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Ziņojums par Naujenes pagasta 2004.gada publisko pārskatu

Cienījamie lasītāji !
Naujenes pagasta 2004. 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, 2004. 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.
2004. gada publisko pārskatu, pamatojoties uz noteikumiem “Par Naujenes
pašvaldības 2004. 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
- informatīvā biļetena ”Naujenes vēstis” redaktore Alīna Rebinova
- sabiedrisko attiecību speciālists Oksana Varfolomejeva
Pārskats apstiprināts Naujenes pagasta padomes sēdē 2005. gada 8. jūnijā ar
lēmumu Nr.269.
Ar 2004. gada publisko pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Naujenes pagasta
padomē, Skolas ielā 15 un pašvaldības iestādēs:
- Naujenes pagasta informatīvā biļetena „Naujenes vēstis” redakcijā
Naujenes ciemā, Skolas ielā 6
- Naujenes novadpētniecības muzejā
Naujenes ciemā, Skolas ielā 1
- Naujenes tautas bibliotēkā
Kraujas ciemā, Daugavas ielā 31
un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietās:
Vecstropu ciemā, 18. Novembra ielā 392; Lociku ciemā, Muzeja ielā 6.
Pārskats ievietots Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv.
Naujenes pagasta 2004. gada publiskais pārskats ir nosūtīts valsts institūcijām:
- Latvijas Republikas Finanšu ministrijai;
- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
- Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;
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Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājas V.Pudovkinas priekšvārds
Vēja ātrumā ir aizskrējis vēl viens gads. Ikdienas darbā bieži nepamanām, cik
daudz un kas ir paveikts pagasta attīstībā – saimniecībā, sociālajā sfērā, izglītībā un
kultūrā.
Publiskais pārskats kā atskaites dokuments adresēts
iedzīvotājiem, lai informētu sabiedrību par pašvaldības darbības
mērķiem un rezultātiem, kā arī par saņemto budžeta līdzekļu
izlietojumu.
Lai arī lielākā daļa pašvaldības darba bieži vien nav
redzama, 2004.gads naujeniešiem paliks atmiņā ar mūsu valsts
uzņemšanu ES, pagastā rīkotajiem pasākumiem, ar ceturtās
grāmatas „Naujenes pagasts” izdošanu, ar VII
Starptautisko
tautas
mākslas
festivālu
„Augšdaugava”. Pārskata gadā pabeigta Naujenes
pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, kura
ilga četrus gadus, tās rezultātā trīs reizes ir
samazinājušies
siltumenerģijas
zudumi,
tiek
izmantots videi draudzīgs kurināmais.
Gan lēmējvara – pagasta padomes deputāti, gan arī izpildvara - padomes
darbinieki ir daudz paveikuši, lai uzlabotos pagasta iedzīvotāju labklājība.
2004. gada publiskajā pārskatā esam mēģinājuši akcentēt svarīgākos paveiktos
darbus un nākamā gada ieceres dažādās jomās, publicējot arī atsevišķus fotoattēlus,
kuri liecina par pasākumu norisi aizvadītajā gadā.
Pārskata teksta apjoms ir samērā plašs, tomēr, nav iespējams aprakstīt katru
aktivitāti un izanalizēt paveikto. Centāmies dot ieskatu svarīgākajā. Galvenā atziņa daudz vairāk paveikts nekā iecerēts. Taču tas nenozīmē, ka izdarīts viss. Par to liecina
pagasta padomes izvirzītie mērķi 2005.gadam, no kuriem vairāki jau realizēti, daudzi
reliazējami līdz gada beigām, bet ne mazums ir arī ilgtermiņa uzdevumu, kuri prasīs
ilgāku izpildes laiku.
Pašvaldībai bieži ir jāpieņem kompromiss starp tūlītēju labumu un ilgtermiņa
projektiem, kuru rezultāti būs jūtami tālākā nākotnē. Domāju, ka esam mācējuši pieņemt
pareizos lēmumus: esam nodrošinājuši gan visu pašvaldības iestāžu un dienestu
darbību, gan arī uzņēmušies atbildību un saistības, lai veicinātu pagasta ilgtermiņa
attīstību.
Atzinīgi jānovērtē pašvaldības iestāžu, dienestu un pagasta pārvaldes darbinieku
pašaizliedzīgais darbs pagasta iedzīvotāju labā. Jāsaka paldies visiem iedzīvotājiem,
kuri mīl un kopj savu māju, savu pagastu un aktīvi apmeklē pašvaldības organizētos
pasākumus.
Vēlos aicināt iedzīvotājus iepazīties ar šo pārskatu un rosināt darīt pagasta
padomei zināmu savu viedokli vai izteikt priekšlikumus turpmākajam darbam. Vienmēr
gaidīsim Jūsu ieteikumus mūsu darba uzlabošanai, kā arī priekšlikumus, ko vajadzētu
atspoguļot nākamajā – 2005.gada pārskatā.

