brīvā cīĦa” (Lāču un Naujenes pamatskolā), dažādas sporta spēles, veselīgā dzīvesveida
pulciĦš; tehniskās jaunrades programma- pulciĦš „Populārs gleznotājs” (Lāču pamatskolā),
„Mūsdienīgais dizaineris”, „Grafiskā modelēšana”. Lāču pamatskolā darbojas leĜĜu teātris
„Lāčuks”. Iepazīties ar interešu izglītības programmām
203 skolēniem abās skolās palīdzēja 22 pedagogi.

8. Saeimas deputāta
V.Aizbalta ciemošanās Zinību
dienā Naujenes pamatskolā
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Naujenes un Lāču pamatskolu līdzdalība projektos.
2007.gadā tika realizēts „Naujenes pamatskolas
siltināšanas” projekts. Šiem mērėiem 2007.gadā izlietoti
Ls 259 150. „Naujenes pamatskolas siltināšanas”
projekta īstenošanas kopējās izmaksas ( no 2004. –
2007.g.) sastādīja Ls 488 601, t.sk.:
· Ls 380 000 – valsts investīcijas;
· Ls 104 151 – līdzfinansējums no Naujenes pagasta
budžeta;
·Ls 4 450 – piešėīra Dānijas enerăētikas

departaments.
Skola piedalījās „Latgales izglītības programmas” realizācijā. Šīs programmas ietvaros tika
uzrakstīts projekts „Mācību procesa modernizācija sakārtotā skolas vidē”. Projekta realizācijai
tika iedalīti Ls 736. Par šiem līdzekĜiem iegādātas iekārtas un aprīkojumi ăeogrāfijas un
bioloăijas kabinetiem: telūrijs, kompasu komplekts, acs modelis, iežu komplekti u.c. uzskates
līdzekĜi.
2007.gadā Naujenes pamatskola piedalījās projektos,
kas virzīti uz mācību un saskarsmes vides uzlabošanu:
8.b klases skolēns D.JemeĜjanovs piedalījās
starptautiskajā skolēnu apmaiĦas projektā. Skolēns divas
nedēĜas 2007.gada vasarā pavadīja Vācijā, iepazīstot
vienaudžus ārzemēs un gūstot jaunas iemaĦas
saskarsmes kultūrā;
angĜu valodas skolotāja N.Semjonova iesaistīja 8. un
9.klašu skolēnus starptautiskā tineidžeru konkursā
Datorklase Naujenes
„Pasaule apkārt mums”. Projekta dalībnieki bija
pamatskolā
pārstāvji no Eiropas, Āfrikas. Dalības mērėis – skolēnu
angĜu valodas lietošanas prasmes nostiprināšana. Par
dalību projektā 8.– 9.klašu skolēnu grupa saĦēma
dalības sertifikātus;
ar starptautiskā tīmekĜa palīdzību skolotāja A.Kokina
bija pieteikusi Naujenes pamatskolas dalību projektā „
Eiropas pavasaris 2007”. Mērėis – skolas tēla
atpazīstamības veicināšana sabiedrībā, jaunu kontaktu
dibināšana, Eiropas Savienības kā organizācijas
popularizēšana. Par dalību tika saĦemti diplomi.
Naujenes pamatskola piedalījās programmā „Skolas
piens”, kas sekmēja skolēnos regulāru piena lietošanu
Lāču pamatskolas direktore
uzturā.
T.Titkova pasniedz atestātu par
skolas beigšanu
Abas skolas piedalījās un mācību gada beigās saĦēma
Veselības veicināšanas aăentūras dāvanas par dalību
projektā „ Nesmēėējošā klase”. Tās pasniedza projekta koordinatore Daugavpils rajonā
I.KuĦicka.
Organizētās projektu nedēĜas tēma bija „Profesiju pasaulē” ar dažādām apakštēmām:
„Mana vecāku profesija”, par ES prasībām karjeras izvēle, tēma „Maizes ceĜš”.
Budžeta izlietojums.
Naujenes un Lāču pamatskolu kopējie 2007. gada budžeta izdevumi sastādīja Ls 632 609,
un tā finansēšanas avoti ir sekojošie:
-valsts budžeta mērėdotācija pedagogu atalgojumiem Ls 252 501;
-valsts budžeta mērėdotācijas kapitālajiem izdevumiem un infrastruktūras attīstībai
(Naujenes pamatskolas siltināšanas projekta īstenošanai un telpu renovācijai) Ls 195 000;
-valsts budžeta mērėdotācija mācību grāmatu iegādei Ls 1 364;
-vecāku maksa par bērnu ēdināšanu un citiem maksas pakalpojumiem Ls 8 819;
-ieĦēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai Ls 5 669;
-finansējums no pašvaldības pamatbudžeta Ls 169 256.
Salīdzinot ar 2006. gadu, izdevumi pamatizglītībai ir palielinājušies 2 reizes, kas saistīts ar
Naujenes pamatskolas ēkas siltināšanas projekta īstenošanu, cenu pieaugumu uz
energoresursiem un pārējiem materiāliem, darbinieku algu paaugstināšanu un jaunu darba
vietu izveidošanu. No 01.09.2007. piešėirts Naujenes pašvaldības budžeta finansējums Ls 6
592 apmērā Lāču un Naujenes pamatskolām darbinieku atalgojumiem, kuri iesaistīti
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ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, ēdināšanas bloku aprīkojumiem un saimnieciskiem
izdevumiem. Maksājumi par siltumenerăiju, energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju,
telekomunikāciju pakalpojumiem tiek veikti pielietojot limitēšanas mehānismu. ĥemot vērā
cenu paaugstināšanu, 2007.gada laikā šo izdevumu apmaksai izlietots par 43.5 % vairāk
līdzekĜu salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
Pabeigta projekta “Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” īstenošana. 2007. gada
izmaksas sastādīja Ls 256 256. Kopumā projekta īstenošanai (2004.-2007.g.) izlietoti Ls
488 601. Projekta īstenošanas gaitā pilnīgi veikta ēkas ārsienu siltināšana, nomainīti logi,
uzstādīti jauni 2 apkures katli, nomainīta elektroinstalācija, uzstādītas ventilācijas iekārta,
ierīkota aktu zāle, ierīkots ēdnīcas korpuss, uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes
signalizācija, veikts skolas telpu kosmētiskais remonts. Pateicoties veiktai rekonstrukcijai,
uzlabojās skolas estētiskais skats, samazinājās siltuma zudumi, uzlabojās sanitāri – higiēniskā
vide skolā un apkalpojošā personāla darba vide.
Pārskata periodā pamatizglītības iestādēm ar mērėi palielināt mācību procesa efektivitāti,
tās nodrošināšanai un uzlabošanai iegādāti mācību līdzekĜi un grāmatas par summu Ls 4 551
(Ls 15,22 uz 1 skolēnu).
Naujenes pašvaldības pamatizglītības iestāžu uzturēšanas izdevumi uz 1 skolēnu sastādīja
Ls 619, salīdzinot ar 2006.gadu, tas ir par 292 latiem vairāk.
Skolu publicitāte: informatīvie semināri, sapulces, pasākumi.
1. Lāču pamatskolas sākumskolas skolotāji aktīvi piedalījās žurnāla „Sākums” konkursā
„Skolotāju pieredze 2007”. Skolotāju A. Solimas un A. Markovičas darbi tika publicēti
žurnāla 2007. gada 6 numurā. Naujenes un Lāču pamatskolas 9. klašu skolēni piedalījās „Ēnu
dienās”, lai iepazītos ar Naujenes pagasta padomes deputātu, darbinieku darbu.
2. Liels atbalsts sabiedrības informēšanai par skolu darbību ir Lāču un Naujenes
pamatskolu ikgadējiem publiskiem pārskatiem, kuri Naujenes tautas bibliotēkā un tās filiālēs
ir pieiejami ikvienam interesentam.
3. Sabiedrība par skolu aktualitātēm var iepazīties Naujenes pagasta informatīvajā
biĜetenā „Naujenes Vēstis” un mājas lapā: www.naujene.lv.
4. Regulāri skolās notiek vecāku sapulces un informatīvie semināri.
Skolu un skolotāju sasniegumi.
1. Daugavpils rajona skatē tika iesniegtas skolotāju metodiskās izstrādnes. Skolotājas
N.Oparinas darbs „Proforientācijas pētījums 8. – 9. klasēs” ieguva 1.vietu, bet skolotājas
I.Bleideles „Skolēnu pienākumi” ieguva Pateicību.
2. Informācija par Naujenes pamatskolas skolotājas A. Kokinas darba pieredzi skolā,
publicēta portālā www.skolotajs.lv , par kuru valsts mērogā iegūta 3. vieta un balva.
3. Par metodisko formu dažādību un kvalitāti Naujenes pamatskolā notika Daugavpils
rajona seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā (direktora vietniece izglītības jomā
V.ŠĦukute) un Daugavpils rajona bioloăijas skolotāju seminārs (skolotāja I.Bleidele).
4. Naujenes, Lāču, Biėernieku pamatskolas un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūėītis” skolotājiem bija iespēja apmeklēt kursus sadarbībā ar „Pedagoăiskās meistarības
skolas” lektoru K. Bikši.
5. Lāču pamatskolas vizuālas mākslas skolotājas A. Solima un A. Markoviča dalījās savā
pieredzē ar 20 rajona skolotājiem. Daugavpils rajona vizuālas mākslas skolotājas iepazinās ar
pasaulslavenās Naujenes pagasta novadnieces tēlnieces un mākslinieces Valentīnas Zeiles
dzīvi un radošo darbību.
6. Naujenes pamatskolā īpaši populāri pulciĦi skolēnu vidū ir vokālie ansambĜi, kori
(skolotāja L. KoroĜkova). Šie pulciĦi katru gadu izcīna godalgotās vietas Daugavpils rajona
skatēs un konkursos. Par radošo darbu skolēnu mācīšanā un sagatavošanā Daugavpils rajona
skatēm un konkursiem skolotājai Līvijai KoroĜkovai otro reizi tika piešėirts Naujenes pagasta
apbalvojums – „Naujenes pagasta Gada skolotājs 2007”.
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7. Par jaunu mācību formu ieviešanu mācīšanas procesā, par radošu pieeju krievu tautas
kultūras izzināšanā, par aktīvu sadarbību ar Naujenes Tautas bibliotēku un Krievu kultūras
centru Lāču pamatskolas skolotājai N. Dudarevai tika piešėirts nosaukums „Naujenes pagasta
Gada skolotājs 2007”.
8. Par labiem un izciliem sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā Lāču pamatskolas
9. b klases skolniecei L. Sondorei piešėirts nosaukums „Naujenes pagasta gada skolēns
2007”.
9. Naujenes pamatskolas 9.a klases skolniecei O. Frolovai par labiem un izciliem
sasniegumiem mācībās un ārpusstundu darbā piešėirts nosaukums „Naujenes pagasta gada
skolēns 2007”
10. Lāču pamatskolas sporta skolotājs A. Meškovskis atzīts par labāko starp Daugavpils
rajonā skolotājiem nominācijā „Rajona labākais sporta skolotājs”.
11. Lāču pamatskolas 4. klases skolnieks A. Lisovs ieguva 3. vietu nominācijā „Rajona
labākais jaunais sportists 2007.”
12. Lāču pamatskolā izstrādāta „Karjeras izglītības programma 1.-9.kl.”
13. Daugavpils rajona skatuves runas konkursā Lāču pamatskolas 9. kl. L. Sodore ieguva
2. vietu (skolotāja N. Dudareva)., rajona konkursos„Iepazīsti vidi” un „Mana izziĦas taka”- 3.
vieta.
Pateicamies skolu vadībai, pedagogiem, audzēkĦiem par viĦu aktivitāti dažādos pagasta,
rajona, novada, valsts līmeĦu konkursos! Mēs lepojamies, ka Lāču un Naujenes pamatskola,
Naujenes bērnu un jauniešu centrs, Naujenes mūzikas skola iegūuva daudz godalgotu vietu,
ka skolās mācās daudz talantīgu skolēnu, kuri priecē mūs skolas, pagasta un rajona
pasākumos- Lāču pamatskolai par Mātes dienai veltīto pasakumu, Naujenes pamatskolai par
Tēvu dienai veltītu koncertu. Paldies!
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūėītis”
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūėītis“ ir Naujenes pagasta padomes dibināta un
pakĜautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura Naujenes pagasta teritorijā vienīgā īsteno
pirmsskolas izglītības programmu (sagatavo piecgadīgos un sešgadīgos bērnus pamatskolas
programmas apguvei) un interešu izglītības programmas bērniem pirmsskolas vecumā.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūėītis” īsteno pirmsskolas izglītības programmu
(kods 01011111, LR IZM licences Nr. 4496 derīguma termiĦš 31.07.2011.) un pirmsskolas
izglītības mazākumtautību programmu (kods 01011121, LR IZM licences Nr. 6276 derīguma
termiĦš 31.07.2016.)
Naujenes pagasta pašvaldības teritorijā ir reăistrēti 358 pirmskolas vecuma bērni (no 1
mēneša līdz 6 gadiem), no kuriem 111 bērnu (31 %) apmeklē Naujenes pirmsskolas izglītības
iestādi „Rūėītis” un 247 bērnu apmeklē pirmskolas izglītības iestādes ārpus Naujenes pagasta
pašvaldības. No citām pašvaldībām Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 26 bērni.
Pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ir iespēja apgūt latviešu un krievu valodas, ir
izveidotas 8 bērnu grupas: 5-mazākumtautību grupas, 3-latviešu apmācībvalodas grupas.
Sagatavoti pamatizglītības apguvei pagasta pirmsskolas iestādē 56 piecgadīgie un sešgadīgie
bērni, kas ir 51 % no pagasta teritorijā dzīvojošajiem šī vecuma bērniem. (101 bērns). DaĜa no
tiem apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Daugavpilī.
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18.diagr.

UzĦemšanu pirmsskolas izglītības iestādē gaida 40 bērni vecumā no 1mēneša līdz 5
gadiem.
Naujenes pirmskolas izglītības iestāds „Rūėītis” vīzija: bērnu attīstību veicinoša, radoša un
droša vide.
Iestādes galvenie uzdevumi ir:
1. Sagatavot piecgadīgus un sešgadīgus audzēkĦus sekmīgai pamatizglītības programmas
apguvei, atkarībā no bērna individualitātes un vecāku vēlmes.
2. Veidot katra bērna Es apziĦu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu,vēlmju un
interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
3. Dot iespēju katram bērnam apgūt valsts valodu, ievērojot bērna individuālās īpašības un
vecuma īpatnības.
4. Radīt iespēju iepazīt Latvijas valsti, savu novadu, tās daudznacionālo kultūru, veltot
sevišėu vērību latviešu tautas tradīcijām un kultūrai.
Pedagoăiskais process:
Pedagoăiskais process iestādē organizēts balstoties uz licencētām pirmsskolas izglītības
programmām, atbilstoši darba apstākĜiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma īpatnībām.
Programmas satura realizācija notika individuālās un apakšgrupu nodarbībās, kā arī kolektīvās
darbības veidos: rotaĜās, spēlēs atbilstoši bērna interesēm, spējām un dotībām. Ikdienas darbā
plaši tika izmantotas latviešu tautas tradīcijas, Latgales novada un Naujenes pagasta kultūras
īpatnības, folklora, māksla.
Pedagoăiskā procesa efektivitātes paaugstināšana:
Sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei sadarbībā ar Naujenes un
Lāču pamatskolām, Mūzikas skolu.
Metodiskā darba pilnveide, turpinot dalīties pieredzē atklātajās nodarbībās par valodas
attīstības metodēm un interešu izglītības procesa organizēšanu.
Metodiskā kabineta darba uzlabošana, nodrošinot to ar nepieciešamo daiĜliteratūru un
metodiskiem līdzekĜiem par valodas attīstību.
Vecāku izglītošana jautājumos, saistītos ar bērnu valodas attīstības iespējām.
Pedagoăisko kadru profesionālā līmeĦa paaugstināšana, apmeklējot atklātās nodarbības
iestādē un ārpus tās, liela uzmanība pievērsta kadru profesionālai izaugsmei. Regulāra
apmācība kursu un semināru laikā Ĝauj darbiniekiem radoši strādāt ar audzēkĦiem, izmantojot
jaunākās metodes un paĦēmienus atbilstoši mūsdienu prasībām. Kolektīvs strādāja pie
metodiskās tēmas: „Pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura pēctecības nodrošināšana”,
arī kursu tēmas gada laikā tika izvēlētas atbilstošas:
· „Sociāla dialoga veidošana” – skolotāja N. Lipina.
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· „Darba organizācija un metodika pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un
metodiėiem pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura pēctecības nodrošināšanai” –
vadītāja A.Vaidere, metodiėe V.Naklonova.
„Metodiskais atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem pirmsskolas un sākumskolas
izglītības satura pēctecības nodrošināšanai” - skolotājas L.Vansoviča, T.OĜesova.
2. Materiālās un metodiskās bāzes pilnveide:
Ēkas tehniskās ekspertīzes veikšana.
Sporta laukuma papildināšana ar rotaĜu sporta iekārtām.
Metodiskā kabineta nodrošināšana ar nepieciešamām modernām iekārtām: kopētāju un
krāsaino printeri.
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem:
Darba vides uzlabošanas pasākumu plāna izstrāde un uzraudzība
Nedrošu iekārtu nomaiĦa ēdināšanas blokā (galdi, gaĜas maĜamā mašīna, katli).
Papildapgaismojuma ierīkošana slikti apgaismotās II stāva telpās un gaitenī.
Ventilācijas sūkĦu darba atjaunošana ēkā.
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi:
Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna un limitu izstrāde, uzraudzība.
Ūdens ekonomijas nolūkos novecojušo ūdens bāku nomaiĦa sanitārajos mezglos.
Pakāpeniska novecojušu gaismas ėermeĦu nomaiĦa pret ekonomiskākiem.
2007. gadā iestādē uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi:
Naujenes pagasta padomes izveidotā Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėītis”
attīstības plāna 2008.-2015. gadam izstrādes darba grupa, kuras sastāvā bija iekĜauti Naujenes
pagasta padomes deputāte L.GasjaĦeca, attīstības un plānošanas nodaĜas speciālisti, Naujenes
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėītis” padomes locekĜi, iestādes darbinieki 2007.gadā
uzsāka savu darbu. Darba grupa veica vairākas vecāku aptaujas un izanalizēja esošo situāciju
par pirmsskolas izglītības iestādi.
Tika konstatētas iestādes stiprās puses:
1. Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas gaitā nodrošināta audzēkĦu
mērėtiecīga attīstība un kvalitatīva sagatavošana skolai. Kopš 2002.gada 1.septembra, kad
stājās spēkā obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības
programmas apguvei, Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde sagatavoja skolai 186
audzēkĦus, t.sk., uz Naujenes pagasta skolās mācās 122 audzēkĦ.
2. Plānveidīgā un mērėtiecīgi virzītā pedagoăiskajā procesā tiek nodrošināta audzēkĦu
fiziskā, intelektuālā, estētiskā un tikumiskā izglītošana. Bērnu sekmīgākai attīstībai no
Naujenes pagasta budžeta finansēti sekojoši speciālisti: sporta, latviešu valodas skolotāji un
logopēds, vidējais bērnu skaits mēnesī, ar kuriem nodarbojās logopēd,s ir 30 bērni.
3. Naujenes pagasta padomes atbalsts un iedalītais finansējums Ĝauj attīstīt un pilnveidot
iestādes materiāli tehnisko bāzi, pedagogiem vadīt daudzveidīgas un interesantas
rotaĜnodarbības. Šo procesu mērėtiecīgi organizē un kontrolē metodiėis, kurš ar 1.septembri
sāka strādāt uz pilnu likmi (līdz šim metodisko darbu organizēja 4 speciālisti). Metodiskais
kabinets 2007.gadā papildināts ar modernu biroja tehniku.
4. Iestādes vadītājas Annas Vaideres (21 gads – pedagoăiskais stāžs un 6 gadi – vadītāja
šajā iestādē) vadībā strādā profesionāla vadības komanda, kura nodrošina sistemātisku
iestādes darba procesa plānošanu un pārraudzību. Iestādē strādā pieredzējuši, kvalificēti,
ieinteresēti darbinieki.
5. Kolektīvam ir laba sadarbība ar vecākiem. Iestādes padome aktīvi iesaistās visos darba
procesa jautājumos.
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Darbs ar projektiem
Iestādes kolektīvs regulāri iesaistās dažādos projektos. Pagājušā gada beigās tika
izsludināts ESF projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”.
Dalībai projektā pieteicās 168 mācību iestādes, projekts atbalstīja 90 dalībniekus. Mūsu
iestāde bija šo 90 iestāžu skaitā. Iestādes vadītājai semināru laikā iepazinās ar Somijas,
Igaunijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Latvijas u.c. valstu pārstāvju pieredzi pedagogu
profesionālā līmeĦa celšanas jomā. Iestādes pedagogi, pateicoties šim projektam, iepazinās ar
ES mācību iestāžu pieredzi skolotāju prestiža celšanas un tālākizglītības jomā, novērtēja
Latvijas izglītības stāvokli, piedalījās pašvērtējuma sistēmas un skolotāja darba novērtēšanas
sistēmas aprobācijā. Rezultātā aug iestādes pedagogu profesionālais līmenis un pirmsskolas
problēmas tiek aktualizētas republikas līmenī.
Par tradīciju kĜuva organizēt projektu nedēĜu līdzīgi skolām. Jau piekto gadu februāra
mēnsī skolotāji kopā ar audzēkĦiem un viĦu vecākiem iesaistījās projektu nedēĜā. 2007.gada
tēma - „Mana drošība”. Prezentācijas laikā bērni demonstrēja savas zināšanas par drošības
noteikumiem mājās, uz ielas, pie ūdens. Vecāki saĦēma speciālu materiālu par to, kas jāzin
bērnam, lai justos droši.

