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1. ZIŅOJUMS PAR NAUJENES PAGASTA 2003. GADA 
PUBLISKO PĀRSKATU 

 

Cienījamie lasītāji ! 
 

Naujenes pagasta 2003. gada publiskais pārskats sagatavots ar mērķi sniegt 
informāciju par paveikto pagasta ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā 
un tālākām iecerēm.  
 Jūsu rīcībā nodotajā pārskatā ir sniegta informācija par Naujenes pašvaldības 
darbību, pagasta infrastruktūras raksturojums, 2003. gada pašvaldības budžeta 
izpilde, saistības un garantijas, nekustamā īpašuma novērtējums, pašvaldības 
kapitāla vērtība uzņēmumos, plānotie pasākumi teritorijas attīstībā, lēmējvaras un 
izpildvaras vadības pilnveidošanai veiktie pasākumi, pasākumi iedzīvotāju 
informēšanā, kā arī zvērināta revidenta un valsts kontroles revīzijas atzinums par 
pašvaldības saimniecisko darbību. 

2003. gada publisko pārskatu, pamatojoties uz  noteikumiem “Par Naujenes 
pašvaldības 2003. gada pārskatu sagatavošanu un publicēšanu”, sagatavoja 
izveidotā darba grupa: 

- pagasta padomes priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina; 
- izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts; 
- lietu pārvaldes nodaļas vadītāja Ināra Miglāne; 
- attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule; 
- finansu nodaļas vadītāja Gaļina Boroņenko;  
- informācijas sistēmu administrators Ruslans Aizbalts. 

Noformēšanas darbu veica: protokolu daļas vecākā speciāliste Rita Jankovska; 
Pārskats apstiprināts Naujenes pagasta padomes sēdē 2004. gada 28. jūlijā ar 

lēmumu Nr. 331 (protokols Nr. 10., 1. &) 
Ar 2003. gada publisko pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Naujenes 

pagasta padomē, Skolas ielā 15, Naujenes ciemā un saņemt atbildes uz neskaidriem 
jautājumiem pie lietu pārvaldes nodaļas vadītājas Ināras Miglānes. 

Pārskats ievietots Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv. 
Naujenes pagasta 2003. gada publiskais pārskats ir nosūtīts valsts institūcijām:
                            -  Latvijas Republikas Finanšu ministrijai; 

    -  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 
    -  Latvijas Nacionālajai bibliotēkai; 

un pašvaldības iestādēm: 
- Naujenes novadpētniecības muzejam  Lociku ciemā, Muzeja ielā 2; 
- Naujenes tautas bibliotēkai    Kraujas ciemā, Daugavas ielā 31 
un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietām - Vecstropu ciemā, 18. Novembra 
ielā 392; Lociku ciemā, Muzeja ielā 6. 

 
 
 
 
 

http://www.naujene.lv
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2. NAUJENES PAGASTA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS 
VASILISAS PUDOVKINAS PRIEKŠVĀRDS 

 
 Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 72. pants nosaka, ka ikviena 

pašvaldība nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to 

publicēšanu. 

Naujenes pašvaldības 

2003. gada publiskais pārskats 

sagatavots ar mērķi sniegt 

vispusīgu informāciju par 

Naujenes pagasta paveikto un 

iecerēto pagasta ekonomiskās 

un sociālās attīstības 

nodrošināšanai, tas sniedz 

objektīvu un saprotamu 

informāciju par padomes un tās 

izpildinstitūciju darbību visās pašvaldības jomās, ko nosaka likumi un pagasta 

iedzīvotāju vajadzības. 

Šajā dokumentā, ko izskatījusi un apstiprinājusi Naujenes pagasta padome, 

dots plašs un vispusīgs ieskats pašvaldības 2003. gada budžeta veidošanā, 

piesaistīto līdzekļu izlietojumā. Pēdējos gados ir pieauguši tiešo nodokļu ieņēmumi 

par 20 %. Budžeta līdzekļu sadalē galvenās prioritātes ir izglītības sistēmas 

attīstība, iedzīvotāju sociālā nodrošināšana, centralizētās siltumapgādes sistēmas 

un pašvaldības ceļu sakārtošana, ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, lauku 

tūrisma attīstība. 

Pārskatā veikts salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem, sniegta informācija 

par realizētajiem projektiem un nākotnes plāniem pašvaldības infrastruktūras 

sakārtošanā un veiktiem pasākumiem Naujenes pagasta stabilizācijas projekta 

ietvaros.  

2003. gada nogalē Naujenes pagasta padome apstiprināja pagasta teritorijas 

plānojumu 2004-2015. gadam kā saistošos noteikumus, kur ir noteikta teritorijas 
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atļautā izmantošana, apbūves noteikumi, virszemes objektu aizsargjoslas. Tas 

nodrošina pagasta teritorijas racionālu izmantošanu, vienlaikus dabas un 

kultūrvides saglabāšanu atbilstoši pagasta attīstības ilgtermiņa mērķiem un 

attīstības plāniem un kopumā garantē kvalitatīvu dzīves vidi pagasta iedzīvotājiem, 

zemes īpašniekiem un lietotājiem tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu. 

Pamatojoties uz Administratīvas teritorijas reformu un ņemot vērā 

iedzīvotāju viedokli, Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu izveidot 

Naujenes novadu patreizējās administratīvajās  robežās, jo tas atbilst visiem 

Ministru kabineta  novada izveidošanas kritērijiem. Diemžēl LR Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrija vēl neatbalsta mūsu projektu. 

Naujenes pagasta padomes vadība skaidri apzinās, ka Naujenes pagasta 

ekonomiskās un sociālās problēmas vēl joprojām pilnībā nav atrisinātas. Jāturpina 

iesāktais darbs pagasta un iedzīvotāju labā. 

Ļoti vēlētos, lai kopīgiem spēkiem mums izdotos izvirzītos mērķus sasniegt. 

Ar pateicību varu atzīmēt, ka ikviens no Naujenes pagasta padomes 

deputātiem, izpildinstitūciju darbiniekiem, izglītības, sociālās, kultūras iestāžu un 

dienestu vadītājiem un darbiniekiem ir devis būtisku ieguldījumu Naujenes pagasta 

teritorijas stratēģijas attīstībā. 

Īpašu pateicību es gribētu izteikt pagasta uzņēmējiem par jaunu darba vietu 

izveidošanu, ciemu vecākiem, māju pārvaldniekiem par viņu sadarbību ar 

Naujenes pagasta padomi. 

 
 
 
 
    Ar cieņu, 
Naujenes pagasta  
padomes priekšsēdētāja                                         Vasilisa Pudovkina  

 
 
 
 
 
 tālr.: 54 - 76840;  
 e-pasts: Vasilisa.Pudovkina@naujene.lv 

mailto:Vasilisa.Pudovkina@naujene.lv


 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

 
Pašvaldības teritorija 

 
Naujenes pagasts atrodas Austrumlatvijas vidienē, Latgales dienvidaustrumu 

daļā. Tā teritorija aizņem 131 km2, kas ir aptuveni 5 % no Daugavpils rajona 
teritorijas. Pagasts robežojas ar Daugavpils pilsētu – 11.3 km; Daugavpils rajona 
pagastiem: Līksnas – 1.8 km, Maļinovas – 15.0 km, Biķernieku – 13.3 km, 
Vecsalienas – 11 km, Tabores - 15.8 km un Krāslavas rajona pagastiem: Izvaltas – 
2.5 km un Ūdrīšu – 2.8 km.  

Attālums līdz Rīgai ir 260 km, līdz Daugavpils pilsētai – 20 km. 
Pagasta ģeopolitisko novietojumu raksturo Latvijas austrumu robežas 

tuvums. Līdz Baltkrievijas robežai Verhņedvinskas virzienā ir 68 km (Patarnieki) 
un Braslavas virzienā - 54 km (Silene), līdz Lietuvas robežai - 43 km (Medumi). 
Teritorijā vēsturiski izveidojusies kultūru etniskā dažādība. 

Naujenes pagasta sociāli ekonomisko attīstību nosaka ģeogrāfiski izdevīga 
atrašanās vieta – pagasta administratīvo teritoriju šķērso nozīmīgas autotransporta 
maģistrāles: Daugavpils – Rēzekne - Sankt-Pēterburga un Rīga – Daugavpils – 
Vitebska un dzelzceļa līnija: Rīga – Daugavpils – Voroņeža, pagasta teritorijā 
atrodas divas dzelzceļa stacijas: Naujene un Krauja. 

Lociku ciemā atrodas lidosta „Daugavpils” 260 ha zemes platībā, kas ir 
svarīgs ķēdes posms visā Baltijas gaisa telpā, un tās teritorija piekļaujas 
Daugavpils pilsētai (otrā lielākā Latvijas pilsēta). 2001. gadā tika izstrādāts 
projekts par lidostas attīstību ar mērķi nodrošināt aviotransporta pakalpojumus, 
kuru realizācijai nepieciešamas lielas investīcijas. 
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Naujenes pagasta teritorijā tek sešas upes 
un izvietoti 2 ezeri. Pati lielākā upe ir Daugava 
32 km garumā ar platību 471 ha. Vienreizēja un 
neatkārtojama savā skaistumā un īpaši 
aizsargājamā ainava ir unikāls dabas 
darinājums, vienīgais pasaulē dabas parks 
„Daugavas loki”, kurš ir bagāts ar savu floras 
un faunas daudzveidību, strautiem un avotiem, 

kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, kas dod iespēju attīstīt lauku tūrismu. 
Augšdaugavas pazeminājums aizņem pagasta dienvidu daļu. Tā galvenais 

elements ir līdz 4.5 km platā un 35-45 m dziļā, terasētā Daugavas ieleja ar gravu un 
pieteku stipri saposmotiem krastiem. 

 
Vēsture. 
Vēstures avotos Naujene pirmo reizi minēta 12. gadsimtā kā Novene. Šeit, 

Daugavas krastos, atradās vairākas seno latgaļu apmetnes. Par to liecina trīs senie 
pilskalni. Vācu krustnešu iebrukuma laikā latgaļu pilis tika nopostītas, un vienā no 
pilskalniem 1275. gadā uzcelta Livonijas ordeņa pils – Dinaburga. Daugavas 
senlejā, stāvu gravu un upes ieskauts, paceļas Dinaburgas pilskalns. Dinaburgas 
pils tajos laikos kalpoja kā cietoksnis, kā atbalsta punkts ordeņa varas 
nostiprināšanai Latgalē. 

Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 13109 ha. 
Galvenie zemes lietošanas mērķi ir lauksaimniecība 8866.9 ha (68.8 %), no 
tām meliorēts 2231 ha un mežsaimniecību vajadzībām 2514.8 ha (19.4 %). 
Galvenie zemes lietošanas veidi – aramzeme, ganības (6683.5 ha), meži (3602.6 
ha), zem ceļiem (680 ha), valsts brīvā zeme (1069.20 ha). Pēdējās zemes 
reformas rezultātā pilnībā izmainījusies saimniecību struktūra. Izveidoto 
īpašumu vidējā platība piemājas saimniecībām ir 4 ha, zemnieku 
saimniecībām 40 ha. Pieaug apbūves teritorijas Daugavas upes piekrastē, 
Vasarnīcas, Kraujas, Viļušu ciemos un Daugavpils tuvumā esošajās 
teritorijās. 

2003. gadā Valsts zemes dienests izstrādāja un Naujenes pagasta 
padome apstiprināja lauku apbūves zemes vērtību zonējumu, kurš iedalās 6 
zonās. Pagasta teritorijā pati augstākā kadastrālā zemes vērtība ir 1. zonā 
(0.30 Ls/m2), kura atrodas vistuvāk Daugavpilij un tajā vairāk sakopoti 
ražošanas objekti, valsts nozīmes ceļu krustojumi Vecstropu un Stropu 
ciemos. Viszemākā zemes kadastrālā vērtība ir 6. zonā (0.10 Ls/m2), kura 
atrodas vistālāk no pilsētas un pagasta administratīvā centra – Vecračinas, 
Bandališku, Markovas, Židinas Melderišku, Spruktu. 

 
Izrakteņi. 
Naujenes pagasta teritorija ir salīdzinoši bagāta ar saviem derīgajiem 

izrakteņiem. Datu bāzēs ir ziņas par smilts, grants atradnēm, vienu saldūdens 
kaļķiežu atradni, kā arī 24 kūdras atradnēm. 

 

Slutišķu ciems 
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2.diagr. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Naujenes pagastā 2003.gadā 

1.diagr. Iedzīvotāju skaits Naujenes pagastā 

Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra 
Naujenes pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem iedzīvotāju skaita un arī 

izveidotās infrastruktūras ziņā Latvijā. 
Pagasta administratīvajā teritorijā līdz 2003. gada 31. decembrim ir 

pierakstīti 5929 iedzīvotāji jeb 15 % no Daugavpils rajona iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāju vidējais blīvums ir 45 cil/km2, kas ir par 8 cil/km2 augstāks nekā vidēji 
valstī (38 cil/km2) (Diagramma Nr. 1) 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Naujenes pagastā redzams diagrammā Nr. 2. 
 

poļi
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Iedzīvotāju dabiskā un mehāniskā kustība. 

Salīdzinot Naujenes pagasta iedzīvotāju dabisko un mehānisko kustību, varam 
secināt, ka ar katru gadu dzimstība samazinās, līdz ar to dabiskā kustība 
iedzīvotāju skaita ziņā samazinās. 2003. gadā „- 33 iedzīvotāji”, bet mehāniskās 
kustības rezultātā iedzīvotāju skaits pieaug „+ 73 iedzīvotāji”.  

 
Iedzīvotāju skaita izmaiņu salīdzinājums 

mehāniskās un dabiskās kustības rezultātā 
 

 1999.g. 2000.g. 2001. g. 2002.g. 2003.g. 
 

Mehāniskā kustība - 103 - 61 +48 - 23 +73 
Dabiskā kustība - 8 - 34 - 42 - 30 -32 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas -111 - 95 + 6 - 53 +41 
 
 
Dzimstība salīdzinājumā ar 

2002. gadu ir samazinājusies 2003. 
gadā par 8 bērniem. Mirstība 
samazinājās salīdzinājumā ar 2002. 
gadu par 4 cilvēkiem. 
Demogrāfiskā situācija Naujenes 
pagastā diagrammā Nr. 3. 

Galvenā problēma ir 
paaugstinātā vīriešu mirstība 
darbaspējas vecumā, kas lielā mērā 
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saistīta ar plaši izplatīto alkoholismu, sirds slimībām un saslimstību ar vēzi. Vairāk 
cilvēku mirst nekā dzimst. 

2003. gadā vidējais vīriešu 
mūža ilgums ir pieaudzis, 
sieviešu samazinājies. 
(Diagramma Nr. 4) 

Vidējais mūža ilgums ir 
samazinājies par 1 gadu, vidēji 
tas ir 65 gadi 2003.gadā un 66 
gadi 2002. gadā. 

Iedzīvotāju kustība 2003. 
gadā bija diezgan aktīva. 
Gandrīz katrā Naujenes pagasta 
ciemā notika kādas izmaiņas 
iedzīvotāju skaita ziņā. Ļoti 
aktīvi savu dzīvesvietu deklarēja 
iedzīvotāji arī Naujenes pagasta mazajos ciemos privātmājās. Visvairāk dzīvesvieta 
tika deklarēta Locikos (par 16 iedzīvotājiem vairāk nekā 2002. gadā), Kašatnikos 
(par 18 iedzīvotājiem vairāk nekā 2002. gadā), Stropos (par 10 iedzīvotājiem 
vairāk nekā 2002. gadā), bet visvairāk anulēta dzīvesvieta Vecstropos (par 32 
iedzīvotājiem vairāk nekā 2002. gadā).  

Analizējot vecuma grupās, visvairāk dzīvesvietu deklarēja iedzīvotāji no 19-
60 gadu vecumam (par 47 iedzīvotājiem vairāk nekā 2002. gadā) un bērni no 0-6 
gadu vecumam (par 41 bērnu vairāk nekā 2002.gadā). 

Patīkami, ka Naujenes pagasta teritorijā pieaug jauno ģimeņu skaits. 
 

Iedzīvotāju vecuma struktūra. 
Četros gados bērnu īpatsvars samazinājās, 2003. gadā sastādīja 22 % bērni 

vecumā no 1-18 gadiem. Gados vecu iedzīvotāju īpatsvars jau trīs gadus ir vienā 
līmenī – 22 %. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir 56 %. Visvairāk 
darbaspējīgo iedzīvotāju dzīvo pagasta lielajos ciemos. (diagramma Nr. 5) 
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Nodarbinātība 
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem Naujenes pagasta teritorijā savu 

juridisko adresi 2003. gadā bija reģistrējuši 90 darba devēji – nodokļu maksātāji: 
t.sk. 55 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 20 – individuālie uzņēmumi, 10 – 
zemnieku saimniecības, 2 – kooperatīvās sabiedrības, 1 – asociācija, 2 valsts 
iestādes. Šiem reģistrētajiem uzņēmumiem ir 94 struktūrvienības, kas nodrošina 
darbavietas 1039 darbiniekiem ar Ls 58.52 strādājošo vidējo darba algu. 
Uzņēmumu izvietojums pa pagasta teritoriju lielajos ciemos procentuāli pēc skaita 
– 32 % Vecstropos, 26 % Locikos, 16 % Kraujā (tirdzniecība, kokapstrāde, 
autotransporta kravu pārvadāšana, autoservisa pakalpojumi, ceļu būvniecība, 
pārtikas pārstrāde, lauksaimniecības konsultācijas), pārējie mazajos ciemos, bet 
pēc nodarbināto skaita – 32 % Vecstropos (SIA „Daugavpils ceļinieks”), 31 % 
Kraujā (SIA „Meliors”), 24 % Naujenē (Naujenes pagasta padome), 8 % Locikos. 

2003. gadā mūsu administratīvajā teritorijā ir reģistrējušās 17 jaunas 
juridiskas personas, kuru skaitā ir 2 – zemnieku saimniecības (Z/s “Rozēni”, 
z/s“Bitīte”), 9 – uzņēmējsabiedrības (SIA “ERG”, SIA “STURING”, SIA 
“DELAVARS”, SIA “DAPE”, SIA “Rus MS”, SIA “ARRDŽ”, SIA “Dau Test”, 
SIA “LABORA KU”, SIA “Savent”), 3 - individuālie komersanti, 1 – asociācija un 
1 sabiedriskā organizācija. 

Naujenes pagasta teritorijā strādājošie uzņēmumi pēc uzņēmējdarbības 
nozarēm lielākā daļa aizņem lauksaimniecība – 39 %, tirdzniecība – 24 %, 
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un citi. 

Pēc uzņēmumu iesniegtajiem datiem pagasta teritorijā ir radītas 20 jaunas 
darba vietas. 

3 reizes gadā pagasta vadība organizēja tikšanos ar uzņēmējiem par pagasta 
padomes darbību un uzņēmējdarbības attīstību un citiem jautājumiem.  

Tā kā pagasta teritorija atrodas tuvu Daugavpilij vairāk nekā 60 % pagasta 
darbspējīgo iedzīvotāju strādā Daugavpils uzņēmumos. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika izstrādāts Naujenes pagasta 
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāns 2003. gadam, kas deva iespēju kopīgi 
risināt jautājumus, kādos aktīvos nodarbinātības pasākumos un cik bezdarbnieku 
būs iespējams iesaistīt. 2004. gada 31. martā Naujenes pagasta padome pieņēma 
lēmumu Nr. 118 „Par Naujenes pagasta nodarbinātības veicināšanu programmas 
izstrādāšanu līdz 2010. gadam” un izveidoja darba grupu, kuru vada Naujenes 
pagasta padomes izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts. 

Daugavpils nodarbinātības valsts aģentūra piešķīra bezdarbnieku statusus 
432 Naujenes pagasta iedzīvotājiem, kas sastāda 8,6 %. Iekārtojušies darbā no 
gada sākuma ir 100 iedzīvotāji, kas ir par 14 mazāk nekā pagājušajā; uz mācībām 
vai pārkvalifikāciju nosūtīti 27 iedzīvotāji (par 12 vairāk nekā pagājušajā gadā); 
iesaistīti algotajos sabiedriskajos darbos 58 iedzīvotāji (par 2 mazāk nekā 
pagājušajā gadā), iesaistīti pasākumos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos 
ir 58 iedzīvotāji (par 9 vairāk nekā pagājušajā gadā). 

2004. gadā ir plānots iesaistīt 66 algotos sabiedriskos darbiniekus, par 8 
vairāk nekā 2003. gadā.  
 



 10 

4. PAGASTA SISTĒMAS ĪPATNĪBAS 
 
 

Naujenes pagastam ir savs karogs un 
ģerbonis. Tas ir 2000. gada Latgales novada 
sakoptākais pagasts. 

Naujenes pagasta administratīvās 
teritorijas apdzīvojuma tīklu veido 55 ciemi, 
kuri atšķiras platības, iedzīvotāju skaita, 
tautības un sociālās infrastruktūras attīstības 
ziņā. 

Naujenes pagasta teritorija ir cieši 
saistīta ar Latvijas Republikas otrās lielākās 

pilsētas Daugavpils tiešo tuvumu, ar to arī pagasta ekonomiskā attīstība labvēlīgi 
ietekmē iedzīvotāju labklājību un nodarbinātību. 

Vēsturiski ilgstošā periodā ir izveidojusies izteikta iedzīvotāju un 
saimniecību, it īpaši uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un sociālās, 
veselības, pašvaldības iestāžu koncentrācija  5 lielajos ciemos: Vecstropos, Kraujā, 
Locikos, Naujenē un Dunskos, kuros dzīvo 4567 cilvēki jeb 77 % no kopējā 
iedzīvotāju skaita. 

Lielākais īpatsvars iedzīvotāju jeb 91 % dzīvo 40 daudzdzīvokļu mājās. 
Šajos ciemos iedzīvotāji saņem centralizētos komunālos pakalpojumus, kurus 
sniedz SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”. 50 lauku ciemos dzīvo 1362 cilvēki 
jeb 23 % no kopējā iedzīvotāju skaita savās privātmājās un pamatā veido piemājas 
un zemnieku saimniecības, kur ražo pienu, gaļu, augļus un dārzeņus. Šajos ciemos 
sociālais un kultūras potenciāls nav salīdzināms ar lielajiem ciemiem.  

 Naujenes ciems ir pagasta centrs ar administratīvajām un pakalpojumu 
funkcijām. 2003. gada blakus pagasta mājai tika izveidots Eiropas parks, kuru 
stādīja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre, viesu delegācijas 
dalībnieki no Vācijas (Bad Doberan), Polijas pašvaldības vadītāju delegācijas 
dalībnieki, Naujenes pagasta padomes deputāti, pašvaldības darbinieki, jaunākie un 
vecākie pagasta iedzīvotāji. 

Pagasta teritorijā ir 41 ciems, kuros dzīvo 
līdz 50 iedzīvotājiem, 7 ciemi līdz 100 
iedzīvotājiem. Perspektīvajos Dunsku un Stropu 
ciemos ir no 100 līdz 200 iedzīvotājiem. 20 ciemi 
izvietoti dabas parka „Daugavas loki” īpaši 
aizsargājamā teritorijā, kur iedzīvotāju skaits 2003. 
gadā palielinājās, t. sk. komersantu, kas veido 
lauku tūrisma pakalpojumu attīstību. 

Mazajos ciemos nav pietiekoši attīstītas 
sociālās infrastruktūras. Ciemos, kuri atrodas tālu no administratīvā centra, 
iedzīvotājiem ir organizēti pašvaldības iestāžu izbraukuma pakalpojumi, piem., 
bibliotēkas (grāmatu izdošanas punkti Naujenē, Židinā, Vecstropos), autoveikala, 

E.Teivāna dzīvojamā māja Viļušu c. 

Naujenes pagasta padomes administratīvā ēka 
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ģimenes ārsta pakalpojumi, Naujenes bērnu un jauniešu centra bērnu interešu klubs 
Židinu ciemā. 

 
5. ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA 

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 1. decembra 

rīkojumu Nr. 738 „Par novadu izveidošanas modeli”, kurā noteikts pieņemt 102 
novadu izveidošanas projektu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanai, un saskaņā ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas vēstuli “Par novadu izveidošanas projektu”, Naujenes 
pagasta padome izveidoja darba grupu ar mērķi sagatavot lēmuma projektu, 
atsaucoties uz valdības priekšlikumiem. Tās sastāvā bija iekļauti deputāti, nozaru 
komiteju priekšsēdētāji, izpilddirektors, teritorijas plānotāja, nodaļu vadītāji, Valsts 
zemes dienesta zemes ierīkotājs. Darba grupas sēdē izvērtēja novadu veidošanas 
projektu un secināja, ka nepieciešams informēt par projektu pašvaldības 
iedzīvotājus informatīvajā biļetenā “Naujenes Vēstis” un organizēt informācijas 
semināru ciemu vecākiem (33 cilvēki) un daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem (41 
cilvēks). Pēc semināra dalībnieku priekšlikumiem tika organizēta iedzīvotāju 
aptauja par novadu veidošanu. I. variants - Daugavpils (Augšdaugavas) novads – 
10 pašvaldības; II. variants - Daugavpils novads – 26 pašvaldības un III. variants - 
Naujenes novads – 1 pašvaldība). Pēc Naujenes pagasta iedzīvotāju aptaujas 
apkopojuma var secināt: no aptaujātajiem iedzīvotājiem 71 % izteica vēlēšanos  
veidot novadu esošā pagasta robežās. Naujenes pagasta padomes sēdē 2003. gada 
25. jūnijā pagasta 11 deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu izveidot Naujenes 
novadu, nemainot administratīvās teritorijas robežas. 