Ar cieņu
Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētāja

Vasilisa Pudovkina
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Naujenes pagasta vispārējs raksturojums
Vēsture
Daugavas labajā krastā apmēram 18 – 19 km augšpus mūsdienu Daugavpils
25 m augstā šaurā kalnā Naujene kā pastāvīgs novada centrs sāka veidoties kopš 8.10. gs.. Par to liecina izrakumu rezultātā iegūtais materiāls (8.-12.gs. raksturīgas
rotaslietas, 11.-13.gs. raksturīga bezripas keramika u.c.)
Līdz 13. gs. vidum Novenes pilskalnu apdzīvoja latgaļi, bet sākot no ~ 1259. –
1261.g. Novenes pilsnovada teritorija nonāca vācu ordeņa varā. Līdz ar to par teritorijas
administratīvo centru kļūst 1275. gadā celtā Livonijas ordeņa Dinaburgas mūra pils.
Netālu no Dinaburgas pils, 15.-17. gs. atradās vairākas nozīmīgas apmetnes,
piemēram. Slutišķu apmetne, kura sniedz liecības par seno latgaļu un lietuviešu
kontaktiem u.c.. Slutišķu ciems ieguva ne tikai vēsturisku nozīmi – šeit 1986. gadā
sākās plašais protests pret Daugavpils HES celtniecību.
Naujenē dzīve ritēja atbilstoši tradīcijām, pastāvēja naturālā saimniecība, cilvēki
nodarbojās ar zemkopību, lopkopību, amatniecību un īpaši iecienīta bija dravniecība.
Ģeogrāfiskais novietojums
Naujenes pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā. Tā teritorija aizņem
129 km2, kas ir aptuveni 5 % no Daugavpils rajona teritorijas. Pagasts robežojas ar
Daugavpils pilsētu – 11.3 km; Daugavpils rajona pagastiem: Līksnas – 1.8 km,
Maļinovas – 15.0 km, Biķernieku – 13.3 km, Vecsalienas – 11 km, Tabores - 15.8 km un
Krāslavas rajona pagastiem: Izvaltas – 2.5 km un Ūdrīšu – 2.8 km.
Attālums līdz Rīgai ir 260 km, līdz Daugavpils pilsētai – 20 km.

Naujenes pagasts

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
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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.
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.

Juzefovas baznīca

Slutišķu sādža

Juzefovas parks

Dinaburgas pils makets

Spruktu katoļu baznīca

Skatu tornis

Markovas izziņas
taka
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Naujenes pagasta zemes vispārējs raksturojums
Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 12939.3 ha (100 %)
Lauksaimniecības izmantojuma zeme - 6678.6ha (51.6 %)
Mežsaimniecības izmantojama zeme – 3610 ha (27.9%), bet mežsaimniecības
vajadzībām 2214.7 ha ( 17.1% )
Ūdenssaimniecības izmantojama zeme – 466.1 ha (3.6 %)
Zem ceļiem – 565.9 ha (4.4 %)
Meliorēta zeme 2391.0 ha, no lauksaimniecības zemes 35.8 %, no kopplatības -18.5 %
Valsts brīvas zemes 168.5 ha 82 gabali 0.9 %)
Lauksaimniecības zeme (t.sk.
meliorācija - 6678,6ha)
Meži (t.sk. valsts - 2102,8 ha, fiziskas
personas - 1507,2ha)
Ūdenssaimniecības izmantojama zeme
(466,1 ha)
Zem ceļiem (565,9 ha)

11,60%
0,90%
4,40%
3,60%

Valsts brīva zeme (168,5 ha)
Pārējā zeme

51,60%

27,90%

1. diagr. Naujenes pagasta pašvaldības zemes sadalījums pa veidiem

Piemājas saimniecības skaits ir 1504, vidējā platība – 4.5 ha
Zemnieku saimniecības skaits ir 62 ar kopējo platību 1588.0 ha (12.3%) vidējā platība –
25.6 ha.
Naujenes pagasta pašvaldības zeme – 534,99 ha (4.1 %) t.sk. zem ceļiem un ielām –
137.5 ha.