Budžeta izlietojums
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes „Rūėītis” kopējie 2007. gada budžeta izdevumi
sastādīja Ls 156148,00, t.sk.:
pašvaldības līdzekĜi – Ls 105146;
valsts mērėdotācija pedagogu atalgojumam – Ls 38214;
vecāku maksājumi par bērnu ēdināšanu un interešu pulciĦiem – Ls 7332;
savstarpējie norēėini par bērnu izglītību no citām pašvaldībām – Ls 5456.
Diagramma no pārskata
Salīdzinājumā ar 2006. gadu, 2007. gada budžeta pieaugums sastādīja vidēji 31 %. Tas ir
saistīts ar darbinieku algu paaugstināšanu, energoresursu un citu preču cenu paaugstināšanos,
jaunu darba vietu izveidošanu (pavāri, virtuves palīgi no 01.09.2007. darba algu saĦem no
pašvaldības budžeta).
Energoresursu, kancelejas preču, mācību līdzekĜu un saimniecības preču iegādei, sastādot
2007. gada budžetu, tika izstrādāti limiti. To ievērošana Ĝāva maksimāli efektīvi izmantot
piešėirtos naudas līdzekĜus un novirzīt tos uz iestādes materiāli tehniskās bāzes attīstību
kopumā.
Sasniegumi
1. 12 latviešu vecākās un sagatavošanas grupas audzēkĦi saĦēma diplomus un dāvanas
par piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas konkursā „Bērnu žūrija 2006”;
2. Naujenes pirmskolas izglītības iestādes sešgadīgā skolniece Melānija Borovska ieguva
II vietu Daugavpils rajona mazo vokālistu konkursā „Cālis -2007”, sagatavoja mūzikas
skolotāja JeĜena Jegorova.
3. Par ieguldījumu bērnu audzināšanā un radošu individuālo pieeju katram audzēknim, ar
Naujenes pagasta prēmiju „Naujenes pagasta Gada skolotājs 2007” apbalvota sagatavošanas
grupas skolotāja Elvīra Šumska.
4. Naujenes pirmskolas izglītības iestāde „Rūėītis” starp pagasta iestādēm, ieguva I vietu
konkursā „Ziemassvētku brīnums”.
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Iestādes tēla veidošana, pasākumi, sabiedrības informēšana
1. Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv ir sadaĜa par iestādi. Ir sagatavoti
materiāli iestādes avīzei par tēmām: „SkaĦu izrunas
traucējumi”, „Bērnu adaptācija pirmsskolas izglītības
iestādē”, „Vecāki aizbrauc uz ārzemēm”, „Pamperu
kaitīgums”, „Mans bērns - kreilis”, „RotaĜlietu izvēle”,
„Saaukstēšanās profilakse un ārstēšana” u.c.
2. Gada laikā notika 3 kopīgās vecāku sanāksmes:
- Pirmsskolas
izglītības saturs,
laikmeta prasības
Seminārs NPII izglītībam iestāžu
izglītībai.
skolotājiem un vecākiem
- RotaĜlieta –
bērna attīstīšanas līdzeklis.
- Bērnu drošība. KreiĜu attīstības īpatnības.
3. Grupās vecāku sanāksmes notika 6 reizes, tajās
vecāki apsprieda dažādus jautājumus un varēja
iepazīties ar latviešu tautas tradīcijām un gadskārtu
NPII vadītāja A.Vaidere
svētkiem. Valsts un gadskārtu svētki grupās: Lieldienas,
apsveic sešgadniekus
Mātes diena, Zinību diena, Latvijas proklamēšanas
izlaiduma pasākumā
diena, Ziemassvētki. Latviskās dzīvesziĦas tradīciju
izkopšanas pasākumi: MeteĦi, MiėeĜi, MārtiĦi Izklaides un sarīkojumi: VecmāmiĦu diena,
izlaidumi, Skolotāju diena.
Profesionālās ievirzes izglītība
1. Iestādes juridiskais statuss
Naujenes mūzikas skola ir Naujenes pagasta padomes dibināta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
Skola realizē 5 profesionālās ievirzes programmas: akordeonu spēle, klavierspēle,
pūšaminstrumentu spēle (klarnetes un saksafona spēle), stīgu instrumentu spēle (vījoĜspēle),
vizuāli plastiskā māksla.
2. Iestādes mērėis un uzdevumi
Skolas darbības mērėis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērėu
sasniegšanu.
Skolas uzdevumi:
- nodrošināt iespēju iegūt profesionālās izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un
mākslā;
- sagatavot audzēkĦus mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu
apguvei;
- veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
- racionāli izmantot izglītībai piešėirtos līdzekĜus.
3. Prioritātes pārskata gadā:
3.1. skolas izglītojamu skaita saglabāšana un piesaistīšana profesionālās ievirzes izglītības
programmas apgūšanai;
3.2. materiāli tehniskās bāzes uzlabošana atbilstoši licencētām profesionālās ievirzes
izglītības programmām;
3.3. aktīva līdzfinansējuma piesaistīšana;
3.4. jaunu sadarbības formu ieviešana;
3.5. pašdarbības kolektīvu profesionālā līmeĦa izaugsme;
3.6. skolotāju un audzēkĦu atbildības paaugstināšana par saviem pienākumiem;
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3.7. skolas ēkas renovācijas 1. posma īstenošana;
3.8. renovācijas 2. posma sagatavošana realizācijai 2008. gadā.
Anželika Fjodorova
4. Pozitīvais skolas darbā 2007. gada laikā:
4.1. Pamatojoties uz skolas nolikumu un Naujenes pagasta padomes 2004. gada 28. janvāra
lēmumu Nr.4 „ Par Naujenes mūzikas skolas attīstības koncepciju 2004. – 2010. gadam“,
skola veica plašu pasākumu klāstu informācijas, reklāmas, savu sasniegumu popularizācijā un
sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm, skolēnu, viĦu vecāku un iedzīvotāju vidū, lai
saglabātu un palielinātu audzēkĦu skaitu.
2007./2008. m. g. profesionālās ievirzes izglītības programmās apmācāmo audzēkĦu skaits
ir pieaudzis līdz 128 audzēkĦiem, 2005./2006. m.g. bija 101 audzēknis.
Bērnu un jauniešu vidū vēl arvien lielāku popularitāti ieĦem Akordeona spēles un
Klavierspēles izglītības programmas, tomēr arī salīdzinoši jaunās izglītības programmas
VijoĜspēle un Vizuāli plastiskā māksla ieĦem nozīmīgu
vietu skolas piedāvāto programmu vidū. Skolas
audzēkĦi brauc no 13 ciemiem un Daugavpils pilsētas,
lai mācītos skolā, pieaug Kraujas, Lociku, Vecstropu
ciema un Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits.
Visvairāk mūsu audzēkĦu nāk no Lāču un Naujenes
pamatskolas, bet kopumā no 14 izglītības iestādēm.
2007./2008. m.g. skola turpina savu darbu, kā stabila
izglītības iestāde ar nokomplektētu pedagoăisko sastāvu
Naujenes mūzikas skolas
(17 skolotāji), tehnisko personālu (3darbinieki) un 128
klavierspēles audzēkĦi
6
audzēkĦiem
profesionālās
ievirzes izglītības programmās.
5. Interešu izglītība
Naujenes mūzikas skola piedāvā divas interešu
izglītības programmas:
5.1 Pūšamo un sitamo instrumentu ansamblis
(vadītājs Jānis Grinberts);
5.2 Māksla (vadītājs Valdis Grebežs)
Naujenes mūzikas skolā aktīvi un radoši darbojas
mūzikas kolektīvi:

AudzēkĦi un pedagogi Naujenes
mūzikas skolas izlaidumā. Pirmajā
rindā centrā - NMS direktors
S.Kačāns

1. Akordeonistu orėestris ( vadītāja Tatjana Jukuma)
un Pūšamo instrumentu orėestris
(vadītājs Jānis Grinberts).
2. Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans), kura darbību finansē no pašvaldības
budžeta un līdzfinansē Daugavpils rajona tautas izglītības un kultūras centrs.
3. Pūšamo instrumentu orėestris (vadītājs Jānis Grinberts) – ir jauns kolektīvs ne tikai gadu
skaitā, bet arī profesionālajā varēšanā.
6. Skolas līdzdalība projektos
6.1 X Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2007”;
6.2 Daugavpils rajona kultūras pasākumu atbalsta programmā projektu konkurss
„Starptautiskā mūzikas skolu akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2007”.
6.3 Daugavpils rajona kultūras pasākumu atbalsta programma projektu konkurss
„Starptautiskā pūtēju orėestru saiets „Lai skan taure!”
6.4 VKKF projekta finansējums Starptautiskā mūzikas skolu akordeonistu solistu konkurss
„Naujene 2007“.
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6.5 VKKF projekta finansējums Starptautiskā mūzikas skolu akordeonistu solistu konkursa
„Naujene 2008“.
6.6. VKKF projekta finansējums (kopprojekts ar Daugavpils rajona IIMC ) Radošo dienu
norises nodrošināšanai Naujenes mūzikas skolā.
6.7 VKKF projekta finansējums ėeramiskās krāsniĦas iegādei.
Budžeta izlietojums
Naujenes mūzikas skolas ieĦēmumu-izdevumu tāmes kopējā summa ir Ls 136518.00, kas
sastāv no sekojošiem ieĦēmumiem: Naujenes pagasta pamatbudžeta piešėirtajiem līdzekĜiem
Ls 35453.00, dotācijas no valsts budžeta pedagogu atlīdzībai Ls 88646.00, Daugavpils rajona
padomes mērėdotācijas pedagogu atlīdzībai Ls 2809.00 un vecāku maksas Ls 5068.00
apmērā, kas novirzīta mūzikas instrumentu, mācību līdzekĜu un grāmatu iegādei, kā arī
saĦemts projektu finansējums Ls 4542.00 apmērā. Iestādes budžeta vidējais pieaugums laika
posmā no 2006.-2007.gadam ir 33%, kura pamatā ir pašvaldības un Kultūras ministrijas
finansējuma pieaugums, iedalītie pašvaldības līdzekĜi skolas ēkas renovācijas darbiem, kā arī
projektu līdzfinansējuma rezultātā papildus piesaistītie līdzekĜi. Naujenes mūzikas skolas
2007.gada budžetā, vislielākais īpatsvars 77% bija pedagogu un darbinieku darba samaksai un
VSAOI. Šo ietekmējošo faktoru rezultātā 2006.gadā vidējā darba alga 1 darbiniekam no
pašvaldības finansētajiem darbiniekiem sastādīja Ls 89, bet 2007. gadā bija 112 latu.
Pedagogu vidējā darba alga 2006. gadā bija 311 lati un 2007.gadā sasniedza 382 latu apmēru.
Ls 16890.00 jeb 12% no iestādes budžeta tika izlietoti skolas ēkas 1. posma renovācijas
darbiem: 1) tehniskā slēdziena un izpildāmo darbu tāmju izstrāde, 2) ēkas siltumapgādes
rekonstrukcija, 3) ēkas sienu stiegrošanas un bēniĦu siltināšanas darbi. Lai turpinātu darbus,
2008. gadā tika izstrādātas darbu tāmes ēkas fasādes renovācijai, logu un durvju nomaiĦai,
iekšdarbu veikšanai un citiem darbiem, kas izmaksāja Ls 365.00.
Pamatojoties uz ikgadēju Naujenes mūzikas skolas budžeta pieaugumu, palielinās
izdevumi 1 audzēknim. 2004. gadā tie sastādīja 117 latus, 2005. gadā - 169 latus, 2006. gadā 314 latus, bet 2007. gadā - 332 latus, tātad 4 gadu laikā izdevumi 1 audzēknim ir pieauguši
gandrīz 3 reizes.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, var secināt, ka 2007. gada Naujenes mūzikas skolas
budžets ir sekmējis skolas attīstību, mūsdienīgas materiālās bāzes izveidošanu, mācību
kvalitātes paaugstināšanu un audzēkĦiem drošas, sakoptas vides nodrošināšanu.
Sasniegumi
1. Anželika Fjodorova (pedagogs Tatjana Lukjanska) – VI Starptautiskais mūzikas skolu
akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2007” – 3. vieta, piešėirta ikgadējā prēmija
„Naujenes pagasta Gada skolēns“ par iegūtām godalgotajām vietām konkursos un aktīvu
piedalīšanos skolas pasākumos.
2. Daugavpils mūzikas skolu akordeonistu ansambĜu festivālā – koncertā 2. vieta (ped.
Ă. Kagans).
3. Ilze Vaidere (pedagogs Valentīna Bagirjane) –Vitolda Lutoslavska starptautiskais
klavierspēles konkurss Zambrovā (Polija) – 2. vieta.
4. IIP ‘Māksla” dalībnieki (pedagogs Valdis Grebežs) – Daugavpils rajona vizuālās un
lietišėās mākslas konkurss „Rudens palete” – 2.vieta. Konkurss „Augt līdzi karavīram”.
Plakāts valsts svētkos – Pateicības raksts.
5. IIP ‘Māksla” dalībnieki (pedagogs Valdis Grebežs) - 35. Starptautiskajā bērnu
mākslas konkursā „Lidice 2007” – 1. vieta.
6. Ilana CirkiĜeviča – Naujenes pagasta padomes Pateicība par piedalīšanos bērnu
daiĜrades festivālā „Uzsmaidīsim saulei!“.
7. Tatjana Jukuma - Naujenes pagasta Pateicība par piedalīšanos bērnu daiĜrades
festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“.
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8. Giršs Kagans - Naujenes pagasta Pateicība par audzēkĦu sagatavošanu konkursiem,
kur iegūtas godalgotas vietas.
9. Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Pateicība par Starptautiskā pūtēju
orėestru saieta „Lai skan taure!“ organizēšanu.
10. Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par piedalīšanos
Starptautiskajā tautas mākslas festivālā „Augšdaugava 2007“.
11. Vokālajam ansamblim - Naujenes pagasta padomes Pateicība par iegūto 2.vietu
Latgales novada IV StaĦislava Broka Jauno dziedātāju konkursā.
12. Anatolijs Lipinskis - Naujenes pagasta padomes Pateicība par iegūto 3.vietu
Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā „Naujene 2007“.
13. Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Gada balva par pašaizliedzīgu, radošu
darbu, vadot Naujenes mūzikas skolu un ieguldījumu pozitīva Naujenes pagasta tēla
veicināšanā.
Skolas publicitāte: sabiedrības informēšana, pasākumi, mūzikas koncerti
Veiksmīga sadarbība ir ar Naujenes izglītības, kultūras, sporta iestāžu darbiniekiem, kā arī
ar Naujenes pakalpojumu servisa darbiniekiem. Tiek veikts ikdienas darbs ar audzēkĦu
vecākiem, lai informētu viĦus par bērnu zināšanu un iemaĦu apgūšanas veiksmēm un
grūtībām. Skola organizēja gada laikā 3 audzēkĦu vecāku sapulces, lai izskatītu sekojošos
jautājumus: skolas 2007. gada ieĦēmumu – izdevumu tāme, skolas pārskats par 2006. gadu,
par audzēkĦu sekmības rezultātiem, par skolas piedāvāto pakalpojumu klāstu, par audzēkĦu
un vecāku pienākumiem un tiesībām u.c..
Skola ir Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas dalībniece. 2007. gadā skola
sadarbībā ar citām Naujenes pašvaldības iestādēm organizēja Starptautisko pūšamo
instrumentu orėestru saietu „Lai skan taure!”, veltītu Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai. Saietā piedalījās 5 kolektīvi: no Polijas, Lietuvas, Latvijas.
Saieta pasākumi aptvēra 5 lielākos Naujenes pagasta ciemus. Pagasta iedzīvotājiem bija
iespēja redzēt orėestru gājienu, koncertus, deju grupas uzstāšanos.
Naujenes bērnu un jauniešu centrs
Naujenes bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā Naujenes BJC) ir Naujenes pagasta
padomes dibināta un pakĜautībā esošā bērnu un jauniešu interešu izglītības publiskā iestāde.
Vīzija: mūsdienīgs interešu izglītības centrs, kurš efektīvi veicina bērnu un jauniešu
interešu un spēju attīstību, sekmē jaunatnes līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Mērėis: atbilstoši katra audzēkĦa izglītībai, vecumam un vajadzībām veidot izglītības vidi,
organizēt un īstenot darbību, kas nodrošinātu mērėu sasniegšanu attīstītās personības
veidošanu, kas ir motivēta sociāli aktīvam dzīvesveidam un tolerantu pret citu viedokĜiem.
Pamatuzdevumi:
• nodrošina iespējas bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika
un atpūtas organizācijai;
• nodrošina jauniešiem konsultācijas, pakalpojumu
un informācijas pieejamību par izglītības iespējām,
likumdošanu, tiesību aizsardzību, karjeras izvēli, par
riskiem, saistītiem ar veselību, sociālās palīdzības un
pakalpojumu saĦemšanas iespējām un citiem
jautājumiem;
• organizē bērniem un jauniešiem vasaras
nodarbinātību un koordinē to Naujenes pagasta teritorijā
Bērnu dienas nometne „Talantu
(nometnes, interešu grupas, radošās darbnīcas, projektu
fabrika”
nedēĜas un citas aktivitātes);
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• organizē
darbu
ar
nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem un sociālā riska grupas bērniem un
jauniešiem, nodrošinot viĦu integrāciju sabiedrībā;
• sekmē bērnu un jaunatnes organizāciju, klubu,
vietējo kopienu veidošanos un attīstību, līdzdalību
politiskajos (piedalīties lēmumu pieĦemšanā, teritoriālā
plānošanā un tml.), ekonomiskajos, sociālajos un
kultūras procesos vietējā līmenī.
Budžeta informācija:
Nodarbības nometnē par
Naujenes bērnu un jauniešu centra 2007.gada
atkritumu šėirošanu
ieĦēmumu – izdevumu tāme plānota kopsummā Ls
39110, Naujenes pagasta pašvaldības budžeta līdzekĜi Ls
34045, no Daugavpils rajona padomes mērėdotācija interešu izglītībai Ls 3690 un maksas
pakalpojumi Ls 594. Iestādes izdevumu budžeta vidējais pieaugums laika posmā no 2005.2007.gadam sastādījis 32%, kura pamatā ir 2007.gada veiktie grozījumi Naujenes BJC
ieĦēmumu – izdevumu tāmē un piešėirti papildlīdzekĜi Ls 2559, t.sk., bērnu un jauniešu
centra pedagogu un direktores atalgojumam, mēbeĜu iegādāšanai.
Bērnu un jauniešu centra 2007.gada budžetā vislielākais īpatsvars 67% bija darbinieku
darba samaksai un VSAOI, kas savukārt nodrošina ar darba algu 3 pedagoăiskus darbiniekus,
direktori un 1 tehnisko darbinieku. Salīdzinot ar 2006.gadu, atalgojumam no pašvaldības
budžeta piešėirtie līdzekĜi 2007.gadā palielinājās par 36%. 2007.gadā pedagogu vidējā darba
alga no pašvaldības līdzekĜiem sastādīja apmēram 339 lati. Iestādes ēkas un telpu uzturēšanai
izdevumi no kopējā budžeta sastādīja Ls 7439 - 19,4%, t.sk.: izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem, remontdarbi un iestādes pakalpojumi, iestāžu uzturēšanas un saimniecības
materiāli. 2007. gadā bija turpināti remontdarbi, un budžeta izdevumi šim nolūkam sastādīja
Ls 2528. Rezultātā Naujenes BJC telpas ir nodrošinātas ar ugunsdrošības un apsardzes
sistēmām, ar ventilāciju. Paveikts kosmētiskais remonts tualetēs.
Lai nodrošinātu iestādes uzdevumu izpildi, brīvā laika nodarbības, aktivitāšu organizēšanu,
2007. gadā izlietoti Ls 2893 interešu izglītības programmu pilnveidošanai, pasākumu,
diskusiju, viktorīnu un nodarbību organizēšanā. Mēs ceram, ka tas palīdzēs jauniešiem “atrast
sevi” mūsdienīgajā dzīvē, izvēlēties tālāko izglītību, justies drošāk darba tirgū un sabiedrībā.
Pamatojoties uz ikgadēju pašvaldības līdzekĜu pieaugumu centra budžetam, palielinās
izdevumi 1 audzēknim. 2006. gadā tie sastādīja Ls 182, 2007. gadā – Ls 190 kas sekmējis
audzēkĦu attīstību, kā arī mūsdienīgas materiālās bāzes izveidošanu, mācību kvalitātes
paaugstināšanu, kā arī audzēkĦiem drošas, draudzīgas, sakoptas vides nodrošināšanu.
2007.gada Naujenes BJC budžets ir sekmējis centra attīstību, darbinieku radošu,
kvalitatīvu, uz rezultātiem balstītu darbību, lielāku atdevi darba pienākumu pildīšanā, kā arī
deva iespēju aktivizēt sadarbības formas, veicināt audzēkĦu pašiniciatīvu, drošas, sakoptas
vides nodrošināšanu.
Naujenes bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciĦi
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PulciĦa nosaukums
„Vokāls”
„Dejot protu!”
Ziedu kārtošanas studija
Vizuālā māksla
Prasmīgās rociĦas
CeĜu policijas palīgs
„Jaunais žurnālistu klubs”
Break Dance
Kopā