Naujenes pagasta padome veic visas funkcijas, kas noteiktas likumā “Par 
pašvaldībām”, un nodrošina to izpildes finansējumu, kā arī iedzīvotāju skaits 
atbilst novadu veidošanas kritērijiem. Katru gadu vērojama tendence Naujenes 
pagasta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumam. Neraugoties uz noteikto 
stabilizācijas procesu, Naujenes pagasta pašvaldībai ir ilgspējīgas attīstības 
iespējas: tiek racionāli izmantota pagasta teritorija un zemes īpašniekiem 
garantētas tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi, 
saskaņā ar apstiprināto Naujenes pagasta teritorijas plānojumu; pagasts attīstās, 
ievērojot iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās vajadzības, maksimāli attīstot 
sociālo infrastruktūru, piesaistot investīcijas, veicinot vietējo resursu pārstrādi un 
izmantošanu, tā atbrīvojoties no iedzīvotāju apātijas un pasivitātes; pagasta 
teritorijā ir augstvērtīga un sakopta vide, tiek saglabāti un izmantoti kultūras un 
vēstures pieminekļi, kas ļauj tai kļūt par iecienītu tūrisma un atpūtas maršruta vietu 
Latvijā; attīstās uzņēmējdarbība un tūrisma infrastruktūra. 
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2004. gada 13. februārī Naujenes 
kultūras centrā notika Latvijas Republikas 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas pārstāvju sarunas ar Daugavpils 
rajona pašvaldību vadītājiem par Daugavpils 
novada izveidi, iekļaujot tajā 10 pagastus: 
Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, 
Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, 
Vaboles un Višķu. Visu 10 pašvaldību 
priekšsēdētāji un deputāti izteica viedokli 
palikt esošajās pagastu teritoriju robežās, neapvienojot 10 pagastus vienā 
Daugavpils novadā. Naujenes pagasta priekšsēdētāja V.Pudovkina aicināja 
kaimiņu pašvaldības pievienot savu teritoriju Naujenei, tas nozīmē ka Naujenes 
pagasts ir atvērts Naujenes novada izveidošanai. 

Pašvaldību vadītāji un deputāti izteica Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas pārstāvim pārmetumus, ka valstī nav izstrādāta atbalsta 
programma novadu infrastruktūras attīstībai un nav piešķirts finansējums. 
Nepieciešams sakārtot valsts autoceļus, uzskata par nepieciešamu sakārtot novadu 
veidošanai nepieciešamo likumdošanu. 10 pagasti parakstīja sarunu protokolu par 
to, ka Daugavpils novads netiek veidots un pašvaldības paliek esošā statusā.  

 
6. 2003. GADA NAUJENES PAGASTA PADOMES 

PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLA BUDŽETA IZPILDE, 
PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS UN GARANTIJAS 

 
Naujenes pagasta 2003. gada budžets tiek pildīts, pamatojoties uz likumu 

“Par pašvaldību budžetiem” un “Par budžetu un finansu vadību” noteikumiem ar 
mērķi nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi, ņemot vērā pagasta attīstības 
prioritātes un  2001. gada stabilizācijas projektu. 

Naujenes pagasta 2002., 2003., 2004. gada pamatbudžeta ieņēmumus 
raksturo tabula Nr. 1. 
 

2002.gada 2003 gada 2004.gada 
 

Nosaukums 

faktiskā 
izpilde 

Ls 

īpatsvars 
% 

faktiska 
izpilde 

Ls 

īpatsvars 
% 

apstiprinā- 
tais 

budžets 
Ls 

īpatsvars 
% 

Nodokļu ieņēmumi kopā 425195 
 

54.3 491667 
 

53.7 516254 
 

52.0 
t. sk. Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 365444 
 

46.7 438441 
 

47.9 460790 
 

46.4 

Nekustamā īpašuma nodoklis 58861 
 

7.5 52798 
 

5.8 54964 
 

5.5 

Azartspēļu nodoklis 890 
 

0.1 428 
 

0.04 500 
 

0.1 
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Nenodokļu ieņēmumi kopā 26749 
 

3.4 49472 
 

5.4 38431 
 

3.9 
t. sk. Valsts un pašvaldības 

nodevas 
1939 0.2 4158 0.5 3865 0.4 

Ieņēmumi no sniegtiem maksas 
pakalpojumiem 

 
8569 

 
1.1 

 
9306 

 
1.0 

 
9335 

 
0.9 

Ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma iznomāšanas 

 
2996 

 
0.4 

 
2737 

 
0.3 

 
2899 

 
0.3 

Sodi un sankcijas 413 
 

0.05 508 
 

0.05 500 
 

0.05 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 
(projektu granti, aizdevuma 
pamatsummas un procentu 

atgriešana no SIA ”Naujenes 
pakalpojumu serviss”, maksa 

par telefona sarunām un 
izmantoto elektroenerģiju) 12475 

 
 
 
 
 
 

1.5 32186 

 
 
 
 
 
 

3.5 21832 

 
 
 
 
 
 

2.2 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksājumu pamatparāda 
kapitalizācija 356 

 
 

0.04 577 

 
 

0.05 - 

 

Saņemtie maksājumi kopā 331188 42.3 374748 40.9 438269 44.1 
t. sk.       

Norēķini ar pašvaldību 
budžetiem par izglītības iestāžu 

sniegtiem pakalpojumiem 8063 

 
 

1.03 10184 

 
 

1.1 8400 

 
 

0.8 
Maksājumi no valsts 

pamatbudžeta (mērķdotācija 
investīcijām, mērķdotācija 

administratīvo teritoriju 
attīstības plāna izstrādāšanai, 
mērķdotācija pedagogu darba 

samaksai) 256632 

 
 

32.8 

288525 

 
 

31.5 

348665 

 
 

35.1 

Maksājumi no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda 66493 

 
8.5 76039 

 
8.3 81204 

 
8.2 

Ieņēmumu daļa kopā 783132 100 915887 100 992954 100 
Finansēšana kopā 245552  110861  189135  

t. sk. Aizņēmums no Valsts 
kases 257605 

 
125000 

 
150000 

 

Budžeta līdzekļu atlikuma 
izmaiņas -12053 

 
-14139 

 
39135 

 

t. sk.       
budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā 13943 
 

25996 
 

40135 
 

budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigas 25996 

 
40135 

 
1000 

 

PAVISAM IEŅĒMUMI UN 
FINANSĒŠANA 1028684 

 
1026748 

 
1182089 

 

 
Vērtējot 2003. gada pamatbudžeta izpildi, jāatzīst, ka, neraugoties uz finansu 

stabilizācijas procesu, Naujenes pagasta padome nodrošina nosprausto mērķu 
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finansējumu no 2003. gada pagasta budžeta ieņēmumiem, kuriem prognozējams 
stabils pieaugums. Kopumā pamatbudžeta ieņēmumu daļas pieauguma tempi ir 
sekojoši: 

2003. gadā ieņēmumu pieauguši, salīdzinot ar 2002. gadu, par 17.0 %.  
2004. gadā tika plānots saņemt vairāk nekā 2003. gadā par 8.4 %. 

 Naujenes pagasta pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atspoguļota 6. diagrammā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        
 

 
 
 
Naujenes pagasta 2003. gada pamatbudžetā ieņēmumos vislielākais īpatsvars 

ir nodokļu ieņēmumiem, kuri sastāda 53,7 %. Nodokļa ieņēmumu veido 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura īpatsvars no kopējiem budžeta ieņēmumiem ir 
47.9 %. 2003. gadā, salīdzinot ar 2002. gadu, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
pieauga par 20.0 % un 2004. gadā tika plānots saņemt vairāk nekā 2003. gadā par 
8.4 %. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumu var izskaidrot ar minimālās darba 
algas paaugstināšanos un vairāku pagasta iedzīvotāju iesaistīšanu algotā darbā. 
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars 2003. gada budžeta ieņēmumos ir 5.8 %. 
Salīdzinot ar 2002. gadu, nekustamā īpašuma nodoklis 2003. gadā saņemts mazāk 
par 10.3 % vai Ls 6063. Doto rādītāju būtiski ietekmēja Ministru kabineta 2001. 
gada 31. jūlija noteikumos Nr. 341 “Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas 
noteikumi” ietvertie principi, kas samazināja zemes, ko izmanto juridiskas 
personas uzņēmējdarbībā, kadastrālo vērtību un attiecīgi no tās aprēķināto zemes 
nodokļa summu. 2004. gadā tika plānots saņemt vairāk nekā 2003. gadā par 4.1 % 
vai Ls 2166 sakarā ar 2003.un 2004. gada laikā pieaugušo pieprasījumu uz zemi, 
kad 2003. gadā tika piešķirti 721 ha, palielinājies nodokļu maksātāju skaits par 39 
lietotājiem. 

Saņemto maksājumu īpatsvars pašvaldības 2003. gada budžetā sastāda 40,9 
%. Salīdzinot ar 2002. gadu, saņemtie maksājumi no Valsts budžeta palielinājis par 
13.2 % un  2004. gadā tika plānots saņemt vairāk nekā 2003. gadā par 16.9 %. 
Saņemto maksājumu veido mērķdotācija pašvaldības izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem 
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iemaksām, kurām īpatsvars no kopējiem budžeta ieņēmumiem ir  24.6 % un 
mērķdotācija investīcijām 11.6 %, t. sk. Ls 88000 Valsts investīciju programmas 
projekta “Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 
īstenošanai un Ls 3000 Kultūras pieminekļa Svētā Pētera un Pāvela Juzefovas 
baznīcas remontdarbu pabeigšanai. 2002. gadā saņemta mērķdotācija no valsts 
budžeta administratīvo teritoriju plāna izstrādāšanai Ls 2500 un 2004. gadā plānots 
saņemt vēl Ls 2500. Saņemtie maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda 2003. gadā sastādīja 8.3 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. 
Salīdzinot ar 2002. gadu, saņemts vairāk par 14.4 % vai Ls 9546 un 2004. gadā 
tika plānots saņemt vairāk nekā 2003. gadā par 6.8 % vai Ls 5165. To apmērs ir 
atkarīgs no pašvaldības nodokļu ieņēmumu lieluma uz pagasta vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar vidējo rādītāju valstī. 

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars sastāda 5,4 % no 2003. gada kopbudžeta 
ieņēmumiem. Analizējot dotā rādītāja pieauguma dinamiku, ir jāsecina, ka 2003. 
gadā ieņēmumi pieauguši salīdzinot ar 2002. gadu par 84.9%. 2003.gadā Ls 16201 
vai 1.8 % no pamatbudžeta ieņēmumiem veido iekasētās valsts un pašvaldības 
nodevas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pagasta iestāžu 
sniegtiem maksas pakalpojumiem. Lielāko apjomu no maksas pakalpojumiem 
2003. gadā veido: Naujenes novadpētniecības muzeja sniegto tūrisma un 
ekskursiju pakalpojumi–Ls 2489, Autotransporta dienesta sniegtie maksas 
pakalpojumi – Ls 2208, Naujenes mūzikas skolas saņemtā vecāku maksa – Ls 
1678. Piesaistīti līdzekļi no Kultūrkapitāla fonda, “Latgales programmas”, 
Integrācijas fonda, “Lauku partnerības programma” u.c. infrastruktūras attīstībai. 
 2003. gada finansēšanu veido Valsts kases aizdevums Ls 125000 apmērā 
Valsts investīciju programmas projekta “Naujenes pagasta centralizētās 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 3. kārtas līdzfinansējumam. 2004. gadā 
plānots saņemt Valsts kases aizdevums Ls 150000 apmērā Valsts investīciju 
programmas projekta “Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija” 4. kārtas līdzfinansējumam. 

Naujenes pagasta 2002., 2003., 2004. gada pamatbudžeta izdevumus 
raksturo sekojoša tabula Nr. 2: 

2002.gada 2003 gada 2004.gada 
 

Izdevumi pēc valdības 
funkcijas 

faktiskā 
izpilde 

Ls 

īpatsvars 
% 

faktiska 
izpilde 

Ls 

īpatsvars 
% 

apstiprinā- 
tais budžets 

Ls 

īpatsvars 
% 

Vispārējie valdības dienesti 133648 13.3 137947 13.9 148588 13.0 
Sabiedriskā kārtība, drošība un 

tiesību aizsardzība 
241 0.02 237 0.02 350 0.03 

Izglītība kopā 286629 28.6 317278 31.9 342966 30.0 
t.sk.       

Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestāde 

44977 4.5 62707 6.3 77156 6.8 

Vecpils pamatskola 69103 6.8 66031 6.6 65186 5.7 
Naujenes pamatskola 53730 5.3 59308 6.0 61172 5.4 

Lāču pamatskola 68320 6.8 77845 7.8 80977 7.1 
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Naujenes mūzikas skola 23757 2.4 30433 3.1 38021 3.3 
Naujenes bērnu un jauniešu 

centrs 
10105 1.0 18056 1.8 17454 1.5 

Izglītības iestāžu transporta 
dienests 

13562 1.3 - - - - 

Ceļa izdevumi skolēniem 2821 0.3 2598 0.3 2600 0.2 
Stipendija Daugavpils mākslas 

koledžas “Saules skola” 
audzēkņiem dzīvojošiem pagasta 

teritorijā. 

 
 
 

254 

 
 
 

0.02 

 
 
 

300 

 
 
 

0.03 

 
 
 

400 

 
 
 

0.03 
Veselības aprūpe 1761 0.2 1598 0.2 2034 0.2 

Sociālā nodrošināšana kopā 64839 6.5 57431 5.8 65071 5.7 
t. sk.       

Sociālais dienests 30453 3.0 25558 2.6 18140 1.6 
Sociālas aprūpes dienas centrs - - - - 14255 1.2 

Sociālo dzīvokļu komunālo 
pakalpojumu apmaksa 

- -  
445 

 
0.04 

 
900 

 
0.1 

Pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem 23647 2.4 18430 1.9 18185 1.6 
Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi 
6918 0.7 9063 0.9 6922 0.6 

Pagasttiesa 3821 0.4 3935 0.4 6669 0.6 
Dzīvokļu un komunālā 

saimniecība, vides aizsardzība 
360931 36.0 244111 24.6 334926 29.3 

t. sk. Dzīvokļu un komunālā 
saimniecība 

101471 11.27 - - - - 

Centralizētas siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcijas 

projekta īstenošana 

247000 24.6 216742 21.8 300000 26.2 

Ūdens apgādes sistēmas 
rekonstrukcijas projekta 

īstenošana 

- - 6995 0.7 6200 0.6 

Ielu apgaismošana 4535 0.05 4745 0.5 6091 0.6 
Vides un dabas aizsardzības 

pasākumi 
7925 0.08 13810 1.4 - - 

Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas dienests 

- - - - 20819 1.8 

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apmaksa 

- - 1516 0.2 1516 0.1 

Pašvaldības īpašuma uzturēšanas 
izdevumu apmaksa 

- - 303 0.03 300 0.03 

Brīvais laiks, sports un kultūra 65663 6.5 73268 7.4 82144 7.2 
t. sk.       

Naujenes sporta klubs 9139 0.9 10258 1.0 11772 1.0 
Naujenes tautas bibliotēka 13838 1.4 13953 1.4 16505 1.4 
Naujenes novadpētniecības 

muzejs 
15378 1.5 12866 1.3 17828 1.6 

Naujenes kultūras centrs 22126 2.2 24635 2.5 28521 2.5 
Informatīvais biļetens “Naujenes 

vēstis” 
5182 0.5 7158 0.7 7518 0.7 
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Kultūras piemineklis Juzefovas 
katoļu baznīca 

- - 4398 0.4 - - 

Autotransporta dienests - - 38150 3.8 39537 3.5 
Pārējā ekonomiskā darbība 

(dalības maksa sabiedriskam 
organizācijām un administratīvo 

teritoriju plāna izstrādāšana) 

3035 0.3 5201 0.5 2616 0.2 

Pārējie izdevumi 86433 8.6 118494 11.9 124809 11 
t. sk.       

Valsts kases aizdevuma procentu 
nomaksa 

17314 1.7 24038 2.4 30780 2.7 

Norēķini par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

69119 6.9 74388 7.5 61000 5.3 

Norēķini par citu pašvaldību 
sociālās palīdzības  sniegtajiem 

pakalpojumiem 

- - 16026 1.6 15000 1.3 

rezerves fonds - - 0  14097 1.2 
KOPĀ IZDEVUMI 1003180 100 993715 100 1143041 100 
Finansēšana kopā 25504 - 33033 - 39048 - 

t. sk. Valsts kases aizdevuma 
pamatsummas atmaksa 

25504 - 33033 - 39048 - 

PAVISAM IZDEVUMI UN 
FINANSĒŠANA 

1028684 - 1026748 - 1182089 - 

 
Ņemot vērā, ka izglītības nodrošināšana ir viena no vissvarīgākajām 

pašvaldības funkcijām, izglītībai 2003. gadā tika izlietots vislielākais finansējums, 
proti, Ls 317278 jeb 31.9 % no pamatbudžeta izdevumiem. Analizējot izglītības 
izdevumus, ir jāsecina, ka   2003. gadā izdevumi pieauguši, salīdzinot ar 2002. 
gadu, par 10.7 %, un 2004. gadā tika plānots izlietot izglītībai vairāk nekā 2003. 
gadā par 8.1%. Tā kā pagasts robežojas ar Daugavpili, 52 % no pagasta teritorijā 
dzīvojošiem bērniem mācās Daugavpils pilsētas skolās. Par savstarpējiem 
norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem pašvaldība 
2003. gadā apmaksāja Ls 74388, kas par 13.6 % vairāk nekā 2002. gadā. Kopumā 
izglītībai un savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem no 2003. gada 
pašvaldības budžeta izlietots 39.4 %. 2003. gadā uzmanība bija pievērsta izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādē veikts telpu remonts, jaunatvērtajā bērnu grupā iegādāts aprīkojums. 
Augstāk minētiem pasākumiem izlietots Ls 1235. Piešķirtā finansējuma ietvaros 
pagasta 3 skolās veikti telpu remontdarbi Ls 1908 apmērā, uzlabota mācību 
metodiskā bāze. Palielināts skolu mācību grāmatu fonds, iegādātas grāmatas par Ls 
1410; - Naujenes mūzikas skolā veikti telpu remontdarbi, iegādāti mūzikas 
instrumenti un aprīkojums. Šiem mērķiem izlietoti Ls 1013.  

Naujenes pagasta 2002., 2003., 2004. gada pamatbudžeta izdevumus 
Vecpils pamatskolā, Naujenes pamatskolā, Lāču pamatskolā un Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādē uz       1 skolēna/audzēkņa (izņemot mērķdotāciju no 
Valsts budžeta pedagogu darba algai un VSAOI) raksturo tabula Nr. 3: 
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2002.g. 2003.g. 2004.g. Nosaukums 
faktiska 
izpilde 

 

Uz 
1 skol. 
1 audz 

Faktiska 
izpilde 

 

Uz 
1 skol. 
1 audz. 

Apstiprināts 
budžeta 

 

Uz 
1 skol. 
1 audz. 

Skolēnu skaits 472  367  367  
Pamatbudžeta izdevumi 

pagasta skolas uzturēšanai 
(Ls) 

 
 

48534 

 
 

102.83 

 
 

50963 

 
 

138.86 

 
 

57044 

 
 

155 
Audzēkņu skaits 100  149  149  

Pamatbudžeta izdevumi 
pagasta pirmskolas izglītības 

iestāde uzturēšanai (Ls) 

 
 
 

38663 

 
 
 

392.19 

 
 
 

46925 

 
 
 

314.93 

 
 
 

64740 

 
 
 

434 
 

 Analizējot izdevumus pagasta skolu uzturēšanai, ir jāsecina, ka 2003. gadā 
izdevumi uz 1 skolēnu pieauguši salīdzinot ar 2002. gadu, par 35.0 % un sastāda 
180 Ls,  un 2004. gadā tika plānots izlietot vairāk nekā 2003. gadā par 11.6 %. 
2003. gadā izdevumi 1 skolēnam pieauga sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos 
pašvaldības skolās. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 2003. gadā izdevumi 1 
audzēknim samazinājās, salīdzinot ar 2002. gadu, par 19.7 % sakarā ar audzēkņu 
skaita palielināšanos. 2004. gadā izdevumi uz 1 skolēnu un audzēkņu pieauga 
sakarā ar minimālās darba algas skolas darbiniekiem paaugstināšanu, skolu ēku 
uzturēšanu, iekārtu, mācību līdzekļu iegādi un cenu paaugstināšanos 
energoresursiem. 

Dzīvokļu un komunālās saimniecības un vides aizsardzības finansējums 
2003. gadā ir Ls 244111 jeb 24.6 % no pamatbudžeta izdevumu kopsummas, 
salīdzinot ar 2002. gadu, izdevumi samazinājās par 32.4 %, bet 2004. gadā tika 
plānots izlietot vairāk nekā 2003. gadā par 37.2 %. Šo rādītāju būtiski ietekmē 
projekta “Naujenes pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” izmaksas. 
Projekta realizēšanai 2003. gadā ieguldīts Ls 213000, t. sk., Ls 88000 no Valsts 
investīcijas programmas un Ls 125000 no Naujenes pagasta finansu stabilizācijas 
aizņēmuma, kuru pašvaldībai jāatmaksā līdz 2015. gadam, savukārt 2004. gadā 
plānots ieguldīt Ls 300000, no tiem Ls 150000 no Valsts investīcijas programmas 
un Ls 150000 no Naujenes pagasta finansu stabilizācijas aizņēmuma. Pateicoties 
veiktajai rekonstrukcijai, 1812 m veco siltumtīklu nomainīti pret jaunu bezkanāla 
siltumtīklu sistēmu, uzbūvēti 22 individuālie siltummezgli pašvaldības iestādēs, t. 
sk., Lāču pamatskolā, Naujenes kultūras centrā, Naujenes mūzikas skolā, Naujenes 
sporta klubā, pēc rekonstrukcijas atjaunoti gājēju celiņi, ceļu apmales un stāvvietas 
Lociku ciemā. Projekta realizācijas rezultātā samazināti siltuma zudumi (10 % - 12 
%), uzlabota iedzīvotāju apgāde ar siltumenerģiju, samazināta siltumenerģijas 
pašizmaksa par 7 %. 

2002. gadā Naujenes pagasta padome apstiprināja pagasta ielu 
apgaismošanas programmu, un 2003. gadā programmas realizēšanai bija izlietoti 
Ls 4745. 

Uzsākta projekta „Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija 
2002. g.-2008. g.” pirmās kārtas īstenošana. Kraujas ciemā uzbūvēja jaunu 



 19 

artēzisko aku, vecā vienīgā artēziskā aka nevarēja pilnīgi nodrošināt ciemu ar 
ūdeni. Šim nolūkam 2003. gadā tika izlietots Ls 6995. 

Pagasta pārvaldes uzturēšanai tika izlietoti Ls 137947 vai 13.9 % no 
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Jāatzīmē, ka dotajiem izdevumiem nav 
tendences būtiski palielināties, jo pārvaldes struktūrvienību darbs pastāvīgi tiek 
optimizēts un uzlabots ar mērķi nodrošināt pagasta iedzīvotājiem sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. 

Sociālajai nodrošināšanai izmantoti līdzekļi Ls 57431 apmērā, kas ir 5.8 % 
no kopējā budžeta. Salīdzinot ar 2002. gadu, izdevumi samazinājās par 11.4 %, bet 
2004. gadā tika plānots izlietot vairāk nekā 2003. gadā par 13.3 %. Tika organizēti 
algoti pagaidu sabiedriskie darbi 25 bezdarbniekiem, piesaistot no valsts budžeta 
Ls 6330 un pašvaldības līdzekļi Ls 2733 darba algai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Veiktie pasākumi ļauj mazināt sociālo 
spriedzi pagasta teritorijā un labiekārtot pašvaldības kultūrvēsturiskos objektus, 
parkus, ceļus. 

Brīvā laika, sporta un kultūras izdevumi 2003. gadā sastāda Ls 73268 jeb 
7.4 %, Salīdzinot ar 2002. gadu, izdevumi 2003. gadā palielinājās par 11.6 %, un 
2004. gadā tika plānots izlietot vairāk nekā 2003. gadā par 12.1 %. Lielākā līdzekļu 
daļa ir izlietota iestāžu uzturēšanai, pulciņu darbībai un organizatorisko pasākumu 
finansēšanai. Jau sesto gadu organizēts Starptautiskais tautas mākslas festivāls 
“Augšdaugava”, kura līdzfinansēšanai bija piesaistīti papildlīdzekļi no 
Kultūrkapitāla fonda Ls 500. 2003. gadā Naujenes tautas bibliotēka papildināja 
grāmatu fondu par Ls 1330. Tika veikti telpu remontdarbi Ls 491 
apmērā.2003.gadā Kultūrkapitāla un Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis 4 
bibliotēkas projektus par kopējo summu Ls 3310, kuru rezultātā ir papildināts 
bibliotēku grāmatu fonds ar latviešu oriģinālliteratūru un bērnu grāmatām, tika 
izveidota bibliotēkas darbības procesu pilnīgā automatizācija, iegādāti grāmatu 
stendi. Veikti pasākumi vēstures, kultūras pieminekļu saglabāšanā, t. sk., Juzefovas 
baznīcas remontdarbu veikšanai Ls 4398, no tiem Ls 3000 valsts mērķdotācija 
investīcijām pašvaldībai un Ls 1398 pašvaldības līdzekļi. 

2003. gadā izveidots Naujenes pagasta autotransporta dienests, kura 
uzturēšanai tika izlietoti Ls 38150 jeb 3.8 % no pamatbudžeta izdevumu 
kopsummas. 2004. gadā plānots izlietot Ls 39537, kas par 3.6 % vairāk nekā 
2003.gadā. Tas saistīts ar cenu paaugstināšanu naftas produktiem. 