Pārējā zeme;
31,60%

Piemājas
saimniecības
(6770,1 ha);
52,30%

Zemnieku
saimniecības
(909 ha);
10,90%

Dārzkopības
sabiedrības
(45,7 ha);
0,50%

Rūpniecības
objekti (53,9
ha); 0,60%

Pašvaldības
zeme
(534,99 ha);
4,10%

2. diagr. Naujenes pagasta zemes sadalījums pa lietošanas mērķu
grupām
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2004. gadā Naujenes pagasta teritorijas zemes vidējā tirgus cena:
Par 1 m2 - Ls 0.19
Par 1 ha - Ls 1851
Locikos 1 m2 – Ls 0.15;
Stropos 1 m2 - Ls 0.45;
Vecstropos 1 m2 – Ls 4.05;
Pārējā lauku teritorija 1 m2 – Ls 0.08;
1,25

0,8

2

3. diagr. Naujenes pagasta zemes vērtības analīze ( par 1 m /Ls )

0,2

2005. gada tirgus cēnā

0,08 0,09
2004. gada tirgus cēna
Juriši

0,1

kadastra vētība

2005. gada tirgus cēnā

0,08 0,09
2004. gada tirgus cēna
Butiški

0,1

kadastra vētība

2005. gada tirgus cēnā

0,08 0,09
2004. gada tirgus cēna

0,1

kadastra vētība
Židino

2005. gada tirgus cēnā

0,08 0,09
2004. gada tirgus cēna

kadastra vētība
Naujene

2005. gada tirgus cēnā

2004. gada tirgus cēna

kadastra vētība
Krauja

0,1

Iedzīvotāji
Naujenes pagasta iedzīvotāji ir galvenais ekonomiskās, sociālās un kultūras
attīstības potenciāls (Diagramma Nr.4), kas sastāda 14 % no Daugavpils rajona
iedzīvotāju skaita.
Pagasta administratīvajā teritorijā līdz 2004. gada 31. decembrim ir reģistrējuši
savu dzīvesvietu 5941 iedzīvotāji. Iedzīvotāju vidējais blīvums ir 46 cil/km2.
Iedzīvotāju etniskais sastāvs Naujenes pagasta redzams diagrammā Nr. 5.
5929

5941

5.diagr. Etniskais sastāvs

2002
2003

Baltkrievi Ukraiņi
2%
7%

2004
5856

4.diagr.Iedzīvotāju skaits

Poļi
10%

Lietuvieši
1%

Citi
4%
Krievi
48%

Latvieši
28%

Iedzīvotāju struktūra
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars sastāv no 56 %. Visvairāk darbspējīgo
iedzīvotāju dzīvo pagasta lielajos ciemos. Uz 1000 darbspējas vecuma cilvēkiem ir 414
bērni vecumā līdz 18 gadiem un 380 pensionāri.
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Skolas vecuma bērnu skaits pagastā pakāpeniski samazinās, jau vairākus gadus
pēc kārtas samazinās dzimstība, kā arī ir manāma tendence jauniešu vidū aizbraukt
ārzemēs.
Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars palielinājās, salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem, un sastāv 7 % no kopējā iedzīvotāju skaita.
Gados vecu iedzīvotāju īpatsvars sastāv 21 % no kopējā iedzīvotāju skaita, par
vienu procentu mazāk nekā 2003. gadā.
Naujenes pagasta iedzīvotāju struktūra diagrammā Nr. 6.
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6. diagr. Naujenes pagasta iedzīvotāju struktūra