Cilvēku skaits
12
21
10
10
11
10
11
19
94

19. tabula
Stundu skaits nedēĜā
4 st.
4 st.
4 st.
4 st.
2 st.
1 st.
4 st.
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Gribētos pievērst īpašu uzmanību tam, ka audzēkĦu iesaistīšana dažādās interešu izglītības
programmās nodrošina saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus skolas, sekmējot bērnu
un jauniešu socializāciju un vērtīborientāciju, kā arī kĜūstot par nopietnu alternatīvu alkohola,
narkotiku un citu atkarību izplatībai jaunās paaudzes vidū, noziedzības tendenču mazināšanai.
Jāpiemin, ka katram mācību gadam Naujenes bērnu un jauniešu centra metodiėe NataĜja
AĜehno izstrādā jaunas programmas, bet esošās programmas tiek papildinātas un pilnveidotas.
Rezultātā interešu izglītības pulciĦu nodarbības kĜūst vēl interesantākas. Ar katru gadu pieaug
Naujenes bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciĦu dalībnieku skaits, kas pierāda
mācību procesa kvalitātes uzlabošanu.
Skolēnu pašpārvaldes darbs:
2007. gadā atjaunots darbs ar pašpārvaldi. Pašpārvaldē darbojas 10 cilvēki no trim
lielākajiem Naujenes pagasta ciemiem – Lociki, Krauja un Naujene. Pašpārvaldes prezidents
– Antons Kirkižs (Krauja), viceprezidente – Olga Gerasimova (Naujene), žurnāliste - Alina
Martinova (Krauja), Kultūras ministre - Samanta Žunda (Naujene), Sporta ministrs –
Aleksandrs Korsakovs (Dunski), sekretāre - Irīna Silivanova (Lociki).
Naujenes bērnu un jauniešu centra līdzdalība projektos.
Uzrakstīts projekts „1 no 90”. Projekta galvenais mērėis: izveidot filmu „1 no 90”, kurā
atspoguĜosies Latvijas jubilejas gada notikumi Naujenes pagastā. Konkursu „Lauku
nevalstisko organizāciju atbalsta programma” izsludināja Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietu sekretariāts.
Sasniegumi
2007. gadā, aktīvi iesaistoties Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes interešu izglītības
metodiskā centra rīkotajos konkursos, mūsu interešu izglītības pulciĦu audzēkĦi ieguvuši
godalgotas vietas. Kopumā 2007. gadā 44 Naujenes BJC interešu izglītības pulciĦu dalībnieki
piedalījās 4 konkursos, iesniedzot 57 darbus.
2007. gadā interešu izglītības pulciĦa „Vizuālā māksla” skolotājai Ingai VasiĜjevai
piešėirts tituls „Naujenes pagasta GADA SKOLOTĀJS - 2007”. Bet interešu izglītības
pulciĦa „Dejot protu!” skolotāja Tamāra Šušunova tika atzīmēta ar Naujenes pagasta
Pateicības rakstu par īpašiem panākumiem darbā.
Sadarbības pasākumi
ěoti cieša sadarbība izveidojās ar Naujenes pagasta jauniešu biedrību”Esam kopā” jauniešu
delegāciju pieĦemšanā no Polijas, Vācijas, kā arī projektu rakstīšanā un pasākumu rīkošanā.
Turpinājās sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi, ar Daugavpils rajona Interešu izglītības
metodisko centru, ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centru, ar Daugavpils rajona partnerību,
Valsts nodarbinātības dienestu, ar BJC „Jaunība”, ar Līksnas BJC, Višėu profesionālo
vidusskolu, Bebrenes arodvidusskolu, Daugavpils 1. arodvidusskolu, Daugavpils 38.
arodvidusskolu, Krāslavas jauniešu biedrību „Krasts”, kā arī ar Juzefovas un Spruktu
draudzēm. Tika rīkoti kopīgi pasākumi, pieredzes
apmaiĦas braucieni, konsultācijas, semināri,
metodiskais darbs, jaunu iniciatīvu izstrāde.
2007. gadā dibinājās jaua sadarbība ar
Zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu, ar Valsts
robežsardzes
Daugavpils
pārvaldes
robežapsardzības nodaĜas kinoloăijas dienestu, ar
studentu apvienību „Mūsu spēks”, ar ŠėeĜtovas
jauniešu klubu „Fortūna”.
Mjastkovas jaunieši ar naujeniešiem
2007. gadā izveidojās cieša sadarbība starp
rīkojot kopēju koncertu NKC
Naujenes bērnu un jauniešu centra jauniešiem un
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poĜu jauniešiem no Mjaskovas pagasta, kuri viesojās Naujenes pagastā augustā. 2008. gadā
mēs plānojām apmeklēt Mjastkovas pagastu pieredzes apmaiĦas brauciena.
Aktivizējās sadarbība ar pagasta iestādēm: ar Naujenes pamatskolu, Lāču pamatskolu,
Naujenes mūzikas skolu, ar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi, Naujenes tautas
bibliotēku, Naujenes Novadpētniecības muzeju, Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un
sociālo palīdzības centru, Naujenes kultūras centru, Naujenes sporta klubu, kā arī ar Naujenes
bērnu namu.
Pasākumi.
Naujenes BJC 2007. gada laikā tika organizēti 37 dažāda veida pasākumi, kurus apmeklēja
1402 bērni, jaunieši un pieaugušie.
Izklaides pasākumi:
1. Jauna „Vecā ”gada satikšana
2. „Lai top mīlestības svētki!”
3. „Širokaja MasleĦica”
4. „Pirmos pavasara ziedus sievietei par godu”
5. Festivāls „Uzsmaidīsim saulei!”
6. ”Vasaras ziedi!”- bērnu vasaras nodarbinātības pasākums
7. „Cik jauki būt visiem kopā!”
8. „Spēkavīrs”
9. Pasākums „Esi drošs”, veltīts Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai
Labdarības pasākumi:
Spruktu baznīcas un tās teritorijas labiekārtošana .
• „Palīdze savai dabai!” - putnu būrīšu uzkāršana.
• Juzefovas baznīcas un tās teritorijas labiekārtošana.
• Ziemassvētku labdarības akcija vientuĜiem cilvēkiem.
• Pirmizrāde bērniem ar īpašām vajadzībām „Siltums katrā sirdī”.
• Jauniešu tikšanās ar pašvaldības policijas pārstāvjiem.
• Rudens vakars pie tējas tasītes ar skolotājiem.
Publicitāte, semināri, izstādes, dikusijas
Komunikācijas saikne ar sabiedrību ir veikta, sniedzot informāciju un reklāmu Naujenes
pagasta mājas lapā un Naujenes pagasta informatīvajā biĜetenā „Naujenes Vēstis”, avīzēs
„Latgales Laiks”, „Вести сегодня”, TV „Miljons”. Regulāri notiek informācijas izvietošana
informatīvajos stendos. Izgatavoti un izplatīti reklāmas bukleti, afišas un sludinājumi utml.
Rezultātā bērni un jaunieši, sabiedrība bija informēti un iesaistīti visos organizētajos
pasākumos. Jau sesto gadu Naujenes BJC konsultācijas un informācijas nodaĜa izgatavo un
izplata ikmēneša “Infolapu”, kur informē par visiem notikumiem BJC, Naujenes pagasta
iestādēs, par izsludinātajiem fondu projektiem, jaunām iespējām un idejām, par notikušajām
bērnu un jauniešu aktivitātēm, par panākumiem un par aktīvākajiem audzēkĦiem.
Infolapas, bukleti, afišas
Izveidoti trīs jauniešu radošie darbi - bukleti „Tavas atkarības cena”. Jaunieši kopā ar
konsultantu darbam ar jaunatni uzkrāja un apstrādāja materiālus. Katram pasākumam (37
pasākumi) izgatavotas afišas. Katru mēnesi tiek izgatavotas infolapas par Naujenes BJC
darbību, pasākumiem, jaunumiem utt.
Semināri:
Jaunieši apmeklēja sekojošus seminārus: „Narkotiku un citu psiho aktīvo vielu lietošanas
profilakse vecāku atbalsta grupām un jauniešu atbalsta grupu līderim”, „Pašpārvaldes līderu
apmācība pašpārvaldes darbam”.
Konsultācijas saĦēma 209 cilvēki. 2007. gadā tika novērots liels pieprasījums sekojošām
uzziĦām un informācijai: par pagasta pasākumiem (laiks, norises vieta, tēma utt), par
Naujenes pagasta iestādes kontakttālruniem, par kultūras un tūrisma vietām Naujenes pagastā,
par tālākizglītību (bieži pieprasīta informācija par tālākizglītību pēc pamatskolas), par
nodarbinātību, par projektiem un fondiem par starppersonu attiecībām.
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9.5 Naujenes pagasta bāriĦtiesa
Naujenes pagasta bāriĦtiesa ir Naujenes pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde. Attiecība uz LR BāriĦtiesu likuma bāriĦtiesas uzdevumu izpildi
bāriĦtiesas kompetences jautājumos pārrauga LR Bērnu un ăimenes lietu ministrija. Tieslietu
ministrija sniedz bāriĦtiesai metodisko palīdzību apliecinājumu izdarīšanai un citu uzdevumu
pildīšanai un mantojuma lietu kārtošanai un mantojuma apsardzībai. Finanšu līdzekĜus
bāriĦtiesas darbībai piešėir Naujenes pagasta padome. 1996.gadā izveidota Naujenes
pagasttiesa. Ar 2007. gada 1. janvāri stājās spēkā BāriĦtiesu likums, kura mērėis ir noteikt
bāriĦtiesas izveidošanas principus un kārtību, bāriĦtiesas kompetenci un darbības principus,
kā ari bāriĦtiesas lēmumu pieĦemšanas un pārsūdzēšanas kārtību. BāriĦtiesu likuma pārejas
noteikumu 5.punkts nosaka, ka līdz 2007. gada 31. janvārim pagasttiesas pārdēvē par bāriĦtiesām. Naujenes pagasta padome, pamatojoties uz LR BāriĦtiesu likumu un pārejas noteikumu
5.punktu 2006. gada 27. decembrī pieĦēma lēmumu Nr. 949 "Pārdēvēt Naujenes pagasttiesu
par Naujenes pagasta bāriĦtiesu no 2007. gada 1. janvāra".
Pārskata gadā bāriĦtiesa nodrošināja aprūpi par bāreĦiem un bērniem, kuri palikuši bez
vecāku apgādības, kā arī sniedza pagasta iedzīvotājiem notariālus pakalpojumus. BāriĦtiesas
sastāvā strādāja priekšsēdētāja S.Locika un četri locekĜi: I.Miglāne, V.Murāne, A.Solima un
P.Brovkins. 2007.gadā notikušas 18 bāriĦtiesas sēdēs, kurās pieĦemti 44 lēmumi.
2007. gadā bāriĦtiesas redzes lokā nonāca 4 ăimenes, kurām ir problēmas ar bērnu
audzināšanu un attīstību. Tiesas locekĜi kopā ar citiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem
apmeklēja ăimenes, kuras pēc tam saĦēma konkrētu palīdzību. BāriĦtiesa nosūtījusi 5
pieaugušas personas un 2 bērnus konsultāciju saĦemšanai pie psihologa.
BāriĦtiesa izskatīja 45 iesniegumus bērnu tiesību aizsardzības joma, vienu sūdzību par
aizgādĦa pienākumu nepildīšanu rīcībnespējīgai personai. 6 personām atĦemtas aprūpes
tiesības par 5 bērniem, bet 4 personām atjaunotas aprūpes tiesības par 3 bērniem. 3 bērni
ievietoti audžuăimenē un arī izĦemti no tām ăimenes atkalapvienošanās nolūkos.
Samazinājies aizbildnībā esošo bērnu skaits. Ja 2006. gadā nogalē kopā bija 17 aizbilstamo
bērnu un 16 aizbildĦi, tad no tiem 2007. gadā nav nevienas no jauna izveidotas aizbildnības.
Bērnam sasniedzot pilngadību, divas personas atlaistas no aizbildnības pildīšanas.
BāriĦtiesa aizstāvējusi nepilngadīgās un rīcībnespējīgās personas intereses, pieĦemot trīs
lēmumus par ăimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu personām, kuras neaudzina
bērnus un izmaksāšanu personai, kura audzina bērnus, kā arī lēmumi par atĜauju pieĦemt
nepilngadīgā bērna vārdā mantojumu un nekustamo īpašumu. 2007. gadā bāriĦtiesa
nodrošinājusi 19 bērnus ar apliecībām sociālo garantiju nodrošināšanai. Likumisku bērnu
pārstāvību, dodoties darbā uz ārzemēm, 2007.gadā
sakārtojuši 28 vecāki pār 28 bērniem.
Bārintiesa veicinājusi atbalstu Naujenes pagasta
daudzbērnu gimenēm.Īpaši jāatzīmē, ka 2007. gadā
nogalē daudzbērnu Golovecku ăimene apmeklēja
Latvijas Republikas prezidenta pili Ziemassvētku
pasākumā. Pēc šī pasākuma, Golovecku ăimene bija
uzaicināta uz Naujenes pagasta padomi, kur viĦus sveica
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētaja Vasilisa
Pudovkina, izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts,
Golovecku ăimene ar Latvijas
Valsts prezidentu Valdi Zatleru
bāriĦtiesas priekšsēdētāja Stanislava Locika un sociālā
centra darbinieki. Gan pieaugušie, gan bērni dalījās ar
iespaidiem ciemošanās laikā prezidenta pilī.
BāriĦtiesa sadarbojās ar Daugavpils pilsētas un rajona bāriĦtiesām, Ilūkstes novada
bāriĦtiesu, Ludzas rajona Isnaudas pagasta bāriĦtiesu, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijām (Naujenes bērnu namu, Valmieras rajona sociālās aprūpes
centru „Rūja", veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas
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iestādēm). BāriĦtiesa piedalījās lietu izskatīšanā Daugavpils tiesā 9 lietās, Rēzeknes
apgabaltiesā, Jūrmalas pilsētas tiesā un regulāri sniedza atzinumus pēc tiesas pieprasījuma.
Pagasta bāriĦtiesas uzturēšanai pagasta padome izlietoja 10,9 tūkst. latu. 7,9 tūkst. latu
iztērēti priekšsēdētājas, sekretāres un tiesas locekĜu darba algai un obligātajām VSAO
iemaksām, bet pārējā summa - pagasta telpu uzturēšanai un kancelejas un saimniecības preču
iegādei. Par apliecinājumu un citu uzdevumu pildīšanu bāriĦtiesa 2007. gadā iekasēja un
ieskaitīja pašvaldības budžetā Ls 4136.
9.6 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
No 2007.gada 1.janvāra, pamatojoties uz pagasta padomes lēmumu, Naujenes pagasta
sociālais dienests un Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība” tika reorganizēts par Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centru.
Pārskata periodā S.Lazdānes vadībā centrā strādāja 23 cilvēki. Centra darbs tika virzīts uz
centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un sociālās palīdzības paplašināšanu
maznodrošinātiem un trūcīgiem pagasta iedzīvotājiem.
Sociālie darbinieki sniedza konsultācijas sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības
jautājumos 1456 personām, pieĦēma 723 iesniegumus par sociālās palīdzības piešėiršanu,
