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Vadības ziņojums 
 
 

 Naujenes pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem Latvijā pēc iedzīvotāju 
skaita. Pagasts atrodas Latgales dienvidaustrumu daļā. Pagasta pārziņā ir liela 
infrastruktūra: izglītības un kultūras iestādes, sociālā infrastruktūra, liela dzīvokļu 
un komunālā saimniecība ar visiem tās "plusiem" un "mīnusiem", attīstās 
uzņēmējdarbība.  

 Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes ceļi Daugavpils – Sanktpēterburga, 
Rīga – Daugavpils – Vitebska. Pagastu šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils - 
Voroņeža. Naujenes pagasts tiek pārvaldīts demokrātiski. Pagasta pašvaldība 
uzņemas atbildību par pagasta līdzsvarotu attīstību un meklē visdažādākās iespējās 
investīciju piesaistei. Naujenes pagasts ir dinamisks un konkurētspējīgs ar citiem 
Latvijas pagastiem. 

Pagasta centrs – Naujenes ciems, atrodas 15 km no rajona centra Daugavpils 
pilsētas un 220 km no Rīgas robežām. 32 km garumā pagasta teritorijā atrodas 
īpaši aizsargājamā zona dabas parks “Daugavas loki” – unikālais dabas 
piemineklis. Naujenes pagasta viena no raksturojošām īpašībām ir izdevīgs 
izvietojums, laba satiksme un šodien zināmi vairāk nekā 10 arheoloģijas 
pieminekļi, kā arī dabas mantojums, kas dot iespējas tūrisma attīstībai pagasta 
teritorijā. 

Pamatojoties uz Naujenes pagasta sociāli ekonomiskās attīstības plānu, 
pašvaldības attīstības galvenie ilgtermiņa mērķi  ir : 

- panākt videi draudzīgu, līdzsvarotu sociāli ekonomisko attīstību 
Naujenes pagastā; 

- radīt infrastruktūru, kas labvēlīga uzņēmējdarbības attīstībai, 
iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai; 

- veicināt lauksaimniecības attīstību; 
- radīt optimālus apstākļus iegūt kvalitatīvu vispārējo izglītību; 
- radīt apstākļus kultūras procesa nodrošinājumam, veicināt tautas 

mākslas tradīcijas, aktivizēt iedzīvotājus kultūras un sporta jomā; 
- saglabāt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības; 
- radīt apstākļus un veicināt sociālās sfēras un veselības aprūpe 

attīstību. 
 
 
 
 



Naujenes pagasta kopējā platība – 13109 ha, t.sk. 
- lauksaimniecības zeme 51 % 
- meži 27 % 

 Naujenes pagasta 56 ciemos dzīvo  - 5938 cilvēki.  
Ģimeņu skaits - 2466.  
No kopējā iedzīvotāju skaita - ekonomiski aktīvi 3628 iedzīvotāji vai         

61.1 %. Salīdzinot ar 2000. gadu pieaudzis ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits – 
sastāda 100.1 %. Bezdarbnieku skaits 2001. gadā ir 403. Bezdarbības līmenis 
11.11 %, tas ir mazāk par 0.04 % pret iepriekšējo gadu. 

Pagasta teritorijā attīstās uzņēmējdarbība. Darbojas 46 mazie un vidējie 
uzņēmumi, kuros strādā 1135 darbinieki. 2001. gada vidējā mēneša darba alga 
pagasta teritorijā esošos uzņēmumos ir Ls 83, kas ir 2000. gada līmenī.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2000. un 2001. gadu budžeta izpilde un 2002. gada budžets,  

t. sk. saistību un garantiju apjomi 
 
Naujenes pagasta budžeta mērķis - maksimāli budžetā ieņēmumu apjomā 

nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par 
pašvaldībām". 

Naujenes pagasta budžetā liela uzmanība vērsta  pagasta iedzīvotāju  
labklājības līmeņa celšanai. Pirmkārt tas ir komunālā saimniecība, izglītība, sociālā 
nodrošināšana, mājoklis. 

 
Pamatbudžeta ieņēmumi 

Kods 2001. g.   
 

Ieņēmumi 
Budžeta 

ieņēmumi 
pirms 

grozījumiem 

kases 
ieņēmu

mi 
Ls 

budžeta 
ieņēmum

u iz- 
maiņas + 

- 

Iz-
mai-
ņas % 

% 
2001. 

g. 

2000. g. 
kases 

ieņēmu
mi Ls 

%% 
2001./
2000 

2002.g 
budžeta 
ieņēmu

mi 

% % 
2002./ 
2001.

g. 

 Tiešo nodokļu 
ieņēmumi 

385103 386777 + 1674 100.4 396590 97.5 415841 107.5 

 t.sk.         
1100 - iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis  
323866 327443 + 3577 101.1 338290 96.8 355206 108.5 

4100 - nekustamā īpašuma 
nodoklis 

61237 59288 -1949 96.8 53130 111.6 60635 102.3 

4200 - īpašuma nodoklis - 45 + 45 - 5170 - - - 
5410 Netiešie nodokli 511 668 +157 130.7 511 130.7 693 103.7 

 Nenodokļu 
ieņēmumi 

18207 27922 + 9715 153.4 22678 123.1 10664 38.2 

12000 t.sk. - pārējie 6777 15053 + 8276 2.2 r. 10204 147.5 - - 
 saņemtie maksājumi  328976 342748 +13772 104.2 145343 2.4 r. 314423 91.7 
 t.sk.         

18226 - mērķdotācijas 
pedagogu 
atalgojumiem 

145533 158710 +13177 109.5 131913 120.5 151594 95.5 

18300 - dotācija no 
pašvaldību finansu 
izlīdzināšanas fonda 

71220 71220 - - 5321 13.4 
reiz. 

66493 93.4 

18224 - mērķdotācija 
investīcijām 

101000 101000 -    87000 86.1 

 Kopā: 732797 758115 +25318 103.5 565122  741621 97.8 
  
2001. gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 758115, no tiem tiešo 

nodokļu ieņēmumi Ls 386777 vai 51 % no pamatbudžeta ieņēmumiem;  Ls 71220 
dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda (vai 9.4 %); maksājumi no valsts 
pamatbudžeta (mērķdotācija izglītībai, mūzikas skolai, mērķdotācija investīcijām - 
Ls 259710 (vai 34.3 %).  

Pamatbudžeta ieņēmumi gada laikā ir izpildīti par Ls 25318  (vai 103.5 %) 
vairāk pieņemto no gada sākumā un par Ls 192993 (vai 134.2 %) vairāk nekā 
2000. gadā.  

 



Salīdzinājumā ar 2000. gadu  pamatbudžeta ieņēmumi ir palielināti: 
- netiešo nodokļu ieņēmumos par Ls 157 (130.7 %) 
- nenodokļu ieņēmumos par Ls 5244 (123.1 %) 
- saņemtos maksājumos par Ls 197405 (135.8 %) 
un samazināti tiešo nodokļu ieņēmumi par Ls 9813 (97.5 %). 
 
No 2001. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde vairāk pret plānoto par 

Ls 3577 un mazāk par Ls 10847 pret 2000. gadā.  
Salīdzinājumā ar 2000. gadu nekustamā īpašuma nodokļa izpilde 2001. gadā 

ir vairāk par Ls 6158, tai skaitā par ēkām un būvēm vairāk par Ls 5966. 
2001. gadā netika izpildīti plānotie no gada sākuma nekustamā īpašuma 

nodokļa ieņēmumi par Ls 1919, no tiem: 
- nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  ar 2000. gadu parādu nav izpildīts 

par Ls 5575 
- nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm ar 2000. gadu parādu 

saņemts  vairāk par Ls 3626. 
 
Piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 2001. gadā /par zemi/ 

fiziskam personām  uz kopējo summu Ls 130,33. 
Piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par ēkām un būvēm 

2001. gadā juridiskām organizācijām uz kopējo summu Ls 4519,84 
t.sk. 
- SIA “Belwood” – Ls 32,09 
- Naujenes pagasta DZKSPU – Ls 4487,75. 
 