Iedzīvotāju dabiskā un mehāniskā kustība.
Demogrāfiskā situācija Naujenes pagastā ir raksturīga valstī esošai situācijai –
jau vairākus gadus pēc kārtas ir negatīvs dabiskais iedzīvotāju pieaugums. Dzimstība
salīdzinājumā ar 2003. gadu palielinājusies 2004. gadā par 11 bērniem. Ir reģistrētas 83
miršanas, tās palielinājās salīdzinājumā ar 2003. gadu par 16 cilvēkiem. Līdz ar to
dabiskā kustība iedzīvotāju skaita ziņā samazinās. 2004. gadā dabiskās kustības
rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājās par 37 iedzīvotājiem.
Mehāniskās kustības rezultātā iedzīvotāju skaits palielinājās par 73
iedzīvotājiem.
90
80

74,7

Viriešu vidējais
mūža ilgums

Error!
Sieviešu
vidējais mūža
ilgums

70
60
Miruši

50

66,2

Dzimuši
40

Laulības

63,9
62,7

30
20
10

7. diagr. Demogrāfiskā slodze

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

0

2003

2004

8. diagr. Sieviešu un vīriešu vidējais mūža
ilgums
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2004. gadā vidējais vīriešu mūža ilgums ir samazinājies, sieviešu ir pieaudzis.
(Diagramma Nr.9)
Iedzīvotāju kustība 2004. gadā bija diezgan aktīva. Gandrīz katrā Naujenes
pagasta ciemā notika kādas izmaiņas
Locikos
iedzīvotāju skaita ziņā.
120
109
2004. gadā savu dzīvesvietu
100
mazajos
Naujenes pagasta teritorijā deklarēja
ciemos
311 iedzīvotāji, par 79 cilvēkiem
80
Kraujā
78
Vecstropos
mazāk, nekā 2003. gadā, tajā skaitā
57
60
57
57 % darbspējas vecuma cilvēki, 10%
pensijas vecuma cilvēki, 33 % bērnu.
40
Naujenē
Visvairāk
cilvēku
deklarēja
20
10
dzīvesvietu Lociku ciemā. 2004. gadā
Naujenes pagastā vairāk cilvēku
0
9. diagr. 2004.g. deklarēto iedzīvotāju skaits Naujenes
deklarēja
savu
dzīvesvietu
pagasta ciemos
daudzdzīvokļu mājās – 216 cilvēki,
vienģimeņu mājās – 95, jo lielāka iedzīvotāju kustība notiek Lociku, Vecstropu, Kraujas
ciemos, kur galvenokārt ir daudzdzīvokļu mājas.
Nodarbinātība
Vislielākais darba devējs un nodokļu maksātājs ir Naujenes pagasta padome,
kas ir izveidojusi 202 darbavietas, t.sk., pārvaldē - 22, pašvaldības kultūras, izglītības,
sociālās palīdzības iestādēs –
180 darbinieki. Pēdējos divos
Autotransport
Tirdzniecība
a pakalpojumi,
gados ir izveidojusi 32 jaunas
Pakalpojumu
44,40%
autoserviss
darbavietas bibliotēkas, muzeju,
sfera
8,30%
5,60%
kultūras darbiniekiem, pārvaldes
nodaļas speciālistiem, sociāliem
Kokapstrāde
darbiniekiem,
pedagogiem,
13,90%
Pārtikas
dienesta un iestāžu vadītājiem, no
produktu
kuriem 45 % ir pagasta iedzīvotāji.
ražošana
Pagasta
teritorijā
strādā
ap
13,90%
Būvniecība
13,90%
40 uzņēmumi un firmas, kuri ir
10. diagr. Naujenes pagasta uzņēmējdarbības nozares
izveidojuši vairāk nekā 800 darba
vietas. Ar pārtikas un saimniecības
preču, medikamentu, degvielas,
Autotransporta pakalpojumi,
rezerves
daļu,
tirdzniecību
autoserviss
nodarbojas 16 firmas, kur strādā
Pakalpojumu sfera
73
115 cilvēki. Ar graudu pārstrādi un
galešu ražošanu nodarbojas trīs
70
Kokapstrāde
firmas, kurās ir nodarbināti 149
cilvēki. Transporta apkalpošanas
149
Pārtikas produktu ražošana
sfērā trīs uzņēmumos izveidotas 82
darba vietas. Ar ceļu, ēku
324
Būvniecība
celtniecību, ar inženiertehnoloģisko
komunikāciju
iekārtošanu
115
Tirdzniecība
nodarbojas 5 uzņēmumi, kur strādā
324 cilvēki. Ar kokapstrādi un
11.diagr. Strādājošo skaits Naujenes pagasta uzņēmumos
mēbeļu ražošanu nodarbojas 4
firmas, kur nodarbināti 70 cilvēki.
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Bezdarbs
Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras Daugavpils filiāles datiem 2004. gada
beigās bezdarbnieku skaits Naujenes pagasta teritorijā ir 304 cilvēki, kas ir par 44
cilvēkiem mazāk nekā 2003. gadā. Bezdarba līmenis Naujenes pagastā 2004. gada
beigās sastādīja 7,5 %, kas ir uz 1,1 % zemāks
360
nekā 2003. gadā. Ilgstošo bezdarbnieku skaits
(virs viena gada) ir 24 % no visiem Naujenes
350
pagasta reģistrētiem bezdarbniekiem.
340
Bezdarba līmenis salīdzinoši ar Latgales
330
reģionu, Daugavpils rajonu, Daugavpils pilsētu
320
ir zems.
348
Nodarbinātības situācijas uzlabošanai:
310
Naujenes pagasta padome un SIA ”Naujenes
300
pakalpojumu serviss” piedāvāja sadarbībā ar
304
290
VNA 66 bezdarbniekiem bija iespēja piedalīties
280
algotos pagaidu sabiedriskos darbos, saņemot
2003.g.
2004.g.
minimālo algu.
12. diagr. Naujenes pagasta bezdarbnieku skaits
2003.-2004.gados