aizpildīja 154 iztikas līdzekĜu deklarācijas, sastādīja 167 apsekošanas aktus un 155 atzinumus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības datu bāzē uz 2007. gadu uzskaitē bija 255
cilvēki ar īpašām vajadzībām un 63 vientuĜie pensionāri. Mājas aprūpes pakalpojumu saĦēma
14 personas, no tiem 6 personas ar īpašām vajadzībām un 8 pensijas vecuma personas. No
pašvaldības budžeta līdzekĜiem šim mērėim tika izmantoti 2,6 tūkst. latu. Naujenes pagastā
liela uzmanība tiek veltīta ăimenēm ar bērniem, kurām ir radušās sociālās problēmas. 7
trūcīgām personām tika piešėirti sociālie dzīvokĜi un sniegta palīdzība, apmaksājot komunālos
maksājumus.
Atbalsta daĜas speciālists 5 ăimenēm ar bērniem izstrādāja sociālās rehabilitācijas
programmas.
Rehabilitācijas daĜa īstenoja sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā komplekso
programmu „Veselības skola”, organizēja vokālā ansambĜa „Pīlādzītis”,kurš 2007.gadā
atzīmēja savu 10 gadu jubileju, un floristikas pulciĦa darbu. „Veselības skolā” psiholoăes
V.Grišinas vadībā darbojās 56 cilvēki. Šīs skolas dalībnieki 2007.gada martā organizēja un
reăistrēja biedrību “Nika”, kuras darbības galvenais mērėis – veidot vidi, kas veicinātu
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju izglītoties un celt pašapziĦu.
2007. gada 5. decembrī LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvalde
izsniedza Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra sociālās aprūpes pakalpojumu
daĜai un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu daĜai sociālo pakalpojumu sniedzēja reăistrācijas
apliecību.
Centra budžets 2007.gadā sastādīja 73,8 tūkst. latu.
Darbinieku algām un VSAOI izlietoti 34,6 tūkst. latu,
sociālajiem pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem – 25
tūkst. latu. Pabalstam garantētā minimālā ienākuma
līmeĦa nodrošināšanai 2007.gadā iztērēti 4,1 tūkst. latu,
kas ir par 1,9 tūkst. latu mazāk nekā 2006.gadā.
Cita veida pabalstiem (veselības aprūpe, bērnu
ēdināšana, pabalsts bērniem bāreĦiem, pabalsts
kancelejas preču iegādei, pabalsts Ziemassvētkos,
pabalsts ilgdzīvotājiem un citi) izlietoti 9,6 tūkst. latu.
„Veselības skola” dalībnieki
125 ăimenēm bija iedalīts mantiskais pabalsts apăērba
demonstrē locītavu vingrošanas
elementus
veidā.
Tika ieviesti jauni pabalstu veidi: pabalsti transporta
pakalpojumu segšanai dzīvības apdraudējumā nonākušai personai, pabalsti dzīvojamās telpas
remontam un citi.
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Uzlabojās centra materiāli tehniskā bāze. Tika
iegādāts mikroautobuss, kas pielāgots cilvēku ar īpašām
vajadzībām pārvadāšanai. Tas Ĝāva operatīvāk un
kvalitatīvāk sniegt pakalpojumus šīs kategorijas
klientiem. Centra ēka apgādāta ar ugunsdrošības un
apsardzes signalizāciju.
2007. gadā Naujenes pagasta padome apstiprināja
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
sociālās palīdzības un attīstības programmu 2007.-2015.
gadam, kā arī centra nolikumu un tā jauno struktūru.
Veselības skolas pedagogi no
Centra kolektīvs bija pieredzes apmaiĦas braucienā uz
kreisās: J.Poga, O.DunaĜska,
Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi, kā arī centru
psiholoăe V.Grišina, SPSPC centra
apmeklēja citu Latvijas pašvaldību delegācijas. Sociālie
direktore S.Lazdāne, O.Markova
darbinieki aktīvi apmeklēja seminārus, konferences un
lekcijas. Centram izveidojusies cieša sadarbība ar Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūru,
Nodarbinātības valsts aăentūru, Valsts probācijas dienestu, policiju, pašvaldības iestādēm,
bāriĦtiesu, bērnu un jauniešu centru, kultūras centru, sporta klubu un citām pašvaldības
iestādēm.
9.7 Kultūra
Informācija par publiskiem izklaides un svētku atceres pasākumiem.
2007. gada Naujenes pagasta pašvaldība organizēja dažādus publiskus izklaides, svētku un
atceres pasākumus: 3 festivālus, 9 valsts atceres dienas, 7 latviešu un cittautiešu tradīcijas
pasākumus, t.sk., „Mātes diena”, „Tēvu diena”, bērnības un pirmklasnieku svētkus, kultūras
mantojuma dienas, pagasta zemes kopēju saietu, divu kolektīvu jubilejas pasākumus, 3
konkursus, pagasta pašvaldības kolektīvu 4 atskaites un svētku koncertus, 6 sporta un
veselības veicināšanas pasākumus, 5 muzeja izstādes, 7 Naujenes tautas bibliotēkas izstādes,
jaunatnes salidojumu - kopā 49 norises, kurus apmeklēja vairāk nekā 8000 cilvēku, t.sk.,
bērni, pensionāri, vecāki un cilvēki ar īpašām vajadzībām, pašvaldības izglītības iestāžu
darbinieki, zemnieki, represētie, pašvaldības darbinieki u.c. (1.pielikums)
Organizēti 2 starptautiskie festivāli: „Augšdaugava 2007” un „Lai skan taure!”, kuros
piedalījās 35 mākslas kolektīvi un 10 amatnieku biedrības no Latvijas pilsētām (Daugavpils,
Liepājas, Ventspils, Rīgas), Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas.
Naujenes pagasta kultūras, izglītības un sporta norisēm no pašvaldības budžeta piešėirti Ls
6069 un piesaistīti līdzekĜi no Kultūrkapitāla fonda un citiem Ls 4000 apmērā, Ls 2000ziedojumi.
Naujenes kultūras centrs
2007.gadā centra kolektīvs turpināja darbu pie pagasta iedzīvotāju piesaistīšanas
kultūrvērtībām, tautas tradīciju saglabāšanas un attīstības apstākĜu radīšanas pašdarbības
kolektīvu izaugsmei.
Direktores O.Jesses vadībā centrā strādāja 12 cilvēki. Pasākumu organizatore bija
A.VoĜaka. Kopā ar citām pašvaldības iestādēm tika rīkoti 79 pasākumi, kurus apmeklēja
vairāk nekā 7700 pagasta iedzīvotāji. Vispopulārākie un interesantākie pasākumi bija Tēvu
dienas un Mātes dienas pasākumi, Pirmklasnieku svētki, Rudens balle, dažādi konkursi un
festivāli bērniem un jauniešiem.
Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta folkloras mantojuma un tradīciju saglabāšanai.
Kultūras centrs bija X jubilejas tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” organizators, kurš
sapulcināja 24 folkloras, vokālos un deju kolektīvus, amatniekus no Latvijas, Lietuvas,
Baltkrievijas. Zviedrijas viesi piedalījās projekta „Panorāma Dvina/Daugava” prezentācijā.
Festivāla ietvaros notika Naujenes, Daugavpils un Lietuvas pilsētas Dusetosas mūzikas skolu
akordeonistu orėestru salidojums.
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Kultūras centra folkloras kopa „RūžeĦa” (vadītāja I.Zeile) nominācijā „Kultūras
mantojuma popularizēšana” kĜuva par vienīgo Daugavpils rajona prēmijas laureātu un saĦēma
Atzinības rakstu par Dienvidlatgales nemateriālā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un
popularizēšanu.
2007.gadā centrā darbojās arī sieviešu vokālais ansamblis „GaismiĦa”, kuru vadīja
V.Davidova, moderno deju kolektīvs „Liāra” (vadītāja O.Bogdanova) un vokālais ansamblis
„M&M” (vadītājs M.Volžonoks). Visi kolektīvi piedalījās pagasta un rajona skatēs un
pasākumos, viesojās citās pašvaldībās.
Kultūras centra budžets 2007.gadā sastādīja 69,3 tūkst. latu, kas ir par 68% vairāk nekā
2006.gadā.
30% budžeta līdzekĜu vai 23,6 tūkst. latu izlietoti darba algai un VSAOI apmaksai, 8,4
tūkst. latu novirzīti energoresursu apmaksai un 16,2 tūkst. latu – materiālu un inventāra
iegādei. 2007.gadā iegādāta apgaismošanas iekārta, CD atskaĦotājs, datori.
Kultūras centrs pastāvīgi sadarbojās ar Naujenes un Lāču pamatskolu, Naujenes mūzikas
skolu un citām Naujenes pagasta iestādēm.
2008. gadā kultūras centrs plāno palielināt rīkoto pasākumu skaitu un paaugstināt to
kvalitāti, kā arī izveidot jaunus pašdarbības kolektīvus.
Naujenes tautas bibliotēka
2007. gadā Naujenes pagasta iedzīvotāji varēja apmeklēt un saĦemt pakalpojumus
bibliotēkā Kraujā, tās filiālē Locikos un trijos apkalpošanas punktos Vecstropos, Naujenē un
Židinos.
D.Čiževskas vadībā bibliotēkā strādāja astoĦi bibliotēkas darbinieki, kas pastāvīgi
pilnveidoja lasītāju apkalpošanu.
Bibliotēkas grāmatu fonds sastāda 19225 vienības. 2007. gadā bibliotēkā ienāca 1795
jaunas grāmatas. Bibliotēkā reăistrēti 1196 lietotāji, kuri to apmeklēja 23638 reizes. Tika
izsniegtas 46492 izdevumu vienības.
Bibliotēka sniedz bezmaksas interneta un datoru izmantošanas pakalpojumu, kuru
2007.gadā izmantoja 2514 pagasta iedzīvotāji un tūristi. Iegādāta Lursoft datu bāze (laikrakstu
arhīvs), uzsākta CD elektronisko izdevumu fonda komplektēšana. Bibliotēkas informācijas
sistēma izmantoja programmas Alises uzlaboto versiju.
Uzlabojās bibliotēkas materiāli tehniskā bāze: iegādāts serveris, digitālais fotoaparāts,
portatīvais dators un jaunas mēbeles.
Kopumā bibliotēkā ir 16 datori, tai skaitā 8 – brīvās
pieejas datori lietotājiem datoru un interneta
pakalpojumu izmantošanai. SaskaĦā ar VA ”Kultūras
informācijas sistēmas” līgumu tiek īstenots Bila un
Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko
bibliotēku attīstības
projekts.
Šī
projekta ietvaros
2007.gadā
tika
Bērnu nodaĜa Naujenes tautas
bezvada
ierīkots
bibliotēkā
internets
un
lokālais
tīkls
bibliotēkā un 5 bibliotēkas darbinieki apmeklēja
bezmaksas kursus „Elektroniskais paraksts”.
NTB lasītāju zālē, no kreisās
Pateicoties Naujenes pagasta padomes atbalstam,
NTB
direktore D.Čiževska
2007. gadā tika veikts remonts Naujenes apkalpošanas
punktā, izstrādāts Naujenes tautas bibliotēkas ēkas
renovācijas un siltināšanas projekts. 1400 eksemplāru tirāžā izdots bibliotēkas buklets.
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2007.gadā bibliotēka izmainīja bibliotēkas un tās struktūrvienību darba laiku atbilstoši
lietotāju interesēm. Bibliotēka tagad strādā darbdienās līdz plkst. 20.00, bet sestdienās – līdz
15.00.
2007. gada budžets sastādīja 42,3 tūkst. latu, tai skaitā valsts mērėdotācija bezmaksas
interneta pakalpojumu sniegšanai – Ls 1050 un pagasta padomes finansējums – 41,2 tūkst.
latu.
Pagājušajā gadā pagasta iedzīvotāji bibliotēkai uzdāvināja 301 grāmatu, par ko bibliotēkas
kolektīvs pateicas O.Panasei, A.ěeonovai, V.Vabelei, A.Solimai, S.Miloševičai, Ē.Kampānei,
J.Prokofjevai un citiem lasītājiem.
Tika organizētas 179 literārās izstādes un 23 pasākumi, kurus apmeklēja vairāk nekā trīs
tūkstoši pagasta iedzīvotāju. Sadarbībā ar Literatūras sabiedrību „Ruslo” tika izdots un
prezentēts dzejas almanahs „Sootečestvennik”.
Naujenes Novadpētniecības muzejs
2007. gadā Naujenes Novadpētniecības muzejs tika
akreditēts uz 10 gadiem un veiksmīgi turpināja darbu pie
mūsu pagasta vēsturiskā mantojuma pētniecības un
saglabāšanas.
2007.gada tēma – „Tēlnieces Valentīnas Zeiles
mantojums”. Oktobrī muzejā tika atklāta mākslas
galerija „Tēlniece Valentīna Zeile”, kas sevī ietver Lielo
un Mazo zāli. Galerijā ir izstādīts 121 mūsu slavenās
novadnieces
mākslas
darbs.
Kopējā
galerijas
Mākslas galerija „Tēlniece
eksponējamā
Valentīna Zeile”
platība ir 150 m2.
Muzejā apskatāmas
izstādes „Mākslinieces dzīves gājums” un „V.Zeiles
tēlniecības darbi ăipsī un iespieddarbi”. Uz galerijas
atklāšanas laiku pirmo reizi muzeja vēsturē izveidots un
tipogrāfiski izdots izstādes katalogs „V.Zeile.
Skulptūras, medaĜas, zīmējumi”.
2007.gadā krājumā tika pieĦemti 484 priekšmeti, no
tiem pamatkrājumā – 166 priekšmeti, palīgkrājumā –
Māksliniece Valentīna Zeile
mākslas galerijas atklāšanā
318 priekšmeti. Apmeklētājiem bija pieejamas 11 jaunas
izstādes un organizēti vairāki pasākumi. Vēstures izpētei
muzeja darbinieki veica ekspedīciju „Naujenes pagasts vakar un šodien. 1. daĜa”, kā rezultātā
uzsākta izstādes plāna izstrādāšana un materiālu vākšana grāmatai „Naujenes pagasts.
5.grāmata”. Zinātniski pētnieciskā darba rezultātā muzeja zinātniskais arhīvs papildināts par
11 vienībām.
Ar ekskursiju organizēšanu un vadīšanu, kā arī tūrisma marketingu nodarbojās tūrisma
informācijas birojs. 2007.gadā Naujenes pagastu apmeklēja 12684 tūristi. Tika novadītas 115
ekskursijas, ar muzeja ekspozīcijām iepazīstināts 221 ārzemju un 6936 apmeklētāji no
Latvijas.
Naujenes pagasta tēla popularizēšana un kultūrvēsturisko objektu reklamēšana direktores
E.KusiĦas vadībā notika dažādos pasākumos. Februārī muzeja darbinieki piedalījās
Starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour 2007”, jūnijā – Daugavpils rajona kultūras svētkos
„Pašā siena laikā” Višėos, savukārt, septembrī Juzefovas parkā notika Eiropas kultūras
mantojuma dienām veltīts pasākums, kurā muzejs piedalījās ar fotoizstādi „Juzefovas parks”.
Liels ir visu muzeja darbinieku - A.KuzĦecova, I.Vaikules, M.Andrejevas, A.Locika,
J.DaĦilovas, S.Konovalova, S.Teivāna, S.Fjodorovas, M.Moisejevas – ieguldījums.
Muzeja budžets 2007. gadā sastādīja 64,5 tūkst. latu, no kuriem 59,9 tūkst. latu –
pašvaldības finansējums un 4,5 tūkst. latu – līdzekĜi, kas piesaistīti projektos. IeĦēmumi no
64