Veiktie galvenie pasākumi: 

1. Aicināti uz komisijas sēdēm par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu un 
apsekoti 192 zemes lietotāji un īpašnieki. Tā rezultātā iegūti Ls 1200. 
    2. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldi-   
sastādīti 19 administratīvie protokoli par neierašanos uz Naujenes pagasta padomes 
nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas uzraudzības komisijas sēdēm, kura 
rezultātā tika iekasēts parāds par summu Ls 297.   
     3. Inkasācijas uzdevumā saņemts no paju sabiedrības “Daugavpils SCO”         
Ls 1026.  
     4. Bezstrīda kārtībā –11 nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki iesniegti tiesas 
izpildītājam, lai piedzītu parādu vēršoties jebkuru piederošo mantu – jautājums tiek 
risināts. 

       Nenodokļu ieņēmumu izpilde ir atkarīga no pagasta iestāžu vadītāju 
darba, kuras aktīvi pilda savas funkcijas radoši un prasmīgi piesaista līdzekļus 
pašvaldības budžetā. Nenodokļu ieņēmumu 2001. gada pārpilde sastādīja Ls 9715, 
t. sk.  

- valsts un pašvaldību nodevas     + Ls 235 
- maksas pakalpojumi     + Ls 1224 
- ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas  
  nav izpildīti par       - Ls 290 



- sodi un sankcijas       + Ls 271 
- granti no projektiem     + Ls 7147 
- pārējie       + Ls 1128 

 
 Pret 2000. gada nenodokļu ieņēmumiem  tie ir saņemti vairāk par L 5244.  
 
2001. gadā saņemto maksājumu pārpilde Ls 13772, t. sk. 
- mērķdotācija pamatizglītības un vispārējās vidējās 
   izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem   + Ls 12665  
- mērķdotācija mūzikas skolai    + Ls 512 
- dotācija Daugavpils rajona pašvaldību sadarbības 
  apvienības kopējo uzdevumu veikšanai  + Ls 4372 
- dotācija komercpārvadājumiem, kas plānota no 
  gada sākuma ir samazināta un pārnesta speciālā 
  budžeta ieņēmumos     - Ls 3223 
- norēķini  ar citam pašvaldībām par izglītības 
  iestāžu sniegtajiem      - Ls 554 
Pret 2000. gada ieņēmumiem saņemtie maksājumi ir vairāk par Ls 197405, 

tas ir: 
- mērķdotācija pedagogu atalgojumiem    - Ls 28508 
- mērķdotācija investīcijām     - Ls 101000 
- dotācija no Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda - Ls 65899.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta izdevumi 
 

Naujenes pagasta padomes izdevumi pēc ekonomikas klasifikācijas 
 
 Izdevumi pēc 

ekonomikas 
klasifikācijas  

2000. g. 
kases 
izpilde Ls 

2001. g. 
kases 
izdevumi
Ls 

%% 
2001./ 

2000. g. 

2002. g.
budžets 

 

%% 
2002./ 

2001. g.

1100 Atalgojumi 251524 297555 118.3 286804 96.4 
1200 Valsts sociālās 

apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

67633 78548 116.1 76517 97.4 

1300 Komandējumi un 
dienesta braucienu 
izdevumi 

3203 964 30.1 949 98.4 

1400 Pakalpojumu apmaksa  47710 48611 101.9 220537 4.5 reiz.
1500 Materiālu, 

energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtība līdz Ls 
50 par 1 vienību iegāde 

125384 183351 146.2 187847 102.5 

1600  Grāmatu un žurnālu 
iegāde 

1978 2400 121.3 3958 164.9 

2000 Maksājumi par aizņēmu 
miem un kredītiem  

7199 4048 56.2 22777 5.6 reiz.

3000 Subsīdijas un dotācijas  87998 104309 118.5 95439 91.5 
 t.sk. budžeta transferti 

uzturēšanas izdevumiem
67120 76625 114.4 66721 87.1 

4000 Kapitālie izdevumi   19145 25866 135.1 10216 39.5 
7000 Investīcijas - 101000  87000 86.1 
 Kopā:  611774 846644 138.4 992044 117.2 
 Budžeta aizdevumu 

atmaksas
129914 53724 41.4 25914 48.2 

 
Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijas. 

 
Kods 
 
 

Izdevumi pēc valdības 
funkcijas 

2000. g. 
Ls 

2001. g. 
Ls 

%% 
2001./ 

2000. g. 

2002. g. %% 
2002./ 

2001. g.
01100 Izpildvaras un 

likumdošanas varas 
institūcijas  

131150 137680 105.0 128087 92.5 

03000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība, tiesību 
aizsardzība 

   80  



04000 Izglītība  235312 279522 118.8 269459 96.3 
05000 Veselības aprūpe 179 773 4.3 reiz. 1140 147.5 
06000 Sociālā apdrošināšana 

un nodrošināšana  
49927 58546 117.3 55344 94.5 

07000 Dzīvokļu un komunālā 
saimniecība, vides 
aizsardzība 

52000 216142 4.1 reiz. 366108 169.4 

 t. sk. segti no 
aizdevumiem 

 99245  259360 2.6 
reizes 

08000 Brīvais laiks, sports, 
kultūra un reliģija 

61218 67415 110.1 62437 92.6 

13000 Pārēja ekonomika 
darbība un dienesti 

5057 2520 49.8 2700 107.1 

14100 Iekšējo un ārējo 
aizdevumu procentu 
nomaksa  

7199 4047 56.2 22777 5.6 reiz.

14400 Izdevumi 
neparedzētiem 
gadījumiem  

- - - 13570 - 

14500 Pārējie izdevumi kas 
nav klasificēti citās 
pamatfunkcijas  

1513 3373 2.2 reiz. 3400 100.8 

14300 Citu valdības līmeņu 
maksājumi un norēķini 

67120 76625 114.2 66942 87.4 

14321 t.sk. – norēķini par citu 
pašvaldību izglītības 
iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 

66462 72551 109.2 66721 92.0 

 Kopā: 611774 846644 138.4 992044 117.2 
 

2001. gada pagasta pamatbudžeta papildus ieņēmumi ir novirzīti izdevumos 
atbilstošu pašvaldības funkciju izpildei. Darba algas fonds salīdzinot ar 2000. gadu 
palielinājās par Ls 46031 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 
Ls 10915. Mērķdotācija pedagogu atalgojumiem  novirzīta pagasta skolu skolotāju 
pamatalgas palielināšanai. 2001. gada  laikā palielināta minimālā alga visās 
pagasta iestādēs no Ls 50 līdz Ls 60 un sakarā ar minimālo darba algu 
palielināšanos paaugstināta darba alga to darbinieku kategorijai, kurai tā bija 
mazāk par Ls 100. Bez tam palielināta pamatalga Naujenes pirmskolas izglītības 
iestādes pirmskolas skolotājiem no pašvaldības budžeta 2001. gadā salīdzinot ar 
2000. gadu bija izveidotas papildus štata vienības  vispārējos valdības dienestos: 
sociālās palīdzības dienestā, kultūras un sporta iestādēs. Tas ietekmēja kopējo 
atalgojumu apjomu palielināšanu pret 2000. gadu  par 18.3 %.  

 
 
 



Salīdzinot ar 2000. gada pamatbudžeta izdevumiem: 
- pakalpojumu apmaksas izdevumi palielinājās uz Ls 901 sakarā ar ēku 

remonta pakalpojumu apmaksu un iekārtu un aparatūras remonta pakalpojumu 
apjoma palielināšanu. 

- materiālu un energoresursu izdevumi palielinājās uz Ls 57967 sakarā ar 
izdevumu apmaksu no saņemtā stabilizācijas aizdevuma dzīvokļu un komunālās 
saimniecības pašvaldības uzņēmumam par kurināmā iegādi, kā arī citu 
energoresursu izdevumu paaugstināšanos sakarā ar cenu izmaiņām pēc noslēgtiem 
līgumiem. 

- izdevumi kapitālieguldījumiem ir palielināti par Ls 6741 sakarā ar 
autobusa iegādi skolēnu pārvadājumiem. 
 