2003. gadā Naujenes pagasta administratīvo teritoriju attīstības plāna 
izstrādāšanai izlietots Ls 4096. Izdevumi tika finansēti Ls 2500 no saņemtās 
mērķdotācijas no valsts budžeta administratīvo teritoriju plāna izstrādāšanai un Ls 
1596 no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Sākot ar 2003. gadu, saskaņā ar pieņemto normatīvo aktu prasībām, 
pašvaldībai no sava budžeta ir jāfinansē 50 % no izdevumiem par pagasta 
iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs un bērnu namos. 
2003. gadā 7 pagasta iedzīvotāji atradās Višķu sociālās aprūpes centrā un 14 bērnu 
atradās Naujenes bērnu namā. Uzturēšanas izdevumu apmaksai izlietoti Ls 16026. 

2003. gadā tika izstrādāti un pielietoti energoresursu, ūdens un telefona 
sarunas limitēšanas mehānismi. Tas ļāva lietderīgi izlietot pašvaldības līdzekļus 
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iestāžu darbības nodrošināšanai. Materiālu, energoresursu iegādei 2003. gada laikā 
bija izlietots kopumā Ls 108217, kas ir mazāk par Ls 5986 nekā bija paredzēts 
budžetā gada sākumā. 

Izejot no visa augstākminētā, var secināt, ka lietderīgi izlietojot budžeta 
līdzekļus, pašvaldība spēj nodrošināt izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu 
veiksmīgu darbību, rūpēties par kultūras iestādēm un finansēt sporta pasākumus, 
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus 
pagasta iedzīvotājiem. 

Naujenes pagasta 2003. gada speciālo budžeta ieņēmumus un līdzekļu 
izlietošanas mērķus raksturo sekojoša tabula Nr. 4: 

 
Nr.
p.k. 

Rādītājs 2002.gada 
faktiskā 
izpilde 

Ls 

2003 gada 
faktiska 
 izpilde 

Ls 

2004.gada 
apstiprinātais 

budžets 

 Ieņēmumi kopā 47212 76773 46864 
1. Privatizācijas fonds 17722 31992 8700 

2. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2333 2636 2240 
3. Autoceļu fonda līdzekļi 24013 37037 30500 
4. Mērķdotācija regulāriem pasažieru 

pārvadājumiem 
3144 5108 5424 

 Izdevumi kopā 41624 48789 77305 
1. Privatizācijas fonds 13909 16487 24508 

2. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 128 2593 4818 
3. Autoceļu fonda līdzekļi 24339 25344 41979 
4. Mērķdotācija regulāriem pasažieru 

pārvadājumiem 
3248 4365 6000 

     
 Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā 41624 48789 77305 

1. Uzturēšanas izdevumi kopā 40523 41791 73389 
 t.sk. Atalgojumi un VSAOI 1109 1101 3071 
 Pārējie uzturēšanas izdevumi 

(pakalpojumu apmaksa, materiālu, 
energoresursu, ūdeni, inventāra, grāmatu 

iegāde) 

39414 40690 70318 

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem kopā 1101 6998 3916 
 t. sk    
 Kapitālie izdevumi 1101 6998 3916 

 
Analizējot tabulas datus ir jāsecina: 

2003. gada speciālā budžeta 41 % no ieņēmumiem veido ieņēmumi no 
pašvaldības īpašuma privatizācijas - Ls 31992. 2003. gadā tika pārdoti izsolēs 37 
brīvie dzīvokļi. Saņemtie līdzekļi novirzīti pašvaldības dzīvojamā fonda 
apsaimniekošanai un dzīvokļu remontiem. 2003. gadā privatizācijas fonda 
ieņēmumi pieauguši, salīdzinot ar 2002. gadu, par 80.5 %. Privatizācijas fonda 
līdzekļu izmantošanu reglamentē Naujenes padomes 2002. gada 25. septembra 
lēmums Nr. 291 ,,Par Naujenes pagasta pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda 
izlietošanu”. 



 21 

Dabas resursu nodokļa 2003. gada ieņēmumi ir Ls 2636 vai 3.4 % no 
speciālā budžeta ieņēmumiem un izmantoti Dienvidlatgales reģionālā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas projekta finansēšanai. 2003. gadā ieņēmumi no dabas 
resursu nodokļa pieauguši, salīdzinot ar 2002. gadu, par 13.0 %. 

Autoceļu fonda ieņēmumi ir Ls 37037 apmērā jeb 48.2 % no speciālā 
budžeta ieņēmumiem un sastāv no valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu fondiem. 
2003. gadā autoceļu fonda ieņēmumi pieauguši, salīdzinot ar 2002. gadu, par 54.2 
% un novirzīti pašvaldības ceļu uzturēšanas un remonta darbu apmaksai, atbilstoši 
Naujenes pagasta autoceļu uzturēšanas programmai. Bija veikta autoceļu un ielu 
periodiskā uzturēšana (remonts), t. sk.: 

- Buļi – Kriškāni – Strojenka, 1300 m, izlietoti Ls 2357; 
- Krāslavas šoseja – Bandališki, 1710 m, izlietoti Ls 12099; 
- Kraujas ciemā Strādnieku ielas klātnes atjaunošana, 720 m, izlietoti Ls 
438; 
- Kraujas ciemā Daugavas ielas klātnes atjaunošana, 83 m, izlietoti Ls 242. 

Tika veikts caurteku tekošais remonts uz autoceļiem: 
 - Teivāni – Zastenki, izlietoti Ls 794; 
 - Buļi – Ļesnije, izlietoti Ls 1040; 
 - Sandariški – Butiški, izlietoti Ls 444; 
 - Kriškāni – Strojenka, izlietoti Ls 2100. 
Iegādāts krūmgriezējs, zāles pļāvējs – Ls 1119. 

Ceļu uzturēšanai ziemas periodā izlietoti Ls 4212, vasaras periodā ceļu 
uzturēšanai izlietoti Ls 2590. 

Valsts mērķdotācija pasažieru pārvadāšanai un citi valsts saņemtie 
maksājumi sastādīja Ls 5108 jeb 6.7% no speciālā budžeta ieņēmumiem. Saņemtie 
līdzekļi tiek izmantoti, lai nodrošinātu pasažieru komercpārvadājumu reisus 
pagasta iedzīvotājiem pašvaldības teritorijā. 2003. gadā ieņēmumi pieauguši, 
salīdzinot ar 2002. gadu, par 62.5 %, un 2004. gadā tika plānots saņemt vairāk 
nekā 2003. gadā par 6.2 %. 

Speciālā budžeta sadaļas ,,Ziedojumi un dāvinājumi” 2003. gada ieņēmumi 
ir Ls 1422 apmērā un izmantoti atbilstoši ieņēmumu avotu iezīmētiem mērķiem. 
Saņemto ieņēmumu raksturo sekojoša tabula Nr. 5 

 
Nr.p.k. Rādītājs 2002.gada 

faktiskā 
izpilde 

Ls 

2003 gada 
faktiska 
 izpilde 

Ls 

2004.gada 
apstiprināt

ais 
budžets 

1. Saņemts kopā 881 1422 426 
 t. sk. Vecāku ziedojumi, Stiga Balt 

SIA, A/s ”Latvijas banka”, 
Hanzabanka, SIA „Meliors”, SIA 
”Daugavpils Dzirnavnieks”, SIA 

”Kora” 

881 1422 426 

2. Izlietots kopā 695 960 1186 
 t. sk. Pakalpojumu apmaksai 81 374 396 
 Materiālu iegādei 168 384 450 
 Mācību grāmatu iegādei 346 202 340 
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 Kapitālajiem izdevumiem 100 - - 
 
2003. gadā ir veikta pilnīga inventarizācija pārvaldē un pašvaldības iestādēs, 

dienestos. Veikta zemes un ēku pārbaude dabā, kā arī esošo līdzekļu, lietvedības 
dokumentu un noslēgto līgumu saistību pārbaude. Inventarizācijas procesā ir 
konstatētas visas starpības, trūkumi un tika izstrādāts pasākumu plāns to 
novēršanai, kurš bija izskatīts pagasta padomes sēdē 2004. gada 25. februārī. 

2003. gada 29. oktobrī Naujenes pagastā pieņemts lēmums par ieteikumiem 
pašvaldības budžeta projekta sastādīšanai un apstiprināšanai. 

Informācija par budžeta pieņemšanu publicēta informatīvajā biļetenā 
„Naujenes Vēstis” pilnīgā, visaptverošā un sabiedrībai viegli saprotamā formā. 

Par iestāžu un dienestu budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju sastādīšanu ir 
nozīmēti atbildīgie darbinieki un apstiprināti termiņi izdevumu tāmes projektu 
nodošanai finansu nodaļai. 

2004. gada 25. februārī Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu Nr. 46 
„Noteikumi „Par pagasta pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes kārtējo 
kontroles kārtību” ar mērķi noregulēt attiecības grāmatvedības uzskaites 
jautājumos starp Naujenes pagasta padomes finansu nodaļu un pašvaldības 
iestādēm, dienestiem un struktūrvienībām, budžetu līdzekļu ekonomiskai 
izlietošanai. 

 
Naujenes pagasta padomes iepirkuma komisija 
Pašvaldības līdzekļu efektīvai izmantošanai saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumu „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” Naujenes pagasta 
padome izveidoja pastāvīgu iepirkuma komisiju, kuru vada Naujenes pagasta 
padomes izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts. Par iepirkuma komisijas sekretāri ir 
apstiprināta Ināra Miglāne. 

2003. gadā Naujenes pagasta padomes 
iepirkuma komisija organizēja 35 cenu 
aptaujas, t.sk. par veicamajiem 
remontdarbiem, iekārtu, datortehnikas, 
mēbeļu, kancelejas preču u.c. iegādei un 3 
konkursus (2 konkursi siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas darbu veikšanai, degvielas 
iepirkšanai), tā rezultātā bija noslēgti 
saimnieciski visizdevīgākie līgumi par kopējo 
summu Ls 242542. Iepirkuma komisijas sēde 
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Naujenes pagasta saistības un garantijas 
2003. gada laikā pašvaldība, pildot 2001. gada stabilizācijas projekta 

nosacījumus, saņēma no Valsts kases ilgtermiņa aizdevumu Ls 125000 apmērā. 
Laikposmā no 2001. gada līdz 2003. gada 31. decembri Naujenes pagasta padome 
saņēmusi stabilizācijas aizdevumus Ls 522030 kopsummā ar atmaksas termiņu līdz 
2015. gadam. Saņemto stabilizācijas aizdevumu struktūra pēc to izlietošanas 
mērķiem ir sekojoša: 
- 56 % no dotiem aizdevumiem jeb Ls 294900 tika izmantoti attīstībai 
(siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas līdzfinansējumam); 
- 37 % no dotiem aizdevumiem jeb Ls 192130 tika izmantoti kreditoru parādu 
dzēšanai par piegādāto kurināmo; 
- 7 % no dotiem aizdevumiem jeb Ls 35000 – kreditora parāda atmaksai 
Daugavpils pilsētas domei par izglītības pakalpojumiem. 

2003. gadā laikā pašvaldība ir stingri ievērojusi saistību nosacījumus un 
atmaksas grafikus, rezultātā visi maksājumi tika veikti laikā un pilnā apjomā. 

Naujenes pagasta saistības raksturo sekojoša tabula Nr. 6: 
 

Aizdevuma mērķi Aizdevu-
ma 
summa 

Aizdevu-
ma 
līguma 
parakstīš
anas 
datums 

Aizdevu-
ma 
termiņš 

2002.g. 
beigām 
aizņēmu 
ma 
atlikums 

2003.g. 
beigām 
aizņēmu 
ma 
atlikums 

2004.g. 
beigām 
plānotājs 
aizņēmu
ma 
atlikums 

Aizdevums autotransporta 
iegādei 

20000 19.10.00. 
 

3 gadi 8000 - - 

139425 07.12.01. 
 

10 gadi 139425 129480 119520 

44900 16.05.02. 
 

6 gadi 44900 37960 30732 

Aizdevums pašvaldības 
dzīvokļu un komunālās 
saimniecības uzņēmuma 
kreditoru parāda nomaksai 
par kurināma un gāze iegāde 52705 04.06.02 13 gadi 52705 50686 45269 

 
 
 
 
 
 
 
160000 

 
 
 
 
 
 
 
04.06.02.  

 
 
 
 
 
 
 
13 gadi 

 
 
 
 
 
 
 
160000 

 
 
 
 
 
 
 
153871 

 
 
 
 
 
 
 
137428 

125000 17.06.03. 
 

12 gadi - 125000 125000 

Aizdevums Valsts investīciju 
programmas projekta 
“Naujenes pagasta 
centralizētas siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” 
līdzfinansējumam  
t. skaitā 
2. kārta Kraujas ciems 
3. kārta Vecstropu un Lociku 
ciems 
4. kārta Vecstropu un 
Naujenes ciems 

150000 11.05.04 12 gadi - - 150000 

Kopā 692030   405030 496997 607949 

 
Naujenes pagasta sniegto galvojumu raksturo sekojoša tabula Nr. 7: 
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Aizdevējs Aizņēmējs Līguma  
parakstīša
nas 
datums 

Termiņš Galvojuma
summa 

Projekta nosaukums 

A/s 
”Latvijas 

Unibanka” 

Naujenes pagasta 
dzīvokļu un komunālā 

saimniecība 

16.10.01 2.gadi 56000 Aizdevums apgrozāmiem 
līdzekļiem 

Vides 
investīciju 

fonds 

Naujenes pagasta 
dzīvokļu un komunāla 

saimniecība, pēc 
reorganizācijas SIA 

”Naujenes 
pakalpojumu serviss” 

01.10.00 7.gadi 34796 Dzeramā ūdens un 
notekūdeņu sistēmas 
rekonstrukcija Lociku 

ciemā. 

 Kopā   90796  
 
Līdz 2003. gada beigām aizdevums A/s Latvijas Unibankām atmaksāts 

pilnīgi un pašvaldības sniegto galvojuma summa Vides investīciju fondam 
samazinājusies līdz Ls 20078.  

 Naujenes pagasta atmaksāto saistību un garantiju spriedzi uz pašvaldības 
budžetu raksturo tabula Nr. 8: 

 
Nosaukums 2002 2003 2004 

Naujenes pagasta pamatbudžeta 
nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 

 
451944 

 
541139 

 
554685 

Naujenes pagasta atmaksāto saistību un 
garantiju apjoms kopā 

70296 82793 75180 

t. sk. aizdevuma pamatsummas 
aizdevuma procenti 
galvojuma saistības 

12000 
17314 
40982 

33033 
24038 
25722 

39048 
30780 
5352 

Spriedze uz pašvaldības budžetu (%) 15.6 15.3 13.6 
 
Naujenes pagasta atmaksāto saistību un garantiju spriedze uz pašvaldības 

budžetu nepārsniedz 20% un ļauj pildīt visas funkcijas pilnā apjomā. 
Ir jāsecina, ka dotajā periodā saņemtie aizdevumi un sniegtie galvojumi ir 

izmantoti pagasta infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai, nevis tekošo 
uzturēšanas izdevumu apmaksai. Ilgtermiņa skatījumā veiktie izdevumi 
infrastruktūrā sekmēs iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos 
un samazinās šo pakalpojumu izmaksas. 

 
7. NAUJENES  PAGASTA PADOMES NEKUSTĀMĀ  ĪPAŠUMA 

NOVĒRTĒJUMS PAR 2002. GADU UN 2003. GADU 
 

2002. gads 2003. gads Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Daudzums Bilances 

vērtība 
/Ls/ 

Daudzums Bilances 
vērtība 
/Ls/ 

Izmaiņas 
/Ls/ 

1. Dzīvojamais fonds 60 ēku 1086454 60 868126 -218328 
2. Nedzīvojamās ēkas 67 ēku 614491 68 619143 +4652 
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1792072 
1704845 

1660000 
1680000 
1700000 
1720000 

 
1760000 
1780000 
1800000 

2002 2003 
7. Diagr. 2002. un 2003. Gada pašvaldības 

nekustamā īpašuma bilances vērtība 
  

3. Citas celtnes   
un būves 

12  
būves 

2014 19 3138 +1124 

4. Ceļi 35.88 km 
 

46748 35.88 km 
 

46748 - 

5. Zeme zem ēkām un 
būvēm 

21.97  
ha 

42085 76.3 72218 +30133 

6. Kultivētā zeme - - 121.1 18784 +18784 
7. Izklaidei 

izmantojamā zeme 
- - 24.3 1795 +1795 

8. Pārējā zeme 8.43 280 327.5 74893 +74613 
 Kopā  1792072  1704845 -87227 

  
Naujenes pagasta padomes nekustamā īpašuma vērtība 2003. gadā, 

salīdzinot ar 2002. gadu, kopumā ir samazinājusies par Ls 87227, t. sk.: 
- dzīvojamā fonda vērtība samazinājās par norakstītiem privatizētiem 

dzīvokļiem Ls 201777 un nolietojumu par Ls 16551, 
- nedzīvojamu ēku, citu celtņu un būvju vērtība palielinājās kopumā par 

Ls5776 sakarā ar jauno objektu pieņemšanu ekspluatācijā (Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes noliktava un 
piebūve pagasta ēkai) un par 
saņemto tūrisma vietu aprīkojumu 
projekta PHARE ”Apceļo Latgali 
ar IT” ietvaros; 

- zemes vērtība 
palielinājusies kopumā par Ls 
125325 sakarā ar to, ka ņemta 
uzskaitē lietojumā zeme 526,3 ha 
platībā ar kadastrālo vērtību Ls 
133545. Kopumā pašvaldībai 

piekrītoša zeme ir 549.2 ha ar vērtību Ls 167690, t. sk., iereģistrēta zemes grāmatā 
22.93 ha ar kadastrālo vērtību Ls 23478. 

 
8. NAUJENES PAGASTA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA 

UZŅĒMUMOS 
           

Kopējā vērtība Kapitāla daļas turētājs Līdzda- 
lība 
kapitālā
% 

Kapitālā 
daļas 

1.daļas 
nomināla 
vērtība 

2002 2003 Izmaiņas 

Naujenes pagasta dzīvokļu un 
komunālās saimniecības 
pašvaldības uzņēmums 

 
100 % 

 
602759 

 
1 Ls 

 
602759 

  
-602759 

SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss” 

 
100 % 

 
773870 

 
1 Ls 

 
 

 
773870 

 
+773870 

Kopā      +171111 
Naujenes pagasta sabiedriskās 
ēdināšanas pašvaldības 

 
100 % 

 
2443 

 
1 Ls 

 
2443 

 
2443 

 
- 
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uzņēmums 
BO SIA “Daugavpils novada 
tūrisma informācijas centrs” 

 
3.07 % 

 
5 

 
19 Ls 

 
95 

 
95 

 
- 

Pašvaldību BO SIA 
“Daugavas fonds” 

 
2.99 % 

 
2 

 
50 Ls 

 
100 

 
100 

- 

BO SIA”Dienvidlatgales 
attīstība” 

 
2.44% 

 
50 

 
1 Ls 

 
50 

 
50 

 
- 

 “Atkritumu 
apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija” 

 
3.3 % 

 
6.06 

 
372 Ls 

  
2254 

 
+2254 

Pavisam    605447 778812 +173365 

2003. gadā Naujenes pagasta 
pašvaldības kapitāla vērtība 
uzņēmumos palielinājās par kopējo 
summu Ls 173365. 
  Kapitāla vērtības izmaiņas 
saistītas ar Naujenes pagasta dzīvokļu 
un komunālās saimniecības 
pašvaldības uzņēmuma  2003. gada  
pārveidošanu par SIA “Naujenes 
pakalpojumu serviss”, kurā 100 % 
kapitāla daļas pieder pašvaldībai ar 
kapitāla vērtību Ls 773870. 

Pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes 2003. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 210 
„Par SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāla apstiprināšanu”, tika 
apstiprināts SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāls Ls 582921 apmērā, 
bet ar 2003. gada 23. novembra lēmumu Nr. 385 „Par Naujenes pagasta ilgtermiņa 
ieguldījuma palielināšanu un pamatlīdzekļu pieņemšanu uzskaitē” tika palielināts 
pamatkapitāls par Ls 190949 - Vecstropu un Lociku ciema centralizētas 
siltumapgādes sistēmas siltumtīkli, 18 siltummezgli un Kraujas ciema artēziskā 
urbuma jaunbūve, kuri pieņemti ekspluatācijā, īstenojot projektu “Naujenes pagasta 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 3. kārtu un “Naujenes pagasta ūdensapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” 1. kārtu. 

Saskaņā ar vienošanas līgumu ar Daugavpils rajona padomi 2003. gadā 
Naujenes pagasta padome ir ”Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācijās” dalībnieks ar 6.06 pamatkapitāla daļām par kopējo 
vērtību Ls 2254. 
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9. PLĀNOTIE PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 
ĪSTENOŠANĀ 

 
2002. gada 30. janvārī Naujenes pagasta padomes sēdē tika pieņemts 

lēmums par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma uzsākšanu un izsniegts Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieteikums par 
teritorijas attīstības plānošanas valsts mērķdotācijas piešķiršanu Ls 5000 apmērā 
un 2003. gadā to saņēmām. 2003. gada 29. decembrī Naujenes pagasta padome 
apstiprināja Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004. – 2015. gadiem saistošos 
noteikumus, kuros noteikta teritorijas atļautā izmantošana, virszemes objektu 
aizsargjoslas un apbūves kārtība un apstiprināja aktualizēto Naujenes pagasta 
teritorijas attīstības programmu līdz 2015. gadam. 
 Ar izstrādāto pagasta teritorijas plānojuma projektu un apbūves 
noteikumiem pagasta iedzīvotāji, zemes īpašnieki, uzņēmēji, kā arī valsts 
institūciju pārstāvji iepazinās sabiedriskā apspriešanā no 2003. gada     29. oktobra 
līdz 24. decembrim. Projekta sabiedriskā apspriešanā mēs pacentāmies iesaistīt 
iedzīvotājus no visiem ciemiem, jo bija organizētas 11 informatīvās sanāksmes 
Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku, Dunsku un Židinu ciemos, kurus apmeklēja 
211 iedzīvotāji, 26 ciemu vecākie un 32 daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki. 

 Iedzīvotāji tika informēti par Naujenes pagasta nākotnes vīzijām, pagasta 
teritorijas attīstības prioritārajiem virzieniem un galvenajiem attīstības mērķiem. 
Tika publicēti paziņojumi laikrakstos “Latvijas Vēstnesis“, “Latgales Laiks”, 
informatīvajā izdevumā “Naujenes Vēstis”, kā arī tika izvietoti uz ziņojumu dēļiem 
un interneta mājas lapā www.naujene.lv.  

Pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā tika 
saņemti 43 iedzīvotāju un uzņēmēju rakstiski priekšlikumi. Saņemti 13 Valsts 
institūciju atzinumi par teritorijas plānojumu, un ar tiem iepazīstināti pagasta 
iedzīvotāji.  

2003. gada decembrī atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem un atzinumiem 
tika veikti labojumi Naujenes pagasta teritorijas plānojuma projektā. 

Minētā darba veikšanai tika noslēgts līgums ar SIA “Reģionālie projekti” par 
Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2015. gadam un apbūves noteikumu 
izstrādi par summu Ls 2910 un ar LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu par 
pagasta teritorijas kartogrāfisko informāciju digitālā veidā un izdrukas veidā par 
summu Ls 1551. 

 
10. NAUJENES PAGASTA PUBLISKĀS INVESTĪCIJAS 

INFRASTRUKTŪRĀ 
 
Doto investīciju apjomu un finansēšanas avotus raksturo sekojoša tabula: 

2002.gads 
Pasākums Valsts Pašvaldības Kopā 
Projekta “Naujenes centralizētās 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 

Ls 87 000 Ls 160 000 Ls 247 000 

http://www.naujene.lv
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2.kārta  
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes 
lokālās katlumājas rekonstrukcija un 
kurināmā noliktavas celtniecība 

 Ls 15 851 Ls 15851 

Kopā  Ls 87 000 Ls 175 851 Ls 262 851 
2003.gads 
„Naujenes centralizētās siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija „ 3.kārta  

Ls 88 000 Ls 125 000 Ls 213 000 

Uzsākta projekta „Naujenes pagasta 
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija 
„2002.-2008.gadiem īstenošana 

 Ls 6995 Ls 6 995 

Līdzdalība Dienvidlatgales reģionālās 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

 Ls 2592 Ls 2 592 

Kopā 2003.gads Ls 88 000 Ls 134 587 Ls 222 587 
Plānots 2004.gadā    
„Naujenes centralizētās siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” 4. kārta 

Ls 150000 Ls 150 000 Ls 300 000 

Līdzdalība projektā „Daugavpils rajona 
pašvaldību informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides 
projekts” 

 Ls 1 845 Ls 1 845 

Līdzdalība Dienvidlatgales reģionālās 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

 Ls 4 178 Ls 4 178 

„Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcija „2002.-2008. gadiem 
īstenošana (tehniskā projekta izstrāde) 

 Ls 16 019 Ls 16 019 

Vecpils pamatskolas ēkas siltināšanas 
tehniskais projekts. 