maksas pakalpojumu sniegšanas – 965 lati. Darbinieku algām un VSAOI iztērēti 23,3 tūkst.
latu. 2007. gadā muzejā ieviesta izstāžu organizatora likme un 0,3 muzeja eksponātu uzrauga
likmes.
28,9 tūkst. latu, tai skaitā 25,1 tūkst. latu no muzeja budžeta un 3,9 tūkst. latu projekta
līdzekĜu tika izlietoti mākslas galerijas „Tēlniece Valentīna Zeile” izveidošanai. Mūsdienīga
muzeju aprīkojuma un datortehnikas iegādei tika iztērēti 3,1 tūkst. latu. Muzejā uzstādīta
apsardzes un ugunsdrošības signalizācija, bet dažās telpās veikts kosmētiskais remonts.
9.8 Sports
Naujenes sporta klubs
Naujenes sporta kluba 2007.gada galvenais darba virziens – sporta attīstība pagasta
teritorijā, masveida pasākumu organizēšana iedzīvotājiem un veselīga dzīvesveida
veicināšana.
Klubā, kuru vada E.Kucins, strādāja divi sporta
instruktori, 2 treneri un tehniskais darbinieks. 2007.
gada prioritātes bija Naujenes pagasta sporta attīstības
programmas 2007.– 2015. gadam izstrāde, sporta bāzes
attīstīšana un pilnveidošana, sporta kompleksa „Lociki”
celtniecības tehniskā projekta izstrāde, jauna sporta
inventāra iegāde, darbinieku kvalifikācijas celšana.
2007. gadā palielinājās sporta aktivitātēs iesaistīto
cilvēku skaits. Strādāja astoĦas sekcijas, kurās ar sportu
nodarbojās vairāk nekā 150 cilvēku. Pagasta vīriešu
Sporta laukuma „Olimpus”
atklāšana – ăimeĦu sacensības
basketbola komanda piedalījās Latvijas – Lietuvas
28.09.2007.
pierobežu basketbola līgā un ieguva 5. vietu.
Naujenes sporta kluba sportistu demonstrēja augstus sasniegumus Daugavpils rajona,
Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās.
Pateicoties Naujenes pagasta deputātu atbalstam, pārskata gadā Vecstropos izveidots
daudzfunkcionāls sporta laukums „Olimpus”, kur pagasta iedzīvotāji var nodarboties ar
minifutbolu, basketbolu un tenisu. 2007. gada beigās tika izstrādāts un apstiprināts jaunais
Naujenes sporta kluba nolikums.
Naujenes sporta kluba budžets 2007. gadā sastādīja
63,4 tūkst. latu, t.sk., mērėdotācija no Daugavpils rajona
padomes interešu izglītībai – Ls 944, sporta kluba
maksas pakalpojumi – Ls 131. Darbinieku darba algai un
obligātajām VSAO iemaksām novirzīti 7226 tūkst. latu,
sporta laukumu uzturēšanai – 15,8 tūkst. latu, sporta
inventāra iegādei – Ls 2402.
Pārskata periodā sporta klubam izdevās ne tikai
parādīt sabiedrībai fizisko aktivitāšu un sporta
Lasītāju komanda „Naujenes
nozīmīgumu veselības uzlabošanā un nostiprināšanā, bet
vēstis” kausa izcīĦas sacensībās
arī ar sporta komandu un sportistu augstajiem sporta
sasniegumu sekmēt pagasta tēla veidošanu un
popularizēšanu rajona, valsts un starptautiskā mērogā. Pateicoties tam, 2007. gadā Daugavpils
rajona konkursā „Sporta laureāts” Naujenes pagasta pašvaldība nominācijā „Labākā
pašvaldība sporta darba organizācijā” izcīnīja 1.vietu, sporta kluba sportisti un treneri tika
atzīmēti kā labākie dažādos sporta nominācijās.
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9.9 Veselības aprūpe
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Naujenes pagastā nodrošināja 2 ăimenes ārsti:
Ivana ĥesterova ăimenes ārsta prakse , kas atrodas Vienības ielā 5, Locikos un apkalpo
Lociku ciema un blakus esošo ciemu iedzīvotājus; Sandras Strodes ăimenes ārsta prakse 18.
Novembra ielā 394 b, Vecstropos un Daugavas ielā 29, Kraujas ciemā.
Zobārstniecības pakalpojumus sniedza stomatoloăe Regīna Jarmuševiča, 18. Novembra
ielā 398, Vecstropos. Pagasta teritorijā darbojas „Mēness aptieka” Vecstropos, 18.Novembra
ielā 398. 2007. gada darba kvalitātes rādītāji
Ăimenes ārstam Ivanam ĥesterovam no kopējo reăistrēto pacientu skaita Naujenes pagasta
iedzīvotāji sastāda 49%. Pieaugušo pacientu aptvere( veselības stāvokĜa novērtējums sakarā ar
slimību vai profilaksi) – 99 %; Bērnu profilaktisko apskašu aptvere- no 27 % līdz 100%
dažādās vecuma grupās; Vakcinācijas aptvere- no 50 % līdz 100 % dažādās vecuma grupās.
Ăimenes ārstei Sandrai Strodei no kopējo reăistrēto pacientu skaita, Naujenes pagasta
iedzīvotāji sastāda 87 %.Pieaugušo pacienstu aptvere ( veselības stāvokĜa novērtējums sakarā
ar slimību vai profilaksi) – 99 %; bērnu profilaktisko apskašu aptvere- no 50 % līdz 100%
dažādās vecuma grupās; vakcinācijas aptvere- no 67 % līdz 100 % dažādās vecuma grupās.
2007. gadā Naujenes pagasta padome un pašvaldības iestādes organizēja veselību
veicinošie pasākumi:
1. Veselības nedēĜa”Naujenes pagastā 10.04.2007. -17.04.2007.g. un noslēguuma
pasākums “Esi vesels”

Sporta aktivitātes

Veselīgu uzturu demonstrē
Naujene pamatskolas komanda

2. Informatīvā biĜetena”Naujenes vēstis” kausa izcīĦa starp pagasta administrācijas, iestāžu
un firmu darbiniekiem 03.03.2007.g.
3. Naujenes pagasta sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem
„Nepadodies, cīnies, uzvari!”12.07.2007.g.
4. Donoru dienas / divreiz gadā Naujenes, Kraujas, Vecstropu un Lociku ciemos/
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9.10 Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:
- siltumenerăijas ražošana (licence Nr.40.03-027, izsniegta 2004.gada 1.aprīlī);
- ūdens (ieguve, atdzelžošana un sadale) (licence Nr.41.00/90.01-025, izsniegta
2003.gada 28.novembrī);
- notekūdeĦu savākšana un apstrāde;
- papildveidi:
dzīvojamā fonda apsaimniekošana un ielu sanitārā uzturēšana (Būvkomersanta reăistrācijas
Nr.4275-R) ;
karstā ūdens uzsildīšana (Vecstropu ciemā);
atkritumu transportēšana,
autotransporta, autogreidera pakalpojumi, zāles pĜaušana, celtniecības remontdarbu un
santehniskie pakalpojumi.
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Naujenes pagasta pašvaldības ieguldījumiem
1069356 LVL, sadalās 1069356 daĜās, vienas daĜas vērtība - 1 LVL.
Aktīvu un pasīva bilances posteĦi uz 31.12.2007. sastāda Ls 1883417, tie ir pārbaudīti
gada inventarizācijā un atbilst grāmatvedības uzskaites datiem.
Nemateriālo ieguldījumu postenī uzskaitītas 5 datorprogrammas, kuras tiek izmantotas
uzĦēmuma administrācijas darbā.
Sabiedrības īpašumā esošā zeme 7.048 ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un
būves, ir reăistrēta zemesgrāmatā, un tās kadastrālā vērrība ir Ls 8539.
PamatlīdzekĜu sastāvā iekĜauts:
Ēkas un būves, kuru bilances vērtība uz 31.12.2007. sastādīja Ls 1076658, tai
skaitā:1 administrācijas ēka, 2 garāžas, 6 katlu mājas, 3 šėūnīši, 5 sūkĦu stacijas, 4
atdzelžošanas stacijas, 18 artēziskās akas un urbumi, 4 ūdenstorĦi, 4 ugunsdzēsības
rezervuāri, siltumtīkli - 5726.5 m, ūdensvads -12219.5 m, kanalizācijas tīkli - 13826 m;
tehnoloăiskās iekārtas, mašīnas un transportlīdzekĜi ar bilances vērtību uz
31.12.2007. Ls 527993;
pārējie pamatlīdzekĜi ar bilances vērtību uz 31.12.2007 Ls 6294, tai
skaitā:datortehnika - 11 gab., kases aparāts - 1 gab., kopētājs - 1 gab., 15 ofisa mēbeĜu
komplekti.
2005. gada septembrī noslēgts trīspusējs līgums par nacionālās programmas projekta
ieviešanu un Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešėiršanu starp Centrālo
finanšu un līgumu aăentūru, Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „NAUJENES
PAKALPOJUMU SERVISS”. Līgums nosaka kārtību projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos” ieviešanai,
ERAF līdzfinansējuma piešėiršanai un projekta uzraudzībai. Projekta aktivitāšu izpildes beigu
termiĦš ir 2007. gada 30. septembris. Kopējās faktiskās projekta izmaksas sastādīja 749617
Ls. ES struktūrfondu finansējums - 501229 Ls. Projekta mērėis - novērst ūdenstilpju
eitrofikāciju un ūdens ekosistēmas degradāciju Naujenes pagastā, samazināt notekūdeĦu
attīrīšanas ierīču skaitu, uzlabot pašvaldības ūdenssaimniecības infrastruktūru atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību lielākam
iedzīvotāju skaitam un sekmēt reăiona attīstību.
2007.gada septembrī pabeigta projekta 3.posma izpilde - veikta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Lociku ciemā. Finansējuma avots - saĦemtie 2007.gada
1.martā ERAF līdzfinsnsējuma līdzekĜi pēc 2.posmas realizēšanas Ls 173122 un
A/S”Hansabanka” aizĦēmums Ls 46493 apmērā ar procentu likmi 1.8 + 3 mēnešu Rigibor.
UzĦēmuma atlikums uz 31.12.2007. - 397478.68 LVL. Procentu maksājumi 2007. gada
34884.01 apmērā iekĜauti peĜĦas vai zaudējuma aprēėinā.
2007.gada 3.oktobrī Centrālajai finanšu un līgumu aăentūrai iesniegts Struktūrfondu
pieprasījums ERAF 3.posma līdzfinansējuma par summu Ls 140332 saĦemšanai. 2008.gada
16.janvārī saĦemts līdzfinansējums Ls 140331.30 apmērā, kurš novirzīts aizĦēmuma A/S
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„Hansabanka”dzēšanai. Atlikusī aizĦēmuma summa tiks atmaksata līdz 2020.gada
25.septembrim saskaĦā ar līgumu Nr. 05-110541-IN atbilstoši apmaksas grafikam.
Pārskata gadā saražota siltumenerăija 19993 MWh un realizēta par Ls 410970, kas ir
par 24% vairāk salīdzinājumā ar 2006. gadu.
Ūdens ieguve 2007. gadā sastāda 132805 m3, ūdens realizēts par summu Ls 48684, kas ir
par 5% mazāk nekā 2006. gadā.
2007. gadā sniegto notekūdeĦu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 127471 m3 par
summu 49058 Ls.
Ar Naujenes pagasta padomi noslēgts līgums par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un
uzturēšanu. DzīvokĜu īrniekiem un īpašniekiem aprēėināta īres un apsaimniekošanas maksa
Ls 146460 apmērā, kas tika izmantota dzīvojamo māju
tehniskajai uzturēšanai 70.9 tūkst.Ls (48.6% no visām
izmaksām), t.sk., dzīvojamo māju remontam 57.5 tūkst.
Ls (38.1%); dzīvojamo māju pārvaldes izdevumiem 45.8
tūkst. Ls (31.5%); dzīvojamo māju un tām piegulošās
teritorijas sanitārās kopšanas izdevumiem – 20.3 tūkst.
Ls (13.9%).
Izpildīto dzīvojamā fonda remonta darbu veidi jumta seguma remonts, siltināšanas pasākumi un citi
Attīrīšanas iekārtas Lociku
remontdarbi.
ciemā
2007. gada veikts
energoaudits Lociku ciemata dzīvojamām mājām. Lai
izpildītu energoefektivitātes pasākumus 32 dzīvojamās
mājās, ir nepieciešami Ls 2777472.
Sabiedrība
pilda
starpnieka
funkciju
starp
iedzīvotājiem un SIA „SA Serviss” atkritumu izvešanas
pakalpojumu sniegšanā. Pārskata gadā aprēėināta
ieĦēmumu summa par atkritumu izvešanu Ls 20066, kas
Dzīvojamais fonds Lociku
par 35% vairāk salīdzinājumā ar 2006. gadu.
ciemā
Finansiālās situācijas uzlabošanai sabiedrība papildus
sniedza autotransporta, ceĜu uzturēšanas pakalpojumus,
pildīja remonta – celtniecības un santehniskos darbus citiem uzĦēmumiem par summu Ls
81721, kas par 40% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Kopējais neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2006. gadu palielinājās par 15.7% un sastādīja
Ls 756961.
Produkcijas ražošanas izmaksas pārskata gadā sastādīja Ls 738801, kas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ir par 19.8 % vairāk. No tām 54% (Ls 396936) sastāda energoresursu
izmaksas, 16.4% (Ls 120058) ilgtermiĦa ieguldījuma nolietojums, 15% (Ls 112840) darba
algas un darba devēja sociālā nodokĜa izmaksas. Administrācijas izmaksas sastādīja Ls 87438,
kas par 14.5% vairāk nekā 2006. gadā.
UzĦēmumā vidējais strādājošo skaits 2007. gadā – 60 darbinieki, tai skaitā 82 % strādājošo
dzīvo Naujenes pagasta teritorijā. Darbinieku vidējā alga 2007. gadā – Ls 198.00, kas
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 14.6 %.
2007. gada finanšu darbības rezultāts - zaudējumi Ls 81784.
Zaudējumu galvenais iemesls ir uzĦēmuma sniegto pamata pakalpojumu tarifu neatbilstība
faktiskajām izmaksām sakarā ar straujo energoresursu cenu palielināšanos.
Zaudējumi no siltumenerăijas realizācijas 2007. gadā sastāda 56.6 tūkst. Ls, kas
galvenokārt saistīts ar kurināmā cenu kāpumu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu cenu
pieaugums sastāda:
šėeldai – 30.8%,
dīzeĜdegvielai – 29.2%,
oglēm – 20.9%,
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dabasgāzei – 35.4%.
1 MWh siltumenerăijas pašizmaksa pārskata gadā sastādīja Ls 26.61, kas pārsniedza spēkā
esošo siltumenerăijas tarifu par 17.2%.
ĥemot vērā jauno kurināmā cenu, 2007.gada 3.augustā Daugavpils regionālajam
sabiedrisko pakalpojumu regulatoram tika iesniegts siltumenerăijas tarifu projekts, kurš tika
apstiprināts 11.oktobrī ar lēmumu Nr. 29 (prot.Nr.12.,3.p.) un stājās spēkā 2007.gada
15.novembrī. Tarifu projektā 2007. gadam bija paredzēta dabasgāzes cena pie mazuta
kotācijas 280 USD/t - 159.15 Ls/tūkst.n.m3, bet novembrī un decembrī gāzes cena pieauga
līdz Ls 206.15, kas atbilst mazuta kotācijai 380 USD/t. Rezultātā strauji pieauga kurināmā
izmaksas, ko nesedza apstiprinātais tarifs.
Ar 2008. gada 1. janvāri stājās spēkā siltumenerăijas tarifi no 28.11 Ls/MWh līdz 32.67
Ls/MWh atkarībā no dabasgāzes cenas pie mazuta kotācijas no 220-400 USD/t..
Ūdensapgādes un kanalizācijas izdevumi palielinājās sakarā ar pieaugušajām amortizācijas
izmaksām, jo projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku,
Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos” realizācijas rezultātā tika nodoti ekspluatācijā
papildus pamatlīdzekĜi, un sakarā ar ilgtermiĦa kredītu procentu maksājumu pieaugumu,
saglabājot 2007.gadā šo pakalpojumu tarifus iepriekšējā līmenī. Faktiski ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu kopējā pašizmaksa pārskata gadā sastāda 1.22 Ls/m3
(salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu 0.78 Ls/m3 tā ir lielāka par 56%). Zaudējumi no ūdens
realizācijas un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas sastāda 53.3 tūkst. Ls.
2008. gada 25. februārī ar Daugavpils reăinoālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora
lēmumu Nr. 16 (prot.Nr.4.,1.p.) apstiprināts SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu projekts, kurā noteikts ūdensapgādes pakalpojumu tarifs
0.59 Ls/m3 (esošais-0.38 Ls) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.63 Ls/m3 (esošais-0.40
Ls). Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2008. gada 1. aprīlī.
28.1 tūkst.Ls sastāda peĜĦa no pārējo pakalpojumu un citām organizācijām izpildīto
darbu veikšanas.
Vidējais īrnieku un dzīvokĜu īpašnieku apmaksas procents visos komunālo
pakalpojumu veidos 2007. gadā sastādīja 99.1%.
Īrnieku un dzīvokĜu īpašnieku debitoru parāds palielinājies par 5% salīdzinājumā ar
gada sākumu un sastāda Ls 166821.
2007.gadā SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” dzīvokĜu īrnieku un
īpašnieku parādu piedziĦas komisija veica pasākumus parādu piedziĦai par komunālajiem
pakalpojumiem 115 dzīvokĜu īrniekiem un īpašniekiem, kuru parāds vairāk nekā 3 mēnešos
sastādīja Ls 43134:
tika brīdināti 26 dzīvokĜu īrnieki un īpašnieki ar parāda summu Ls 10764 par
nepieciešamību dzēst parādu, rezultātā iekasēti Ls 568;
tika noslēgti 58 vienošanās līgumi par parāda dzēšanu ar parāda summu Ls 20851.
Agrāk sastādīto vienošanās līgumu rezultātā 2007. gadā iekasēti Ls 14467;
tiesā iesniegtas:
11 lietas par parāda piedziĦu ar parāda summu Ls 6336;
6 lietas par izlikšanu un parāda piedziĦu ar parāda summu Ls 3340;
tiesā tika izskatītas 14 lietas, no kurām:
8 lietas tika izbeigtas sakarā ar to, ka atbildētāji apmaksāja parādu, kā rezultātā iekasēti Ls
6689;
3 lietas izbeigtas ar tiesas lēmumu par parāda piedziĦu, rezultātā iekasēts Ls 2113;
3 lietas tika izbeigta ar tiesas lēmumu par parāda piedziĦu un izlikšanu no dzīvokĜa ar
parāda summu Ls 1077;
Kopā 2007. gadā pasākumu par parādu piedziĦu veikšanas rezultātā iekasēts 26837 Ls, kas
sastāda 105.2 % no stabilizācijas projektā plānotā (pēc stabilizācijas projekta plānots iekasēt
25500 Ls).
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2008. gadā debitoru parādu piedziĦas pasākumu veikšanas rezultātā plānots saĦemt Ls
25153.
Finanšu saistību izpilde veikta savlaicīgi saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem, paredzētajos
dzēšanas termiĦos.
Kreditoru parāds palielinājies par 205222 Ls vai par 23.8 % salīdzinājumā ar gada sākumu.
AizĦēmumu saistības uz gada beigām sastāda Ls 560449, tai skaitā ilgtermiĦa saistības Ls
365657 un īstermiĦa saistības Ls 194882.
AizĦēmumu no a/s ”Hansabanka” saĦemšanai noslēgts komercėīlas līgums Nr. 03-044638IN-1 ar grozījumiem, komercėīlas priekšmets.
Analizējot uzĦēmuma finansiālo stāvokli uz 2007.gad beigām, var secināt, ka tas ir stabils.
To apstiprina sekojoši faktori:
- neatkarības koeficients, t.i., pašu līdzekĜu daĜa kopējā uzĦēmuma līdzekĜu summā
sastāda 0.43 (bāzes radītāji - 0.5);
- aizĦēmuma un pašu avotu attiecības koeficients, t.i., cik līdzekĜu uzĦēmums piesaistīja
savu aktīvu segšanai, sastāda 0.9, kas pārsniedz bāzes rādītājus par 0.2;
- uzĦēmuma maksātspējas koeficients, kurš uzrāda iespēju dzēst īstermiĦa saistības,
sastāda 1.1 (bāzes robežas no 1 līdz 2).
10 Informācija par pasākumiem, kas veicinājuši iedzīvotāju informētību par
pašvaldības darbību un viĦu iespējām lēmumu pieĦemšanā
Sabiedrisko attiecību nodaĜa ir viena no Naujenes pagasta padomes struktūrvienībām, kas
izveidota 2007. gadā. Sabiedrisko attiecību nodaĜa realizē pašvaldības funkcijas s iedzīvotāju
informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumiem, veido sabiedrisko domu un pagasta tēlu,
koordinē sadarbību ar Naujenes pagasta iedzīvotājiem, biedrībām, apzina pagasta iedzīvotāju
viedokli, izdod informatīvo biĜetenu "Naujenes Vēstis", uztur pagasta mājas lapu
www.naujene.lv
2007. gadā sabiedrisko attiecību nodaĜas darbinieki turpināja
nostiprināt sakarus ar iedzīvotājiem, pastāvīgi informējot viĦus
par pagasta padomes darbu, iesaistot lēmumu pieĦemšanā,
pagasta attīstības projektu apspriešanā. NodaĜa veica
komunikācijas pasākumus ar sabiedrību, masu saziĦas līdzekĜiem
(t.sk., informatīvo biĜetenu „Naujenes Vēstis”), aktualizēja
informāciju pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv un
nodrošināja informācijas un pakalpojumu punkta darbību
Vecstropu ciemā.
Viens no galvenajiem informācijas avotiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir
informatīvais biĜetens „Naujenes Vēstis” (redaktors. A.IĜjinskis, tulkotāja - A.Kokina). Šo
informācijas izdevumu jau desmit gadus katra Naujenes pagastā dzīvojoša ăimene, kā arī
pašvaldības iestādes un uzĦēmumi, kas darbojas pagasta teritorijā, saĦem bez maksas.
Izdevuma iznāk vienreiz mēnesī, 2400 eksemplāri latviešu valodā un krievu valodā, tas
iedzīvotājiem tiek izplatīts ar „Latvijas Pasts” starpniecību. Galvenais izdevuma mērėis –
informēt iedzīvotājus par pagasta padomes visiem darba aspektiem, pieĦemtajiem lēmumiem
un to izpildi, kā arī iepazīstināt ar pagasta iestāžu darbību, atspoguĜot aktuālākos jautājumus
un radušās problēmas, iesaistot iedzīvotājus to apspriešanā. Ar mērėi informēt iedzīvotājus
tika publicēti 11 saistošie noteikumi, Naujenes pagasta saimnieciskais pārskats, 2006. gada
pašvaldības publiskais pārskats, informācija par budžeta izpildi un grozījumiem budžetā. IB
„Naujenes Vēstis” tika publicēti ziĦojumi par komiteju, komisiju un darba grupu darbu,
informācija par projektu īstenošanu. Lasītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu
ražošanu, svarīgi bija saĦemt informāciju par subsīdiju saĦemšanas kārtību no ES fondiem,
par apmācību organizēšanu lauku iedzīvotājiem, par zemnieku un piemājas saimniecību darba
rezultātiem. Informatīvais biĜetens pastāvīgi publicēja informāciju par izglītības, kultūras,
sporta attīstību pagastā, par tautas tradīcijām un veselīgu dzīvesveidu, piedāvāja apspriešanai
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bērnu tiesību aizsardzības un vasaras nodarbinātības organizēšanas problēmas skolēniem un
studentiem.
2007. gadā paplašinājās materiāla pasniegšanas formas, biežāk tika publicētas intervijas ar
iedzīvotājiem, tika apspriestas pagasta tālākās attīstības perspektīvas. Lasītājiem pastāvīgi tika
piedāvāta praktiska rakstura informācija mājokĜa uzturēšanas jautājumos, rubrikā „Jūs jautājat
– mēs atbildam” iedzīvotājiem atbildes sniedza pagasta administrācijas speciālisti, juristi, ārsti
un SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis un tehniskais direktors. Rubrikā
„Sociālā palīdzība” katru mēnesi tika stāstīts par iedzīvotājiem piešėirtajiem pabalstiem un
citiem sociālajiem pakalpojumiem. Tika publicētas arī „Jurista konsultācijas,” nodokĜu
inspektora informācija un policijas informācija.
Par lielākajiem notikumiem un pašvaldības aktualitātēm informācija tiek sniegta
laikrakstam „Latgales Laiks” un citiem izdevumiem. 2007. gadā bija publicēta informācija par
Naujenes pagastu 27 numuros, kā arī trīs publikācijas par pašvaldības darbu pašvaldību
izdevumā – žurnālā „Logs”. ZiĦas par Naujenes pagastu ir izskanējušas radio ēterā – Latvijas
radio 2, televīzijā – LTV 7, “Miljons”.
Projekta „Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloăiju tīklu
izveides pilotprojekts” ietvaros izstrādāta jaunā Naujenes pagasta mājas lapa www.naujene.lv,
kura sabiedrībai pieejama no 2007. gada 2. janvāra. Šajā lappusē ir pieejama vispārīga
informācija par Naujenes pagastu un aktualitātēm pašvaldībā, informācija par pašvaldības
struktūru, pagasta padomes deputātiem, informācija par pagasta padomes pieĦemtajiem
lēmumiem, par pašvaldības budžetu un tā izpildi. Iedzīvotāji var atrast informāciju par
pagasta padomes deputātu, administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju pieĦemšanas laiku.
Lappusē regulāri tiek atjaunota informācija par pagastā notiekošajiem konkursiem un
pasākumiem, tūrisma attīstību, pakalpojumiem, kurus iedzīvotājiem sniedz pagasta iestādes,
iepirkumiem un izsolēm un daudzi citi jautājumi. Atsevišėi tiek ievietoti saistošie noteikumi,
pagasta padomes sēžu protokoli. Mājas lapā ir iespējam iepazīties ar katras padomes sēdes
darba kārtību. Internetā pieejamā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta.
2007. gadā Vecstropu ciemā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra telpās bija
izvietots Informācijas un pakalpojumu punkts, kura darbu nodrošināja sabiedrisko attiecību
nodaĜas konsultants. Šajā punktā Naujenes pagasta 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 konsultante organizēja angĜu valodas kursus, kā arī lekcijas:
„Bērns mūsu dzīve”, „Psiholoăiskais klimats tūristu grupās”, „Motivācijas paaugstināšana
bezdarbniekiem, ”MāmiĦu vakari”, ”Vecums nav šėērslis Internetam”.
Naujenes pagasta lielajos ciemos iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Interneta pakalpojumus
pašvaldības iestādēs, kuras aprīkotas ar datoriem un Interneta pieslēgumu:Vecstropu ciemā –
Informācijas un pakalpojumu punktā, Locikos – Naujenes tautas bibliotēkas filiālē, Kraujā –
Naujenes tautas bibliotēkā un Bērnu un jauniešu centrā, Naujenē – Naujenes tautas bibliotēkas
apkalpošanas punktā. Šajās vietās var apgūt pamatiemaĦas darbā ar datoru, Interneta
izmantošanu un saĦemt nepieciešamo informāciju.
Pašvaldības darba vērtētāji ir Naujenes pagasta iedzīvotāji, kas iesaistās pārvaldes procesā,
ne tikai novērtējot paveiktos darbus, bet arī sniedzot ierosinājumus. Tā 2007. gadā bija
organizētas vairāku
izstrādāto detālplānojumu un Naujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās
apspriešanas, kuros iedzīvotāju aktivitāte bija visai augsta, saĦemti 354 priekšlikumi.
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Teritorijas plānojuma grozījumu
sabiedriskā apspriešana