13. diagr. Bezdarbnieku
sadalījums sadalījums
pēc dzimuma
Bezdarbnieku
pēc (2004.g.)
dzimuma
(2004.g.)

vīrieši
38,30%

14. diagr. Bezdarbnieku sastāvs pēc vecuma
2004.g.
Bezdarbnieku sastāvs
pēcbeigās
vecuma 2004. gada
beigās
10,20%
18-25 gadi
13,80%

26-45 gadi
46-55 gadi
23,40%

sievietes
61,30%

56-62 gadi
52,60%
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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
Kraujas ciems
sociālās,
veselības,
pašvaldības
iestāžu
koncentrācija 5 lielajos ciemos: Vecstropos, Kraujā, Locikos, Naujenē un Dunskos,
kuros dzīvo 4567 cilvēki jeb 77 % no kopējā iedzīvotāju skaita.
Naujenes pagasta sociālā infrastruktūra un uzņēmējdarbība

Lociki

Vecstropi

Krauja
- Naujenes bērnu nams
-Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde
-Bērnu un jauniešu centrs,
informācijas centrs
- Naujenes tautas bibliotēka
- i Eiropas informācijas centrs
- Naujenes mūzikas skola
- Doktorāts
- Pasts
- Dienvidlatgales reģionālā
lauksaimniecības pārvalde
- Frizētava
- Aptieka
- Dzelzceļa stacija „Krauja”
- SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

km

km

Naujene
7

3 km
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- Pagasttiesa
- IB „Naujenes vēstis” i
- Naujenes pagasta padomes
administrācija
- Naujenes pamatskola
- Naujenes veselības punkts
- Naujenes tautas bibliotēkas
filiāle
- SIA “NPS” iecirknis

3k

m
28 k

- Sociālais dienests
- Sociālās aprūpes dienas centrs
- Naujenes policijas iecirknis
- Naujenes sporta klubs
- Pasts
- Ārsta prakse
- Lattelekom
- SIA “NPS” iecirknis
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m

18

km

Dunski
- Dzelzceļa stacija “Naujene”
- Vecpils pamatskola
- Pašvaldības dzīvojamais fonds

15 km

m

10 km

7k

- Lāču pamatskola
- Naujenes novadpētniecības muzejs,
i tūrizma informācijas birojs
- Naujenes kultūras centrs
- Naujenes tautas bibliotēkas filiāle
- Pasts
- Pašvaldības dzīvojamais fonds
- Ārsta prakse
- Frizētava

km

Židino
- Bērnu klubs
- pārvietojamais pasts
- Naujenes tautas bibliotēkas
filiāle