Ls 40 000 Ls 5 015 Ls 45 015 

Sociālās rehabilitācijas centra izveidošana Ls 60 000  Ls 60 000 
2004. gads kopā Ls 250000 Ls 177 057 Ls 427 057 

Kopā Ls 425000 Ls 487 495 Ls 912 495 
Analizējot tabulas datus, redzams, ka 2002. gadā tika veikta siltumapgādes 

sistēmas rekonstrukcijas 2. kārta, kuras rezultātā: 
ü Kraujas ciemā vecie siltumtīkli 0.9 km garumā nomainīti pret jaunu 

bezkanāla siltumtīklu sistēmu 
ü uzbūvēti 11 dzīvojamo māju individuālie siltummezgli; 
ü veikta katlumājas rekonstrukcija ar 2 jaunu katlu uzstādīšanu, kuri darbojas 

ar vietējo kurināmo (malka, šķelda, zāģu skaidas). 
ü pirmskolas izglītības iestādē veikta lokālās katlumājas rekonstrukcija 

 
2003. gadā tika realizēta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas 3. kārta, kā 

rezultātā: 
 
ü Nomainīti 1812 m siltumtīkli pret jaunu bezkanāla siltumtīklu sistēmu. 
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ü Uzstādīti 22 individuālie siltummezgli - Lāču pamatskolā, Naujenes mūzikas 
skolā, Naujenes sporta klubā. 

ü Pēc rekonstrukcijas atjaunoti gājēju celiņi, ceļu apmales un stāvvieta Lociku 
ciemā. 

ü Samazinājās siltumenerģijas zudumi, kā arī siltumenerģijas pašizmaksa. 
 

2003. gadā tika uzsākta „Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcija „2002.-2008. gadiem īstenošana. Investīciju pieteikums iesniegts 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts investīciju 
programmā. Projekts tika iekļauts Valsts nacionālajā programmā 2005. gadam. 

Uzbūvēts artēzisks urbums Kraujas ciemā par kopējo summu Ls 6995. 
 
 
11. PĀRSKATS PAR PĀRĒJIEM PROJEKTIEM 2003. GADĀ 

 
2003.gadā Naujenes pašvaldība piedalījās projekta PHARE “Apceļo Latgali 

ar IT” īstenošanā, pagasta līdzfinansējums sastādīja Ls 3085. Projekta īstenošanas 
gaitā tika saņemts tūrisma vietu aprīkojums par kopējo summu Ls 9509. 

Tika pieņemts lēmums par amerikāņu pilotprojekta TDA realizāciju, kurš 
paredz pastāvīgā interneta pieslēguma izveidošanu Naujenes pagasta padomē un 
Vecpils pamatskolā. 

Kultūrkapitāla fonds atbalstīja 3 bibliotēkas projektus: 
 
ü “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” par 

summu Ls 220, kura rezultāta papildināts bibliotēku grāmatu fonds ar 
latviešu oriģinālliteratūru; 

ü “Vienota lasītāju karte”, kura rezultātā saņemta datortehnika un 
programmatūra uz Ls 2000, tika veikta bibliotēkas darbības procesu pilnīgā 
automatizācija; 

ü projekta “Bērnu žūrija” turpinājums par summu Ls 115, kura rezultātā ir 
papildināts bibliotēkas grāmatu fonds ar bērnu grāmatām. 

 
Kultūrkapitāla fonds piešķīra Naujenes kultūras centram līdzfinansējumu Ls 

500.23 apmērā Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” 
organizēšanai. 

Sabiedrības integrācijas fonds atbalstīja projektu “Ceļojums no Latvijas uz 
Eiropas Savienību” par summu Ls 975, kura rezultātā iegādāti grāmatu stendi, 
jaunas grāmatas. 
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12. NAUJENES PAGASTA PADOMES, PAŠVALDĪBAS 
PĀRVALDES, IESTĀŽU, DIENESTU DARBĪBA 2003. GADĀ 

 
Naujenes pagasta padome, pārvaldes darbinieki, iestādes un dienesti  izpilda 

LR likumā „ Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas, ievērojot Naujenes pagasta 
iedzīvotāju intereses. Pašvaldības sistēmas demokrātiskums tiek nodrošināts, jo 
Naujenes pagasta  iedzīvotājiem bija tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem pašvaldības 
padomē un tādā veidā piedalīties pašvaldības darbā.  

Naujenes pagasta padome ievēlēta 2001. gada 11. martā. Vēlēšanās 
piedalījās 2151 balsstiesīgie iedzīvotāji. 
 
Naujenes pagasta padomē ievēlēti 11 deputāti: 
No vēlētāju apvienības „ Mēs savam pagastam”  

1. Vasilisa Pudovkina - Naujenes pagasta  
     padomes priekšsēdētāja, 
2. Lilita Gasjaņeca - Vecpils pamatskolas 

direktora vietniece mācību darbā 
3. Inese Locika – Naujenes pamatskolas 

skolotāja  
4. Jānis Butāns -  Latgales reģionālās valsts 
     darba inspekcijas vadītājs, 
5.  Dainis Gailītis – Valsts augu aizsardzības  

          dienesta augu karantīnas departamenta 
          vecākais inspektors, 

6.  Marija Rimicāne - Naujenes pagasta sociālā  dienesta vadītājas vietniece, 
7. Jolanta Pudāne - BOVU  Daugavpils onkoloģiskās slimnīcas ārste,  
8. Antons Soms - SIA „Meliors” direktors. 
 

No vēlētāju apvienības „Mūsu darbs - pagasta labklājībai”     
9. Indulis Bērziņš - SIA „Daugavpils Energoceltnieks” direktors, 
10. Juris Bleidelis - Daugavpils logopēdiskās internātskolas skolotājs, 
11. Antons Nitišs – SIA” Labiekārtošana D” strādnieks. 

 
Par Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju jau ceturto reizi ievēlēta 

Vasilisa Pudovkina.  
Naujenes pagasta padomē  ir izveidotas 4 pastāvīgās komitejas un ievēlēts 

šāds komiteju sastāvs: 
Finanšu komiteja - komitejas priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina,komitejas 
locekļi: Jānis Butāns, Dainis Gailītis, Antons Nitišs 
Sociālo un veselības jautājumu komiteja - komitejas priekšsēdētājs Dainis 
Gailītis, komitejas locekļi: Jānis Butāns, Marija Rimicāne, Antons Nitišs. 
Attīstības un vides aizsardzības komiteja - komitejas priekšsēdētājs Jānis 
Butāns, komitejas locekļi: Indulis Bērziņš, Antons Soms, Jolanta Pudāne. 
Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta komiteja-komitejas priekšsēdētāja 
Lilita Gasjaņeca, komitejas locekļi: Antons Soms, Inese Locika, Juris Bleidelis.  

Naujenes pagasta padomes sēde 
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Padomes komitejas sniegušas atzinumus pagasta padomes lēmuma 
projektiem: finansu komiteja – 184, attīstības un vides aizsardzības komiteja – 181, 
sociālo un veselības jautājumu komiteja – 84 un izglītības, jaunatnes lietu, kultūras 
un sporta komiteja 105.  

2003. gadā notika 15 Naujenes pagasta padomes sēdes, kurās pieņemti 22 
noteikumi, 21 nolikums, 5 saistošie noteikumi un kopumā izskatīti 455 jautājumi, 
no tiem svarīgākie: par 2002. gada budžeta izpildi, ieteikumiem 2003. gada 
budžeta sastādīšanai, noteikumiem par 2003. gada budžetu, par budžeta 
grozījumiem; Lāču, Naujenes pamatskolu, Naujenes pirmskolas attīstības, bērnu 
tiesību aizsardzības, Naujenes pagasta teritorijas labiekārtošanas  programmām 7 
gadiem; Naujenes tautas bibliotēkas attīstības koncepciju,  par Vecpils vidusskolas 
reorganizāciju; par pašvaldības uzņēmumu likvidāciju un reorganizāciju; par 
siltumapgādes sistēmas trešās kārtas projekta realizāciju; informācijas tehnoloģiju 
pilotprojekta realizēšanu Naujenes pagastā; par Naujenes pagasta pārveidošanu par 
Naujenes novadu, Naujenes pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšana u.c. 

2003. gadā Naujenes pagasta padomes deputāti 3. februārī, 3. martā, 2. jūnijā 
un 10. novembrī pieņēma iedzīvotājus pagasta lielākajos ciemos. No kopā 
saņemtajiem 38 iesniegumiem 45 % bija jautājumi par daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanu, t.i., par kāpņu telpu remontdarbiem, to uzturēšanu kārtībā, 10 % 
- par ielu, pagalmu apgaismošanu, 10 % - par ūdens padevi, tā tīrību, 15 % - par 
sociālo pabalstu piešķiršanu, 10 % - par jaunatnes nodarbinātības, brīva laika 
pavadīšanas iespējām u.c. jautājumi. Iedzīvotāju priekšlikumi, sūdzības  un 
iesniegumi bija novirzīti izpilddirektora A. Aizbalta izskatīšanai un rīcības plāna 
sastādīšanai. Nozares komitejās veikta uzraudzība par rīcības plāna izpildi. 

 
 
 

12.1. Komisijas un darba grupas 
Lai piesaistītu pagasta iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā un tie 

sniegtu savus priekšlikumus vai atbalstu pašvaldības problēmu risināšanā, kā arī lai 
piedalītos pašvaldības darbā, izveidotu saikni starp pagasta vadību un iedzīvotāju 
pārstāvjiem, ir izveidotas 26 komisijas, konsultatīvās, koordinācijas padomes, 
darba grupas un  ievēlētas 4 māju valdes. Komisiju, valžu, darba grupu sastāvā  
strādāja 253 cilvēki, t. sk., pagasta iedzīvotāji, pagasta padomes deputāti un 
pašvaldības darbinieki. Īslaicīgu uzdevumu veikšanai bija izveidotas 8 darba 
grupas: Naujenes pagasta teritorijā esošo adrešu reģistra, informācijas aprites 
kārtības  un ciemu administratīvo teritoriju robežu  noteikšanai, nodarbinātības 
programmas izstrādāšanai, informatīvā materiāla sagatavošanai 2003. gada tūrisma 
sezonai, mājokļu programmas izstrādāšanai, Naujenes bērnu un jauniešu centra, 
informatīvā biļetena „ Naujenes Vēstis”  attīstības koncepciju izstrādāšanai, 
novada izveidošanas projekta izstrādāšanai un pasākumu plāna izstrādāšanai vides 
aizsardzības tiesību aktu ievērošanai.    

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, kuru vada  pagasta padomes 
priekšsēdētāja V. Pudovkina pārskata periodā veica komisijas nolikumā paredzētos 
uzdevumus: 11 komisiju sēdēs pieņemti 132 lēmumi par dzīvokļu pirkuma līgumu 
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slēgšanu, noformēti 118 pirkuma līgumi par dzīvokļu īpašumu,  sagatavoti 116 
izsoles noteikumi, organizētas 9 izsoles, kurās pārdoti 45 dzīvokļi Ls 33849 
apmērā, kura ieskaitīta pagasta privatizācijas kontā un apgrūtinājumu summu Ls 
2300, kura iemaksāta SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” kasē. Noformēti un 
iesniegti VID un Naujenes pagasta padomei apstiprināšanai 45 izsoles protokoli.  

Dzīvokļu jautājumu un māju apsaimniekošanas komisija, kuru vada 
izpilddirektors A. Aizbalts, strādāja, pamatojoties uz komisijas nolikumu un LR 
likumdošanas aktiem dzīvokļu un māju apsaimniekošanas jomā. 2003. gadā notika 
13 komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi: reģistrēt 19 personas pašvaldības 
reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, 7 personām atteikts 
reģistrēt pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, 
izīrētas pašvaldībai piederošās telpas 22 personām. Komisija izskatīja iesniegumus 
par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu 8 īrniekiem, īres līgumu grozīšanu 18 
īrniekiem, īres līgumu pagarināšanu 4 īrniekiem, sociālā dzīvokļa statusa 
noteikšanai 12 īrniekiem, reģistrācijai dzīvesvietā 5 personām, reģistrēšanai 
patversmē 5 personām, saimniecības ēku iznomāšanai 3 personām  un sagatavoja 
lēmuma projektus, kurus iesniedza izskatīšanai sociālo un veselības jautājumu 
komitejai. Pārskata periodā komisija izskatīja 12 personu iesniegumus un sūdzības 
dzīvokļu jautājumos. 

Licenču un atļauju izsniegšanas komisija, ko vada lietu pārvaldes nodaļas 
vadītāja I. Miglāne, 2003. gadā izskatīja 26 iesniegumus par tirdzniecības atļauju 
izsniegšanu. Notika 17 komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi par 30 atļauju 
izsniegšanu: 11 - tirdzniecībai ar pārtikas, rūpniecības precēm un alkoholiskajiem 
dzērieniem veikalos; 10 - tirdzniecībai ar pārtikas un rūpniecības precēm veikalos 
un kioskos; 4 – tirdzniecībai ar pārtikas precēm no autoveikaliem un 5 atļaujas 
izbraukuma tirdzniecībai masu pasākumu laikā pagasta teritorijā. Par šiem 
pakalpojumiem iekasēti Ls 94.  

Bērnu tiesību aizsardzības komisija, ko vada pagasttiesas priekšsēdētāja 
S.Locika strādāja pie Bērnu tiesību aizsardzības programmas līdz 2008. gadam un 
rīcības plāna 2004. gadam izstrādes. Komisijas izstrādāto bērnu tiesību 
aizsardzības programmas projektu iesniedza izskatīšanai  sociālo un veselības 
jautājumu komitejai. Pārskata periodā notika 5 komisijas sēdes.   

Darba samaksas un profesionālās novērtēšanas komisija, ko vada 
pagasta padomes priekšsēdētāja V. Pudovkina 2003. gadā organizēja 7 komisijas 
sēdes, kurās bija izskatīti sekojoši jautājumi: sagatavoti grozījumi amatu sarakstā, 
izskatīti iestāžu vadītāju iesniegumi par darbinieku prēmēšanu un darba algas 
apmēra izmaiņām, par prēmēšanu par līdzekļu piesaisti no projektiem. Komisija 
organizēja konkursus 5 brīvajām amatu vietām.  

Ierosinājumu par apbalvošanu izskatīšanas komisija, kuru vada pagasta 
padomes priekšsēdētāja V. Pudovkina  pārskata periodā organizēja 3 komisijas 
sēdes, kurās izskatīja 32 iestāžu, uzņēmumu vadītāju ierosinājumus par 
apbalvošanu ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu, Pateicībām un 
apbalvošanai ar Daugavpils rajona Atzinības rakstu. Komisija pieņēma lēmumus: 
apbalvot ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstiem 17 pašvaldības iestāžu, 
uzņēmumu darbiniekus, pašdarbības kolektīvus un pagasta iedzīvotājus, ar 
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Naujenes pagasta Pateicības rakstiem apbalvot 9 pašvaldības darbiniekus un ar 
Daugavpils rajona Atzinības rakstiem apbalvot 2 pašvaldības darbiniekus. 

Kultūras koordinācijas komisija, ko vada I. Miglāne, 2003. gadā 
organizēja 4 komisijas sēdes, kurās izskatīja 14 jautājumus, 4 lēmuma projektus, 
kuri tālāk novirzīti akceptēšanai izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta 
komitejai. 

Administratīvā komisija, kuru vadīja Naujenes policijas iecirkņa 
priekšnieks J. Miglāns  pārskata periodā izskatīja 181 administratīvo pārkāpumu 
protokolu, t. sk., 71 protokolu, kuri sastādīti pamatojoties uz Latvijas APK, un  110 
protokolus, kuri sastādīti, pamatojoties uz Naujenes pagasta saistošajiem 
noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā“.  Iekasēta soda nauda Ls 
508 apmērā. No pārkāpumiem, kas saistīti ar Naujenes pagasta sabiedriskās 
kartības neievērošanu lielākā daļa ir: par ikgadējās suņa turēšanas nodevas 
neapmaksu (12 %),  10 % par neierašanos pēc pagasta padomes uzaicinājuma uz 
dažādām sēdēm, 7 % par sausās  zāles dedzināšanu. Pēc LR Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa  sastādīti protokoli un uzlikti sodi par bērnu audzināšanas un 
izglītošanas pienākumu nepildīšanu 14 %, par dzīvošanu bez pases vai reģistrācijas 
dzīvesvietā 11%, suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu 7 %. 10 
administratīvās komisijas lēmumi, kuri netika labprātīgi izpildīti, bija nosūtīti 
Daugavpils tiesai, pārkāpēju darba vietām un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrai. 

Naujenes pagasta iedzīvotāju drošību pagasta teritorijā palīdz nodrošināt 
Valsts policijas Naujenes policijas iecirkņa darbinieki. Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā liels ieguldījums ir Naujenes policijas iecirkņa inspektoriem A. 
Kokinam, J. Krilovam, V. Markovam, A. Biriņam, B. Mihejevam, kuri ir 
sastādījuši lielāko skaitu protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem. 
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12.2. Izpildvara 
 

Lai Naujenes pašvaldība, kurā dzīvo vairāk kā 
5000 iedzīvotāju, nodrošinātu saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi, 2001. gada 
23.februārī ar Naujenes pagasta padomes lēmumu 
ir iecelts amatā izpilddirektors Aleksandrs 
Aizbalts, kurš Naujenes pagasta pašvaldības vārdā 
ir darba devējs. Izpilddirektors ir atbildīgs par 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, organizē 
pašvaldības izdoto saistošo noteikumu un citu 
normatīvo aktu izpildi, rīkojas ar pašvaldības mantu 
un finansu resursiem un veic citus pienākumus, kas 
paredzēti pašvaldības nolikumā un pagasta padomes 
lēmumos.  

Pašvaldības pārvaldes struktūrā 2003. gada 
sākuma notika izmaiņas. Pašvaldības pārvaldes 
vadības pilnveidošanai ir izveidotas 4 pārvaldes 
nodaļas: finansu, lietu pārvaldes, attīstības un 
nekustamā īpašuma un dzimtsarakstu nodaļa. 

Naujenes pašvaldības funkciju izpildi nodrošina 16 pašvaldības iestādes un 
dienesti. (skat. tabulu )  

 
 

Pašvaldības pārvalde, dienesti un iestādes 2003.gadā. 
 

N
r.p

.k
 

Iestādes nosaukums  Adrese Telefons;  
e-pasts 

Vadītājs 

D
ar

bi
-

ni
ek

u 
sk

ai
ts

 
 Naujenes pagasta 

padomes 
izpilddirektors 

 5476840 
padome@naujene.lv 
 

Aleksandrs Aizbalts  

1. Naujenes pagasta 
pārvalde 
 
- Lietu pārvaldes 
nodaļa 
 
- Finansu nodaļa  
 
 
- Attīstības un 
nekustāmā īpašuma 
apsaimniekošanas 
nodaļa,  
 
- Dzimtsarakstu 

Skolas ielā 15, 
Naujenes c., 
Naujenes 
pagasts , 
Daugavpils 
rajons 

5476840 
 
 
Inara@naujene.lv 
 
 
Galina.Boronenko@naujene
.lv 
 
Inta.Ruskule@naujene.lv 
 
 
 
 
padome@naujene.lv 

 
 
 
Ināra Miglāne 
nodaļas vadītājas 
amatā no 2003.g. 
Gaļina Boroņenko 
nodaļas vadītājas 
amatā no 2003.g. 
Inta Ruskule  
nodaļas vadītājas 
amatā no 2002.g. 
 
 
Ineta Bule 

 
29 

Naujenes pagasta padomes 
izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts 

(pa kreisi) ar SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” direktoru 

Aivaru Elksniņu (pa labi) pieņem 
katlu mājas rekonstrukcijas darbus 

Lociku ciemā 

mailto:padome@naujene.lv
mailto:Inara@naujene.lv
mailto:Inta.Ruskule@naujene.lv
mailto:padome@naujene.lv
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nodaļa 
 
 
- Darba aizsardzības 
inženieris 

 
 
 
padome@naujene.lv 
 

dzimtsarakstu 
pārzines  
amatā no 1998.g. 
 
 

2. Autotransporta 
dienests 

Skolas ielā 6, 
Naujenes c.,  
Naujenes 
pagasts , 
Daugavpils 
rajons 

5476849 
padome@naujene.lv 
 

Bernards 
Marhiļevičs dienesta 
vadītāja amatā no 
2003.g. 

 
8 

3. Informatīvais biļetens  
“ Naujenes Vēstis”  
 

Skolas ielā 12, 
Naujenes c.,  
Naujenes 
pagasts , 
Daugavpils 
rajons 

5476855 
Alina.Rebinova@naujene.lv 
 

  
2 

4. Pagasttiesa  
 

Vecpils  ielā 3,  
dz.13, 
Naujenes c., 
Naujenes 
pagasts , 
Daugavpils 
rajons 

5476856 
Stanislava.Locika@naujene.
lv 
 

Staņislava Locika 
pagasttiesas 
priekšsēdētājas 
amatā no 1996.g. 

 
2 

5. Naujenes bērnu un 
jauniešu centrs  
 

Krauja, 
Naujenes 
pagasts 
Daugavpils 
rajons 

54 90190 
bjc@inbox.lv 
 

  
4 

6. Naujenes Kultūras 
centrs 
 

Muzeja iela 6, 
Lociku ciems, 
Naujenes 
pagasts 
Daugavpils 
rajons 

5475268 
padome@naujene.lv 
 

  
10 

7. Naujenes 
Novadpētniecības 
muzejs  
 

Muzeju iela 2 
Lociku ciems, 
Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5475598 
muzejs@apollo.lv 
 

Svetlana Gavrilova 
muzeja direktores 
amatā no 1994.g. 

 
5 

8. Naujenes sporta klubs 
 

18.Novembra 
iela 416, 
Vecstropu 
ciems, 
Naujenes 
pagasts 
Daugavpils 
rajons 

5459008 
naupag@apollo.lv 
 

Edgars Kucins 
sporta kluba vadītāja 
amatā no 1998.g. 

 
4 

mailto:padome@naujene.lv
mailto:padome@naujene.lv
mailto:Alina.Rebinova@naujene.lv
mailto:bjc@inbox.lv
mailto:padome@naujene.lv
mailto:muzejs@apollo.lv
mailto:naupag@apollo.lv
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9. Sociālās palīdzības 
dienests 
 

18.Novembra 
iela 392, 
Vecstropu 
ciems 
Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5459049 
Soc.dienests@inbox.lv 
 

Žanna Kulakova 
dienesta  vadītājas 
amatā no 2000.g. 

 
9 

10. Naujenes feldšeru 
veselības punkts  

Vecpils iela 6, 
dz.18. 
Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5492457 
padome@naujene.lv 
 

Anita Volžonoka 
vadītājas amatā no 
2002.g. 

 
1 

11. Naujenes tautas 
bibliotēka  

Daugavas iela 
31, Kraujas 
ciems, 
Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5490246 
Diana_ch@mbox.latg.lv 
 

Diāna Čiževska 
bibliotēkas vadītājas 
amatā no 1993.g. 
 

 
5 

12. Lāču pamatskola 
 

Muzeju iela 2 
Lociku ciems, 
Naujenes 
pagasts 
Daugavpils 
rajons 

5475291 
Lacu.psk@apollo.lv 
 

Tamāra Titkova 
skolas direktores 
amatā no 1994.g. 

Pedagogi    
17 
Teh./pers
onāls 6 

13. Naujenes pamatskola 
 

Skolas iela 1, 
Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5492331 
Naujenes.psk@apollo.lv 
 

Pāvels Brovkins 
skolas direktora 
amatā no 1994.g. 

Pedagogi    
15 
Teh/pers
onāls 6 

14. Vecpils pamatskola  
 

Dunsku ciems, 
Naujenes 
pagasts 
Daugavpils 
rajons 

5492326 
Vecpils.vsk@apollo.lv 
 

Pāvels Vaģeļs skolas 
direktora amatā no 
1990.g. 

Pedagogi   
16 
Teh./pers
onāls 10 

15. Naujenes pirmskolas 
izglītības iestāde 
 

Parka iela 2, 
Kraujas ciems 
, Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5490176 
Naujenes_pii@inbox.lv 
 

Anna Vaidere PII 
vadītājas amatā no 
2002.g. 

Pedagogi 
6 
Teh./pers
onāls 23 

16. Naujenes mūzikas 
skola 
 

Daugavas iela 
29, Kraujas 
ciems, 
Naujenes 
pagasts, 
Daugavpils 
rajons 

5490287 
Spodriskac@navigator.lv 
 

Spodris Kačāns 
skolas direktora 
amatā no 2002.g. 

Pedagogi 
7 
Teh./pers
onāls 2 

 

mailto:Soc.dienests@inbox.lv
mailto:padome@naujene.lv
mailto:Diana_ch@mbox.latg.lv
mailto:Lacu.psk@apollo.lv
mailto:Naujenes.psk@apollo.lv
mailto:Vecpils.vsk@apollo.lv
mailto:Naujenes_pii@inbox.lv
mailto:Spodriskac@navigator.lv
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Lietu pārvaldes nodaļa 
Padomes darba organizēšanai un 

iedzīvotāju apkalpošanai no 2003. gada 
1.marta Naujenes pagasta padome izveidoja 
lietu pārvaldes nodaļu, kas ir  pagasta 
pārvaldes struktūrvienība. Lietu pārvaldes 
nodaļā strādāja 12 darbinieki: vadītāja - 
Ināra Miglāne, jurists - Ruslans Golovans,  
protokolu daļas vecākā speciāliste - Rita 
Jankovska, personāla inspektore - Ineta 
Bule, dzīvesvietas deklarēšanas vecākā 
speciāliste - Ilona Svelpe, informācijas 
sistēmu administrators - Ruslans Aizbalts, pagasta sekretāre - Karīna Šmaukstele, 
saimniecības vadītāja - Jūnija Marhiļeviča, remontstrādnieks - Eduards Podošvins, 
apdares darbu strādnieks – Lidija Rodzika un apkopēja – Vera Jakovļeva. Pārskata 
gadā darbu nodaļā uzsāka  pagasta sekretāre - Karīna Šmaukstele un jurists – 
Oļģerts Smuļko. No 2003. gada nodaļā ieviesta sekretāres mašīnrakstītājas likme, 
darbu uzsāka Junona Jekimova. 