Līdzekļi Ls 13724, kas saņemti no fondiem projektu realizācijas novirzīti 
vides aizsardzībai, kultūrai un sociālai nodrošināšanai atbilstošo izdevumu 
segšanai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pašvaldības budžets gads no gada uzrāda slēpto deficītu. 
Deficītu pašvaldība sedz, ņemot kredītus. Bet to jāatmaksā no nākošā gada 

budžeta un ar kredīta procentiem. 
Pagasta padome 2001. gada jūnijā griezās pie Finansu ministra un Īpašu 

uzdevumu ministra Valsts reformu lietās ar lūgumu par stabilizācijas procesa 
uzsākšanu un bija izstrādāts Naujenes pagasta padomes finansu stabilizācijas 
projekts, kurš apstiprināts 2001. gada 12. oktobrī ar Latvijas Republikas Finansu 
ministrijas rīkojumu Nr. 859. 

Lai nokārtotu pašvaldības saistības, īstenotu īstermiņa mērķu realizēšanu un 
savlaicīgi veiktu siltumapgādes rekonstrukcijas darbus, lai nepārtrauktu 
pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un komunālo pakalpojumu organizēšanā, kuru 
izpilde pašlaik ir apdraudēta, Naujenes pagastam nepieciešama stabilizācijas 
aizdevuma summa Ls 729785 apmērā uz 15 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 
vienu gadu. 

Plānoto uz 15 gadiem aizdevumu slodze uz pašvaldības budžeta nodokļu 
ieņēmumiem nepārsniegs 20 %. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Naujenes pagasta speciālais budžets  (2000.-2002.g.) 
 
Ieņēmumi  
 
 
 

2000. g. 
ieņēmum
i Ls  

2001.g. 
ieņēmu
-mi Ls 

% 
2001./2
000. g. 

Palielin
āšana + 
Samazi
nāšana-  

2002.g. %% 
2002./
2001. 
g. 

Dabas resursi 3160 2755 87.2 - 405 +2265 82.2 
Autoceļu fonds 13300 15639 117.6 + 2339 16413 1049 
Mērķdotācija pasažieru 
regulārajiem 
pārvadājumiem 

- 3605  + 3605 3300 91.5 

Privatizācijas fonds 245 4499 18.4 r. + 4254 17850 4 reiz. 
Pārējie  10052 6619 65.8 - 3433 -  

Kopā: 26757 33117 123.8 + 6360 39828 120.3 
Ziedojumi un dāvinājumi 1767 1370 77.5 - 397 1225 89.4 
PAVISAM KOPĀ 28524 34487 120.9 + 5963 41053 119.0 
 

Speciālā budžeta līdzekļi gada laikā tika izlietoti šo līdzekļu avotu 
iezīmētiem mērķiem. 

Dabas resursu nodokļu ieņēmumi izmantoti tādu pasākumu un  projektu 
finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību: 

- dalības maksai Dienvidlatgales reģionālajā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projektā      - Ls 1785 

- ūdens resursu aizsardzībai  (SIA “Strasa konsultanti”  
un SIA “Ekolat” pakalpojumi par projektu izstrādi)  - Ls 1278 

- citi          - Ls 135 
 
Pagastā ir organizēti autobusu maršruti ar skolēnu pārvadājuma mērķi un tie 

ir izmantoti arī kā komercreisi pagasta iedzīvotajiem. Mērķdotācija pasažieru 
regulārajiem pārvadājumiem ir novirzīta degvielas autobusiem izdevumu apmaksai 
Ls 3286.  

 
Privatizācijas fonda līdzekļu izlietojums: 
- Zemes dienests ( par pašvaldības nekustamā  
     īpašuma inventarizāciju)      Ls 1240 
- datortehnika        Ls 430 
- revidentu firma (par apliecībām)     Ls 35 
- avīzes sludinājumi (“Latvijas vēstnesis”, “Latgales laiks”) Ls 266 
- remonta materiāli        Ls 94 
- mēbeles         Ls 466 
- kopētājs         Ls 1280 
- darba alga un sociālais nodoklis privatizācijas komisijai  Ls 33 
- transports         Ls 300 
- sildītājs (sporta klubs)       Ls 444   
KOPĀ         Ls 4588 



 
Teritorijas attīstības plāna īstenošana 2000. un 2001. gadā 

un plānotie pasākumi 2002. gadam 
 

2001. gadā ir turpināta pagasta teritorijas plānojuma izstrādāšana. 
Ir sagatavots kartogrāfiskais materiāls: 
- Naujenes pagasta aizsargjoslas 
- Autoceļu tīkla un ciemu ielu karte 
- lauku apbūves zemes vērtību zonējums 
Šim mērķim izlietoti Ls 2400, t. sk. mērķdotācija Ls 1711. 
Pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāns un teritorijas plānojuma 

izstrādāšanas process nevar notikt bez sabiedrības līdzdalības. 2001. gadā 
teritorijas attīstības plānošanas komisija organizēja sabiedriskās apspriešanas 
dažādām iedzīvotāju grupām – ciemu vecākajiem, māju valžu locekļiem, 
jauniešiem, pensionāriem, invalīdiem, skolotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības 
iestāžu vadītājiem un speciālistiem. Priekšlikumi ir iekļauti teritoriālā plāna 
galīgajā redakcijā. 

2002. gadā uzsākts pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
izstrādāšanas process ar perspektīvu uz 12 gadiem un sociāli ekonomiskās 
attīstības plāna aktualizācija. Darbs būs pabeigts 2002. gada nogalē. Strādāts tiek 
atklātības gaisotnē, pēc iespējas iesaistot plašāku sabiedrību. Strādā 6 darba grupas, 
paredzēti vairāki semināri un piesaistīti dažādu līmeņu konsultanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Naujenes pagasta padomē ievēlēti 11 deputāti. Izveidotas 4 pastāvīgās 
komitejas :  

- Finansu komiteja; 
-  Sociālo un veselības jautājumu komiteja; 
- Izglītības , jaunatnes lietu , kultūras un sporta komiteja;  
- Vides , komunālo un dzīvojamā fonda komiteja. 

       2001. gadā notikušas  18  pagasta padomes sēdes t. sk.   6 ārkārtas sēdes, kurās 
pieņemti  395 lēmumi.  
       Padomes sēdēs izskatītie galvenie jautājumi   : 

- Izglītība 9 
- Komunālā saimniecība   17 
- Sociālie jautājumi  18 
- Zemes lietošanas izmaiņas 55 
- Īpašuma apsaimniekošanas jautājumi  12 
- Kultūra , sports   6  
Izveidotas 27 komisijas , valdes un koordinācijas padomes, kuru sastāvā 

strādā 236 pagasta iedzīvotāji. 
 
Pagastā  izveidotā  infrastruktūra, kas nodrošina LR likumā “ Par 

pašvaldībām “ noteikto funkciju izpildi - 14 iestādes, dienesti un 2 pašvaldības 
uzņēmumi. 2001. gadā pašvaldības iestādēs (izņemot izglītības iestādes), dienestos 
un pašvaldības pārvaldē strādāja 78 darbinieki. Gada laikā 14 darbinieki 
paaugstināja savu kvalifikāciju dažādos kvalifikācijas celšanas kursos,                    
29 darbinieki apmeklēja seminārus. Bija organizēti 5 konkursi uz iestāžu vadītāju 
un speciālistu vakantajām vietām. 

 
Par īpašiem sasniegumiem savas nozares attīstībā 4 darbinieki ir apbalvoti ar 

Daugavpils rajona Atzinības rakstiem un 10 pašvaldības iestāžu un pārvaldes 
darbinieki ir apbalvoti ar Naujenes pagasta Atzinības rakstu.   