Iedzīvotāju sapulce par mājokĜu
apsaimniekošanas jautājumiem

.
11 Sadarbība ar biedrībām
2007. gadā Naujenes pagasta padome aktīvi sadarbojās ar biedrībām Daugavpils rajona
partnerību, Daugavpils novada Tūrisma informācijas centru - ar mērėiem veicināt vietējo
kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu un ilgspējīgu lauku tūrisma
attīstību, piesaistot līdzekĜus ES veicinošos projektos.
2007. gadā projektā „Jaunu NVO izveide un
kapacitātes stiprināšana Daugavpils rajonā” ietvaros,
kurā tika aicināti piedalīties Naujenes pagasta aktīvie
iedzīvotāji, interesentiem tika nodrošinātas apmācības un
konsultācijas biedrību un nodibinājumu veidošanā, kā arī
pieteikumu sagatavošanā. Tika organizēts mazo projektu
konkurss, kura ietvaros atbalstu saĦēma naujenieši un
izveidojās pensionāru biedrība „NIKA” ( vadītājs
BoĜeslavs
Purmalis),
Jauniešu biedrība”Esam kopā”
Naujenes
pagasta
ar vadītāju
jauniešu
biedrība
O. AnnišiĦecu pasākuma EKMD
„Esam
kopā”
(
pasākuma vadīšanas laikā
OĜesja
vadītājaAnnišiĦeca), sporta klubs „Beibuks”( vadītājs Ilmārs Lociks)
un sporta klubs „BruĦinieks”( vadītājs J. Ivanovs).
Uzsākta aktīva sadarbība starp Naujenes pagasta padomi
un biedrībām ar mērėi veicināt dažāda vecuma grupu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, panākot tādu
Pensionāru biedrība
pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotāji iesaistās
„NIKA”, centrā - vadītājs
lēmumu pieĦemšanā un tiek nodrošināta lēmumu
BoĜeslavs Purmalis
pieĦemšana no „apakšas uz augšu”.
Biedrības aktīvi piedalās pašvaldību organizētajos informatīvajos semināros par
detālplānojumu, infrastruktūras attīstību, sociālo, kultūras jautājumu izskatīšanā.
Sadarbībā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra programmas „Veselības
skola” vadītāju Viktoriju Grišinu, kuras darbs virzīts uz cilvēka psihiskās veselības
saglabāšanu un cilvēka sapratnes audzināšanu, pensionāru biedrība „NIKA” iekĜaujas dažādos
sadarbības projektos, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu.
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Biedrību saraksts, kurās iestājās Naujenes pagasta padome
N.p.k

1.

Biedrības
nosaukums,
adrese

„Latvijas
pašvaldību
savienība”,
Mazā Pils ielā
1, Rīgā

2.

Daugavpils
rajona
partnerība,
Rīgas ielā 2,
Daugavpilī

3.

Biedrība
„Daugavpils
Savienība”,
Aizkraukles
ielā 1,
Aizkraukle

4.

Daugavpils
novada
tūrisma
informācijas
centrs, Rīgas
ielā 22A,
Daugavpilī

KOPĀ

Biedrības statūtu
mērėi

Pārstāvēt pašvaldību
intereses un aizstāvēt
to tiesības valsts varas
un pārvaldes
institūcijās, nodrošināt
pašvaldības ar
nepieciešamo
informāciju un
pakalpojumiem.
Organizēt pašvaldības
darbinieku un deputātu
apmācību.
Mazināt nabadzību un
sociālo izslēgtību
Daugavpils rajonā,
sekmējot ilgspējīgu
lauku attīstību.
Veicināt vietējo
kopienu iniciatīvas, kas
vērstas uz lauku
problēmu risināšanu.
Sekmēt Daugavas upes
ielejā esošā reăiona
attīstību, Daugavas
upes videi kaitīgu seku
likvidēšanu, t.sk., zivju
resursu atjaunošanu un
saglabāšanu, latviskās
identitātes atgūšanu
valstij vēsturiski un
ăeoloăiski svarīgā
teritorijā.
Nodrošināt ar
informāciju un atpūtas
iespējām pagasta
teritorijā, piesaistīt
līdzekĜus no tūrisma
jomu veicinošiem
projektiem, pārstāvēt
pagastu starptautiskās,
republikas nozīmes
izstādēs, gadatirgos.

Biedrību valde,
padome

Latvijas pašvaldību
domes priekšsēdisAndris Jaunsleinis.

Naujenes
pagasta padomes
pilnvarotās
personas vārds,
uzvārds, amats
Naujenes pagasta
padomes
priekšsēdētāja V.
Pudovkina,

17.tabula
Dalības
maksa

Ls 1 637

valde- 15 darbinieki,
administrācija28 darbinieki

Partnerības padomes
sastāvs - 19 locekĜi,
Biedrības
izpilddinstitūcijas
koordinatore – Inga
Krekele

Naujenes pagasta
padomes
priekšsēdētāja V.
Pudovkina

Valdes
priekšsēdētājs Ivars
Sekacis

Naujenes pagasta
padomes
izpilddirektors A.
Aizbalts

Ls 500

Valdes locekle Lolita
Kozlovska

Naujenes pagasta
padomes
priekšsēdētāja V.
Pudovkina

Ls 836

Ls 952

Ls 3 925

12 Starptautiskā sadarbība
2007. gadā bijusi veiksmīga sadarbība ar Naujenes pagasta padomi un iestādēm,
sadraudzības pagastiem un iestādēm pašvaldības darbu pieredzes apmaiĦas kultūras, sporta,
sociālajā, tūrisma un citās jomās.
Naujenes pagasta sabiedrisko attiecību nodaĜas speciālisti sadarbībā ar Naujenes
novadpētniecības muzeju un Daugavpils Tūrisma informācijas centru piedalījās starptautiskā
tūrisma izstādē „Balttour 2007” Rīgā, kur apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Naujenes
pagasta tūrisma pakalpojumu iespējām, kempingiem un viesu namiem, arī ar 32 pasaules
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valstu tūrisma profesionāĜiem, kā arī jauno maršrutu plānošana un esošās sadarbības
stiprināšana.
2007. gada 1. jūnijā Naujenes pagastā notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme,
kurā piedalījās 37 Latvijas pašvaldību izpilddirektori no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un
Zemgales.
Starptautiskā pierobežu Zviedrijas, Baltkrievijas, Latvijas valstu projekta „Panorama
Dvina/ Daugava” ietvaros viesojās Zviedrijas pilsētas Gotlandes delegācija mēra vadībā, viesi
piedalījās X Starptautiskajā tautas mākslas festivālā „Augšdaugava 2007”.
Naujenes pagasta padomes attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja sadarbībā ar
Daugavpils rajona delegāciju devās radošajā braucienā uz Starptautisko tūrisma izstādi
Gotlandē.
Jūnijā Naujenes mūzikas skolā sadarbības līguma ietvaros viesojās delegācija no
Roherbarha pašvaldības Vācijā.
4. Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu solistu konkursā Naujenes kultūras centrā
Lociku ciemā piedalījās 23 mūzikas skolas no Latvijas un 3 no Lietuvas, kā rezultātā
Naujenes mūzikas skola ir atpazīstama citu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vidū.
4. maijā Naujenes mūzikas skolas direktors sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi un
pašvaldības iestādes vadītājiem organizēja I Starptautisko pūtēju orėestru saietu „Lai skan
taure!”, veltītu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai. Saietā
piedalījās 5 kolektīvi no Polijas, Latvijas, Lietuvas. Vecstropu, Lociku, Kraujas, Naujenes
ciemu iedzīvotājiem bija iespēja dzirdēt pūtēju orėestru mūziku un deju grupu uzstāšanos.
Naujenes mūzikas skolas direktors pārskata gadā devās vizītē uz Polijas Republikas
Zambrovas pilsētu mūzikas skolu sadraudzības līguma parakstīšanai. Šīs sadarbības rezultātā
mūzikas skolu audzēkĦi piedalīsies savstarpējos konkursos, notiks skolotāju pieredzes
apmaiĦa. Liels paldies Naujenes mūzikas skolas direktoram Spodrim Kačānam par veiksmīgu
starptautisko sadarbību.
Jau trešo gadu turpinās sadarbība, parakstītā līguma ietvaros, ar Polijas Republikas Lomžas
rajona Miastkovas pagastu. Miastkovas pagasta priekšsēdētājas Lidijas Grzejkas un liceja
direktores Agneškas Zdunčikas, pedagogu un audzēkĦu 30 cilvēku delegācija viesojās
Naujenes pagastā, lai veicinātu pieredzes apmaiĦu un sadarbību izglītības jomā. Skolēni no
Polijas Miastkova liceja, kas ir konkursu un olimpiāžu uzvarētāji, piedalījās Naujenes bērnu
un jauniešu centra organizētos debašu konkursos,
apmeklēja kultūrvēsturiskās vietas dabas parkā
„Daugavas loki” un piedalījās zīmēšanas plenērā
„Daugavas krāsas”, sporta sacensībās un Naujenes
kultūras centra konkursā „Ko es protu?”, kurā viesi un
naujienieši parādīja savu prasmi dziedāt, dejot un vadīt
rotaĜas.
Delegācijas viesi apmeklēja Aglonas baziliku, maizes
muzeju.
Rudenī
Naujenes
pagasta
padomes
priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina Daugavpils rajonu
V.Pudovkina ar Mjastkovas
pašvaldības darbinieku delegācijas sastāvā projekta
pašvaldības vadītāju L.Grzejku.
ietvaros, kuru tēma bija „Strukturālo Eiropas Savienības
Polijā
fonda līdzekĜu izmantošana infrastruktūras attīstībai,
uzĦēmējdarbībai, izglītības profesionālās izaugsmes iespējām”, piedalījās braucienā uz Polijas
Republikas Lomžas rajonu, kā arī uz Miastkovas pašvaldību.
13 Naujenes pagasta prioritātes 2008. gadam
Naujenes pašvaldība turpinās īstenot ilgtermiĦa finanšu politiku, nodrošinot nepieciešamos
finanšu resursus teritorijas ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai, veicinot
sekmīgu pašvaldības pamatfunkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
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Naujenes pagasta padomes un tās struktūrvienību darbu virzīt uz stratēăisko jautājumu
risināšanu, vides aizsardzību, administrācijas, pašvaldības iestāžu un uzĦēmumu darbības
kvalitātes paaugstināšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs.
Pamatojoties uz Naujenes pagasta attīstības programmu, teritorijas plānojumu un tā
grozījumiem 2003.-2015. gadam, piesaistīt papildus līdzekĜus no ES fondiem un valsts
programmām Naujenes pagasta infrastruktūras attīstībai, iestāžu materiālās bāzes
pilnveidošanai un pasākumu finansēšanai t.sk. pašvaldības ceĜiem un ielām, sporta kompleksa
būvniecībai, Naujenes mūzikas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes renovācijai, jaunas
ăimenes ārsta prakses izveidošanai, bērnu rotaĜu laukumu atjaunošanai.
Izstrādāt Naujenes pagasta pašvaldības daudzdzīvokĜu ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas rīcības plānu 2008 - 2015.gadam.
Izstrādāt piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu monitoringa programmu, apzināt
potenciāli piesārĦotās vietas un piesaistīt līdzekĜus piesārĦojuma rakstura un līmeĦa izpētei.
Turpināt Naujenes pagasta Vides politikas īstenošanu un EMAS sistēmas pārvaldīšanu.
Veikt Naujenes pagasta izglītības iestāžu pedagoăiskā procesa efektivitātes
paaugstināšanu, materiālās un metodiskās bāzes pilnveidošanu.
Veicināt personāla politikas nostiprināšanu, līdz ar to sekmēt darbinieku attīstību, izstrādāt
elastīgāku darba samaksas sistēmu un sociālo garantiju paplašināšanu. Pastāvīgi paaugstināt
darbinieku kvalifikāciju, darbiniekiem rast iespēju profesionāli pilnveidoties pašapmācības
ceĜā un iegūtās zināšanas pielietot darbā.
Sekmēt pašvaldības budžeta līdzekĜu un mantas racionālu, likumīgu un atbilstoši
iedzīvotāju interesēm izmantošanu.
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14 „Naujenes pagasta lepnums 2007”