21 km

Naujenes ciems ir pagasta centrs ar administratīvajām un pakalpojumu
funkcijām. 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
12

izbraukuma pakalpojumi, piem., bibliotēkas (grāmatu izdošanas punkti Naujenē, Židinā,
Vecstropos), autoveikala, ģimenes ārsta pakalpojumi, Naujenes bērnu un jauniešu
centra bērnu interešu klubs Židinu ciemā.
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.
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Naujenes pašvaldības finanšu pārskats, saistības un garantijas
Naujenes pagasta 2004. gada finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar
uzkrāšanas principu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam un
sniedz informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas
plūsmu.
Saīsinātais finanšu pārskats.
AKTĪVI

31.12.
2004.g.

31.12.
2003.g

Ilgtermiņa ieguldījumi

2963339

2801680

-nemateriālie ieguldījumi

3424

1872

-pamatlīdzekļi

2127138

2020996

31.12.
2004.g.

31.12.
2003.g

Pašu kapitāls
-pamatkapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu
rezerves
-iepriekšējā gada
rezultāts

2532771

2495229

1403192

1516719

978510

989490

PASĪVI

-ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

832777

778812

-budžeta gada rezultāts

151069

-10980

298805

282506

729373

588957

-krājumi

111664

105154

607919

496997

- norēķini par prasībām
- nākamo periodu
izdevumi
- naudas līdzekļi
BILANCE

84558

99659

84547

58559

1899

1625

19974

16423

100684
3262144

76068
3084186

Kreditori
-norēķini par
aizņēmumiem
-norēķini ar piegādātājiem
-norēķini par darba
samaksu
-norēķini par nodokļiem
BILANCE

16933
3262144

16978
3084186

Ilgtermiņa ieguldījumi Naujenes pagasta pašvaldības bilancē iekļauti,
pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem, īpašuma reģistrācijas dokumentiem un citiem
īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem.
Nemateriālo ieguldījumi posteni iekļauj datorprogrammu vērtības. Pamatlīdzekļu
sastāvā ir:
- dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas ar bilances vērtību Ls 1436605. No tiem
69 nedzīvojamās ēkas (20 reģistrētas zemesgrāmatā) un 59 dzīvojamās mājas (55
reģistrētas zemesgrāmatā). Naujenes pagasta dzīvojamo fondu saskaņā ar dzīvojamo
māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu apsaimnieko SIA “Naujenes pakalpojumu
serviss”.
- zeme 534.9 ha platībā ar vērtību Ls 166206, no tiem 22,6 ha platība ar vērtību
Ls 34145 reģistrēta zemesgrāmatā un 512,4 ha platība ar vērtību Ls 132061 ir
pašvaldības lietošanā.
Atbilstoši LR normatīviem aktiem turpinās pašvaldībai piederošā dzīvojamā
fonda privatizācija. Brīvie dzīvokli tiek pārdoti izsolēs un ieguldītie līdzekļi no tās tiek
ieskaitīti pašvaldības privatizācijas fondā. Privatizētie 2004. gadā 95 dzīvokļi tika izslēgti
no uzskaites.
Pamatlīdzekļu sastāvā bez kustamiem un nekustamiem īpašumiem vēl iekļautas
arī nepabeigtu objektu izmaksas Ls 95481. No tiem nepabeigto projektu “Vecpils
pamatskolas siltināšana” un “Sociālā rehabilitācijas centra izveidošana” izmaksas
sastāda Ls 82454.
2004. gada pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts saskaņā ar 2001. gada
03.06. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 96.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā ir Naujenes pagasta pašvaldībai
piederošas kapitāla daļas un ieguldījumi uzņēmumu statūtu fondā, kas reģistrēti Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā 31.12.2004.g. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi novērtēti
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pēc izmaksu metodes, lai saglabātu iepriekšēja gada izvēlētu uzskaites politiku.
Naujenes pagasta kapitāla vērtība uzņēmumos atspoguļota tabulā:
Kapitāla daļas turētājs

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
Naujenes pagasta sabiedriskās
ēdināšanas pašvaldības uzņēmums
Kopā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu
kapitālā
BO SIA “Daugavpils novada tūrisma
informācijas centrs”
Pašvaldību BO SIA “Daugavas fonds”
BO SIA ”Dienvidlatgales attīstība”
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”
Kopā pārējie ieguldījumi
Pavisam

Līdzdalība
kapitālā
%
100 %

Vērtība
2003.g.