 
Pašvaldības pārvaldes  institūciju izdevumi sastāda 2001. gadā  Ls 137680 

vai 16.3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.  
Pašvaldības pārvalde pastāvīgi vada un koordinē visu pašvaldības 

infrastruktūru saimniecisko un finansiālo darbību,  sniedz metodisko un praktisko 
palīdzību struktūru un iestāžu pilnvērtīgai eksistēšanai un attīstībai. Cieši 
sadarbojas ar pagasta teritorijā esošiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām. 
Īsteno grāmatvedības uzskaiti, nodrošina pagasta padomes darba organizēšanu un 
lietvedību pašvaldības pārvaldē,  nodarbojas ar pašvaldības īpašumu, vada 
iedzīvotāju reģistrāciju un uzskaiti. 

 
Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, 
ielas, laukumi, parki). 



Lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju tiesības un sniegtu tiem nepieciešamos 
pakalpojumu, pašvaldība izveidoja divus pašvaldības uzņēmumus un 14 
izpildinstitūcijas, nodrošinot tās ar ēkām un būvēm. 

- Tiešo funkciju pildīšanai – 56 ēkas un būves. 
- Brīvais neizmantojamais nekustamais īpašums nodots privatizācijai, kā 

arī nomā. Privatizācijas rezultātā 2001. gadā saņēmām Ls 4176  un no 
pašvaldības īpašuma  nomas Ls 2357. 

- Pašvaldībai piederošo zemju sadalījums 502.55 ha nomā sastādīja Ls 120 
apmērā. 

Pašvaldības nekustamā īpašuma (ēkas, būves) pamatlīdzekļu vērtība sastāda 
Ls 735424. 

Pašvaldības nekustamo īpašumu (ēkas un būves) pārvalda pašvaldības 
iestāžu vadītāji un pašvaldības nozīmētie galvenie speciālisti. 

Pašvaldības zemes īpašumus pārrauga un kontrolē pašvaldības zemes 
ierīkotājs. 

Lai saglabātu pašvaldību mantu, aizvadītā gadā pašvaldības iestādēs: 
kultūras centrā, bibliotēkā, muzejā un trijās skolās uzstādītas drošības 
signalizācijas par summu Ls 1435. 

Naujenes pagasta pašvaldības darbību nodrošina 6 autotransporta vienības. 
 
Pašvaldības iestādēs un pārvaldē ir 56 datori, t. sk. izglītības iestādēs 41. 

Darbam tiek izmantotas šādas datorprogrammas:  
- iedzīvotāju uzskaite pašvaldībā    
- VZD bilance 
- grāmatvedības  uzskaites programma 
- datorprogramma “NAIS” (Normatīvo aktu informācijas sistēma) 
- IIS Alise bibliotēkas darbības nodrošināšanai 
- datorprogramma “GRINS” (lēmumu kontrole, iesniegumu reģistrācija) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      



Iestāžu darbības pārskati 
 

Izglītība 
 
Naujenes pagasta teritorijā ir 5 izglītības iestādes: 3 vispārizglītojošās 

skolas, pirmskolas izglītības iestāde, mūzikas skola.  
Pagasta teritorijā dzīvo 1019 skolas vecumā bērni un jaunieši, no tiem mācās 

vispārizglītojošās skolās 894 vai 87.7 %, t. sk. pagasta skolās mācās 432 vai 46.3 
%.  462 skolas vecuma bērniem pašvaldība nodrošina iespēju iegūt pamata un 
vidējo izglītību citu pašvaldību skolās. No citām pašvaldībām pagasta skolas 
apmeklē 40 bērni. 

 
Skolas īsteno šādas izglītības programmas : 
Vecpils vidusskola – mazākumtautību pamatizglītības programmu, 

vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens, vispārējās 
vidējās izglītības programmas  humanitārais un sociālais virziens. 

Lāču pamatskola – pamatskolas pirmā posma ( 1 – 4. kl.), mazākumtautību 
pamatizglītības programmas 3. modelis 

Naujenes pamatskola īsteno pamatizglītības vispārizglītojošā virziena  
programmu. 

Skolu īstenotās programmas ir akreditētas , visām ir saņemtas licences. 
2001. gadā Lāču pamatskolā un Vecpils vidusskolā  ir veikta akreditācija un 

skolas ir akreditētas uz  4 gadiem .    
Katra pašvaldības skola ir juridiska persona ar savu kontu bankā un reģistra 

numuru. 
Visas trīs skolas vada atestēti direktori, kuriem piešķirta augstākā 

profesionālās kvalifikācijas kategorija. 
Pašvaldības trijās vispārizglītojošās skolās  strādā - 52 skolotāji no tiem 47 

ar augstāko pedagoģisko izglītību. 2001. gadā 33 skolotāji ir paaugstinājuši savu 
kvalifikāciju pedagoģiskajiem darbiniekiem organizētajos kursos un semināros. 
Skolotāji strādā skolu metodiskajās komisijās, kā arī Daugavpils rajona skolotāju 
metodiskajās apvienībās un semināros.  Lāču pamatskolas skolotājas Z. Černikas 
radošais darbs “ Darbs ar karti sākumskolā “ bija publicēts republikāniskā žurnāla 
“Skolotājs” 6. numurā. Vēstures skolotāja A. Kondrašenkova uzstājās ar referātu 
DU organizētajā metodiskajā konferencē  “ Skolēnu pastāvīgā darba aktivizācija 
vēstures stundās “     

Lāču pamatskolā 2001. gada nogalē bija organizēts Daugavpils rajona krievu 
valodas skolotāju seminārs kā arī notika rajona runas konkurss “ Zvirbulis 2001”.  

Salīdzinot 3 skolu skolēnu zināšanu līmeni,  redzam, ka  Vecpils vidusskolā  
35.6 % skolēnu mācās optimālajā līmenī - tas nozīmē, ka skolotāji ir paveikuši 
lielu darbu, lai paaugstinātu skolēnu optimālo zināšanu līmeni. Lāču pamatskolā 
optimālajā līmenī mācās – 28,3  %,  Naujenes  pamatskolā - 27 %. 

Mūsu skolu skolēni piedalījās daudzās rajona olimpiādēs. Ir saņemtas gan 
godalgotās vietas , gan Atzinības raksti. Vislabāk ir veicies Vecpils vidusskolai , 



starp rajona skolām pēc olimpiāžu rezultātiem  Vecpils vidusskola ir trešā.  
Naujenes pamatskola jāatzīmē par radošajiem sasniegumiem : 5 skolēnu darbi  
piedalījās lietišķās mākslas izstādē ‘Draudzīgais ceļojums “ Mežaparkā, skolas 
koris ieguva 1. vietu rajonā un 2. pakāpes diploms Latgales novadā, meiteņu 
ansamblim 2. vieta rajonā, skolas avīze “ Pūcīte” piedalījās republikas preses 
izdevumu skatē , ko rīkoja IZM Valsts iniciatīvu centrs un saņēma diplomu par 
mākslinieciski veiksmīgāko izdevumu. Kā arī gribas atzīmēt , ka Naujenes 
pamatskolā mācās Daugavpils rajona titula “ Gada skolēns “ ieguvējs Valdis 
Kokins, kuram ir augsti sasniegumi ne tikai mācībās, bet arī mūzikā , 2001. gadā 
viņš kļuva par  konkursa “Latgales zvaigznīte“ uzvarētāju.   

Visās skolās ir aprīkotas datorklases, kur skolēni var apgūt mūsdienu 
informācijas tehnoloģijas pamatus, t. i. zināšanas informātikā. Pašvaldība turpina 
finansēt skolotāju algu informātikas pasniegšanai 8. un 9. klasēs. 2001. gada 
Latvijas izglītības Informācijas sistēmas projekta ietvaros Naujenes pagasta skolas 
iegādājas 7 datori uz summu Ls 4070. Par iegādāto datortehniku 30 % izdevumu 
Ls 1221 apmaksāti no pašvaldības budžeta, kā arī iegādāti mācību līdzekļi, mācību 
kabinetu aprīkojums, mācību grāmatas, iekārtas un telpu remonts. 

Vasaras  periodā pagasta skolās jau 4 gadus ir izveidotas vasaras interešu 
grupas, kuras bērni labprāt apmeklē. Šiem mērķiem katru gadu ir iedalīti līdzekļi 
no budžeta.  