NAUJENES PAGASTA PADOMEI PIEŠĖIRTIE APBALVOJUMI

Daugavpils Rajona padomes
Atzinības raksts
Par nozīmīgu ieguldījumu kultūras
tradīciju uzturēšanā, kultūrvides
veidošanā un sakarā ar starptautiskā
tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava 10 gadu jubileju”

Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības
inspekcijas Atzinība par ieguldījumu
mantojuma dienu organizēšanā

Daugavpils rajona gada balva
„Sporta laureāts 2007”
Naujenes pagasts rajona labākā pašvaldība
sporta darba organizācijā

Daugavpils rajona padomes
apvienības „Sports”
Atzinības raksts
par izcīnīto I vietu Daugavpils rajona
pašvaldību
darbinieku
3.
vasaras
spartakiādes sacensībās kopvērtējumā
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Daugavpils rajona padomes
Pateicības raksts
Par ieguldījumu pašvaldības teritorijas
sakopšanā, labiekārtošanā un labvēlīgas
vides veidošanā tūrisma attīstībai
Daugavpils rajona „Meža un dārza
dienās” 2007. gadā

Daugavpils rajona padomes Pateicības
raksts
Par atbalstu kopējiem rajona kultūras
procesiem, tradīcijām un vērtībām un
pašvaldības ieguldījumu Daugavpils rajona
Lauku kultūras svētku
„Pašā siena laikā” norisē

Daugavpils rajona padomes
Pateicības raksts
Par Ziemassvētku krāšĦāko kopnoskaĦas
noformējumu pašvaldības teritorijā un
iegūto 2. vietu Daugavpils rajona
konkursā – skatē „Uz 2007. gada sliekšĦa”
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DAUGAVPILS RAJONA APBALVOJUMI
Daugavpils rajona gada laureāta balva
„Gada cilvēks 2007” nominācijā
„Attīstība un pašvaldība” tika pasniegta Naujenes pagasta
padomes izpilddirektoram
ALEKSANDRAM AIZBALTAM

Apbalvota ar
Daugavpils rajona
Atzinības rakstu par
nozīmīgu devumu Naujenes
pagasta kultūras attīstībā,
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un ar Latvijas
Republikas proklamēšanas 89. gadadienu Naujenes
Novadpētniecības muzeja
direktore EVITA KUSIĥA

Daugavpils rajona gada balva nominācijā
„2007. gada Labākais basketbola treneris” tika
pasniegta
Naujenes Sporta kluba direktoram EDGARAM
KUCINAM

Latvijas Bibliotekāru biedrības
Pateicības raksts
Naujenes Tautas bibliotēkas
direktorei
DIĀNA ČIŽEVSKAI „Gada
bibliotekāre 2007 Daugavpils rajona
Naujenes tautas bibliotēkā”
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NAUJENES PAGASTA PADOMES APBALVOJUMI VELTĪTI
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI
ATZINĪBAS RAKSTI pasniegti:

NATAŠAI SEMJONOVAI
Naujenes pamatskolas angĜu valodas
un vācu valodas skolotājai
par labvēlīgas vides radīšanu skolēnu
personības attīstībai, izglītošanai mācību
priekšmetu stundās un ārpusstundu pasākumos

OLESJAI ANNIŠINECAI
Naujenes pagasta jauniešu
biedrības „Esam kopā” dibinātājai
par Naujenes pagasta jauniešu biedrības izveidošanu, aktīvu
iesaistīšanos Naujenes pagasta sabiedriskajā dzīvē, ieguldījumu
Naujenes pagasta tēla popularizēšanā

RUTAI GRUSTĀNEI
Lauksaimniecības konsultantei
Par darbu, kas veicinājis lauksaimniecības nozares
attīstību Naujenes pagastā, profesionālu un kvalitatīvu
konsultāciju sniegšanu Naujenes pagasta iedzīvotājiem
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AIVARAM ELKSNIĥAM
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes
loceklim par ieguldījumu uzĦēmuma attīstībā un
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes
pagastā” veiksmīgu realizāciju

ANTONAM SOMAM
SIA „Meliors Krauja” loceklim par ilggadīgu un
veiksmīgu sadarbību ar Naujenes pagasta pašvaldību
un tās iestādēm, par finansiālo atbalstu Naujenes
pagasta sabiedriskās dzīves aktivitāšu veicināšanā

JĀNIM MIGLĀNAM
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes
Naujenes policijas iecirkĦa priekšniekam par
ilggadēju, profesionālu darbu un sadarbību,
organizējot sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā
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RITAI JANKOVSKAI
Lietu pārvaldes vecākai lietvedei par ilggadēju,
godprātīgu darbu Naujenes pagasta padomes lietvedības
dokumentu noformēšanā, izstrādāšanā, sistematizācijā un
to saglabāšanas nodrošināšanā

INAI VAIKULEI
Naujenes novadpētniecības muzeja
izstāžu organizatorei
Par ieguldījumu Valentības Zeiles mākslas
galerijas veidošanā, Naujenes pagasta tēla
popularizēšanu

MARIJAI AREHOVAI
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” galvenajai
grāmatvedei
par profesionālo un ilggadējo darbu un projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes,
Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos” finansiālā
progresa pārskata kvalitatīvu un savlaicīgu sagatavošanu
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PATEICĪBAS RAKSTI pasniegti:

PĒTERIM LOCIKAM
Jezupovas draudzes loceklim
par centīgu darbu Ciršu kapsētas apsaimniekošanā un
labiekārtošanā, rosīgu darbu Jezupovas draudzes baznīcā

IGNATAM ALEKSANDROVIČAM
Jezupovas draudzes loceklim
par centīgu un apzinīgu darbu Stropu kapsētas
apsaimniekošanā un labiekārtošanā

VASILIJAM ANOHINAM
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
Lociku ražošanas iecirkĦa elektriėim
par ieguldījumu darbā, kas veicinājis SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss” pozitīvā tēla veidošanu, augstu
iedzīvotāju apkalpošanas kultūru, jaunu tehnoloăiju
apgūšanu
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TATJANAI LIVČĀNEI
Attīstības un plānošanas nodaĜas vides aizsardzības
speciālistei
Par vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS)
izstrādāšanu un ieviešanu Naujenes pagasta pašvaldībā

EDGARAM KUCINAM
Naujenes sporta kluba direktoram
par ieguldījumu sporta organizēšanā
un attīstībā, labiem Naujenes pagasta
sportistu sasniegumiem sportā

TAMĀRAI ŠUŠUNOVAI
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūėītis” un
Naujenes bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības pedagogam
par profesionālu devumu un radošu pieeju
Naujenes bērnu un jauniešu dejas talantu
attīstīšanā
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FRANTIŠKAI BULEI
Jezupovas draudzes valdes loceklei
par ieguldījumu Jezupovas draudzes baznīcas
uzturēšanā, garīgās kultūras vērtību mantojuma
saglabāšanā

2007. gada „Naujenes pagasta Gada skolotāji”
INGA VASIěJEVA
Naujenes bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciĦa skolotāja
par nozīmīgu un radošu ieguldījumu interešu izglītībā un vizuālās mākslas attīstībā, par
gūtajiem sasniegumiem audzēkĦu sagatavošanā Daugavpils rajona konkursiem interešu
izglītībā un vizuālās mākslas attīstībā, par gūtajiem sasniegumiem audzēkĦu sagatavošanā
Daugavpils rajona konkursiem interešu izglītībā
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LĪVIJA KOROěKOVA
Naujenes pamatskolas mūzikas skolotāja
Par nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītības attīstībā, skolēnu muzikālo talantu attīstīšanā,
aktīvu piedalīšanos Naujenes pamatskolas un Naujenes pagasta rīkotajos pasākumos un
skatēs, kā arī skolēnu ansambĜu un koru sagatavošanu

NADEŽDA DUDAREVA
Lāču pamatskolas krievu valodas un literatūras, mājturības skolotāja
Par ilggadēju darbu un radošu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, augstiem
sasniegumiem gatavojot skolēnus Naujenes pagasta un Daugavpils rajona skatuves runas
konkursiem, par radošu pieeju krievu tautas kultūras izzināšanā
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ELVĪRA ŠVILPA
Naujenes pirmsskolas izglītības skolotāja
Par apzinīgu un radošu attieksmi pret darbu, augstiem sasniegumiem audzēkĦu
sagatavošanā skolai, ilggadēju veiksmīga mācību procesa organizāciju un sadarbības
nodrošināšanu ar vecākiem

SPODRIS KAČĀNS
Naujenes mūzikas skolas direktors
par pašaizliedzīgu, radošu darbu vadot Naujenes mūzikas skolu un
ieguldījumu pozitīva Naujenes tēla veicināšanā
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2007. gada „Naujenes pagasta Gada skolēns”

LILIJA SONDORE
Lāču pamatskolas 9.b klase
skolniece
par teicamām un labām
sekmēm mācībās, prasmīgu
darbošanos Naujenes pagasta
rīkotajos pasākumos,
sasniegumiem skolas,
Daugavpils rajona un valsts
konkursos un olimpiādēs

OLGA FROLOVA
Naujenes pamatskolas 9.a klases skolniece
par aktīvu līdzdalību Daugavpils rajona organizētajās
mācību priekšmetu olimpiādēs, teicamām sekmēm
mācībās un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā
dzīvē un ārpusstundu pasākumos

ANŽELIKA FJODOROVA
Naujenes mūzikas skolas
akordeona spēles 2. klases audzēkne
par teicamām un labām
sekmēm mācībās, iegūto godalgoto
vietu starptautiskajā konkursā
„Naujene 2007” un aktīvu
piedalīšanos skolas un
Naujenes pagasta rīkotajos
pasākumos
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Naujenes pagasta konkursa „Sakoptākais īpašums” un Daugavpils
rajona konkursa „Sakoptākā zemnieku / piemājas saimniecības un lauku
sēta” 2007.gada uzvarētāji:
1. Zemnieku saimniecības

Par saimniecības sakoptību, veiksmīgu iekĜaušanos ainavā,
ieguldījumu augĜkopības attīstībā, pirmo vietu Naujenes
pagasta konkursā „Sakoptākais īpašums” un 3. vietu
Daugavpils rajona konkursā „Sakoptākā zemnieku /piemājas
saimniecība un lauku sēta” ieguva zemnieku saimniecība
„Smilgas”, Ruta un Konstantīns Grustāni.

Par augstu sējumu kvalitāti, saimnieciskās darbības
efektivitātes rādītāju palielināšanu, pirmo vietu Naujenes
pagasta konkursā „Sakoptākais īpašums” un 3. vietu
Daugavpils rajona konkursā „Sakoptākā zemnieku
/piemājas saimniecība un lauku sēta” ieguva zemnieku
saimniecība „Bebri”, īpašnieks Jānis Gaidelis.

Par lielo ieguldījumu piena
lopkopības attīstībā, veiksmīgu ES
finansējuma piesaisti pateicības raksts
Jānim un Irinai KovaĜevskiem z/s
„Vecpils”.
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Par lielo ieguldījumu piena
lopkopības attīstībā ,veiksmīgu ES
finansējuma piesaisti pateicības raksts
Anatolijam un Erikai Locikam z/s
„Lācīši”.

Par bioloăiskās lauksaimniecības un piena lopkopības
attīstību, pateicības raksts z/s „Medaine, Juris un Silvija
Kropi

2. Piemājas saimniecības

Par ieguldīju aitkopības attīstībā,
aktīvu piedalīšanos Naujenes pagasta
un DLKB rīkotajās mācībās un
semināros, pateicības raksts Irēnai
Zemlickai p/s „MežmaĜi”.
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Par oriăinālu un savdabīgu pagalma
noformējumu
izmantojot
dabas
veiksmīgu
augu
materiālus,
grupējumu, pirmo vietu Naujenes
„Sakoptākais
pagasta
konkursā
īpašums” un 3. vietu Daugavpils
rajona konkursā „ Sakoptākā zemnieku
/piemājas saimniecība un lauku sēta”
ieguva
piemājas
saimniecība
„ěuėeniški-7”, Aleksandrs, Zinaīda,
Tatjana OĜesovi.

Par piedalīšanos Naujenes pagasta konkursā
„Sakoptākais īpašums” pateicības raksts
piemājas saimniecībai „ěukeniški”,
BroĦislava Muiznika un Ivans Sergejevs

Par oriăinālu risinājumu pagalma noformēšanā,
izcilību augu grupējumos un dārza plānojumā pirmo
vietu Naujenes pagasta konkursā „Sakoptākais īpašums”
ieguva Nadažda KovaĜonoka, sezonas dzīvojamā māja
Nr. 35. dārzkopības sabiedrībā „Eglīte”.
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3. Lauku sētas ar tūrisma attīstības iespējām

Par tradīciju sākotnējo vērtību saglabāšanu un
pilnveidošanu, savdabību dārza plānojumā pirmo vietu
Naujenes pagasta konkursā „Sakoptākais īpašums’’ un 1.
vietu Daugavpils rajona konkursā „Sakoptākā zemnieku
/piemājas saimniecība un lauku sēta” ieguva piemājas
saimniecība „Mariannas”, Aldis un Anna ĀdmīdiĦi.

Par tūrisma veicināšanu Naujenes pagasta
teritorijā pateicības raksts piemājas
saimniecībai un sporta klubam „Beibuki”,
Ilmārs un Laila Lociki

4. Komersanti

Par apkārtējās teritorijas sakoptību un
labiekārtošanu, piedalīšanos Naujenes pagasta
konkursā „ Sakoptākais īpašums” pateicības
raksts SIA „Karsar”, Vladimirs un Iraīda
Jušėeviči
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Par ražošanas ēku, tehnikas laukumu un teritorijas
sakoptību, piedalīšanos Naujenes pagasta konkursā
„Sakoptākais īpašums” pateicības raksts SIA „Kombi
D”, Larisa Dzenīte

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” darbu
rīkotājs F. Gladevičs saĦem balvu nominācijā
„Sakoptākais pagasta ciems” (Lociki)

Paldies, liels paldies!
2007. gadā apbalvotajiem par
panākumiem strādājot Naujenes pagasta
attīstības labā.
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15 Pašvaldības lēmums par 2007. gada saimniecisko pārskatu
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16 Pašvaldības lēmums par 2007. gada publisko pārskatu

94
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17 Pielikumi

1. pielikums
Naujenes pagasta 2007. gada pārskats par kultūras,izglītības, sporta un veselības veicināšanas pasākumiem, izstādēm,
konkursiem.
Nr.p.k

Pasākums

Festivāli, saieti
1.
Bērnu jaunrades
festivāls „Uzsmaidīsim
saulei”
2.
Starptautiskais pūšamo
instrumentu orėestru saiets
„Lai skan taure”, veltīts
Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai
3.
Starptautiskais tautas
mākslas festivāls
„Augšdaugava”

Svētku pasākumi
4.
Jaungada balle
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
5.
Bērnu un jauniešu centra
koncerts „Veltījums
māmiĦai”
6.
Līgo svētki
7.

Zinību diena

Norises laiks un vieta

Dalībnieku
skaits

Pasākumu rīkotāji

27.04. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

170

04.05. Naujenes, Lociku,
Kraujas un Vecstropu
ciemos

400

26.05. Slutišku ciemā

2393

Naujenes pagasta padomes izveidotā rīcības
komisija 15 dalībnieku sastāvā (komisijas
priekšsēdētāja
V. Pudovkina), sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm, Daugavpils tautas kultūras un
izglītības centru un dabas parku „Daugavas
loki”

12.01. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

80

S. Lazdāne, Sociālās aprūpes dienas centra
„Žēlsirdība” vadītāja, sadarbībā ar NKC

Ls 120.00

11.05. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

140

T. Titkova, Lāču pamatskolas direktore

Ls 40.00

23.06. Kraujas ciems

200

03.09. pašvaldības
izglītības iestādes

500

Naujenes bērnu un jauniešu centra (BJC)
direktore S. Rožanska sadarbībā ar Naujenes
kultūras centru (NKC)
Naujenes pagasta padomes izveidotā rīcības
komisija 12 dalībnieku sastāvā (komisijas
priekšsēdētāja
V. Pudovkina), sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm

O. Jesse, Naujenes kultūras centra direktore,
sadarbībā ar BJC
T. Titkova, Lāču pamatskolas direktore, P.
Brovkins, Naujenes pamatskolas direktors, A.
Vaidere, Naujenes pirmskolas izglītības iestādes
„Rūėītis” vadītāja, S. Kačāns, naujenes mūzikas

Pašvaldības
finansējums
Ls 205.00

Ls300.00
Daugavpils rajona
kultūras pasākumu
atbalstu programma Ls
300.00
Ls 4100.00- Ls
Latgales kultūras
programma-Ls 2800.00,
ziedojumi
Ls 1400-

Ls 110.00
Ls 30.00
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8.

Pasākums vecākā gadu
cilvēkiem „Senioru balle”

02.10. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

150

9.

Skolotāju dienas
pasākums „Skolotājs -2007”

05.10.
Naujenes kultūras centrs
Lociku ciemā

110

10.

Latvijas Republikas 89.
gadadienai veltīts svinīgs
sarīkojums

16.11. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

300

27.12. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

50

01.02. Naujenes bērnu
un jauniešu centrs

70

17.02. Lociku- ciemā,

80

11.

Ziemssvētku bērnu
eglīte
Tautas tradīciju pasākumi
12.
Pasākums „Širokaja
MasleĦica”

13.

14.

15.
16.

MeteĦi

Svētā Valentīna dienas
pasākums „Lai top
mīlestības svētki”
Tēvu dienai veltīts
pasākums
Lieldienu pasākums
„Nāc nākdama liela diena”

16.02. Vecstropu un
Židino ciemos
14.02. Naujenes bērnu
un jauniešu centrs Kraujas
ciemā, NKC, Lociku ciemā
19.03. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā
09.04. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

160

60
20

skolas direktors, S. Rožanska, BJC direktore
S. Lazdāne, Sociālās aprūpes dienas centra
„Žēlsirdība” vadītāja, sadarbībā ar NKC un
„Veselības skolu”, programmas vadītāja
V. Grišina
Izveidotā rīcības komisija - komisijas
priekšsēdētāja Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētāja
V. Pudovkina , sadarbībā ar NKC
Izveidotā rīcības komisija - komisijas
priekšsēdētāja Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētāja
V. Pudovkina , sadarbībā ar NKC, Naujenes
mūzikas skolu, BJC
N. Krivoguza, NKC direktore

S. Rožanska, BJC direktore, sadarbībā ar
Socialo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centra „Veselības skolas” dalībniekiem,
programma vadītāja V. Grišina
O. Jesse, Naujenes kultūras centra direktore,
S. Lazdāne, Sociālās aprūpes dienas centra
„Žēlsirdība” vadītāja,
S. Rožanska, BJC direktore,
O. Jesse, Naujenes kultūras centra direktore
P. Brovkins, Naujenes pamatskolas direktors
sadarbībā ar NKC
O. Jesse, NKC direktore

Ls 160.00

Ls 244.00

Ls 439.00

Ls 124.00

Ls 94.00

Ls 73.00

Ls 54.00

Ls 40.00
Ls 40.00

10.04. Vecstropu ciemā

17.