2004.g.

773870

830373

Izmaiņas
(+), (-).
+56503

100 %

2443
776313

830373

-2443
+54060

5%

95

4.54%
2.44%
3.3 %

100
50
2254

100
50
2254

-

2499
778812

2404
832777

-95
+53965

-95

2004. gadā Naujenes pagasta pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos
palielinājās par kopējo summu Ls 53965, ko ietekmēja:
2004. gadā palielināts SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāls Ls
56503 apmērā par Vecstropu un Lociku ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas
siltumtīkliem, Kraujas ciema artēziskā urbuma jaunbūvi, šķeldas noliktavu Kraujas
ciemā, katlu māju ar tehniskām iekārtām Vecstropu ciemā, kuri pieņemti ekspluatācijā
īstenojot projektus “Naujenes pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas” 4. kārtu
un “Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas” 1. kārtu. 2004. gadā no
uzskaites norakstīta pagastam piederošā vērtība Naujenes pagasta sabiedriskās
ēdināšanas pašvaldības uzņēmuma pamatkapitālā sakarā ar uzņēmuma likvidāciju un
izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. 2004. gadā tika dzēsta pagastam piederošā vērtība
BO SIA “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs” pamatkapitālā sakarā ar tās
pārveidošanu par biedrību un ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Apgrozāmajos līdzekļos ietilpst krājumi, norēķini par prasībām, nākamo periodu
izdevumi un naudas līdzekļi.
Krājumi iegādāti un izlietoti Naujenes pagasta pašvaldības izpildinstitūciju
darbības nodrošināšanai, piemērojot vidējās svērtas cenas metodi. Krājumi tiek atzīti to
iegādes vērtībā un iegrāmatoti, sagrupējot tos pēc ekonomiskās būtības. Krājumus
izlietojot tos izslēdz no uzskaites un attiecina uz pārskata perioda izmaksām.
Norēķinos par prasībām iekļauti nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
neiekasētie parādi, SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” parāds un pārējo norēķinu
parādi.
Nākamo periodu izdevumu sastāvā iekļauta priekšapmaksa par preci.
Naudas līdzekļos iekļauti visi naudas līdzekļi, kas atrodas Latvijas bankas
Daugavpils norēķinu centrā uz Naujenes pagasta padomes vārda.
Pašu kapitālā iekļauts pašvaldības līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve un pamatlīdzekļu fonds, kas izveidojies vēsturiski, uzskaitot
pamatlīdzekļu iegādi pēc naudas plūsmas principa līdz 2001. gada 1. janvārim, kuriem
nolietojumu neaprēķina.
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Pārskata gada budžeta rezultāts aprēķināts kā faktisko ieņēmumu un faktisko
izdevumu starpība:
Rādītāji

Pamat.
budžets

Spec.
budžets

Ieņēmumi
Izdevumi
2004. gada budžeta izpildes
rezultāts
Citi ietekmējoši darījumi
(pamatlīdzekļi, kuriem saskaņa
ar grozījumiem noteikumos Nr.
96 aprēķināts nolietojums)

1182678
1061980
120698

64960
82322
-17362

Pavisam 2004. gada budžeta
izpildes rezultāts
2003. gada budžeta izpildes
rezultāts

Ziedojumi
un
dāvinājumi
4468
3482
986

Citi
budžeti

Kopā

0
0
0

1252106
1147784
104747

46747

46747

167445

-17362

986

0

151069

-46883

32828

3075

0

-10980

Kreditoru saistības 2004. gada beigās sastādīja Ls 729373, ko veido
pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases Ls 607919, pārējie ilgtermiņa maksājumi
Ls 27294 apmērā (VU “Materiālas rezerves” parāds par mazutu) un kārtējie maksājumi
(darba alga ar nodokļiem, norēķini ar piegādātajiem decembrī) Ls 94160.
2004. gadā pašvaldība saskaņā ar 2001. gada stabilizācijas projekta
nosacījumiem saņēma no Valsts kases aizņēmumu Ls 150000 projekta “Naujenes
pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 4. kārtas īstenošanai.
Naujenes pagasta padomes saistības pārskata perioda beigām raksturo sekojoša
tabula:
Aizdevējs