Pagastā dzīvo 413 pirmskolas vecuma bērni. Naujenes pirmskolas izglītības 
iestādi apmeklēja 100 bērni  t. sk. no citām pašvaldībām  13 bērni,  41 bērns 
apmeklē pirmskolas iestādes Daugavpilī. 

No 1994. gada pagastā strādā Naujenes pirmskolas izglītības iestāde, kuras 
galvenais mērķis sagatavot bērnus  pamatizglītības uzsākšanai . 

2001. gadā pirmskolas izglītības iestāde īstenoja divas izglītības 
programmas:  izglītības programma pirmskolas vecuma bērniem un  
mazākumtautību programma piecgadīgo un sešgadīgo  bērnu obligātai 
sagatavošanai pamatizglītības apguvei. NPII  strādā  vadītāja, metodiķis,10 
skolotāji ( 8 ar augstāko izglītību )  un 5 skolotāja palīgi. Darbinieki paaugstina 
savu kvalifikāciju t. sk. Sorosa fonda projektā “ Atvērtā skola “ , kur divi 
darbinieki gada laikā apmeklē seminārus. 

Pirmskolas izglītības iestāde tika uzturēta pilnīgi no pagasta pašvaldības 
budžeta (bez valsts mērķdotācijām) . Tās 2001. gada  izdevumi Ls 39403 vai 14.1 
% no izglītības budžeta. 2001. gadā izglītības izdevumi uz 1 pirmskolas izglītības 
iestādes audzēkni  sastādīja  Ls 349.03. 2001. gadā veikts NPII jumta remonts par 
summu Ls 4235, kam pašvaldība piešķīra papildus līdzekļus no rezerves fonda. Kā 
arī paveikti remontdarbi 2 grupās, guļamistabā un veļas mazgātavā.    

2001. gada novembrī Naujenes pagasta padomes sēdē tika izskatīts 
jautājums par piecgadīgo un sešgadīgo  Naujenes pagasta teritorijā dzīvojošo bērnu 
obligāto sagatavošanu skolai, kur pieņemts lēmums par to, ka NPII ir jāorganizē 
darbs  piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanai skolai , jāizveido papildus grupa ar 
daļēju apmācības laiku , kā arī jāizstrādā programmas un tās jālicencē.   

 



Blakus mācībām vispārizglītojošās skolās 55 audzēkņi apgūst profesionālās 
ievirzes izglītību Naujenes mūzikas skolā. Naujenes mūzikas skolas izdevumi 
2001. gadā Ls 15793 vai 1.9 %, pedagogu atalgojuma finansējums no valsts 
mērķdotācijas. Skolā ir izveidotas trīs klases: klavieru, akordeonu un kora klase. 
Strādā 6 pedagoģi , pieci no tiem ar augstāko izglītību un viens mācās DU mūzikas 
pedagoģijas specialitātē. Mūzikas skolas audzēkņi aktīvi piedalās reģionālajos 
konkursos. Mūzikas skolas audzēkņi un pedagoģi aktīvi piedalās Naujenes pagasta 
kultūras dzīvē, uzstājoties dažādos koncertos. 2001. gadā ir uzlabojusies skolas 
materiāli tehniskā bāze, iegādāti televizors un videomagnetafons. 2002. gadā 
nepieciešami jauni mūzikas instrumenti un jāveic ēkas fasādes remonts.       

 
No izglītības budžeta jau 2 gadi tika finansēts Bērnu un jauniešu centrs, 

kura galvenais mērķis - informācijas sniegšana, apmācību organizēšana ,lai lauku 
jauniešiem dotu vispusīgu attīstību, lai ātrāk pārietu no izglītības uz nodarbinātības 
tirgu tiem jauniešiem, kas nemācās, palīdzēt viņiem integrēties sabiedrībā. 

Uz šī centra bāzes strādā informācijas centrs, kura attīstībai un 
paplašināšanai piesaistīti līdzekļi no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
Reģionālā fonda  Ls 3642 datortehnikas un mēbeļu iegādei. Bērnu un jauniešu 
centra izdevumi no pašvaldības budžeta 2001. gada Ls 12392 vai 3.9 %, t. sk. ēku 
remonta pakalpojumi Ls 5749 . 2001. gada septembrī tika atklāts Bērnu interešu 
klubs Židina ciemā , kura darbības  mērķis arī ir orientēts uz bērnu un jauniešu 
interešu izglītību.  

 
Ir izveidota pieaugušo izglītības koordinācijas padome, kas katru gadu 

izstrādā nodarbību plānu tekošajam gadam pašvaldības iestādēs , kuras organizē 
pieaugušo izglītību. Pārskata gadā pagasta padome ir apstiprinājusi Naujenes 
pagasta izglītības un cilvēkresursu attīstības plānu līdz 2005. gadam un pieaugušo 
izglītības darbības vadlīnijas. Katra pašvaldības iestāde organizē nodarbības 
pieaugušajiem saskaņa ar izstrādāto pasākumu plānu gadam.  

 
Izglītības izdevumi no kopējā budžeta pats lielākais īpatsvars. 
2001. gada izglītības izdevumi sastāda Ls 279522 vai 33.0 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem, no tiem valsts mērķdotācija pedagoga atalgojumiem      
Ls 158710. 

Izdevumi par izglītības pakalpojumiem citām pašvaldībām (pamatā 
Daugavpils pilsētas domei) 2001. gadā sastādīja Ls 72551 vai 8.1 % no kopējiem 
budžeta izdevumiem. Sakarā ar to kopējie izglītības izdevumi 2001. gadā 42.1 %. 

Pagastam par šiem pakalpojumiem no 1997.  un 1998. gadiem uzkrājās 
parāds Daugavpils pilsētas domei. Apmaksāt parāda summas izmantoti Ls 35000 
no saņemtā stabilizācijas aizņēmuma. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994. gada 5. aprīļa  
noteikumiem Nr. 90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā" no pašvaldības budžeta tika apmaksāti transporta izdevumi skolēniem. 
Transporta izdevumu apmaksa un autobusus uzturēšana skolēnu pārvadājumiem 
2001. gadā sastādīja Ls 21622 vai 7.7 % no izglītības budžeta. 



2001. gadā izglītības izdevumi uz 1 skolēnu sastādīja Ls 132.20.( 2000. gadā 
– 129 Ls ) 

 Pagasta skolu un pirmskolas izglītības iestādes finansēšanai no pašvaldības 
budžeta ir plānoti tikai paši nepieciešamie izdevumi, saistītie ar iestāžu uzturēšanu 
un eksistēšanu. Tie ir atalgojumi, apkures izdevumi, energoresursu apmaksa, 
saimnieciskie līdzekļi. Pagasta izglītības iestādēm trūkst mūsdienīgu mācību 
līdzekļu nodrošinājuma to attīstībai. 

2001. gadā Lāču pamatskola - Ls 1000, Vecpils vidusskola – Ls 1200 
saņēma atbalstu no Latgales programmas grāmatu iegādei; 

Lāču pamatskola saņēma atbalstu no SOROSA fonda interešu izglītībai –   
Ls Ls 971 , Vecpils vidusskola Ls 144 no KKF. 

 
 

Sociālā nodrošināšana 

 Pagasta teritorijā uz 01.01.2002. dzīvo 1192 pensijas vecuma cilvēki vai    
20 %  no visiem pagasta iedzīvotājiem. Pensionāru skaits salīdzinājumā ar       
1997. gadu palielinājās uz  3 %,  93 nepilnas ģimenes, kurās ir 124 bērni,             
34 daudzbērnu ģimenes, kurās ir 113 bērnu. Bezdarbnieku skaits 408 cilvēki –       
11  % no pagasta darbaspējīgajiem iedzīvotājiem. Par  trūcīgām ir atzītas            
262 ģimenes, pabalstus saņēma 683 ģimenes. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
vērojama trūcīgo ģimeņu skaita palielināšanās. Palielinājās arī to trūcīgo ģimeņu 
skaits, kuri audzina bērnus.  