Bērnības svētki
(5.-gadīgajiem bērniem)

02.06. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā

80

S. Lazdāne, Sociālās aprūpes dienas centra
„Žēlsirdība” vadītāja,
O. Jesse, NKC direktore, sadarbībā ar A.
Vaideri, Naujenes pirmskolas izglītības iestādes

Ls 193.00
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„Rūėītis” vadītāja,
18.

19.

Pirmklasnieku svētki

20.

Dzejas dienu poētiskā
kafejnīca „Mīlestības
vēsmas dzejas rindās”
Dinaburgas pil
BruĦinieku un galmu dāmu
saiets vēsturiskajā Juzefovas
parkā Eiropas Kultūras
mantojuma dienu ietvaros
Naujenes pagasta zemes
kopēju saiets „RudentiĦš
bagāts vīrs ”
Vokālā ansambĜa
„Pīlādzītis” 10. gadu
jubilejas koncerts

21.

22.

23.

Konkursi
24.

25.

26.
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Bērnu vasaras
nodarbīnatības pasākumi:
„Vasaras ziedi”
„Cik jauki būt visiem
kopā”

27.07.- Naujenes bērnu
un jauniešu centrs Kraujas
ciemā,
24.08. Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā
01.09 Naujenes kultūras
centrs Lociku ciemā
14.09 Naujenes bērnu un
jauniešu centrs Kraujas
ciemā
21.09 Juzefovas parks

102

S. Rožanska, BJC direktore, sadarbībā ar
NKC

Ls 40.00

140

O. Jesse, NKC direktore, sadarbībā ar
pašvaldības izglītības iestādēm
D. Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas
vadītāja, sadarbībā ar BJC un NKC

Ls 251.00

O. Jesse, NKC direktore, sadarbībā ar E.
KusiĦu, Naujenes novadpētniecības muzeja
direktori un Daugavpils rajona padomes
mantojuma nodaĜas vadītāju
V. Baulinu
O. Jesse, NKC direktore, sadarbībā ar R.
Grustāni, lauksaimniecības konsultanti

Ls 495.00

50

150

Ls 40.00

27.10 Naujenes kultūras
centrs

120

Jūnijs, Naujenes kultūras
centrs

60

S. Lazdāne, Sociālās aprūpes dienas centra
„Žēlsirdība” vadītāja, sadarbībā ar NKC

Ls 100.00

Jauno vokālistu
konkurss „Cālis 2007”
(bērniem līdz 7 gadu
vecumam)
IV Starptautiskais
mūzikas skolu
akordeonistu- solistu
konkurss „Naujene 2007”

27.02
Naujenes
pirmskolas izglītības iestāde
„Rūėītis” Kraujas ciemā

30

A. Vaidere, Naujenes pirmskolas izglītības
iestāde „Rūėītis” vadītāja sadarbībā ar Naujenes
mūzikas skolu un NKC

Ls 91.00

DaiĜlasītāju konkurss
„Visu sevī ietver Daugavas

19.05. Naujenes tautas
bibliotēka Kraujas ciemā

21.04 Naujenes kultūras
centrs

150,
(26 mūzikas
skolas no Lietuvas,
Latvijas un Polijas)

20

S. Kačāns, Naujenes
direktors, sadarbībā ar NKC

mūzikas

skolas

D. Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas
vadītāja, sadarbībā ar pašvaldības izglītības

Ls 240.00

Ls 160.00,
Daugavpils rajona
kultūras pasakumu
programma- Ls 570.00
Kultūrkapitāla fondsLs 700.00
Ls 30.00

vārds”
Atceres dienas
27.
Izstāde veltīta
komunistiskā terora upuru
piemiĦas dienai
28.
Nacisma sagrāves un
Otrā pasaules kara upuru
piemiĦas diena
Koncerti
29.
Garīgās mūzikas
koncerti
30.

31.

Naujenes mūzikas skolas
audzēkĦu un pedagogu
koncerti
Ziemassvetku dziesmu
koncerts

iestādēm
23.03
Naujenes
novadpētniecības muzejs

30

E. KusiĦa, Naujenes
muzeja direktore

novadpētniecības

Ls 83.00

08.05 Juzefovas karavīru
kapi

33

S. Lazdāne, Sociālās aprūpes dienas centra
„Žēlsirdība” vadītāja, sadarbībā ar NKC

Ls 80.00

Svetdienās janvārī, martā
un decembrī

300

Ls 195.00

Katra
trešdienā

trešajā

300

05.12 Naujenes mūzikas
skola Kraujas ciemā

30

S. Kačāns, Naujenes mūzikas skolas
direktors, sadarbībā ar Jezupovas un spruktu
draudzi
S. Kačāns, Naujenes mūzikas skolas
direktors, sadarbībā ar pašvaldības izglītības
iestadēm
S. Kačāns, Naujenes mūzikas skolas
direktors, sadarbībā ar pašvaldības izglītības
iestadēm

80

V. Grišina programmas „Veselības skola”
vadītāja, sadarbībā ar NKC

Ls 33.00

150

E. Kucins, Naujenes sporta kluba direktors,
sadarbībā ar NKC

Ls 268.00

250

E. Kucins, Naujenes sporta kluba direktors,
sadarbībā ar NKC un BJC
E. Kucins, Naujenes sporta kluba direktors,
sadarbībā ar S. Lazdāni, Sociālās aprūpes dienas
centra „Žēlsirdība” vadītāja,
E. Kucins, Naujenes sporta kluba direktors,
sadarbībā ar NKC

Ls 144.00

mēnesa

Sporta un veselības veicināšanas pasākumi
32.
Veselības skolas
Janvāris, maijs- NKC
pasākums „Mana integrācija
sabiedrībā”
33.
Informatīvā biĜetena
03.03 plkst 10.00 Lociku
„Naujenes vēstis” kausa
sporta zālē
izcīĦa starp pagasta iestāžu
un firmu darbiniekiem
34.
Naujenes pagasta
01.06
plkst.
10.00
skolēnu sporta svētki
Naujenes ciema stadionā
35.
Naujenes pagasta sporta
12.07
plkst.
11.00,
svētki cilvekiem ar īpašām
Vecstropu ciemā
vajadzībām
36.
„Lāčplēša kausa” izcīĦa
09.11. plkst. 11.00
starp skolēniem „tautas
bumbā”
Salidojumi
37.

Jauniešu salīdojums „Esi
verīgs”

28.09, BJC

45

17

100

S. Rožanska, BJC direktore, sadarbībā ar
Naujenes jauniešu biedrību „Esam kopā ”

Ls 30.00

Ls 40.00

Ls 120.00

Ls 93.00

Ls 26.00

99

Izstādes
38.

39.

40.

41.

42.

Fotoizstāde
„Augšdaugavai -10 gadi”

07.05, Naujenes tautas
bibliotēka

110

Vispasaules muzeju
dienām veltīts pasakumu
cikls:
„Muzeju nakts”;
Izstāde „DaugavalikteĦupe”
V. Zeiles pasteĜu
izstāde
Galerijas „Tēlniece
Valentīna Zeile” atklāšana

14.05-18.05, Naujenes
novadpētniecības muzejs

200

05.10,
Naujenes
novadpētniecības muzejs

200

E. KusiĦa, Naujenes novadpētniecības
muzeja direktore, sadarbībā ar pagasta
novadnieci Valentīnu Zeili

Novadpētniecības
izstāde „Kraujas ciems
vakar un šodien”
Francijas kultūras centra
ceĜojošā izstāde „Žils
Verns- dzīve un darbi”

05.11, Naujenes tautas
bibliotēka, Kraujas ciemā

30

D. Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas
vadītāja, sadarbībā ar SIA „Meliors Krauja”

Decembris,
tautas bibliotēka

50

D. Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas
vadītāja

KOPĀ

100

Naujenes

8477

D. Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas
vadītāja, sadarbībā ar E. KusiĦu, Naujenes
novadpētniecības muzeja direktori
E. KusiĦa, Naujenes novadpētniecības
muzeja direktore

Ls 10.00

Ls 195.00

Ls 1416.00,
Valsts kultūrkapitāla
fonda līdzekĜi –
Ls 3700.00
Ls 10.00

Ls 10.00

Ls 19280, t.sk.
piesaistīti līdzekĜi- Ls
9400

2. pielikums
Naujenes pagasta 2007. gada kultūras, izglītības, sporta un veselības
veicināšanas pasākumi
1. Starptautiskais pūšamo instrumentu orėestru saiets „Lai skan taure”

Polijas Republikas Zambrovas mūzikas skolas
pūtēju orėestris

Naujenes mūzikas skolas pūtēju orėestris

Pasākuma atklāšana pie Naujenes pagasta padomes
ēkas

Pasākuma noslēgums Naujenes kultūras centrā

Noslēgumā skan 4 orėestru kopīgi atskaĦotā
melodija

Starptautiskais pūšamo instrumentu orėestru saieta
„Lai skan taure” pasākuma dalībnieki

101

2. Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava”

Amatnieku tirdziĦš Starptautiskajā tautas mākslas
festivālā „Augšdaugava”

Festivāla viesus sagaida fokloras kopa „RūžeĦa”

Z/ s „ Klajumi” vizina festivāla viesus uz pasākuma
norises vietu

Uzstājas festivāla viesi

Plosta sagaidīšana

Starptautisko festivālu „Augšdaugava”apciemo
Gotlandes mērs, kura pasniedz dāvanu Naujenes
pagasta padomes priekšsēdētājai V. Pudovkinai

102

Uzstājas vieskolektīvi

Skatītāji ar interesi vēro festivāla norisi

Naujenes bērnu un jauniešu centra deju grupa,
vadītāja – T. Šušunova

Veltījums Daugavai

103

3. Bērnu jaunradas festivāls „Uzsmaidīsim saulei”

Uzstājas bērnu un jauniešu centra pulciĦa „Dejot
protu” dalībnieki

Pasākuma vadītāji

Naujenes kultūras centra moderno deju pulciĦš

Spēlē Naujenes mūzikas skolas audzēkĦi

Lāču pamatskolas vokālais ansamblis

Naujenes pamastkolas ansamblis „ĖipariĦi”

104

Naujenes pamatskolas ansamblis „SpurgaliĦas”

Festivāla noslēgums

4. Jaungada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām/ 12.01.2007./

Ikgadējā tikšanās uzsākot Jauno gadu

Naujenes pagasta padomes sociālo un veselības
aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājas
I. Miglānes apsveikums

Veselības skolas teatralizēts uzvedums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
vokālā ansambĜa „Pīlādzītis”uzstāšanās, apsveic
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja
Vasilisa Pudovkina

105

5. Bērnu un jauniešu koncerts „Veltījums māmiĦai”

Naujenes pamatskolas un Lāču pamatskolas bērnu veltījums māmiĦām

106

6. Līgo svētki / 23.06.2007./

Jānis/ Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājas
vietnieks/sagaida līgotājus

Folkloras kopa „RūžeĦa” ielīgo JāĦus

Vismazākais Jānītis savos pirmajos Līgo svētkos

JāĦa tēvs un JāĦa māte

NKC vokālais ansamblis „GaismiĦa”

107

7. Zinību diena / 03.09.2007./

Naujenes pamatskolā pēc ēkas renovācijas ciemojas
8. Saeimas deputāts V. Aizbalts

Pirmā 2007./2008. mācību gada diena Naujenes pamatskolā

108

8. Pasākums vecākā gada gājuma cilvēkiem „Senioru balle”

Seniorus sagaida kultūras centra vokālais ansamblis
„GaismiĦa”

Senioriem uzstājas „Veselības skolas” dalībnieki

Viesi skatītāju zālē

BruĦoto spēku orėestra uzstāšanās

Dejas orėestra mūzikas pavadījumā

109

9. Skolotāju dienas pasākums „Skolotājs - 2007”

Pasākumu atklāj Naujenes pamatskolas absolventi,
jauniešu biedrības „Esam kopā ” dalībnieki

Gada balvu Naujenes mūzikas skolas direktoram
pasniedz Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja
V. Pudovkina

„Gada skolotāji – 2007”

Skolotājus sveic S. Pimenovs

Ar svētku torti cienās „2007. gada skolotāji”

110

10. Latvijas Republikas 89. gadadienai veltīts pasākums

Pasākuma vadītāji – jauniešu biedrība „Esam kopā”
O. AnnišiĦeca un V. MarhiĜevicš atklāj pasākumu
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja

V.Pudovkina pasniedz Naujenes pagasta Atzinības
rakstus

Naujenes mūzikas skolas akordeonistu orėestris

Naujenes pamatskolas 2.-4.klašu deju kolektīvs

Dzied Lāču pamatskolas koris

Apbalvotie ar Naujenes pagasta padomes
Atzinības un Pateicības rakstiem

111

11. Tautas tradīciju pasākums „ŠIROKAJA MASěENICA” /16.02.2007./

„Veselības skola”kopā ar Bērnu un jauniešu centru
atklāj pasākumu

Kraujas ciema iedzīvotāji kopīgās rotaĜās

Cienasts ar pankūkām un tēju

112

Noslēgumā - ugunskurs

12. Tēvu dienas pasākums / 19.03.2007./

Pasākumu atklāj Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētāja V. Pudovkina

Ar koncertu uzstājas Naujenes pamatskolas
kolektīvi

Konkursi Tēviem

Dejo Naujenes pamatskolas deju kolektīvs

113

13. Bērnības svētki /08.06.2007./

Piecgadnieki ar māmiĦām, tētiem un krustvecākiem priecājas
ikgadējos Bērnības svētkos

114

14. Pirmklasnieku svētki /01.09.2007./

Naujenes un Lāču pamatskolu direktori un skolotāji
sveic pirmklasniekus

Uzstājas pirmklasnieki

115

15. Eiropas kultūras mantojuma dienas Juzefovas parkā

Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas
vadītāja V. Baulina ar biedrības „NIKA „vadītāju
B. Purmali stāda koku Juzefovas parkā

116

Lāču pamatskolas leĜlu teātra uzstāšanās

16. Naujenes pagasta zemes kopēju saiets „RudentiĦš bagāts vīrs”

117

17. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vokālā ansambĜa „Pīlādzītis”
10.gadu jubilejas koncerts / 08.06.2007./

1.rindā: ansambĜa vadītājs V.Petrovs, N.Savicka,
V.Sokolova, E.Cesalonika, 2 rindā: N.Šaklunova,
A.Leivāne, V.Sidorenko

Uzstājas ansambĜa duets Aleksandra un Natālija

Skatītājiem patīk!

Apsveikums no Baltkrievijas biedrības

Apsveikums no Višėu pagasta folkloras kopas

Jubilejas torte no folkloras kopas „RūžeĦas”

118

18. IV Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu–solistu konkurss „Naujene-2007”
/21.04.2007./

Konkursa žūrija: (no kreisās) Daugavpils rajona
tautas izglītības un kultūras centra vadītāja
J.Mukāne, Naujenes mūzikas skolas direktors
S.Kačāns un pedagogs G.Kagans, Lietuvas
Republikas KauĦas konservatorijas direktors
V.Spliskuss, Naujenes mūzikas skolas pedagogs
V.Skutāns
Naujenes mūzikas skolas direktors S. Kačāns,
atklājot konkursu
Konkursantu uzstāšanās

Konkursa skatītāji

Konkursa uzvarētājs A.Lipinskis saĦem diplomu par 3. vietu

Konkursa organizatori un dalībnieki no 17 Latvijas
un Lietuvas mūzikas skolām

119

19. Jauniešu salidojums „Esi vērīgs”/ 28.09.2007./

Jauniešu salidojuma viesi: Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētāja V.Pudovkina, Izglītības,
kultūras, sporta un veselīgā dzīvesveida
veicināšanas komitejas priekšsēdētāja L.GasjaĦeca,
Daugavpils rajona izglītības pārvaldes speciāliste
N.Peterāne, Daugavpils 1.arodskolas direktors
R.Ošmjanskis

Višėu arodskolas audzēkĦi gatavojas prezentācijai

Modes demonstrē Daugavpils 1.arodskolas
audzēkĦi

120

Salidojuma noslēgums Dinaburgas pilskalnā

20. Tēlnieces Valentīnas Zeiles galerijas atklāšana / 05.10.2007./

V. Zeiles galerijas atklāšanā, no kreisās Naujenes
pagasta padomes priekšsēdētāja V. Pudovkina,
izpilddirektors A. Aizbalts, Naujenes
novadpētniecības muzeja direktore E. KusiĦa,
mākslineice Valentīna Zeile

No kreisās māksliniece V. Zeile kopā ar māsu
G. Zeili un draudzeni

Galerijas atklāšanas viesi saĦem māslinieces
V. Zeiles autogrāfus

21. Rēzeknes-Aglonas diecēzes Bīskapa JāĦa Bula vizīte Spruktu draudzē

Bīskapu sveicina Naujenes pagasta padomes
izpilddirektors A. Aizbalts

121

Spruktu draudzes priekšsēdētāja L. GasjaĦeca un
draudzes locekĜi pasniedz dāvanas

22. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra veselības skolas pasākums
„Mana integrācija sabiedrībā”
20.02.2007.

Programmas ”Veselības skola” teātra terapijas
nodarbības

Locītavu vingrošana

122

Ārstnieciskā vokāla nodarbības

04.06.2007.

Teātra terapija nodarbību rezultātā iestudētā luga
”Par Fedotu”

Skatītājus iepriecina jaunais iestudējums

Māla terapijas nodarbībās tapušie „Veselības skolas” dalībnieku darbi

23. Sporta pasākumi 2007. gadā
Informatīvā biĜetena „Naujenes Vēstis” kausa izcīĦas sacensības pašvaldības
administrācijas, iestāžu un uzĦēmumu darbiniekiem /17.03.2007./

Informācijas biĜeteĦa „Naujenes Vēstis” lasītāju
komanda

Naujenes mūzikas skolas komanda

123

Jautrā stafete

Naujenes pagasta padomes komanda

Juriste I.Miglāne un deputāte L.Gasjaneca
vissstiprākās sievietes armreslingā

Lāču pamatskolas direktore T. Titkova sacenšas
portfeĜa mešanā

Naujenes pagasta skolēnu sporta svētki / 01. 06. 2007./

124

Sporta svētku dalībnieku pulcēšanās Naujenes
sporta laukumā

Vispieprasītākās bija piepūšamās atrakcijas un
sacensības uz tām

Savu komandu atbalsta BJC direktore S. Rožanska
un pasākumu organizatore A. Podobeda

Diplomus uzvarētājiem pasniedz Naujenes sporta
kluba direktors E. Kucins

Sporta svētku uzvarētāji

125

Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām /12.07.2007./

126

Sporta laukuma „Olimpus”atklāšana, ĂimeĦu sporta svētki. / 21.09.2007./

Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja
V. Pudovkina, Naujenes sporta kluba direktors
E.Kucins un Vecstropu iedzīvotāji atklāj sporta
laukumu „Olimpus” Vecstropu ciemā

Vecstropu iedzīvotāja G.Čaikina ar bērniem
priecājas, ka viĦu pasūtījumu pagasta padomes
deputāti izpildīja
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