Nodaļa 2003. gadā strādāja saskaņā ar  nolikumā noteiktajiem uzdevumiem. 
2003. gadā nodrošināta 15 Naujenes pagasta padomes sēžu sagatavošana, 
noformēti un reģistrēti  485 lēmumu projekti, noformēti 15 sēžu protokoli, 455 
Naujenes pagasta padomes lēmumi. Atbilstoši likumdošanai noformēti 22 
noteikumi, 21 nolikums un 5 saistošie noteikumi. Saskaņā ar pieņemtajiem 
lēmumiem  sagatavoti un izsūtīti 3495 izraksti. Sagatavoti izskatīšanai komitejās: 
finansu – 184 lēmuma projekti, attīstības un vides aizsardzības komitejai – 181, 
sociālo un veselības jautājumu komitejai – 84, izglītības, jaunatnes lietu, kultūras 
un sporta komitejai - 105 lēmuma projekti.  Jurists  sniedza atzinumus 
sagatavotajiem lēmuma projektiem atbilstoši spēkā esošajai LR likumdošanai. 
Sagatavoti 43 dažādu darba grupu, rīcības komisiju sēžu protokoli. Tehniski 
noformēti 169 pagasta padomes priekšsēdētājas un 69 izpilddirektora rīkojumi, 
sagatavotas un izsniegtas izpildītājiem 314 apliecinātas rīkojumu kopijas. Pārskata 
gadā bija nodrošināta Naujenes pagasta padomes 124 lēmumu un 12 rīkojumu 
izpildes kontrole, par ko katru ceturksni bija sagatavota apkopota informācija 
nozaru komitejām. Gada laikā informācijas sistēmu administrators Ruslans 
Aizbalts apkalpoja Naujenes pagasta pārvaldes un iestāžu datortehniku. Dažādās 
iestādēs uzstādīja lokālus datortīklus, konsultēja pagasta deputātus un darbiniekus 
darba drošības, programmatūras licencēšanas un datoru lietošanas jautājumos. 
Operatīvi informēja par jaunumiem informācijas tehnoloģiju nozarē. 

Lietu pārvaldes nodaļa 
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1345

556

1582

552
2944321107

215

4435

Iereģistrēti saņemtie dokumenti 

Iereģistrēti iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības un
priekšlikumi 

Iereģistrēti nosūtītie dokumenti 

Sagatavotie rīkojumi un apliecinātas to kopijas

Saņemtās faksogrammas   

Elektroniski saņemtā informācija  

Iedzīvotājiem izsniegtās izziņas 

Uz pieņemšanu  pie priekšsēdētajas un izpilddirektora
dažādos jautājumos reģistrējušies 

Dokumentu apgrozījums , kas saistīts ar  padomes
sēžu sagatavošanu un izrakstu no padomes
lēmumiem izsūtīšanu    

11.diagr. Pārskats par dokumentu apgrozījumu  
2003. gadā. 

 

Pašvaldības pienākums ir izskatīt iedzīvotāju iesniegumus tādā veidā, kas 
rada uzticību pašvaldībai un tai pašā laikā atbilst esošajai likumdošanai.  Saņemti 
un reģistrēti 556 personu iesniegumi. Kopējais dokumentu apgrozījums bija 10303 
(Dokumentu apgrozījums un diagramma pielikumā) Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,  
dokumentu apgrozījums palielinājies par 739, t.i., par 8 %. 

 
Uz pieņemšanu  pie priekšsēdētājas un izpilddirektora dažādos jautājumos 

reģistrējušies 215 apmeklētāji. Dokumentu apgrozījums, kas saistīts ar  padomes 
sēžu sagatavošanu un izrakstu no padomes lēmumiem izsūtīšanu, ir 4435. 

Lietu pārvaldes nodaļas darbinieki piedalījās pašvaldības  ārzemju viesu, 
citu rajonu pašvaldību un pārējo delegāciju  uzņemšanā  un semināru rīkošanā. 
   

Finansu nodaļa 
2003. gadā 1. martā tika izveidota Naujenes 

pašvaldības finansu nodaļa, kurā tika apvienota 
centralizētā grāmatvedība, budžeta un finansu nodaļa 
un nodokļu inspektors. Finansu nodaļa ir pagasta 
pārvaldes struktūrvienība un savā darbībā pakļauta 
pagasta padomei. Kontroli par finansu nodaļas 
darbību veic finansu komiteja. 

Finansu nodaļa nodrošina grāmatvedības 
uzskaiti un ekonomisko darbību pagasta pārvaldes struktūrvienībās, pašvaldības 
iestādēs un dienestos . 

Finansu nodaļa veic pamatlīdzekļu, krājumu, debitoru un kreditoru saistības, 
darba algas, budžeta ieņēmumu un izdevumu centralizētas grāmatvedības uzskaiti 
17 pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. 

Finansu nodaļas vadītāja G.Boroņenko 
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No 1997. gada grāmatvedības uzskaitei tiek pielietota  licenzēta 
datorprogramma no SIA “Pāritāte 2”: Finanses; Materiāli; Darba alga; 
Pamatlīdzekļi. 2003. gadā grāmatvedības uzskaitei iegādāta jauna programma 
“Proteos”, kura tiek apgūta. 

Nodokļu administrēšana. 
Lai nodrošinātu nekustāmā īpašuma nodokļa /par zemi un būvēm/ uzskaiti 

tika pielietota datorprogramma, ko izstrādājis VZD. 
Katram nodokļa maksātājam atvērta personīgā konta kartīte, kurā 

atspoguļota nodokļa aprēķinātā summa un apmaksas termiņi. 
2003. taksācijas gadā ar mērķi iekasēt nekustāmā īpašuma nodokli no 

juridiskām un fiziskām personām tika piemēroti sekojoši pasākumi: 
- saskaņā ar LR likuma ”Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6. pantu tika  
 nosūtīti nodokļu maksāšanas paziņojumi; 
- ar nolūku noskaidrot nodokļa neapmaksāšanas iemeslus organizētas Naujenes 
pagasta nekustāmā īpašuma nodokļu iekasēšanas uzraudzības komisijas sēdes; 
- veikti izbraukumi pie nekustāmā īpašuma nodokļa parādniekiem; 
- personu izsaukšana uz administratīvo komisiju par neierašanos bez 
attaisnojoša iemesla uz nekustāmā īpašuma nodokļa iekasēšanas uzraudzības 
komisijas sēdi; 
- atgādinājumu par nodokļa savlaicīgu apmaksu publicēšana informatīvajā 
biļetenā  ”Naujenes Vēstis”; 
Ar nolūku iekasēt nekustāmā īpašuma nodokļa parāda summu: 
- nekustāmā īpašuma nodokļa parādnieki pastāvīgi brīdināti par maksāšanas 

termiņu neievērošanu; 
- par personām, kuras izvairījās no nodokļa apmaksas paziņots VID Finanšu 

policijas pārvaldei; 
Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. pantu un LR 

likuma ”Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9. pantu, 2003. gada 23. decembrī 
pieņemts Naujenes pagasta padomes lēmums “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīdu kārtībā”. 

2003. taksācijas gadā ar mērķi iekasēt pašvaldības nodevas par dzīvnieku 
turēšanu, par laivu, jahtu, motorlaivu turēšanu fiziskām personām tika piemēroti 
sekojošie pasākumi: 
-saskaņā ar Naujenes pagasta saistošiem noteikumiem Nr. 3 ”Dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Naujenes pagasta teritorijā” un Nr. 5 “Par Naujenes pagasta pašvaldības 
nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu” aprēķināti nodevas maksājumi un 
nosūtīti paziņojumi maksātājiem; 

- tika organizētas izbraukumi ciemos ar nolūku iekasēt pašvaldības nodevas. 
- patstāvīgi publicēti atgādinājumi par nodevu savlaicīgu apmaksu 

informatīvā biļetena “Naujenes Vēstis” un veikta cieša sadarbība ar māju 
vecākajiem ar nolūku aktualizēt dzīvnieku turētāju sarakstu, 

- veikta sadarbība ar Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldi par 
palīdzības sniegšanu pašvaldības nodevu parādu piedziņā, 

- ar nolūku precizēt Naujenes teritorija esošo laivu un motorlaivu skaitu 
organizēts izbraukums pagasta ciemos, par ko sastādīts apsekošanas akts. 
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Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa 
Naujenes pagasta attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa tika izveidota  no 

2003. gada 1. marta ar mērķi uzlabot iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti un 
nodrošināt funkciju izpildi, kas ir paredzētas likumā „Par pašvaldībām“  15. pantā.  

Nodaļas vadītāja Inta Ruskule vadīja nodaļas darbu un strādāja pie attīstības 
jautājumiem un teritorijas plānojuma. 

Dzīvojamo māju un dzīvokļu vecākā inspektore 
Kornēlija Gailīte/Inga Deksne/Marija Gaščuka strādāja kā 
privatizācijas un dzīvojamo māju apsaimniekošanas komisijas 
sekretāre pieņēma iesniegumus un sagatavoja tos izskatīšanai, 
konsultēja iedzīvotājus dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Vecākā speciāliste Irina Gareviča-Jureviča/Tatjana 
Žarska nodarbojās ar pašvaldības nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanu un labiekārtošanu, pašvaldības zemju 
iznomāšanu, kā arī pārraudzību par sanitāro tīrību pašvaldības 

teritorijā esošajās zemēs, organizēja darbu ar algoti 
sabiedriskiem darbiniekiem.  

2003. gadā paveiktie pasākumi:  
Apsaimniekoti un labiekārtoti kultūrvēsturiskie 
objekti: 

§ Ņemot līdzdalību “Phares” projekta “Apceļo 
Latgali ar IT”, saņemts inventārs: krūmgriezēju, 4 
airu laivas ar ekipējumu, 2 ģērbtuves, 25 atkritumu 

urnas, 4 koka skapjus, 10 koka galdus, 30 solus, 2 lielās un 2 mazās koka šūpoles, 
6 koka tualetes un 400 m žoga aprīkojumu par kopējo summu Ls 9323. 

§ Maijā izveidots Eiropas parks, kurā dažādus kokus iestādīja 8.Saeimas deputāti 
un citu pašvaldību delegāciju pārstāvji, kuri apmeklēja pašvaldību. 

§ Uzbūvēta laivu piestātne, kur daļēji Ls 300 finansēja “Daugavas fonds”; 
§ Piedalījāmies Vasargelišku skata torņa uzstādīšanā; 
§ Sadarbībā ar dabas parka ‘Daugavas loki” direkciju Dinaburgas pilsdrupās 

atjaunotas koka konstrukcijas; 
§ Organizēts konkurss “Meža un dārza dienas“  un “Lai top skaista mūsu sēta” 

pagasta iedzīvotājiem, uzņēmējiem un iestādēm;  
§ Izstrādāta pagasta teritorijas labiekārtošanas programma 7 gadiem. 

 Saskaņā ar Latvijas Republikas likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” noteikto un Naujenes pagasta padomē apstiprināto dzīvojamo 
māju privatizācijas grafiku privatizācijai nodotas 40 pašvaldībai piederošās 
dzīvojamās mājas, 80 dzīvokļu dzīvojamās mājas netika nodotas privatizācijai, tās 
tika atstātas pašvaldības vajadzībām, lai sniegtu trūcīgām ģimenēm palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Privatizācijai nodoto dzīvokļu skaits – 1784, no tiem līdz 2004. gada 
1.janvārim ir privatizēti 1158 dzīvokļi un noslēgti pirkuma līgumi par dzīvokļu 
privatizāciju, kas sastāda 65 %. 2004. gada 1. janvārī Zemesgrāmatā uz 

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja I.Ruskule 

Zemes ierīcības inženieris J.Cīrulis 
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pašvaldības vārda ierakstītas 52 dzīvojamās mājas, nav ierakstītas Zemesgrāmatā 5 
mājas. 
 Neskatoties uz to, ka daudzdzīvokļu mājās ir privatizēti 95 % dzīvokļu, 
dzīvokļu īpašnieki neizrāda aktivitāti dzīvojamo māju pārņemšanā savā 
apsaimniekošanā.  

Par Naujenes pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda apsaimniekošanu ir 
noslēgts pilnvarojuma līgums ar SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” par 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 
 2003. gadā tika izveidota darba grupa Mājokļu programmas 2004. – 2011. 
gadiem izstrādāšanai. Mājokļu programma tiks iesniegta pašvaldības deputātiem 
apstiprināšanai 2004. gadā.  

2003. gadā privatizēti 119 pašvaldības dzīvokļi, no kuriem 45 tika pārdoti 
izsolēs. No privatizācijas fonda līdzekļiem izremontēti 10 pašvaldības dzīvokļi par 
summu Ls 8099.34. 

Dzīvokļu jautājumu un māju apsaimniekošanas komisijas sēdēs izskatīti 112 
iedzīvotāju iesniegumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumos.  

Sagatavoti izskatīšanai Naujenes pagasta padomes sēdei 139 iedzīvotāju 
iesniegumi par zemes jautājumiem. 

Sniegtas konsultācijas 164 iedzīvotājiem par lauksaimniecības jautājumiem. 
 
Dzimtsarakstu nodaļa 

   
   2003. gadā Naujenes dzimtsarakstu 
nodaļā savu laulību ir reģistrējuši 18 jaunie pāri, 
par četriem vairāk nekā 2002. gadā. Šogad vienas 
laulības ir reģistrētas Juzefovas draudzes baznīcā.  

2003. gadā Naujenes pagasta ģimenēs ir 
dzimuši 34 bērni no tiem 21 zēns un 14 meitenes. 
Salīdzinot ar pagājušo gadu  (2002.g.)  dzimušo  

skaits ir samazinājies  
par 8 jaundzimušiem. 21 mazulis ir dzimis kā pirmais 
bērns ģimenēs, 8 ir otrie bērni,  3 ir trešie bērnu un pa 
vienam ceturtajam un piektajam bērnam. Populārākie 
šī gada  vārdi zēniem  Maksims, Nikita, Deniss, 
meitenēm Nadežda, Olga, Marija. Reģistrējot  
jaundzimušos, vecākiem tiek pasniegta dāvana Ls 5 
vērtībā.  

Ir reģistrētas 67 miršanas (mirušas 30 sievietes un  37 vīrieši). Izplatītākais 
nāves cēlonis ir sirds slimības - 23  gadījumi, saslimstība ar vēzi - 13 gadījumi, 
mehāniskas traumas – 8 gadījumi, alkohola atkarība - 5 gadījumi.   

Pildot likuma prasības, ar lielu atbildību savus pienākumus pildīja darba 
aizsardzības inženiere Dzintra Skripņičenko. Visās pagasta struktūrvienībās un 
iestādēs tika ievēlētas uzticības personas. Tika veikta darba vides risku noteikšana, 
novērtēšana, izstrādāti darba vides iekšējās uzraudzības un preventīvo pasākumu 

Dvīnītes Anastasija un Tatjana 

Svīnīga laulību reģistrācija 
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plāni 2002./2003. gadam, noteiktas darbinieku grupas, kurām nepieciešami 
individuālās aizsardzības līdzekļi un obligātas medicīniskās pārbaudes. 

Ieplānoto pasākumu mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un 
veselības aizsardzību darbā. Gandrīz visās struktūrvienībās un iestādēs savu 
budžetu robežās uzsākta darba aizsardzības pasākumu plāna izpilde. 

Naujenes pagasta padome ir pieņēmusi 13 saistošos noteikumus. Astoņi 
saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību (brīdinājums, naudas sods) par 
to pārkāpšanu. Ar pieciem saistošajiem noteikumiem, kuri ir reģistrēti Pašvaldību 
lietu pārvaldē, ir apstiprinātas pašvaldības nodevas par reklāmu, izkārtņu un citu 
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās, par tirdzniecību publiskās 
vietās, par pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām, par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu, par dzīvnieku 
turēšanu. Pagasta padome katru gadu pieņem saistošos noteikumus par 
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām. Naujenes pagastā ir saistošie noteikumi “Par palīdzību sniegšanu 
dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kuri nosaka pašvaldības palīdzības veidus un 
kārtību dzīvokļu jautājumos. 

Daudz uzmanības bija vērsts iedzīvotāju informēšanai par pieņemtajiem 
saistošajiem noteikumiem. Pagasta jurists  par tiem informēja informatīvajā 
biļetenā “Naujenes Vēstis”. Lai novadītu informāciju iedzīvotājiem, bija 
organizētas informācijas dienas ciemu vecākajiem un māju pārvaldniekiem. 

 
Autotransporta dienests 
Naujenes pagasta padomes autotransporta dienesta uzdevums nodrošināt 

skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu nokļūšanu skolās un 
pirmsskolas izglītības iestādē, nodrošināt pagasta padomi, pagasta padomes 
pārvaldes struktūrvienības, pašvaldības iestādes, dienestus ar transportu to funkciju 
izpildei, organizēt pasažieru komercpārvadājumus Naujenes pagasta teritorijā, 
sniegt autotransporta maksas pakalpojumus. 
 Autotransporta dienesta rīcībā ir 6 tehnikas vienības: 2 autobusi pasažieru 
komercpārvadājumiem un skolēnu pārvadājumiem, 2 mikroautobusi, 2 vieglās 
automašīnas. Šo tehniku apkalpo 6 autovadītāji.  Autobusu kustības maršruti aptver 
Naujenes pagasta teritoriju. 
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12.3. Izglītība 
 

2002./2003. mācību gadā Naujenes pagasta skolās mācījās 409 skolēni. 
Visvairāk skolēnu mācījās Lāču pamatskolā – 153, Vecpils pamatskolā – 134, 
Naujenes pamatskolā – 122. 

Salīdzinājumā ar 2001./2002. mācību 
gadu skolēnu skaits samazinājās par   45 
skolēniem, sākumskolā par 40 skolēniem, 
pamatskolā par 5, vidusskolā par 18 
skolēniem.  

2002./2003. mācību gadā Naujenes 
pagasta skolēnu skaits citu pašvaldību skolās 
bija 493, t. sk. Daugavpils pilsētas skolās – 
443 skolēni, Rīgas, Krāslavas, Preiļu, 
Rēzeknes un citu pašvaldību skolās mācās – 
50 skolēni. 

Pašvaldības skolas visvairāk apmeklēja skolēni no Kraujas – 89, no 
Locikiem – 113, no Naujenes – 34. 

Visas pašvaldības skolas ir akreditētas: Naujenes pamatskola līdz 2010. 
gadam, Lāču pamatskola līdz 2005. gadam, Vecpils pamatskola līdz 2005. gadam. 

Interešu izglītības programmas īsteno 3 skolas (Naujenes, Vecpils un Lāču 
pamatskolas) 34 skolotāji, kuri ir organizējuši 34 pulciņus, kurus apmeklēja 628 
audzēkņi. Naujenes pagasts, pamatojoties uz likumu, nodrošina skolēnu, kuri 
mācās pašvaldības skolās, nogādāšanu no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ. Četras 
reizes dienā ir organizēta autobusa kustība starp pagasta ciemiem. 

3 izglītības iestādes īsteno 3 licenzētas izglītības programmas, t. sk. 
Naujenes pamatskola – pamatizglītības programmu (Latvijas Republikas Izglītības 
un Zinātnes ministrijas licence Nr. 1505, 22.10.2001.); Lāču pamatskola – divas 
programmas: pamatizglītības programma (Latvijas Republikas Izglītības un 
Zinātnes ministrijas licence Nr. 3414, 25.06.2002.) un otra mazākumtautību 
pamatizglītības programma (Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas 
licence Nr. 1087, 24.05.2001.); Vecpils pamatskola – mazākumtautību 
pamatizglītības programma (licence Nr.1455, 28.10.2003.). 

 
 
Vecpils pamatskola 
Ar Naujenes pagasta padomes 2003. 

gada 26. februāra lēmumu no 2003. gada 1. 
augusta Vecpils vidusskola reorganizēta par 
Vecpils pamatskolu.  

Līdz 2003. gada 1. janvārim skolā 
mācījās 148 skolēni. 2003. gada beigās 
skolēnu skaits bija 112 skolēni, t. sk. 27 
skolēni no bērnu nama. Skolēnu skaits 
samazinājās sakarā ar vidusskolas 
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reorganizāciju par pamatskolu. Pēc nacionālā sastāva 62 skolēni - krievi, 25 - 
latvieši, 11 - poļi. Skolā mācās arī baltkrievi, lietuvieši, ukraiņi un 
azerbaidžāņi. Kopā skolā mācās skolēni no 21 ciema, 3 skolēni no Daugavpils 
pašvaldības. 

2003. gadā skolā strādāja 16 pedagoģiskie 
darbinieki un 9 tehniskie darbinieki. Trim 
skolotājiem ir maģistra grāds: Gaļinai Kučmai 
(ķīmijā), Edītei Moldānei (mājturībā), Tatjanai 
Semjonovai (vēsturē). Skolas reorganizācija arī 
ietekmēja štatu vienību samazināšanu. 2003. gada 
sākumā skolā bija 26,68 štata vienības, no tiem 16,6 
- pedagoģiskie darbinieki un 10,08 - tehniskais 
personāls. 

2003. gada ikgadējā prēmija un laureāta apliecība „Naujenes pagasta Gada 
skolēns” piešķirta Vecpils vidusskolas 7. klases skolniekam Jevģēnijam 
Ragozinam un „Naujenes pagasta Gada skolotājs” latviešu valodas skolotājai 
Inesei Polei. 

Olimpiāžu rezultāti 
Nr.  Priekšmets Klase Vieta  Skolēns Skolotājs 
1. Latviešu valoda 7.-8. I. 

Atzinība 
I. Rapša 
J. Ragozins 

I. Pole 

2.  Angļu valoda 11.-12. Atzinība O. Ragozina V. Zaiceva 
3. Krievu valoda 5.-7. II. 

III. 
J. Ragozins 
O.Protasovs 

P. Moroza 

4. Krievu valoda 8.-9. III. J. Ivanova N. Neimane 
5. Ģeogrāfija 7.-12. Atzinība V. Zaiceva J. Maļinovska 
6. Mājturība (zēni) 9. III. J. Aļhimovičs P. Vageļs 
7. Mājturība 

(meitenes) 
9. Atzinība M. Klimjatenko E. Moldāne 

Mācību darba analīze 
Salīdzinot 2002./2003. mācību gada rezultātus ar 2001./2002. mācību gada  

analīzes rezultātiem, konstatēts, ka situācija palika gandrīz tajā pašā līmenī. Ja 
2001./2002. mācību gadā apguva mācību priekšmetu standartu 73 %, neapguva – 
27 %. 2002./2003. mācību gadā mācību priekšmetu standartu apguva 74 %, 
neapguva – 26 % (pielikums Nr. 4) Diemžēl arī vidējā atzīme, salīdzinot ar 
2001./2002. mācību gadu, kļuva zemāka. Bija 6.07, tagad 5.80 (pielikums Nr. 5) 

 

Sākumsskolas skolotāja G.Vaģele 
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Naujenes pamatskola 
2002./2003.m.g. skolā strādāja 13 skolotāji, visi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, vienam skolotājam maģistra grāds. 
Pēc pamatizglītības programmas 2003.gadā skolā mācījās 122 skolēni, no 

tiem 110 skolēni no Naujenes pagasta un 12 skolēni no citām pašvaldībām. 
Skolēnu sastāvs pēc tautībām: latvieši – 83, krievi – 34, poļi – 5.  
Skolēni labi tika sagatavoti rajona olimpiādēm: 
 

Nr. Olimpiādes 
nosaukums 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Vieta Skolotāja vārds, 
uzvārds 

1. Latviešu valoda un 
literatūra 

Guna Miglāne 3.vieta Inese Locika 

2. Informātika Kristīne Orbidāne 2.vieta Artūrs Antiņš 
3. Mūzika Helēna Gorbačenoka 3.vieta Līvija Koroļkova 
4. Vizuālā māksla Aleksandra Laškova 3.vieta Līvija Koroļkova 
5. Vēsture Guna Miglāne Atzinības 

raksts 
Inga Pitkeviča 

 
Naujenes pamatskolas skolēni veiksmīgi piedalījās Daugavpils rajona BJC 

rīkotajos konkursos un skatēs: izteiksmīgās runas konkursā "Zvirbulis" 6. klases 
skolniece Z.Nitiša ieguva 3. vietu, jauno vokālistu konkursā   "Do-re-mi" 1.-4. 
klašu vokālajam ansamblim  "Ķipariņi" 1. vieta, 5.-9.klašu ansamblim 

"Spurgaliņas"- 2. vieta, solisti  G. Miglāne 
(9kl.), A. Ročenko (4.kl.), V. Kokins (5.kl.) un 
duets V. Kokins un G. Miglāne ieguva l. vietu. 

Veiksmīgi skolas mākslinieciskie kolektīvi 
uzstājās arī Naujenes pagasta rīkotajā bērnu 
daiļrades festivālā "Uzsmaidīsim saulei, kas aiz 
mākoņa!": dramatiskajam kolektīvam - 3. vieta, 
solisti - G. Miglāne (9kl.), A. Ročenko, V.Kokins 
(5.kl.) - 1. vieta, 2. - 4. klašu koris - 1. vieta, 

ansamblis "Ķipariņi" - 1. vieta, ansamblis "Spurgaliņas" - l. vieta, zīmējumi, 
rokdarbi - A. Laškovs, A. Miglāns, S. Laškova, T. Ivanova, V. Isakova, J. 
Čerpinska - l. vieta, 9. klases skolniece G. Miglāne piedalījās konkursā "Tīnis" un 
ieguva titulu "Visdziedošākais tīnis". 