 Sociālās aizsardzības nodrošināšanai augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, 
kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt, vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības ir 
izveidots  sociālās palīdzības dienests. 

No 2001. gada sākuma  Naujenes pagasta Sociālās palīdzības dienestā  
strādāja  11 speciālisti t. sk. psihologs, sociālais pedagogs. Ar 2001. gada              
1. oktobri notika štatu samazināšana, kas samazināja izdevumus uz Ls 674.  
2001. gadā ir izveidota Sociālā patversme. Naujenes pagasta padome apstiprināja 
jaunus “Noteikumus par Naujenes pagasta pašvaldības sociālajiem pabalstiem“ un 
“Noteikumus par trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu“, kuri stājās spēkā 
ar 2001. gada 1. oktobri.   

Sociālās nodrošināšanas izdevumi Ls 58546 vai 6.9 % no kopējā pašvaldības 
budžeta, t. sk.  Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanas izdevumi Ls 23054.  

Pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem izlietoti Ls 21941.  
Lielākais īpatsvars 41.6 % pašvaldības piešķirtajos pabalstos trūcīgām 

ģimenēm ir dzīvokļa pabalstiem, t. sk. sociālo dzīvokļu apmaksai 9,2 %, pabalsti 
bērnu  ēdināšanai skolās un bērnudārzā 28.2 % , pabalsti produktu, apģērbu, apavu 
iegādei  10.6 % .  
     2001. gadā iedalīti sociālie dzīvokļi 23 ģimenēm, pabalstu summa sastādīja            
Ls 2017. Sociālo dzīvokļu apsaimniekošanai no pašvaldības budžeta bija piešķirti 
Ls 1228 apmērā. 

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 2001. gadā iesaistītas 38 personas. 
Šiem mērķiem bija piesaistīti līdzekļi no Latvijas Republikas Labklājības 



Ministrijas BO VAS NVO projekta Ls 2209 Ģimenes atbalsta centram un projekta 
"Tūrisma objektu celtniecība un labiekārtošanas dabas parkā "Daugavas loki""    
Ls 4461 no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas NVD līdzekļiem, kā arī 
pašvaldības līdzekļi. Tā rezultātā izveidotas 13 darba vietas.        

    
         Naujenes pagasttiesas uzturēšanai no pašvaldības budžeta ir piešķirti         
Ls 4688. Pagasttiesas funkcijas izpildīja pagasttiesas priekšsēdētāja un 4 
pagasttiesas locekļi. Sakarā ar stabilizācijas procesa uzsākšanu bija samazināta 
štata vienība sekretāra, ar ko pagasttiesas uzturēšanas izdevumi bija samazināti par 
Ls 146.  
        Pagasta teritorijā ir apzinātas 25 nelabvēlīgās ģimenes, no kurām 2001. gadā 

uzskaitē ņemtas 8 ģimenes, šajās ģimenēs kopā ir 35 bērni.   
* 2001. gadā 11 personām ir pārtraukta vecāku vara:  

      no tām mātēm – 7 un tēviem – 4. Šajās ģimenēs ir 13 bērni. 
* 2001. gadā 2 bērniem iecelts aizbildnis. 
  Ar pagasttiesas lēmumu 2001. gadā atcelta aizbildnība 4 bērniem, sasniedzot 
pilngadību: 

2001. gadā pagasttiesa veikusi 521 dažādas notariālās darbības. Darījumi 
veikti par kopējo summu  Ls 1747,60. Pagasttiesas darbu ievērojami atviegloja 
2001. gadā piešķirtais dators,  ar ko izdevās uzlabot  sniedzamo pakalpojumu 
kvalitāti.  

 
Veselības aprūpi Naujenes pagasta teritorijā nodrošina 4 privātprakses ārsti 

E. Suprone, I. Ņesterovs, S.  Strode un stomatologs R. Jarmuševiča. Iedzīvotājiem 
ir iespēja saņemt medicīniskos pakalpojumus pagasta lielākajos ciemos: 
Vecstropu, Lociku, Kraujas, kur pašvaldība uz patapinājuma līguma pamata ir 
piešķīrusi telpas un medicīnisko aprīkojumu. Naujenes ciemā ir izveidots veselības 
punkts. No pašvaldības budžeta tiek apmaksāts atalgojums medmāsai un 
komunālie pakalpojumi.  
 

76 % pagasta iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās un, lai nodrošinātu 
pašvaldības iedzīvotājus ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, Naujenes 
pašvaldība 1999. gada 3. augustā izveidoja Naujenes pagasta dzīvokļu un 
komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmumu ar statūtkapitālu Ls 448947. 

Uzņēmuma galvenā darbība – komunālo pakalpojumu sniegšana 
iedzīvotājiem: 

- siltumenerģijas ražotne un padeve; 
- ūdens padeve un kanalizācija; 
- dzīvojamā fonda apsaimniekošana; 
- pašvaldības lielo ciemu ielu apgaismošanas sistēmu apsaimniekošana; 
- pašvaldības lielo ciemu labiekārtošana un sanitārā tīrība. 
Sakarā ar iedzīvotāju zemo maksātspēju uzņēmums 2000./2001. gada 

apkures sezonas periodā nonāca kritiskā finansiālā stāvoklī. Kreditoru parāds uz 
2001. gada 1. aprīli sastādīja Ls 305527. Saņemtais stabilizācijas aizdevums        
Ls 99425 apmēra kurināmā apmaksai, saglabāja uzņēmumam iespēju uzsākt 



2001./2002. gada apkures sezonu un samazināt kreditoru parādu (samazināja 
neizmaksātās darba algas parādu darbiniekiem un u.c.). 
Lai izpētītu un izanalizētu Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās  saimniecības 

pašvaldības uzņēmuma saimniecisko darbību ir noslēgts līgums ar auditfirmu SIA 
“L4”, kura līdz 2002. gada  15. martam sagatavos atzinumu par pašvaldības 
uzņēmuma saimniecisko darbību un  priekšlikumus par iespējamajiem uzņēmuma 
privatizācijas modeļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Komerclikums”. 

Pašvaldības īpašumā ir dzīvojamais fonds, kurš nodots apsaimniekošanā 
Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmumam. 
Apsaimniekošanā nodots 71 dzīvojamā māja ar 186 dzīvokļiem (89556 m2). 

Saskaņā ar izstrādāto Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības 
pašvaldības uzņēmuma dzīvojamā fonda uzturēšanas un saglabāšanas perspektīvo 
plānu 2000.-2004. gadam, ik gadu tiek sastādīts dzīvojamā fonda remontu 
pasākumu plāns. Celtniecības remontdarbu prioritāte ir dota vecām mājām. 

Ar katru gadu dzīvojamais fonds fiziski nolietojas un daudzas dzīvojamo 
māju konstrukcijas neatbilst mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Ārējās gaisa 
temperatūras biežām svārstībām mājas konstrukcija sāk deformēties radot plaisas. 
To pierādīja 2000. gada lietainā vasara, it īpaši mājas ar mīksto jumta segumu un 
paneļu mājas sāka tecēt kā caur sietu. Un to  līdzekļu, kurus maksā īrnieki un 
dzīvokļu īpašnieki ir nepietiekoši priekš nopietniem remontiem. 2001. gadā 
izlietots Ls 40587, tas ir 42.3 % no ieņēmumiem. Lai veiktu visa dzīvojamā fonda 
siltināšanas pasākumus ir nepieciešams 5015136 Ls. Šinī jomā uzņēmumam 
jāpiesaista papildus līdzekļus no dažādiem fondiem. 

Izveidotā Naujenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 
locekļu sastāvā organizē pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju: 
- sagatavo dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamos dokumentus, 
- izziņo privatizāciju, 
- vada dzīvojamo māju privatizācijas procesu, 
- organizē dzīvokļu privatizācijas izsoles. 

Uz 01.01.2002. iereģistrēti Daugavpils Zemesgrāmatā kā pašvaldības 
īpašumi 76 privatizējamie objekti (dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas) 99 %. 
Privatizācijai piedāvāti 1800 dzīvokļu 96 % no kopējā dzīvokļu skaita, bet 
privatizēti 1008 dzīvokļi, kas sastāda 56 %.  

Naujenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas uzdevumi: 
- reģistrēt 100 % pašvaldības dzīvojamās mājas Zemesgrāmatā, 
- organizēt un informēt dzīvokļu īpašniekus par dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu pēc to privatizācijas. 
Ņemot vērā Dānijas Enerģētikas un apkārtējās vides Ministrijas un Dānijas 

Enerģētikas Aģentūras speciālistu pētījumu datus, 1999. gadā tika izstrādāts 
projekts “Naujenes pagasta siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanas 
iespējas”, kuru paredzēts realizēt četrās kārtās no 2001. gada līdz 2004. gadam. Šis 
projekts ir izskatīts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā un  iekļauts valsts 
investīciju programmā. 

2001. gadā tika īstenots projekta “Naujenes centralizētās siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” 1 etaps. Vecstropu ciemā uzceltas 3 jaunas konteinerveida 



katlumājas, kuras strādā ar dabas gāzi, 5 siltummezglu daļēja modernizācija, uz 70 
% siltumtrases garuma samazināšana. Tas ļāva atteikties no dārgā mazuta 
izmantošanas, apgādāt ar drošu siltumenerģiju un karstā ūdens padevi, kā arī 
samazināt siltumražošanas izdevumus. Kopējā projekta vērtība Ls 320000. no tiem 
Ls 101000 Valsts Investīciju līdzekļi, pēc pašvaldības pasūtījuma piesaistīts 
līdzfinansējums no SIA “Wesemann”. Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp SIA 
“Wesemann”, Naujenes pašvaldību un Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās 
saimniecības pašvaldības uzņēmumu par siltumenerģijas piegādi Vecstropu ciemā, 
ir paredzētas iekārtu izpirkšanas tiesības 7 gadu laikā. 

2001. gada 6. augustā saņēmām Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
vēstuli par to, ka projekts ENh-14 “Naujenes centralizētās siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija” 2 kārta 2002. gadā tiek atbalstīts piešķirot Ls 87000. 

Paredzēts veikt Kraujas ciema katlu mājas rekonstrukciju, Kraujas ciema 
siltumtīklu nomaiņu un Naujenes pirmskolas izglītības iestādes katlumājas 
rekonstrukciju. 

2001. gadā ūdensapgādes uzlabošanai Naujenes pagasta dzīvokļu un 
komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums saņēma aizdevumu no Vides 
Investīciju fonda Ls 49163 projekta “Lociku un Kraujas ciemu dzeramā ūdens un 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija” realizēšanai. Naujenes pašvaldība 
galvoja par uzņēmumu aizdevuma saņemšanai. Projekta ietvaros ir paveikts Lociku 
ciema ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšana Kraujas un Lociku ciema notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmu rekonstrukcija, nomainot energojaudīgos elektrodzinējus. 

2001. gadā Naujenes pašvaldība noslēdza līgumu  par Naujenes pagasta 
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju  un attīstības projekta izstrādi par summu   
Ls 1278.  Šis projekts dos iespēju piesaistīt līdzekļus no Valsts Investīciju 
programmas un dažādiem fondiem. 

Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības 
uzņēmums apsaimnieko Kraujas, Vecstropu, Lociku un Naujenes ciemu ielu 
apgaismošanas sistēmas: 
- gaisa EPL – 1720 m 
- kabeļu EPL – 5906 m 
- apgaismošanas ķermeņu – 260 gab. 

Ciemu ielu apgaismošanas sistēmas ekspluatējas 20 gadus un ir 
nepieciešams veikt rekonstrukciju ieviešot modernus mūsdienīgus gaismekļus. 
 Patreiz ir izstrādāta Naujenes pagasta ciemu ielu apgaismošanas sistēmas 
rekonstrukcijas un modernizācijas koncepcija 2001.- 2003.gadiem. No pašvaldības  
budžeta saskaņā ar modernizācijas koncepciju 2001. gadā tika pie Naujenes 
pamatskolas atjaunota apgaismošanas sistēma, tas sastādīja Ls 111 un ielu 
apgaismošanas sistēmu profilakses darbi izmaksāja Ls 210 un par patērēto 
elektroenerģiju  apmaksāts  Ls 3522. 

Pašvaldības īpašuma iedzīvotāju publiskas lietošanas labiekārtošanai     
2001. gadā izlietots kopā Ls 18495, t. sk. pašvaldības līdzekļi Ls 6794 un līdzekļi  
no LM BO VAS NVO un Reģionālā fonda Ls 11741. 

14 kultūrvēsturisko objektu un pašvaldības kapu labiekārtošanai izlietots   
Ls 2264. 



Pašvaldības lielo ciemu bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu 
labiekārtošanai izlietots Ls 1580. 

Juzefovas parka rekonstrukcijas projekta izstrādei - Ls 2950. 
 
 
 
No 1997. gada strādā Naujenes pagasta sabiedriskās ēdināšanas 

pašvaldības uzņēmums. Uzņēmuma statūtkapitāls ir Ls 2443. 
Uzņēmuma galvenā darbība ir ēdināšanas pakalpojumu  sniegšana 

skolēniem, pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem un  iedzīvotājiem. 
Uzņēmumā strādā 7 cilvēki. 
Lai samazinātu zaudējumus, kas rodas uzņēmumam no skolēnu un audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas, skolas ēdnīcās organizēti  bufetes 
pakalpojumi  un Židinu ciemā atvērts veikals, kuri strādā ar peļņu.  Bet peļņa 
nesedz zaudējumus pilnā apmērā , no pašvaldības budžeta iedalīti Ls 1500 
izcenojuma starpības segšanai starp pusdienu faktisko pašizmaksu un pagasta 
padomes apstiprināto izcenojumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoceļi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ceļu stāvoklis un pasākumi to uzlabošanā 

 
Pašvaldības autoceļu garums 117.48 km un ciemu ielu garums 20.947 km.  

Naujenes pagasta pašvaldība organizē katru gadu cenu aptauju starp juridiskām 
personām pašvaldības autoceļu uzturēšanai. Pašvaldības autoceļu un ciemu ielu 
uzturēšanu finansē no Valsts autoceļu fonda. 

2001. gadā Naujenes pagasta padome apstiprināja “Naujenes pagasta lauku 
autoceļu sakārtošanas attīstības programmu 2002.-2006. gadam” un “Naujenes 
pagasta pašvaldības ciemu ielu sakārtošanas attīstības programmu 2002. – 
2004.gadam”, kurā paredzēti pašvaldības autoceļu un ciemu ielu tekošie un 
kapitālie remonti. Iedalītie līdzekļi nenodrošināja pašvaldības autoceļu (ielu) 
pienācīgu apsaimniekošanu, tikai pasliktināja ceļu un ielu tehnisko stāvokli. 

2001. gada no Valsts autoceļu fonda saņemti Ls 14735. (sk. tabulu). 
2001. gada ziemas periodā izlietots Ls 2264, jo ziemas klimatiskie apstākļi 

bija nelabvēlīgi. 
Vasaras periodā izlietots Ls 4409.  
Kapitāli atremontēts pašvaldības autoceļš “Vasargeliški-dzelzceļš” 0.739 km 

(Ls 3306). Nebija saņemts no Valsts autoceļu fonda Ls 6902, sakarā ar to 
pašvaldība palika parādā SIA “Daugavpils Ceļinieks” – 4436 Ls, SIA “Meliors” -  
2466 Ls.  
 2001. gada aprīlī Naujenes pagasta padome izveidoja Naujenes pagasta 
autoceļu uzturēšanas darbu koordinācijas komisiju 7 locekļu sastāvā iekļaujot 
sastāvā pašvaldības iedzīvotājus. Komisijas galvenie pienākumi: 
- apzināt, uzskaitīt un kontrolēt pagasta autoceļus un ciemu ielas 
- veikt pagasta autoceļu un ielu brauktuvju tehniskā stāvokļa apsekošanu. 

Komisija 2001. gadā veica 2 reizes gadā pašvaldības autoceļu un ciema ielu 
apsekošanu, sagatavoja pašvaldības autoceļu (ielu) apsaimniekošanas izdevumu 
tāmi 2001. gadam. Piedalījās autoceļa “Vasargeliški - dzelzceļš” nodošanā 
ekspluatācijā. Patreiz strādā pie pašvaldības autoceļu (ielu) izdevumu tāmes 
sastādīšanas 2002. gadam. Piedāvāja Naujenes pagasta padomei  izveidot jaunu 
štatu vienību – ceļa strādnieks.  
Komisijas izpildīja galvenais uzdevums 2001. gadā izstrādāt Naujenes pagasta 

pašvaldības autoceļu un ciemu ielu sakārtošanas attīstības programmu 2002.-2006. 
gadam. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brīvais laiks, sports un  kultūra  
 

Naujenes tautas bibliotēkas, Naujenes kultūras centra, Naujenes 
novadpētniecības muzeja, informatīvā biļetena "Naujenes vēstis" redakcijas un 
Naujenes sporta kluba uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 67415 (8.0 %). Kultūras 
iestādēs strādāja 21 darbinieks un sporta klubā – 5 darbinieki. 

2001. gadā kultūras iestāžu vadītāji piesaistījuši no projektu grantiem 
papildus līdzekļus Ls 7055. Realizējot projektus ir uzlabota materiāli tehniskā 
bāze: Naujenes novadpētniecības muzejā iegādāts dators, kodoskops, diaprojektors, 
mūzikas centrs, videomagnetafons u.c.; Naujenes tautas bibliotēkā iegādāts jauns 
kopējamais aparāts un mēbeles; Naujenes kultūras centrā – dators un līdzekļi 
pasākumu organizēšanai. Muzejs realizēja Vides aizsardzības fonda projektu 
“Slutišku sādža – etnogrāfiskai brīvdabas muzejs” un atklāja ekspozīciju “Slutišku 
vecticībnieku māja”, kā arī no Kultūrkapitāla fonda un sponsoru līdzekļiem 
finansēta II un III grāmata “Naujenes pagasts” grāmata izdošana.  
 

Naujenes kultūras centrā  2001. gadā darbojās 10 pulciņi un kolektīvi, 
folkloras skola “Daugaviņa“. Kopā kolektīvos bija iesaistīti 110 dalībnieki, t. sk. 
82 bērni.  

NKC organizēja: 
• 20 dažādus pasākumus veltītus valsts un tradicionālajiem svētkiem, 

kurus apmeklēja   apmēram 2780 cilvēki; 
• 34 izklaides pasākumus ( diskotēkas, atpūtas vakari ); 



• 22 koncertus , tai skaitā 8 izbraukuma koncertus , kurus apmeklēja 
1545 cilvēki, kā arī 2 koncertus ar vieskolektīvu piedalīšanos, kurus 
apmeklēja 225 cilvēki. 

• 6 izstādes ( bērnu zīmējumu, tekstilmākslas, pavasara ziedu u.c. ) 
• 3 konkursus, kurus apmeklēja 230 cilvēki 

 
Bibliogrāfisko, bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu 

Naujenes pagasta iedzīvotājiem nodrošina Naujenes tautas bibliotēka. NTB ir 
divas filiāles: Vecstropu un Lociku, 2 grāmatu izsniegšanas punkti: Naujenes un 
Židina ciemā, izveidota informācijas un Bērnu nodaļa. Naujenes tautas bibliotēkas 
budžets sastādīja Ls 11386.  Grāmatu fonds sastāda 19365 grāmatas un 2001. gadā 
tas papildināts par 547 grāmatām. Pārskata gadā bija turpināts darbs pie grāmatu 
fonda ievadīšanas elektroniskajā katalogā, ievadītas 1084 grāmatas. Grāmatu 
izsniegums ar katru gadu palielinās, salīdzinot ar 2000 gadu, tas palielinājies par 
6000 un salīdzinot ar 1999. gadu – par 14000. Arī bibliotēkas apmeklējumu skaits 
pieaug :  2001. gadā tas palielinājies par 16 % salīdzinot ar 2000. gadu. Gada laikā 
bibliotēka organizēja 60 dažādus pasākumus , kurus apmeklēja  2527 cilvēki. 
Bibliotēkai jāturpina iesāktais automatizācijas process, kam nepieciešami papildus 
līdzekļi ka arī jāgatavojas bibliotēkas akreditācijai. 
 
 
 
      Naujenes  pagasta kultūrvēsturisko mantojumu vāc, glabā, pētī un popularizē  
Naujenes novadpētniecības muzejs.              
Īstenojot vienu no galvenajiem virzieniem – muzejpedagoģisko, muzejs ir 
izstrādājis vides izglītības programmu “Vide. Videi .Vidē.“. Bija organizēts 
mācību kurss ekskursiju vadītājiem par tūrisma objektiem Naujenes pagastā, kuri 
turpināja darbu vēlāk tūrisma objektos. 

Organizētas 13 izstādes  t. sk.  3 deponētās izstādes. 2001. gadā muzeju 
apmeklēja 14340 apmeklētāji, t.sk. individuāli 4985, grupās 8055.      

2002. gadā muzeja darbiniekiem jāstrādā pie Vides izglītības programmas 
popularizēšanas un muzeja sagatavošanas akreditācijai. 

 
Naujenes sporta kluba bāzi veido 2 sporta zāles: Lociku un “Ceļinieks”, 

sporta laukums Kraujas ciemā, tenisa korts ar asfalta segumu Vecstropu ciemā. 
 2001. gadā sporta kluba materiāli tehniskā bāze papildināta ar sporta 

inventāru: trenažieri, bumbām, skrejratiem, rolleriem.  Turpināts darbs pie 
trenažieru zāles sporta zālē ”Ceļinieks” ierīkošanas. 

Strādāja 8 sekcijas un pulciņi, kuros iesaistīti 110 cilvēki, t. sk. 78 bērni un 
jaunieši. 2001. gadā organizēti 7 sporta pasākumi, kuros piedalījās 880 dalībnieki, 
t. sk. 305 bērni un jaunieši. Sporta kluba komandas piedalījās 7 Daugavpils rajona 
sporta sacensībās. Vīriešu basketbola komanda piedalījās Dienvidaustrumlatvijas 
basketbola līgas spēlēs un iegūta I. vieta, III Vislatvijas Trīszvaigžņu spēlēs 
komanda izcīnīja II. vietu. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujenes pašvaldības uzdevumi, kas veicami 2002. gadā: 
 
1. Realizēt pašvaldības finansu situācijas uzlabošanas pasākumus, saskaņā ar 

Naujenes pagasta finansu stabilizācijas projektu. 
 
2. Izstrādāt galīgā redakcijā Naujenes pagasta teritoriālplānojumu un 

saistošos apbūves noteikumus 
 
3. Īstenot projekta “Naujenes pagasta siltumtīklu rekonstrukcija” II kārtu. 
 
4. Realizēt Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju un 

attīstīt projekta īstermiņa programmas pirmo posmu. 
 
5. Realizēt attīstības koncepcijas  izglītības, kultūras un sociālajā 

nodrošinājumā. 
 
6. Realizēt Daugavpils rajona Nodarbinātības valsts dienesta un Naujenes 

pagasta pašvaldības kopīgi izstrādāto nodarbinātības veicinšanas pasākumu plānu. 
 
7. Pilnveidot un veicināt pieaugušo izglītību pašvaldības teritorijā kopā ar 

NVD veidot mācību bāzi pārkvalifikācijai un tālākai izglītībai. 
 
8. Turpināt darbu ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem. 



 
9. Veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sabiedrību veidošanu. 
 
10. Risināt jautājumu par Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās 

saimniecības pašvaldības uzņēmuma nodošanu privatizāciju. 
 
11. Uzlabot klientu apkalpošanas formas un orientēt pašvaldības darba 

organizāciju uz klientu.  
 
12. Sekmēt pašvaldības darbinieku profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 
 
 

 
Naujenes pagasta 
padomes priekšsēdētāja      V. Pudovkina 
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