2002./2003. mācību gadā skolēnu Parlaments turpināja izdot skolas avīzi 
"Pūcīte", rīkot pasākumus. Parlamenta prezidente K. Orbidāne, kultūras centra 
ministre G. Miglāne aktīvi iesaistījās arī Naujenes pagasta BJC izveidotā parlamenta 
darbībā, apmeklēja centra rīkotos seminārus. Parlamenta prezidente K. Orbidāne par 
aktīvu darbību piedalījās Starptautiskajā jauniešu saietā Grieķijā. 2003. gada 
ikgadējā prēmija un laureāta apliecība „Naujenes pagasta Gada skolēns” piešķirta 
Naujenes pamatskolas 9. klases skolniecei Gunai Miglānei un „Naujenes pagasta 
Gada skolotājs” direktora vietniecei Vilhelmīnei Šņukutei. 
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Lāču pamatskola 
Pēc pamatizglītības programmas 2003.gadā skolā mācījās 49 skolēni un 

pēc mazākumtautību pamatizglītības programmas mācījās 104 skolēni. 142 skolēni 
no Naujenes pagasta un 11 skolēni no citām pašvaldībām.  

Skolēnu sastāvs pēc tautības: latvieši-42, baltkrievi-4, krievi-94, poļi-12, 
ukraiņi – l. 

Skola ir nodrošināta ar pedagoģiskajiem kadriem. 2002./2003.m.g. skolā 
strādāja 16 pedagogi: 15 ar augstāko izglītību, 1 – ar nepabeigto augstāko izglītību. 
Vienai skolotājai ir maģistra grāds, piecām – papildkvalifikācija.  

2002./2003. mācību gadā skolā darbojās: 
vokālais ansamblis, koris, izteiksmīgas runas 
pulciņš, kokapstrādes pulciņš, dramatiskais 
pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, divi 
rokdarbu pulciņi, datorzinību pulciņš, franču 
valodas un vācu valodas pulciņi. Pulciņu 
nodarbības apmeklēja skolēni no 1. līdz 9.klasei. 

Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki 
piedalījās pagasta, rajona un skolas rīkotājos 
konkursos un izstādēs. Par piedalīšanos vizuālās 

mākslas festivālā "Lidojums" tika saņemts Atzinības raksts. Izteiksmīgās runas 
pulciņa dalībnieki piedalījās skatuves runas konkursā "Zvirbulis'2003". Imants 
Salenieks sākumskolas grupā ieguva 1.vietu, viņš piedalījās arī zonas konkursā 
Preiļos. Lilija Sondore pamatskolas grupā ieguva 3.vietu. 

Skolas solisti piedalījās muzikālajā konkursā "Do - re - mi", 5. klases 
skolnieks V. Čerņavskis ieguva 2. vietu, 2. klases skolniece A. Maskalova ieguva 3. 
vietu. 

Visas Latvijas skolas piedalījās projektā "2. Latvijas bērnu forums". Skolas 
labākie projekti bija 3.a un 3.b klasēm, viņi piedalījās rajona skolēnu salidojumā. 

Vidējā atzīme 2001./2002. mācību gadā – 5.38, bet 2002./2003. mācību gadā 
– 5.43. 

2003. gada ikgadējā prēmija un laureāta apliecība „Naujenes pagasta Gada 
skolēns” piešķirta Naujenes pamatskolas 3.a klases skolniekam Imantam 
Saliniekam un „Naujenes pagasta Gada skolotājs” sākumskolas un latviešu 
valodas skolotājai Zinaīdai Černikai. 

 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde 

Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestāde ir Naujenes pašvaldības dibināta 
iestāde, kura veic izglītošanas darbu ar 
pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 
1gada un 2mēnešiem līdz 7gadiem. 

Izglītības iestādes reģistrācijas 
apliecība Nr. 0601901661 izsniegta 2001. 
gada 3. decembrī. 

Naujenes pirmsskolas izglītības 
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iestādi apmeklēja 147 bērni t.sk. 17 bērni no citām pašvaldībām. Bērnu skaits katru 
gadu palielinās pateicoties Naujenes pagasta padomes politikai attiecībā uz 
izglītību un iestādes darbinieku radošam darbam. 

Saskaņā ar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes perspektīvās attīstības 
programmu (2002. – 2009.) turpinās darbs pie iestādes attīstīšanas un 
pārveidošanas atbilstoši mūsdienu prasībām. 
 2003.gadā darbojas jau 7 grupas, kurās tika realizētas 2 IZM licencētas 
programmas: 

• Vispārizglītojošā pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma 
01011121 

• Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma latviešu mācībvalodā 
01011111 

 
Bērnu sadalījums pa grupām Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 

 grupa Bērnu dzimš. 
Gads 

2003. 
01.09. 

Programma, kura tiek 
īstenota 

I.jaunākā 2001./2002. 12 mazākumtautību izglītības 
programma 01011121 

II.jaunākā 2000./2001. 21 mazākumtautību izglītības 
programma 01011121 

Vidējā 1999. 22 mazākumtautību izglītības 
programma 01011121 

Vecākā 1998. 26 mazākumtautību izglītības 
programma 01011121 

Jauktā vec. latv 2001./1999. 14 Vispārizglītojošā pirmsskolas 
izglītības programma latviešu 
mācībvalodā 01011111 

sagatavošanas 1997. 24 mazākumtautību izglītības 
programma 01011121 

Latv. sagatavošanas 1998./1997. 29 Vispārizglītojošā pirmsskolas 
izglītības programma latviešu 
mācībvalodā 01011111 

Kopā:  148  
 

Kā ir redzams no tabulas iestādi 2003. gadā apmeklēja 79 piecgadīgie un 
sešgadīgie bērni (2002. gadā - 61 bērns). Šo bērnu sagatavošanu pamatizglītības 
apguvei nodrošināja 6 pirmsskolas izglītības skolotāji, 2 pirmsskolas mūzikas 
skolotāji sporta skolotāja un skolotājs logopēds. Visi pedagoģi ir ar augstāko 
izglītību, 7 no viņiem 2003./2004.gadā studē pirmsskolas  nodaļā un iegūst otro 
specialitāti – pirmsskolas skolotājs. Līdz 2004. gada 1. septembrim visiem iestādē 
strādājošiem pedagogiem būs atbilstoša izglītība. Ar mērķi uzlabot darba kvalitāti 
nodarbību laikā 2 skolotāji un skolotāja palīgs nodrošināja darbu centros, radot vidi 
centrētu uz bērnu. Darbojās arī deju un angļu valodas pulciņi, kas ļāva pilnā mērā 
nodrošināt bērnu vispusīgu attīstību. NPII absolventi pārsvarā izvēlas Naujenes 
pagasta skolas, 61% jeb 20 bērni palika vietējās skolās. Lai bērniem atvieglotu 
adaptācijas periodu NPII un pagasta skolas sadarbojas, organizējot kopējos 
pasākumus: ekskursijas uz skolām, koncertus, tikšanās ar skolotājiem. 

Īpaši gribētos atzīmēt 3 pedagogu darbu. V. Lune ir nominēta Naujenes 
pagasta prēmijai “Naujenes pagasta Gada skolotāja” par radošu darbu un 
veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, skolotāja ir sagatavojusi 4 publikācijas 
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SOROSA gada grāmatās, pēdējo 2003. gada - fonda speciālisti atzina par ļoti labu 
un profesionālu, un Vita par to saņēma fonda naudas prēmiju, viņas sagatavotie 
bērni ieguva daudzas godalgotas vietas konkursos un skatēs. Pateicoties mūzikas 
skolotājas T. Zvicevičas profesionālajam un radošajam darbam visi pasākumi, kuri 
notika NPII 2003. gadā bija sagatavoti augsti profesionālā līmenī un ieguva 
daudzus pateicības vārdus no vecāku puses, skolotāja ikgadus piedalās pašvaldības 
pasākumos ar audzēkņiem, kuri demonstrē labu muzikālās  sagatavotības līmeni. I. 
Suhanova, neskatoties uz to, ka vēl studē, lieliski sagatavoja audzēkņus un uzstājās 
ar balles dejām vairākās skatēs, koncertos un konkursos, kur viņas bērni lielā 
konkurentu skaita vidū ieguva pirmās vietas. 
 

Naujenes mūzikas skola 
Skolas uzdevumi: nodrošināt iespēju 

iegūt profesionālās izglītības 
pamatzināšanas un prasmes mūzikā; 
sagatavot audzēkņus mūzikas 
profesionālās vidējās izglītības programmu 
apguvei; veicināt profesionālās ievirzes 
izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas izveidi; racionāli izmantot 
izglītībai piešķirtos līdzekļus. 2003./2004. 
mācību gadā skolā mācījās  65 audzēkņi. 
Gada nozīmīgākie notikumi: 
- regulārie muzikālie trešdienas koncerti skolā; 
- II. Starptautiskā akordeonistu - solistu konkursa „Naujene 2003" 
organizācija. Skolas 1. klases audzēknes Aigas Mukānes izcīnītā 
3. vieta (ped. T. Lukjanska), 2. klases audzēkņa Anatolija Lipinska 
3. vieta (ped. G. Kagans), 4. klases audzēknes Vandas Zaicevas 3. vieta (ped. 
G.Kagans), 4. klases audzēknes Veltas Jankovskas 3. vieta (ped. T. Lukjanska). 
- akordeonistu orķestra iegūtā l. vieta bērnu daiļrades konkursā 
„Uzsmaidīsim saulei, kas aiz mākoņiem". 

Veiksmīga piedalīšanās Daugavpils reģiona mūzikas skolu 
akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā: trio: Anatolijs Silivanovs, Velta 
Jankovska, Iļja Markovs - 3.vieta (ped. T. Lukjanska); duets: Irina Voroņina, 
Vanda Zaiceva - 3. vieta (ped. G. Kagans); akordeonistu orķestris - 2. vieta (vad. 
T. Lukjanska); piedalīšanās tautas mākslas festivālā "Augšdaugava 2003"; 
akordeonistu orķestris sniedza koncertu Rokišku pils zālē; akordeonistu orķestris  
saņēma pateicību par piedalīšanos VIII Starptautiskajā akordeona mūzikas 
festivālā „ Daugavpils 2003"; piedalīšanās pagasta iestāžu rīkotajos pasākumos; 
Zitai Nitišai piešķirta ikgadējā prēmija ,,Naujenes pagasta Gada skolēns" par 
augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos, koncertos; 
Voldemāram Skutānam piešķirta prēmija „Naujenes pagasta gada skolotājs"; 
Spodris Kačāns saņēma Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu;  Naujenes 
mūzikas skola ieguva 3. vietu pagasta konkursā „Sagaidot Ziemassvētkus un 
2004.gadu". 
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Naujenes bērnu un jauniešu centrs 
2003. gadā Naujenes BJC apvienoja visas 

interešu izglītības programmas, kuras Naujenes 
pagasta iestādes iesniegušas licencēšanai 2003. gadā. 
BJC kā izglītības iestāde nodrošināja 10 interešu 
izglītības programmu realizāciju: “Vizuālā māksla”, 
“Mezglošana un lietišķā māksla”, “Meiteņu 
noslēpumi”, “Aerobika visiem”, “Ritmika un dejas”, 
“Mazo literātu klubiņš”, “Veselīgā dzīvesveida 
veicināšana”, “Vides gidi“, “Dzīvesveidu vide”, “Neklātienes ceļojums”. Interešu 
pulciņus apmeklēja 156 bērni. 

2003 gada laikā Naujenes BJC notika dažādu veidu pasākumi: projekta “2. 
Latvijas bērnu forums” sabiedriskā apspriešana, “Kad sirdī mīlestība dzimst...”; 
“Deju maratons”; “Gudreļi”; “Jautrie starti”; “Ziemassvētki  un Jaunais gads – 
svētki, kuri mūs apvieno”; “Pavasaris – katrā sirdī”; konkursa “Naujene - nākotnē” 
noslēguma pasākums; sieviešu dienai veltīts pasākums “Ak, mīļās Dāmas!”; 
Naujenes pagasta administrācijas pārstāvju tikšanās ar Naujenes pagasta bērniem 
un jauniešiem; Naujenes BJC Informācijas centra prezentācija; diskusijas: 
diskusija 2. Latvijas bērnu foruma ietvaros; interaktīvās diskusijas par alkohola, 
smēķēšanas un narkotiku kaitīgumu; nacionālā plāna “Bērniem piemērota Latvija” 
projekta apspriešana, konkursi un izstādes: Lieldienu kompozīciju konkurss-
izstāde “Lieldienu pārsteigums”; atklātņu izstāde “Ziedu pasaule”; zīmējumu 
izstāde “Mana nākamā profesija”; apmācības: seminārs “Noteikumi lauku mājas 
saimniekiem”; seminārs “Interešu izglītības programmas rakstīšana”; seminārs 
“Novada izveide”; apmācība datorpamatiem pieaugušajiem no Židinas kopienas 
(“Lauku partnerības programmas” projekta ietvaros); nometne - „Gaiļpiesītis” 2 
maiņas, kuras laikā bērniem tika organizētas nodarbības, interešu darba grupas, 
ekskursijas uz Mazo Siguldiņu, Aglonas baznīcu un Grāfa Plātera pilī Krāslavā. 
Interešu izglītības pulciņu darbs ir organizēts katrā lielajā ciemā: Lociku ciemā -  
Naujenes novadpētniecības muzejā un Naujenes Kultūras centrā, Vecstropu ciemā 
- Sporta klubā.  

 
 
 

12.4. Sociālā nodrošināšana un veselības aprūpe 
 

Naujenes sociālā dienesta uzdevums ir sniegt pagasta teritorijā dzīvojošām 
personām (ģimenēm), kuras saviem spēkiem nevar sevi nodrošināt un pārvarēt 
īpašas grūtības, morālu vai materiālu palīdzību, kas dod iespēju pašpalīdzībai un 
veicina šo personu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē. 
 
 Sociālās palīdzības pasākumi tiek finansēti no Naujenes pagasta pašvaldības 
budžeta līdzekļiem: 

BJC datorklase 
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Pašvaldības budžets sociālajai palīdzībai 2003. gadā (faktiskā izpilde) 
 

Sociālās palīdzības pasākumiem izlietotie līdzekļi Ls 60621 

-pašvaldības sociālie pabalsti Ls 18875 

-Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi Ls 23897 

-aprūpe mājās Ls 434 

-sociālie dzīvokļi Ls 445 

-sociālā patversme Ls 498 

Tai 

skaitā: 

-pašvaldības pirktie sociālās aprūpes pakalpojumi 

institūcijās 

Ls 16027 

 

Sociālajā dienestā, saskaņā ar štatu sarakstu, 2003.gadā strādāja 15 
darbinieki, t.sk., ar augstāko izglītību – 4, ar vidējo speciālo – 1, ar vidējo – 7, 
pamatskolas – 1. 
 2003. gadā Sociālā dienesta darbinieki apmeklēja 3 kursus ar mērķi 
kvalifikācijas celšana un papildziņu iegūšana, 7 seminārus, 2 konferences, kā arī 
Sociālajā dienestā tika organizētas metodiskās dienas (vienu reizi mēnesī) ar 
darbinieku apmācības un pašapmācības programmām. 

 2003. gadā Sociālajā dienestā griezās 1261 (2002. gadā - 989) Naujenes 
pagasta iedzīvotājs ar dažāda veida jautājumiem, no tiem: 
- 873 iedzīvotāji par sociālās palīdzības saņemšanu, 
- 319iedzīvotāju saņēma palīdzību konsultāciju veidā (sociālie, juridiskie, 
nodarbinātības u.c. jautājumi), 
- 186 iedzīvotāji citos jautājumos. 

Klientu vispirms uzklausa informācijas un pabalstu nodaļas darbinieki. 
Šajā nodaļā 2003. gadā strādāja trīs speciālisti (nodaļas vadītāja M. Rimicāne, 
sociālais darbinieks A. Livčāne, lietvedis D. Kučāne). 
 Informācijas un pabalstu nodaļas uzdevums ir informēt iedzīvotājus par 
tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, nepieciešamības 
gadījumā piešķir pabalstus. 
 2003. gadā sociālos pabalstus saņēma – 2467 personas, no tām: GMI 
pabalsti 474 personām par kopējo summu Ls 5485; apbedīšanas pabalsti 11 
personām par kopējo summu Ls 424,00; stihiskas nelaimes gadījumā 2 personām 
par kopējo summu Ls 70,00; citi vienreizējie pabalsti 219 personām uz kopējo 
summu Ls 1795; sociālais pabalsts ēdināšanai bez maksas skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs 594 personām par kopējo summu Ls 3896; pabalsts īres un 
komunālajiem maksājumiem 549 personām par kopējo summu Ls 4079; pabalsts 
kurināmā iegādei 11 personām par kopējo summu Ls 200; medicīnas pakalpojumu 
samaksai 88 personām par kopējo summu Ls 742; pabalsti bērna izglītībai, 
audzināšanai 69 personām par kopējo summu Ls 345; pabalsti transporta 
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pakalpojumu segšanai 3 personām par kopējo summu Ls 45; pabalsts bāreņiem 
dzīves uzsākšanai 3 personām par kopējo summu Ls 300; pabalsts citiem mērķiem 
233  personām par kopējo summu Ls 4510. 
 2003. gadā mantisko (humāno) pabalstu saņēma 232 ģimenes (t. sk. 163 
trūcīgas ģimenes, 32 – invalīdi, 37 – pensionāriem). ( 2002.gadā – 207 ģimenes). 
 Līdz šai dienai informācijas un pabalstu nodaļas uzskaitē ir 873 iedzīvotāju 
lietas (2002. gadaā – 782 lietas), no tām: 417 trūcīgas ģimenes, 331 pensionārs, 
125 invalīdi. 
 
*Konsultāciju centrs ģimenēm ar bērniem. 
 2003.gada uzskaitē bija 119 ģimenes ar 218 bērniem, no tām uzskaitē 
esošajām ģimenēm: 
*75 ģimenes ar trūcīgās ģimenes statusu, kurās audzina 212 bērnus (no tiem 21 
pirmsskolas vecuma, 86 – skolnieki, 5 – mācās arodskolās); 
*4 ģimenēs tiek audzināti bērni invalīdi; 
*16 ģimenes ir nelabvēlīgas ģimenes, kurās audzina 27 bērnus (no tām 7 ģimenes  
nepilnas);  
*11 ģimenes, kur vecākiem ir pārtraukta vecāku vara. 
 Uzskaitē ir 13 bērni – nepilngadīgie likumpārkāpēji, ar kuriem sociālais 
pedagogs organizē profilakses darbu. Šie bērni ir no 12 ģimenēm (no tām 7 
trūcīgas ģimenes, 4 – nelabvēlīgas, 1 ģimenei tiek nozīmēta aizbildniecība). 
 Konsultāciju centrā palīdzību saņem bērni, kuriem radusies nelabvēlīgi vai 
smagi apstākļi ģimenē.  

Tiek veikta katras ģimenes izpēte, kur ir iekļautas anketas par šo ģimeni, 
ģimenes vēsture, apsekošanas akti, rezultāti un sarunu ar ģimeni protokoli, 
psiholoģiskais ģimenes raksturojums. 

 
Sociālās aprūpes Dienas centrs „Žēlsirdība” – pašvaldības institūcija, kas 

dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas 
invalīdiem un pensionāriem. 
 Līdz 2004. gada 1. janvārim Naujenes pagastā dzīvojošu pieaugušo invalīdu 
skaits – 290, no tiem: I. grupa – 21 (no kuriem 10 pārvietojas ar ratiņiem), II. grupa 
– 182, III. grupa – 87. 
 Naujenes pagasta dzīvojošo pensionāru skaits – 1456, no tiem: Kraujā dzīvo 
– 265, Locikos – 170, Naujenē un citos mazajos ciematiņos – 350, Vecstropos – 
671. 

Sociālās aprūpes Dienas centrs veic uzdevumus organizēt un sniegt 
atveseļošanas, sociālos, izglītības un cita veida pakalpojumus invalīdiem, 
pensionāriem, dod iespēju kontaktēties savā starpā veciem cilvēkiem un 
invalīdiem, kuriem vajadzīga morālā, psiholoģiskā palīdzība, nodrošina 
individuālās konsultācijas personām, kurām radušās sociālās problēmas, palīdz 
atjaunot šo personu sociālo funkcionēšanas spējas un veicina izpratni par 
sabiedrības dzīvi. 



 52 

 Aprīkota un darbojas trenažieru zāle, kurā sociālais rehabilitētājs J.Koposovs 
veic sociālās rehabilitācijas pasākumus pensionāriem un invalīdiem. 

SADC vadītāja, psiholoģe V.Grišina izstrādāja programmu “Veselības 
skola” ar apakšprogrammu “Antistress”, kuru īstenoja pensionāriem un invalīdiem 
visa gada garumā. 
 Katru otrdienu centra apmeklētājiem ir iespēja noklausīties interesantas 
lekcijas. 
 Gada laikā tika piedāvātas 28 lekcijas ar dažādām tēmām: veselība, daba, 
juridiskie jautājumi, tautas dziedniecība u.c. 
 Tika organizēta interešu grupas ’’Floristika’’, “Rokdarbi’’ nodarbībām. Tika 
organizētas izstādes. Aktīvi darbojas vadītājs sociālā darba organizators V. 
Petrovs, pateicoties tam tika izveidots sieviešu ansamblis ’’Pīlādzītis’’, kurš 
piedalās koncertos ne tikai pagasta mēroga pasākumos, bet arī ārpus pagasta 
teriotrijas. 
 Dienas aprūpes centra dzīvē ļoti aktīvi piedalās invalīdu un pensionāru 
koordinācijas padome: priekšsēdētāja A.Soma, AIljičova, A.Vibornaja. 
 Dienas centra dažādos pakalpojumus izmanto un pasākumus apmeklē vidēji 
86 apmeklētāji mēnesī. 

Naujenes pagasta teritorijā tika organizēta sociālā aprūpe mājās, ar mērķi 
sniegt palīdzību aprūpi mājās mūsu pagastā dzīvojošiem iedzīvotājiem, kas 
vecuma, garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas 
mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem. 
 Aprūpes mājās darbību finansē no pašvaldības līdzekļiem un aprūpe mājās ir 
iekļauta Sociālajā dienestā kā struktūrvienība. Ar mājas aprūpes jautājumiem 
nodarbojas Sociālā dienesta sociālais aprūpētājs (O.Korņeva).  
 Sociāla dienesta budžetā ir paredzētas 0,5 likmes mājas aprūpētāju. 
2003.gadā palīdzība mājas aprūpes veidā tika sniegta 5 mūsu pagasta iedzīvotajiem 
(no tiem 2 – invalīdi, 3 – pensionāri), kurus aprūpēja 5 mājas  aprūpētāju uz darba 
līguma pamata. 2003.gadā mājas aprūpei tika izlietoti līdz Ls 434, kā alga mājas 
aprūpētājiem. 

*Sociālā patversme ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kura nodrošina 
personas bez noteiktas dzīvesvietas ar mītni un/ vai pierakstu uz laiku. 
Patversmes atrašanās vieta – Pritikinu ciemā ’’Kadiķi’’. 
 2003.gadā sociālā patversme ar mītni nodrošināja 5 personas (no tām 2 
invalīdi, 1 pensionāri un 2 trūcīgas personas), un tāpēc tika pieņemts lēmums 
paplašināt sociālās patversmes telpas. 
 
*Sociālie dzīvokļi  - 2002. gadā pašvaldībā tika pieņemts lēmums par tādu sociālo 
pakalpojumu veidu kā sociālie dzīvokļi, kas dod iespēju trūcīgām, 
maznodrošinātām, mazaizsargātām ģimenēm /personām/, kurām dažādu iemeslu 
dēļ (slimība, bezdarbs u.c.) sakrājas parāds par komunālajiem pakalpojumiem, 
samazināt to, palīdz ģimenēm, kuru dzīvoklim tiek piešķirts sociālā dzīvokļa 
statuss, pašvaldība triju mēnešu laikā sniedz palīdzību, apmaksājot daļēji par 
sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem: 
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- 2003. gadā saņēma 14 ģimenes, tai skaitā: pensionāri - 3 ģimenes, invalīdi - 6 
ģimenes,  trūcīgas ģimenes – 5. Par kopējo summu Ls 445. 
 Viena no alternatīvās aprūpes formām ir aizbildnība. Uz šo dienu mūsu 
pašvaldībā aizbildnība tika nozīmēta 24 bērniem vecumā no 3 līdz 18 gadiem, no 
tiem: 3 bērniem sakarā ar viena no vecākiem nāvi; 3 bērniem, kuriem vecākiem 
tika pārtraukta vecāku vara; 2 aizbildnība nozīmēta svešiem cilvēkiem; 1 
aizbildnība nozīmēta māsai, pārējiem 18 bērniem aizbildnība nozīmēta sakarā ar 
to, ka vecāki nespēj aprūpēt bērnus dažādu iemeslu dēļ (atkarības problēmas, 
līdzekļu trūkums, viena māte ir I. grupas invalīde – neredzīga u.c.), no tiem: 12 
bērniem aizbildnība tiek nozīmēta vecmātei. 

*Aprūpe valsts institūcijās.  
1. Naujenes bērnu namā līdz 2004. gada janvārim atrodas 15 mūsu pagastā 

dzīvojošo bērnu, visiem ir vecāki, bet viņi līdz bērna ievietošanai aprūpes 
institūcijā nebija spējīgi aprūpēt un audzināt savus bērnus, un galvenais iemesls 
ir tas, ka vecāki lieto alkoholu. 

No 2003. gada par 11 bērnu uzturēšanu ir jāmaksā vidēji Ls 76,00 mēnesī. 
2003.gadā par bērnu uzturēšanu bija samaksāta summa Ls 12095 apmērā. 

2003. gada martā tika pieņemts pasākuma plāns darbam ar ģimenēm, kurās 
vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, sociālā riska ģimenēm un šo ģimeņu bērniem. 
Ar to nodarbojas Konsultāciju centra ģimenēm ar bērniem sociālais pedagogs 
sadarbībā ar pagasttiesu, skolām un bērnu namu, ar mērķi, lai bērni varētu 
atgriezties ģimenēs. 
2. Kalupes bērnu aprūpes centram līdz 2003. gada vasaras periodam pašvaldība 

maksāja par 2 bērnu uzturēšanu, kopējā summa sastādīja Ls 473. Viens bērns 
aizgāja aizbildnībā, kuru paņēma māsa un 1 bērns atgriezās pagastā uz 
patstāvīgu dzīvesvietu, un oktobrī viņš kļuva pilngadīgs. 

3. Sociālās aprūpes iestādes veciem cilvēkiem, tika ievietoti 9 pensijas vecuma 
personas, no tām: 

-Višķu Sociālās aprūpes iestādē – 6 pensijas vecuma personas; 
-Daugavpils Sociālās aprūpes iestādē – 2 pensijas vecuma personas; 
- Subates Miera namā – 1 pensijas vecuma persona. 

Par pensijas vecuma personu uzturēšanu Višķu aprūpes centrā no 2003.gada 
pašvaldība maksā vidēji Ls 48,00 mēnesī par vienu personu. Par 2003.gadu summa 
sastādīja Ls 3459 apmērā. 
4. Institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem uz šo dienu atrodas 3 
personas, kuras ir pilnīgā valsts aprūpē. 
5. Institūcijās ar redzes traucējumiem atrodas 2 personas, kuras ir pilnīgā valsts 
aprūpē. 

Sociālais dienests 2003. gadā sadarbībā ar valsts institūcijām piedāvāja 
valsts rehabilitācijas pakalpojumus kopā ar Rēzeknes palīglīdzekļu centru: 
- palīgierīču iegāde un noma - 35 personas (no tiem-23 invalīdi, 12 - pensionāri). 

Kopā ar Daugavpils rajona padomes Sociālās aprūpes nodaļu: 
-sanatoriju uzturzīmju iegāde - 8 personas (no tiem-6 pensionāri, 2 - invalīdi). 

Četros lielākajos ciemos veselības aprūpes pakalpojumus Naujenes pagasta 
teritorijā organizē 4 privātprakses ārsti: Kraujas un Naujenes ciemos Eleonora 
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Suprone, pie kuras pierakstīti 2304 pacienti, Lociku ciemā Ivans Ņesterovs, pie 
kura pierakstīti 2100 pacienti, Vecstropu ciemā Sandra Strode, pie kuras pierakstīti 
1450 pacienti, un Kraujas un Vecstropu ciemos stomatoloģe Regīna Jarmuševiča. 

Pašvaldība privātprakses ārstus ir nodrošinājusi ar telpām un medicīnisko 
aprīkojumu. Privātprakses ārstu darbības loks aptver visu pagasta teritoriju. 
Pacienti var saņemt sekojošus veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārstu 
pieņemšanas vietās: profilaktiskā vakcinācija, injekcijas, ekspress-diagnostika 
cukura un holesterīna līmeņa noteikšanai asinīs, urīna analīzes u.c.. 

Privātprakses ārsti organizē pagasta teritorijā dzīvojošo skolēnu 
profilaktisko apskati. 

Darbojas aptieka Kraujas ciemā. Pēc Vecstropu ciema iedzīvotāju lūguma 
2003. gadā tika pozitīvi izskatīts jautājums par aptiekas atvēršanu šajā ciemā. 

No pašvaldības budžeta tiek finansēta veselības punkta Naujenes ciemā 
uzturēšana, kurš izveidots pēc iedzīvotāju lūguma. 
 
 
Naujenes pagasttiesa 
 

 2003. gadā Naujenes pagasttiesa strādāja šādā sastāvā: priekšsēdētāja 
Staņislava  Locika un locekļi skolotājas Lūcija Zukule un Aina Solima, Naujenes 
bērnu nama direktore Valentīna Murāne un Naujenes pagasta speciāliste Ināra 
Miglāne, ieguvusi sertifikātu bāriņtiesu/pagasttiesu locekļu darbā.  I. Miglāne 
pildīja pagasttiesas sekretāres pienākumus. 

Pagasttiesa sadarbojās ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un 
policijas iestādēm, lēma par palīdzības sniegšanu ģimenēm, kurās nav pietiekami 
nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. Pagasttiesa izsaka pateicību Naujenes 
pagasta padomei par sapratni un atbalstu smagajā darbā, Daugavpils PRPP 
Naujenes policijas iecirkņa priekšniekam, policijas majoram J. Miglāna kungam un 
viņa komandai, Sociālās palīdzības dienesta vadītājai Ž. Kulakovai un viņas 
komandai par aktīvu sadarbību kopējo problēmu risināšanā, Naujenes bērnu nama 
administrācijai par sapratni un atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jautājumu 
risināšanā. 

Pagasttiesas priekšsēdētāja sadarbojās ar saviem kolēģiem Daugavpils 
pilsētā un rajonā kā arī citās Latvijas pagasttiesās kopējo jautājumu un problēmu 
risināšanā. 2003. gada Naujenes pagasttiesu apmeklēja Madonas, Valkas un Saldus 
rajona pašvaldību pārstāvji. Diskusijās ar šo pašvaldību pārstāvjiem secināts, ka 
ģimeņu un bērnu problēmas visās pašvaldībās ir apmēram vienādas. 

2003. gadā ir notikušas 14 pagasttiesas sēdes, kurās pieņemti 27 lēmumi. 
Sēdēs izskatīti jautājumi par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu, prasības 
pieteikumu iesniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, 
aizbildnības nodibināšanu un atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, par 
ģimenes valsts pabalsta izmaksu u.c. 

Nopietns darbs tika veikts ģimeniskas vides radīšanai bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, kuri bija ievietoti ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas 
iestādēs: 
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- trijiem bērniem tika nodibināta aizbildnība 
- viens bērns atgriezts ģimenē, mātei atjaunojot aprūpes tiesības 
- 4 bērni atzīti par juridiski brīviem, kurus var nodot adopcijai 
Pagasttiesas locekļi izgatavojuši bukletu savas iestādes reprezentācijai, kā arī 

mācību izziņas bukletu  1. klases audzēkņiem un viņu vecākiem „Jūsu bērna 
drošībai”, Naujenes pagasta informatīvajā biļetenā „Naujenes Vēstis” ir izveidota 
rubrika „Bērns un viņa tiesības”, kurā atspoguļoti temati „Sargāsim savus bērnus”, 
„Naujeniešiem rūp bērnu labklājība” u.c temati. 

Pagasttiesa 2004. gadā pašvaldības budžetu plāno papildināt ar ieņēmumiem 
no veiktajiem apliecinājumiem un citiem darījumiem. Analizējot pēc 
apliecinājumu un citu darbību veidiem, ienākumi plānoti sekojoši: 

Ieņēmuma veids 2001.g. 2002.g. 2003.g. 
 

2004.g. 
 

Lūgumi ZG nodaļai 265 146 179 100 
Pilnvaras 105 42 48 43 

Piekrišanas - 13 17 10 
Zemes lietošanas tiesību 

pārejas akti - 17 22 13 

Vienošanās akti - 6 5 0 
Pirkuma –pārdevuma līgumi 30 24 60 50 

Dāvinājuma līgumi 12 8 13 10 
Testamenti 10 6 10 10 

Paraksta apliecinājumi 68 209 30 25 
Fotokopiju apliecinājumi 54 99 40 10 

Plānoto ieņēmumu summa 
Ls 1555 1600 1000 1700 

Faktisko ieņēmumu summa 
Ls 1846 1373 1748  

 
 
 

12.5. Kultūra un sports 
 
Naujenes kultūras centrs 

Saskaņā ar nolikumu Naujenes kultūras 
centrs ir Naujenes pagasta padomes iestāde, 
kuras galvenais mērķis ir īstenot valsts 
kultūrpolitikas virzienus pagastā, uzturēt 
latviskās kultūras tradīcijas un sekmēt cittautu 
kultūras attīstību, veicināt kultūras mantojuma 
saglabāšanu un tā izmantošanu, koordinēt 
pagasta kultūras, izglītības iestāžu un 
sabiedrisko organizāciju kopīgu darbu kultūras 
mērķu sasniegšanā. 

2003. gadā Naujenes kultūras centrā darbojās šādi kolektīvi: folkloras kopa 
“Rūžeņa”; sieviešu vokālais ansamblis “Anima”; moderno deju pulciņš “Liāra”; 

Folkloras kopa “Rūžeņa” 
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bērnu vokāli instrumentālais ansamblis; deju kolektīvs “Augšdaugava”; pulciņš 
“Vizuālā māksla”; “Ritmika un tautas dejas”; “Mazo literātu klubiņš”; rokdarbu 
pulciņš. 

2003. gadā KKF tika atbalstīti divi Naujenes 
kultūras centra projekti – “Augšdaugava 2003.” un 
“Vizuālā māksla”. Saņemtais finansējums 
Augšdaugavas svētkiem – 500 ls. 

Ar Naujenes pagasta padomes atbalstu 
kultūras centrs piedalījās daudzos svētkos, 
konkursos un skatēs dažādās Latvijas pilsētās un 
novados. Folkloras kopa ‘Rūžeņa” piedalījās 
Starptautiskajā mākslas festivālā “Augšdaugava 
2003.” Starptautiskajā folkloras festivālā “BALTICA – 2003” u.c., pavisam 
kolektīvs uzstājās 14 pasākumos. 
 Deju kopa “Augšdaugava” piedalījās XXIII Vispārējos Dziesmu un Deju 
svētkos Rīgā, Starptautiskajā mākslas festivālā “Augšdaugava 2003”, Latvijas 
Republikas proklamēšanas 85. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā u.c., 
pavisam 8 pasākumos. Sieviešu vokālais ansamblis “Anima” piedalījās Daugavpils 
novada vokālo ansambļu festivālā utt.. 

 
 

Naujenes tautas bibliotēka ir kultūras, izglītības un 
informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir visu pagasta 
iedzīvotāju bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie 
pakalpojumi. 

Bibliotēkai ir plaša struktūra  - piecas grāmatu izsniegšanas vietas , kur 
visiem pagasta iedzīvotājiem ir iespēja saņemt bibliotēkas pakalpojumus. 

Bibliotekā strādā seši darbinieki: informātiķis – Ņina Prusakova, bibliogrāfs 
– Jeļena Višņakova, bibliotekārs – Natālija Zeile, apkopēja – Valērija Grecka, 
saimniecības vadītāja – Irēna Ragozina un bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska. 

No 1999. gada bibliotēka strādā pie bibliotēkas procesu automatizācijas. Ir 
iegādāti  4  datori, 4 printeri, 1 skeneris, 
2 kseroksi. Pieslēgts internets, instalēta 
IS “Alises” programmas 
pamatkonfigurācijas – komplektēšana, 
kataloģizācija, administrācija un 
analītika, svītrkodu druka. Šogad 
instalētas saņemšanas/izsniegšanas un 
lasītāju reģistrācijas programmas, kuras 
apguva bibliotēkas darbinieki. 
Bibliotēkas lietotāji var izmantot  
bibliotēkas elektronisko katalogu un 
internetu. No 2004. gada lasītājiem būs 
iespēja saņemt grāmatas automatizēti, un sāks darboties Vienotā lasītāju karte. 

NTB vadītāja D.Čiževska realizē projektu  
„Bērnu žūrija” 

Deju kolektīvu uzstāšanās  
Augšdaugavas festivāla 
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2003. gadā bibliotēkā pierakstījās par 96 lasītājiem vairāk nekā 2002. gadā. 
Pavisam 2003. bibliotēkas pakalpojumus saņēma 1137  bibliotēkas lietotāji, tai 
skaitā 365 bērni. Bibliotēkas apmeklējums salīdzinājumā ar 2002.gadu  ir par 10% 
lielāks un grāmatu izsniegums – par 14 %. Bibliotēku apmeklējums sastāda 19890  
un izsniegums 41587 vienības 2003. gadā bibliotēkā ir ienākušas 1459  grāmatas 
un seriālizdevumi, tai skaitā,  akcijā “Atbalsts lauku bibliotēkām”  ir saņemtas 168 
grāmatas – Ls 315.22, KKF līdzekļi 2 projekti  – 187 grāmatas par summu Ls 
588.90. SIF līdzekļi: 31 grāmata par summu Ls 150.00. 

Bibliotēkas grāmatu fondā ir 17 808 iespieddarbi, tai skaitā 15312 grāmatas, 
2496 seriālizdevumi. 

Uz bibliotēkas bāzes darbojas 2 klubi: 
“Mazo literātu klubiņš” – 11 dalībnieki Lociku filiālē, bērni paši sacer 

dzejoļus, aktīvi sadarbojas ar Daugavpils dzejniekiem un rakstniekiem, 1 reizi 
mēnesī apmeklē dzejas pasākumus un tikšanās Daugavpilī Kalistratova mājā. Ir 
izstrādāta un darbojas interešu izglītības programma, saņemta licence un 
profesionāls pedagogs  Natālija Alehno, nodarbojas ar bērniem 2 reizes nedēļā, ir 
saņemts valsts finansējums, pedagoga algai. Bērni šogad aktīvi piedalījās 
pasākumos, kuri veltīti Latvijas iestāšanai Eiropas Savienībā 

Diskusiju klubs – 13 dalībnieki, pārsvarā pensionāri, kuri sanāk 1 reizi 
mēnesī un klausās lekcijas, tiekas ar psihologu, kosmetologu, sociāliem 
darbiniekiem piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos. 

2003. gadā Naujenes TB izstrādāja  un atbalstu pašlaik saņēma par 4 
projektiem. Tie bija  KKF projekts “Bērnu žūrija” 1 posma turpinājums, saņemts 
atbalsts par summu Ls 116.12, ir ienākušas 54 grāmatas. KKF projekts  “Jauno 
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskām bibliotēkām”, saņemts atbalsts Ls 
472.78 apmērā, ienākusi 133 grāmata. Šī projekta rezultāta izveidots “Ceļojošo 
grāmatu fonds”. Sabiedrības Integrācijas fonds atbalstīja projektu “Ceļojums no 
Latvijas uz Eiropas Savienību”, kura rezultātā saņēmām līdzekļus Ls975 apmērā, 
tika iegādāta 31 grāmata, 3 grāmatu stendi, kancelejas preces un organizēti 8 
pasākumi. Naujenes TB sadarbībā ar Latgales centrālo bibliotēku un DU bibliotēku 
izstrādāja un saņēma atbalstu KKF projektam “Vienotā lasītāju karte”, šī projekta 
realizācija tika veikta 2003. gadā, instalētas datorprogrammas 
saņemšana/izsniegšana, lasītāju reģistrācija ievadītas grāmatas elektroniskajā 
katalogā, apmācīti darbinieki darboties ar šīm programmām. 

Bibliotēka katru mēnesi sniedz bibliotēkas darba plānu darbību Naujenes 
pagasta i.b. “Naujenes Vēstis” rubrikai “afiša”. Sniedzam rakstus par bibliotēkā 
notikušiem lielākiem pasākumiem. Daži pasākumi tika atspoguļoti Daugavpils 
rajona avīzē “Latgales Laiks“, piemēram SIF projekta “Ceļojums no Latvijas uz 
Eiropas Savienību” aktivitātēm, Naujenes TB vadītāja piedalījās Latvijas 
Bibliotekāru biedrības 9. konferencē “Bibliotekāra identitāte tradicionālajā un 
elektroniskajā vidē” - Rīgā 26.02.2003., Naujenes TB vadītāja uzstājās Daugavpils 
rajona bibliotēku seminārā, ”Naujenes tautas bibliotēka vienotajā informācijas 
sistēmā”- 11.03.2003. 

Naujenes TB vadītāja uzstājās Daugavpils un Latgales televīzijas 
programmās. Šogad bibliotēkas vadītāja D.Čiževska saņēma Daugavpils rajona 
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padomes “Atzinības rakstu”. Naujenes TB ieņēma 1. vietu konkursā” Sakoptākā 
pagasta iestāde” un 2. vietu  konkursā “Ziemassvētku noformējums” 

Bibliotēka ir izstrādājusi pieaugušo izglītības programmu, kuras ietvaros 
pagasta iedzīvotāji var apmeklēt kursus, seminārus. Šogad tika piedāvāti datorkursi 
(pieaugušiem un bērniem), semināri: “Kritiskais vecums”, “Atmiņu vakars”, 
“Naturalizācijas iespējas”, “Bibliotēka  manā dzīvē” un citi, kopā tika organizēti 10 
pasākumi, kurus apmeklēja 563 pagasta iedzīvotāji. 

Gada laika tika organizēti 49 pasākumi, kuros piedalījās 2546 pagasta 
iedzīvotāji.  

Bibliotēkā bija apskatāmas 52 literārās izstādes, kuras apmeklēja  2546 
pagasta iedzīvotāji. Visvairāk apmeklētāka izstāde bija “Augšdaugavas svētki – 
Naujenē” un “Ziemassvētku zvaigzne”. 

No 1999. gada Naujenes TB ir izveidota Informācijas nodaļa, kura sniedz 
lietišķo informāciju pagasta iedzīvotājiem. Četru gadu laikā informāciju saņēma 
6270 iedzīvotāji. Šogad informāciju pieprasīja un saņēma 2014 iedzīvotāji 
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Informācijas nodaļa piedāvā sekojošo informāciju - likumdošana, 

uzņēmējdarbība, izglītība, projekti, fondi un citu. Ir izveidota elektroniskā datu 
bāze “Naujenes pagasta iestāžu, uzņēmumu un firmu pakalpojumi”, ko aktīvi 
izmanto pagasta iedzīvotāji. Šogad bija liels pieprasījums tematiskām uzziņām, 
piemēram, labiekārtošana, tradīcijas, kāzas. 

Informāciju par ES ir saņēmuši 1630 pagasta iedzīvotāji. Informācijas 
nodaļa veido “Informācijas lapu”, kurā ir iekļauta informācija par projektiem, 
likumdošanu, izglītību, bibliotēkas pasākumiem, kursiem un semināriem. To 
saņem visas pagasta iestādes un pagasta iedzīvotāji. Ir izveidoti jau  45 numuri. 

2003. gadā Naujenes TB budžets sastādīja Ls 13933 (Ls13637– 2002. g.), t. 
sk. grāmatām un periodikai Ls 1330 (Ls1101 – 2002. g.). Šogad Naujenes pagasta 
padome iedalīja Ls 653 Lociku filiāles telpu  remontam. No kapitāliem 
izdevumiem par Ls 232, tika iegādāti 2 grāmatu stendi. 

 
Bibliotēka šogad piesaistīja papildus finansējumu par summu Ls 3925 

apmērā,  t. sk. maksas pakalpojumi – Ls 46, KKF līdzekļi Ls 588.90, SIF līdzekli 
Ls 976 un uzdāvinātas grāmatas akcijā “Atbalsts lauku bibliotēkām” par summu Ls  
315.22 un KKF Bibliotēku konsorcija atbalstītā projektā” Vienotā lasītāju karte” –
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Ls 2000 – saņemts datora komplekts, digitālais fotoaparāts un programmu 
nodrošinājums. 

 
 
 
Naujenes novadpētniecības muzejs 
2003. gadā Naujenes novadpētniecības muzejs turpināja realizēt savu misiju 

"radīt iedzīvotāju cieņu pret sava novada kultūras mantojumu un izpratni par to, 
īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju 
kopējiem, izcilu novada kolekciju veidošanai, atbilstošu ekspozīciju un izglītojošo 
pasākumu veidošanai un tūrisma attīstībai". Nākas secināt, ka Naujenes pagasta 
iedzīvotāji ar dziļu izpratni izturas pret muzeja misiju. Par to pirmkārt un 
galvenokārt liecina iedzīvotāju interese par muzeja izstādēm, ekspozīciju un 
pasākumiem. Ar patiesu gandarījumu nākas secināt, ka katru gadu muzeja 
apmeklētāju skaits pieaug. 2003 .gadā muzeju apmeklēja 3 691 cilvēks t.sk. l 124 - 
veido skolēni vecumā līdz 15 gadiem. 

2003.gadā muzeja darbinieki organizēja 3 ekspedīcijas. Tās notika Kraujas 
ciemā, Lociku ciemā un Naujenes ciemā. Galvenokārt ekspedīciju rezultātā muzeja 
krājumi papildinājās ar 141 priekšmetu, un 2003.gada beigās muzejā pavisam 
glabājās jau l 402 priekšmeti. Vērtīgus priekšmetus muzejam nodeva, piemēram,  
pagasta iedzīvotājs entuziasts B. Purmalis, kuram gribam no visas sirds pateikties par 
viņa ieinteresētību, patriotismu un pašaizliedzību. 

2003. g. augustā tika organizēta Naujenes novadnieces mākslinieces 
Valentīnas Zeiles darbu izstāde „Valentīna”, kuru apmeklēja iedzīvotāji. 

2003.gadā muzejs organizēja 4 izstādes, kas iedzīvotājos guva plašu 
rezonansi. 28.janvārī tika atklāta L.Onzuļa fotoizstāde "Zemes pievilkšanas 
spēks", 5.martā represētajiem pagasta iedzīvotājiem veltītā izstāde, 16.maijā - 
sadarbībā ar Valsts Dabas muzeju D.Pilates fotoizstāde "Daugava pirms un pēc 
spēkstacijas", bet 24.maijā Slutišku ciemā bija skatāma mūsu novadnieku 
Gertrūdes Zeiles gleznu izstāde, L.Onzuļa un K.Sēļa fotoizstāde.  

2003. gadā Slutišku vecticībnieku māju kā muzeja filiāli apmeklēja viesi: 
Latvijā akreditēto diplomātu delegācija, Polijas un Baltkrievijas delegācija, 
Baltijas valstu nacionālo bibliotēku darbinieki, Latvijas Unibankas darbinieki, 
Kanādas diplomāti, Latvijas vēstures skolotāji. 

Muzeja sekmīgs darbs nav iespējams bez sadarbības ar pagasta citām 
kultūras un izglītības iestādēm, sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām. Tā, 
piemēram, aizvadītajā gadā muzejam cieša sadarbība bija ar Juzefovas katoļu 
baznīcas prāvestu V.Oļševski, pagasta deputātiem L. Gasjaņecu, J. Bleideli, 
M.Rimicāni, A. Somu, sporta un kultūras iestāžu vadītājiem D. Čiževsku, S.Kačānu, 
E. Kucinu, Ņ. Prusakovu, NKC folkloras kopas vadītāju I. Zeili. Muzejs viņiem 
sirsnīgi pateicas par kopīgo darbu pagasta iedzīvotāju labā! 

2003. gadā muzeja darbinieki uzsāka darbu ekspozīcijas veidošanā par 
Naujenes pagasta vēsturi. 2003.gada 30.janvārī sadarbībā ar Latvijas Dabas 
muzeju, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti Naujenes Novadpētniecības 
muzejs organizēja valsts mēroga konferenci "Vide.Videi.Vidē". 17. oktobrī 
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Naujenes Novadpētniecības muzejā notika konference "Muzeju darbs savam 
Latgales novadam", kurā piedalījās Latgales lielāko valsts, pašvaldību un skolu 
muzeju atbildīgie vadītāji un zinātniskie līdzstrādnieki. 

2004.gadā muzeja darbības galvenā tēma ir "Kultūru integrācija: 
mazākumtautību vēsturiskā pieredze un mantojums", 15.-16.maijā notiks 
Starptautiskā konference "Slutišku vecticībnieku etniskās identitātes un kultūras 
mantojuma saglabāšana un attīstība", martā un augustā vecticībnieku ciemos būs 
ekspedīcijas, muzeja krājumi tiks papildināti ar mutvārdu dzīvesstāstiem. 

 
Juridiskā adrese: Vienības ielā 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

rajons, LV-5458, e-pasts: muzejs@apollo.lv, mājas lapa - www.muzejs.times.lv.  
 
 
Naujenes sporta klubs 
2003. gadā Naujenes sporta klubs organizēja šādus pasākumus un 

sacensības: skolēnu sporta svētki, piedalījās 5 skolas, apmēram 100 dalībnieki; 
pagasta iedzīvotāju sporta spēles, kurās piedalījās 4 komandas, vairāk kā 120 
dalībnieku; kopā ar SPD invalīdu sporta svētki; Naujenes pagasta čempionāts 
novusā, piedalījās 21 dalībnieks un vairāk kā 20 līdzjutēji; Naujenes pagasta 

čempionāts galda tenisā, piedalījās 15 dalībnieki, vairāk kā 20 
līdzjutēji; Naujenes pagasta čempionāts minifutbolā, piedalījās 
9 komandas – 73 dalībnieki, vairāk kā 40 līdzjutēji; “Lāčplēša 
kauss” – 5 skolas ar 60 dalībniekiem. 

Naujenes pagasta sportisti piedalījās dažāda mēroga 
sacensībās: vīriešu futbola komanda piedalījās Daugavpils 
rajona sezonas atklāšanas turnīrā  un Daugavpils rajona kausa 
izcīņā; vīriešu volejbola komanda Daugavpils rajona 
čempionātā volejbolā; Naujenes pagasta jauniešu basketbola 
komanda Daugavpils rajona čempionātā basketbolā augstākā 

līgā izcīnīja 5. vietu, vīriešu basketbola komanda 1. 
vietu; Naujenes pagasta basketbola izlase ieguva 
Sventes kausu, Daugavpils rajona kausu, rajona 
“Aldara” kausu, Preiļu novada Ziemassvētku 
kausu, kā arī piedalījās “Vecgada starptautiskajā 
turnīrā” Līvānos un ieguva 3. vietu; republikas 
čempionātā kadetiem brīvajā cīņā 1. vietu izcīnīja 
Arturs Jaunzems un Ēriks Simanovičs, Latvijas 
čempionātā starp pieaugušajiem Arturs izcīnīja 2. 
vietu; Arturs Jaunzems piedalījās Pasaules čempionātā kadetiem Turcijā. Vasaras 
periodā Naujenes sporta klubs organizēja bērnu sporta nodarbinātību ciemos: 
Židino, Naujene, Krauja, Vecstropi, Lociki. Bērniem bija organizēti novusa un 
tenisa pulciņi, kā arī sacensības šajos sporta veidos, futbola nodarbības. Kopā 
vasaras sporta nodarbības apmeklēja vairāk ka 100 bērni un jaunieši. 
     Naujenes sporta klubā pastāvīgi strādā sekcijas: basketbola sekcija vīriešiem 
(11 cilv.); basketbola sekcija jauniešiem (15 cilv.); futbola sekcija zēniem (12 

Skolēnu sporta svētku uzvarētāji 

mailto:muzejs@apollo.lv
http://www.muzejs.times.lv
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cilv.); futbola komanda vīriešiem (11 cilv.); volejbola komanda vīriešiem (8 cilv.); 
brīvās cīņas sekcija (20 cilv.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMU DARBĪBAS REZULTĀTI 2003. 
GADĀ SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMU 

IESNIEGTAJIEM GADA PĀRSKATIEM 
 

Saskaņā ar Naujenes pagasta padomes 2003. gada 28. maija lēmumu Nr. 171 „Par 
Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmuma 
pārveidošanu” Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības 
uzņēmums tika pārveidots par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Naujenes 
pakalpojumu serviss”, kurā 100 % kapitāla daļu (Ls 582921) pieder Naujenes 
pašvaldībai. Par SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” kapitāla daļu turētāja 
pārstāvji ar Naujenes pagasta padomes 2003. 
gada 25. jūnija lēmumu Nr. 215 tika iecelta 
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja 
Vasilisa Pudovkina. Par atbildīgo darbinieku 
tika ievelēts Naujenes pagasta padomes 
izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts. 

Izveidota SIA „Naujenes pakalpojumu 
serviss” valde sekojošā sastāvā: A.Elksniņš, 
valdes priekšsēdētājs, J. Bleidelis, valdes 
loceklis, M. Arehova, valdes locekle. 

Par uzņēmuma zvērināto revidenti ir 
iecelta Valda Zītare. 
 Reģistrācijas datums Komercreģistrā – 2003. gada 20. augusts. 
 Uzņēmuma galvenā darbība – siltumenerģijas ražošana, ūdens ieguve, 
padeve, dzīvojamā fonda apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu sniegšana 
Naujenes pagasta iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes pagasta 
teritorijā. 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
valdes priekšsēdētājs - A.Elksniņš 
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  Komunālo pakalpojumu sniegšanā vadošo vietu ieņem (pēc apgrozījuma 
Ls512129): apkure un karstais ūdens – 56.6 %, ūdens un kanalizācija – 13.5 %, 
dzīvojamā fonda apkalpošana un uzturēšana – 18 %, atkritumu izvešana – 2.5 %, 
pārējie pakalpojumi – 9.4 %. 
 No kopējā neto apgrozījuma sniegtie komunālie pakalpojumi: fiziskām 
personām – 85.4 %, juridiskām personām – 14.6 %. 
 Uzņēmumā vidējais strādājošo skaits 2003. gadā – 75 cilvēki, tai skaitā 81 % 
strādājošo dzīvo Naujenes pagasta teritorijā. 
 2003. gadā īrnieku un dzīvokļu īpašnieku maksātspēja par saņemtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem bija 105.2 %, kas ir par 11.6 % vairāk nekā 
2002.gadā. 
 Uz gada beigām samazinājies kreditoru parāds par 8.5 % salīdzinājumā ar 
gada sākumu. Tiek pildītas aizņēmumu atmaksas saistības, savlaicīgi un pilnā 
apmērā. 

Debitoru parāds samazinājies par 13.5 %.  
Veikti sekojoši pasākumi debitoru parādu par dzīvokļa ekspluatāciju un 

komunālajiem pakalpojumiem piedziņai: 
Ø tika noslēgti 233 vienošanās līgumi par parāda dzēšanu ar parāda summu 

Ls 64 495, kuru izpildes rezultātā iekasēts Ls 44 128. 
 Par parāda neapmaksāšanas sekām brīdināti 200 dzīvokļu īpašnieki un 
īrnieki, tā rezultātā iegūti Ls 4 971. 

Iesniegta tiesā 21 lieta: 
Ø par izlikšanu no dzīvokļiem 20 lietas ar parāda summu Ls 13 433, 
Ø par parāda piedziņu – 1 lieta ar parāda summu Ls 732. 
Tiesā tika izskatītas 54 lietas, no kurām: 
Ø 29 pabeigtas ar tiesas lēmumu par izlikšanu no dzīvokļa; šo dzīvokļu 

pārdošanas izsolē rezultātā plānots iegūt Ls 29 563; 
Ø 11 tika pabeigtas ar tiesas spriedumu piedzīt parādu, kā rezultāta plānots 

iegūt Ls 5680; 
Ø 2 tika pabeigtas ar tiesas spriedumu izlikt no dzīvokļa un piedzīt parādu, 

kā rezultātā plānots iegūt Ls 1 755; 
Ø 12 tika atstātas bez izskatīšanas pēc mūsu lūguma vai izbeigtas sakarā ar 

to, ka atbildētāji pilnīgi vai daļēji apmaksāja parādu, rezultātā savākts Ls 
3 593. 

 
Ar juridisko personu, kas darbojas parādu piedziņas jomā, sadarbības 

rezultātā iegūti Ls 3 744. 
2003. gadā no dzīvokļu pārdošanas izsolē saņemti Ls 7 784. 
Kopā pasākumu par parādu piedziņu veikšanas rezultātā 2003. gadā iegūti Ls 

64 875,  kas sastāda 26.7 % no kopējās debitoru parāda summas. 
2004. gadā pēc noslēgto vienošanās līgumu izpildes plānots iekasēt Ls 

46255.  
Sadarbības ar juridiskajām personām rezultātā plānots savākt Ls 428. 
Ar debitoriem – parādniekiem darbs tiks turpināts arī 2004. gadā. 
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Tiesā tiks izskatīta 41 lieta, no kurām 39 ar prasības pieteikumu izlikt no 
dzīvokļiem, kuru pārdošanas izsolē rezultātā plānots iegūt Ls 28 104, un 2 ar 
prasības pieteikumu par parāda piedziņu, kuru rezultātā plānots iegūt  Ls 1 307. 

Kopā 2004. gadā debitoru  parādu  piedziņas  pasākumu  veikšanas  rezultātā 
plānots iekasēt Ls 75 667. 

Realizējot Naujenes centralizētās siltumapgādes sistēmas 3. kārtu, Naujenes 
pagasta padome Valsts investīciju programmas ietvaros veica Lociku un Vecstropu 
ciemu siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju. 

Šajā rekonstrukcijas kārtā uzbūvēti 1.8 km siltumtīklu ar rūpnieciski 
izolētām caurulēm un patērētājiem uzstādīti 22 individuālie siltummezgli. Tas ļāva 
samazināt siltumenerģijas zudumus siltumtrasē par 10 – 12 % un nodrošināt 
efektīvu siltuma padevi dzīvojamām mājām Vecstropu un Lociku ciemos. 

Iesākta centrālās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Kraujas ciemā, 
uzbūvēts otrs artēziskais urbums, kas ļāva samazināt elektroenerģijas patēriņu 
ūdens ieguvei par 20 % un nodrošināt nepārtrauktu dzeramā ūdens padevi Kraujas 
ciema iedzīvotājiem. 

Uzbūvētie objekti – Lociku un Vecstropu ciemu siltumtrases un 
siltummezgli, artēziskais urbums Kraujas ciemā – nodoti uzņēmuma uzskaitē ar 
summu 190 949 Ls pamatkapitāla palielināšanai. Bilancē šī summa atspoguļota kā 
rezerve pašu akcijām vai daļām.  
 2003. gada finansu darbības rezultātā ir zaudējumi 90825 Ls. 
 Galvenie zaudējumu iemesli: 

Ø pamatlīdzekļu (tai skaitā Lociku siltumtrase, kura nav izmantojama 
ražošanas vajadzībām) norakstīšana ar bilances vērtību 56373 Ls; 

Ø īrnieku bezcerīgo parādu sastāda 21119 Ls; 
Ø uzņēmumam rada zaudējumus aukstā un karstā ūdens padeves un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšana. 2003. gadā palielinājās maksa par 
kanalizācijas pakalpojumiem SIA „Daugavpils ūdens” uz 0.06 Ls par 1 
kubikmetru un maksa SIA „Wesemann” par piegādāto siltumenerģiju uz 
1.69 Ls par 1 Gkal. 

Pamatojoties uz A/s „Komunālprojekts” tehniskās apsekošanas rezultātiem 
un Valsts sanitārās inspekcijas slēdzienu, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
pieņema lēmumu par Kraujas pirts slēgšanu, kura bija nerentabla un nesa 
uzņēmumam zaudējumus. 

Lai samazinātu siltumenerģijas faktisko pašizmaksu, 2003. gadā pieņemts 
lēmums par siltumražošanas iekārtu kompleksa Vecstropu ciemā izpirkšanu no 
SIA „Wesemann”, kā to paredz trīspusēji noslēgtā līguma Nr. 0202/01 no 2001. 
gada 2. februāra 6.12. punkts. 

2003. gada 30. decembrī parakstīts līgums ar A/s „Hansabanka” par kredīta 
saņemšanu 230 tūkst. Ls apmērā ar likmi 3.4 % gadā un 3 mēnešu RIGIBOR – 
4.16 %, ar atmaksas termiņu līdz 2013. gada beigām. 

Līdz šim kredītprocentu likme SIA „Wesemann” sastādīja 11.5 % gadā. 
Ar 2004. gada 2. februāri siltumražošanas iekārtu komplekss Vecstropu 

ciemā ir izpirkts un pārgājis SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” īpašumā. 
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Uzņēmuma koncepcijas un attīstības perspektīvas 2004. gadā 
1. Veikt izmaiņas uzņēmuma struktūrā, štatu sarakstā, darbinieku amatu 

instrukcijās darba efektivitātes un intensitātes paaugstināšanai. 
2. Nodrošināt sniedzamo pakalpojumu un izpildīto darbu kvalitāti. 
3. Īstenot Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcijas ceturto kārtu, kas ļaus samazināt apkures pašizmaksu par ≈ 
10% un uzlabot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. 

4. Novērst lietus notekūdeņu noplūdi kanalizācijas tīklos. 
5. Nodalīt maksājumu par izmantoto elektroenerģiju dzīvojamo māju 

koplietošanas un tehnisko telpu apgaismojumam no dzīvokļa īres un 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas maksas atsevišķā 
komunālajā maksājumā. 

6. Paaugstināt komunālo maksājumu parādu piedziņas darba efektivitāti. 
7. Licencēt uzņēmuma darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai 

siltumenerģijas ražošanai un sadalei. 
8. Pagarināt licences uzņēmējdarbībai būvniecībā darbības termiņu. 
9. Modernizēt uzņēmuma autotransporta parku, iegādājoties kravas 

mikroautobusu un auto greideri. 
10. Paplašināt uzņēmuma sniedzamo pakalpojumu klāstu un darbības zonu. 

Naujenes pagasta sabiedriskās ēdināšanas pašvaldības uzņēmuma 
darbības veids – ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pagasta skolu skolēniem un 
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, t. sk. bērniem no trūcīgām ģimenēm 
strādājošo skaits uzņēmumā – 8 cilvēki. 

Uzņēmuma apgrozījums 2003. gadā sastādīja Ls 41588. 
2002. gadā izveidotā Naujenes pagasta padomes darba grupa izvērtēja 

pašvaldības uzņēmuma darbību un perspektīvas attīstības iespējas un sagatavoja 
šādus priekšlikumus: 

- no 2004. gada 1. janvāra uzsākt uzņēmuma likvidāciju; 
- pagasta skolu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumu nodot koncesijā. 
2003. gada 25. jūnijā ar lēmumu Nr. 221 Naujenes pagasta padome nolēma 

izsludināt konkursu „Par ēdināšanas pakalpojumu nodošanu koncesijā”. 2003. gada 
26. novembrī ar lēmumu Nr. 382 Naujenes pagasta padome nolēma izbeigt 
Naujenes pagasta sabiedriskās ēdināšanas pašvaldības uzņēmuma darbību no 2003. 
gada 29. decembra un uzsākt uzņēmuma likvidāciju. 

2003. gada 30. decembrī, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas tiesības uz koncesijas līguma pamata, tika nodotas SIA 
„Alta M”. Koncesijas līgums ir noslēgts uz 5 gadiem un saskaņā ar tā noteikumiem 
SIA „Alta M” ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izmanto izglītības iestāžu 
virtuvju telpas un Naujenes pagasta padomei piederošo ēdnīcu inventāru, kā arī 
apņemas veikt ikgadējus ieguldījumu koncesijas resursu atjaunošanai Ls 500 gadā. 
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 14. PASĀKUMI, KAS VEICINĀJA IEDZĪVOTĀJU 
INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

 
Ar Naujenes pagasta padomes sēdes darba kārtību, komiteju sēžu norises 

laiku iedzīvotāji var iepazīties pagasta padomē pie informatīvā  dēļa,  pie 
informatīvajiem dēļiem pašvaldības iestādēs, Naujenes pašvaldības interneta mājas 
lapā ( www.naujene.lv) un ikmēneša informatīvajā biļetenā “Naujenes Vēstis”. 

Informācija par pagasta padomes sēdēm,  par pieņemtajiem lēmumiem tiek 
publicēta informatīvajā biļetenā “ Naujenes Vēstis” un pašvaldības interneta mājas 
lapā. Ar pilnu pagasta padomes lēmumu tekstu var iepazīties pagasta padomes lietu 
pārvaldes nodaļā. Svarīgākie Naujenes pagasta padomes lēmumi, t. sk., Naujenes 

pagasta teritorijas plānojums, saistošie 
noteikumi, konkursu nolikumi tiek izvietoti 
Naujenes tautas bibliotēkā un tās filiālēs. 

Lai aktivizētu iedzīvotāju līdzdalību 
pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesam  
un  iedzīvotāju regulārai informēšanai par 
pašvaldības darbību, ir ievēlēti 36 māju 
pārvaldnieki daudzdzīvokļu mājās, bet 
nelielajos ciemos ievēlēti  32 ciemu vecākie. 
Katru ceturksni notika informācijas dienas 

ciemu vecākajiem un māju pārvaldniekiem, kur viņi tika informēti par 
noteikumiem par 2003. gada budžetu,  adrešu izmainām, suņu un kaķu turēšanas 
noteikumu ievērošanu, administratīvi teritoriālo reformu, pašvaldības saistošo 
noteikumu ievērošanu, nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas problēmām, 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumu, esošās  situācijas apskatu u.c. jautājumiem. 
Ciemu vecākie un māju pārvaldnieki ļoti aktīvi iesaistījās Naujenes pagasta 
teritorijas plānojuma sabiedriskajā apspriešanā un izteica savus priekšlikumus 
teritorijas attīstībai. 

Katru mēnesi ciemu vecākajiem un māju pārvaldniekiem tiek nogādāts 
informatīvais biļetens „Naujenes Vēstis”. Viņiem tas jāizplata sava ciema (mazajos 
ciemos) un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Īpaša nozīme šāda veida saiknes 
uzturēšanai ar pagasta iedzīvotājiem ir lauku ciemos, kur dažviet viena māja no 
otras atrodas 0,5 - 1 km attālumā un līdz pagasta centram no attālākajiem ciemiem 
ir līdz 10 km. Ciemu vecākie un māju pārvaldnieki aktivizē iedzīvotājus dalībai 
pagasta izsludinātajos konkursos,  skatēs un citās aktivitātēs. 

Paldies ciemu vecākajiem, kas apzinīgi un godprātīgi pildīja savus 
pienākumus: Nadeždai Prohorovai – Vasarģelišku ciems, Irēnai Zemļickai – 
Stropicas ciems, Veronikai Biriņai – Ciršu ciems, Nadeždai Konišai – Ļukeņišku 
ciems, Ņinai Jukumai – Kraujas ciems, Innai Petkunei – Bandaļišku ciems, 
Svetlanai Fjodorovai – Markovas ciems, Terēzei Rosovskai – Lociku ciems, 
Tamārai Ļeonovai – Dunsku ciems u.c. 

Informatīvā diena ciemu vecākajiem 

http://www.naujene.lv
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 Māju valdes darbojas pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes 2001.gada 
29. augusta nolikumu Nr. 41 “Naujenes pagasta māju valžu un māju pārvaldnieku 
nolikums”. Saskaņā ar šo nolikumu ir ievēlēti un strādā 37 māju pārvaldnieki.  

2003. gadā aktīvi strādāja Lociku ciema māju valde, tās valdes priekšsēdētājs – 
V. Makarovs. Gada laikā tika organizētas 4 Lociku ciema māju pārvaldnieku 
sanāksmes, kurās tika izskatīti jautājumi: kārtības ieviešana ciemā, automašīnu 
stāvvieta; pasākumi, lai aktivizētu iedzīvotāju parādu samaksu; mājdzīvnieku 
turēšanas kārtība; atalgojuma noteikšana māju vecākajiem; pasākumi pret mašīnu 
īpašniekiem, kuri pārkāpj mašīnu novietošanas noteikumus u.c.  

Māju pārvaldnieki izplata informatīvo biļetenu “Naujenes Vēstis”, izdala 
rēķinus par īres un komunālo pakalpojumu maksu, seko mājas tehniskajam 
stāvoklim, teritorijas labiekārtošanai, aktīvi sadarbojas ar sava ciema darbu 
rīkotāju, nepieciešamības gadījumos sniedz palīdzību pagasta speciālistiem.  

 
Naujenes pagasta informatīvais biļetens „ Naujenes vēstis”  
Informatīvā biļetena ,,Naujenes Vēstis” redakcija ir Naujenes pagasta 

padomes masu informācijas līdzekļa izdevējiestāde. IB ,,Naujenes Vēstis” tiek 
izdots no 1997. gada.  Šajā laikposmā tika uzkrāta liela pieredze informatīvā 
biļetena svarīgāko uzdevumu risināšanā.  

 ,,Naujenes Vēstis” iznāk 1 reizi mēnesī. Izdevuma metiens ir 550 
eksemplāri latviešu valodā un 1850 - krievu valodā. Gada laikā tiek izdoti 28 000 
eksemplāri. 

Galvenais uzdevums- pagasta iedzīvotāju informēšana par pagasta padomes 
darbības visiem aspektiem, sākot ar konceptuālu lēmumu pieņemšanu teritoriālās 
plānošanas sfērā un novada izveidošanā, sociālajā, veselības aizsardzības, 
izglītības, kultūras un sporta sfērās un beidzot ar informāciju par šo lēmumu 
izpildes gaitu un rezultātiem. 2003. gadā tika izdoti 11 ,,Naujenes Vēstis” numuri.  

Visos numuros sīki un detalizēti tika apskatītas pagasta padomes ikmēneša 
sēdes un pagasta deputātu pieņemtie lēmumi. Rubrikas ,,Naujenes pagasta padome 
nolēma”, ,,Afiša”, ,,Kas, kur, kad”, ,,Informācija zemniekiem”, ,,Iedzīvotāju 
ievērībai” regulāri tika paziņots par daudziem un dažādiem pasākumiem, kas gada 
laika notika pagasta iestādēs. Visnozīmīgākie aizgājuša gada notikumi par kuriem 
informēja „ Naujenes Vēstis”, bija referendums par iestāšanos Eiropas Savienībā, 
novada izveidošana, pagasta attīstības teritoriālā plāna apspriešana un 
apstiprināšana. Informatīvais biļetens atspoguļoja informāciju par pašvaldības 
pieņemtajām delegācijām no daudzām Eiropas un Āzijas valstīm, Latvijas Saeimas 
un citām Latvijas pašvaldībām. Informatīvajā izdevumā parādījās rubrika 
,,Iestājoties ES”, kuras publikācijās stāstījām par priekšrocībām, kuras mūs sagaida 
vienotā Eiropas tautu saimē. Visa šī informācija nonāca praktiski līdz katram 
pagasta iedzīvotājam, gan lielam, gan mazam, jo ,,Naujenes Vēstis” katrai ģimenei 
tika piegādātas bez maksas. 

,,NV” pievērsa uzmanību arī fiziskas kultūras un sporta attīstībai, 
propagandēja veselīgu dzīves veidu. Regulāri izdevuma lappusēs parādījās 
policijas hronika. 
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Aizgājušā gada pēdējos mēnešos, pēc tam, kad Naujenes pagasta padome 
apstiprināja ,,Naujenes Vēstu” attīstības koncepciju, informatīvā biļetena uzdevumi 
mainīja savu veidolu: līdzās plašai publiskai informācijai par pagasta padomes un 
iestāžu sabiedrisko darbu un pagasta notikumiem tika izvirzīts mērķis aicināt 
pagasta iedzīvotājus uz dialogu, atklātu šodienas problēmu apspriešanu un to 
risināšanas perspektīvām. 

,,NV” pilnveidoja materiālu pasniegšanas formu, biežāk pielieto 
fotomateriālus. Liela uzmanība tiek veltīta lietišķās iniciatīvas attīstībai, 
uzņēmējdarbībai, konkrēta cilvēka vajadzībām un interesēm. 

Informācija par pašvaldības darbību publicēta Latgales novada avīzē 
”Latgales laiks” 17 numuros, Latvijas avīzē - 1 numurā, avīzē „DIENA” – 1 
numurā, avīzē „ Naša gazeta „ – 3 numuros, avīzē „ Seičas” – 2 numuros. 
No oktobra līdz decembrim Daugavpils televīzijā „ Miljons” vairākart tika translēts 
2003. gada septembrī uzņemtais raidījums par Naujenes pagastu.  

Plašās publicitātes un aktīvas sava pagasta tēla veidošanas rezultātā ar katru 
gadu vērojams lielāks tūristu apmeklējums, kā arī palielinās uzņēmēju interese par 
lauku tūrisma attīstību pagasta teritorijā. Tūristus, apmeklētājus un uzņēmējus 
piesaista Naujenes pagasta kultūrvēsturiskās vietas, gleznainā Daugavas ainava un 
unikālā daba. 
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 15. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR 
PAŠVALDĪBAS UN TĀS UZŅĒMUMU SAIMNIECISKO 

DARBĪBU 
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16. VALSTS KONTROLES REVĪZIJAS ATZINUMS 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE  

Pašvaldību revīzijas departaments 
Kr.VALDEMĀRA IELA.26, RĪGA., LV -1010 

tālr. 7017553, 7017505,  fakss 7017673, e-pasts: pasvaldibas@lrvk.govJv 
 

Valsts kontroles atzinums 
Rīgā 

 
2004.gada 21. aprīlī 
 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomei 
 

Pasvaldība ir izpildījusi likuma "Par pašvaldībam" 71.panta prasības -
2003.gada pārskata pareizības pārbaudei tā ir uzaicinājusi zvērinātu revidenti 
L.Puķi (sertifikāta Nr.9). 
 Zvērināta revidente revīziju veica saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu 
federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 
 Zvērinata revidente revīzijas rezultātā deva šādu atzinumu: 

Mūsuprāt, Naujenes pagasta padomes 2003.gada finanšu pārskats visos 
būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par pagasta finansiālo 
stāvokli uz 2003. gada 31. decembri, naudas plūsmu 2003.gadā un ir sastādīts 
saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts kases 2002.gada 25.septembra instrukciju 
Nr.3 "Valsts budžeta iestāžu pusgada, deviņu mēnesu, gada un pašvaldību budžeta 
iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija," ar 2003.gada grozījumiem. 
Vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst pagasta finanšu pārskatam. 

Pasvaldību revīzijas departamenta kolēģija, pamatojoties uz likumu "Par 
budžetu un finansu vadību" un likumu "Par zvērinātiem revidentiem", uzskata, ka 
zvērinātas revidentes atzinums dod pietiekamu pamatu sava atzinuma sniegsanai. 

 
Pēc mūsu domām 2003.gada pārskats ir sastādīts pareizi. 
 
Padomes loceklis,  
departamenta direktors        A.Krūmiņš 
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17. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR 2003.GADA SAIMNIECISKO 

PĀRSKATU 
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18. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR 2003. GADA PUBLISKO 

PĀRSKATU 
 
 
 
 

        
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

DAUGAVPILS  RAJONA 
 

NAUJENES  PAGASTA  PADOME 
____________________________________________________________________________ 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 
2004. gada 28. jūlijā              Lēmums Nr. 331 

(protokols Nr. 10., 1. &) 

Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
                                                                       

______________________________________________________ 
 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 21. panta           
1. daļas 2. punktu, Naujenes pagasta padome nolēma: 

 
1. Apstiprināt Naujenes pagasta 2003. gada publisko pārskatu. 
 
2. Lietu pārvaldes nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājai Ritai Jankovskai 

līdz 2004. gada 10. augustam Naujenes pagasta 2003. gada publisko pārskatu 
nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas nacionālajai bibliotēkai, 
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai, Naujenes 
tautas bibliotēkai un Naujenes novadpētniecības muzejam. 
 
 3. Lietu pārvaldes nodaļas informācijas sistēmu administratoram Ruslanam 
Aizbaltam līdz 2004. gada 1. septembrim Naujenes pagasta 2003. gada publisko 
pārskatu ievietot Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv. 
 
 
Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētājas vietnieks        J. Butāns 
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