Valsts kase

Aizņēmuma
summa
no 2001.g.
līdz 2004.g.
Ls
672030

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma atmaksāta daļa
2003.g. 2004.g.
Kopā
Ls
Ls
Ls

Aizņēmuma
neatmaksāta
daļa 2004.g.
beigām Ls

Līdz 2016.g.

25033

607919

39078

64111

Lai dotu iespēju Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmumam (pēc reorganizācijas SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss”) pašu spēkiem
saņemt kredītresursus dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmas rekonstrukcijai,
pašvaldība sniedza galvojumu 2000. gada oktobrī Vides Investīciju fondam par summu
Ls 34796. 2004. gada beigās pašvaldības sniegto galvojumu atlikums - Ls 14726.
Naujenes pagasta atmaksāto saistību un garantiju spriedzi uz pašvaldības
budžetu raksturo sekojoša tabula:
Nosaukums
Naujenes pagasta pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi
Naujenes pagasta saistību ar % un garantiju apjoms kopā
t.sk. Valsts kases aizdevuma pamatsummas
Valsts kases aizdevuma procenti
galvojuma saistības
Spriedze uz pašvaldības budžetu (%)

2003.g.

2004.g.

541139
54423
25033
24038
5352
10.1

606498
75210
39078
30780
5352
12.4
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Aizdevumu un galvojumu summas nedara būtisko spriedzi uz pašvaldības
budžetu un ļauj pildīt visas funkcijas pilnā apjomā. Saņemtie aizdevumi un sniegtie
galvojumi ir izmantoti pagasta infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai, nevis tekošo
uzturēšanas izdevumu apmaksai. Ilgtermiņa skatījumā, veiktie izdevumi sekmes
iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos un samazinās šo
pakalpojumu izmaksas.
Naudas plūsmas pārskats par 2004. gada pamatbudžeta ieņēmumiem un
izdevumiem.
Naujenes pagasta pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2004. gadā raksturo
sasniegta budžeta ieņēmumu nodrošināšana un to mērķtiecīgā izlietošana pašvaldības
funkciju izpildei un teritorijas attīstībai. Naujenes pagasta pašvaldības budžetu veido
pamatbudžets un speciālais budžets. Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, kas ietver
pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti izdevumu segšanai. Speciālais budžets ietver
īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumus avotus. Naujenes pagasta pašvaldības budžets
veidots atbilstoši naudas plūsmas principam, vienlaikus saskaņā ar Valsts kases
norādījumiem nodrošinot uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam.
Naujenes pagasta pašvaldības 2004. gada pamatbudžeta ieņēmumus un
līdzekļu izlietošanas mērķus raksturo, atbilstoši naudas plūsmas principam, sekojoša
tabula:
Nosaukums

2004. gada
2003. gada
2005. gadam
budžeta izpilde apstiprinātais
budžeta
izpilde
budžets
Ls
Ls
Ls

IEŅĒMUMI
1.
1.1
1.2
1.3
2.

491667
438441
52798
428
49472

561758
502544
59214
0
44740

639042
581203
57839
0
39928

2.1 t.sk.Valsts un pašvaldību nodevas un maksājumi
2.3 Sodi un sankcijas
2.4 Pārējie nenodokļu ieņēmumi

16201
508
32186

18924
387
25429

19059
500
20369

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu
2.5 pamatparāda kapitalizācija
3. Saņemtie maksājumi kopā
3.1 t.sk., Norēķini ar pašvaldību budžetiem

577
374748

0
554956

0
341196

10184
288525

9137
364615

8457
251261

76039
0

81204
100000

81478
0

Nodokļu ieņēmumi kopā
t.sk., Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi kopā

3.2 Maksājumi no valsts pamatbudžeta
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
3.3 fonda
3.4 Maksājumi no citiem budžetiem
4.

Ieņēmumu daļa kopā

915887

1161454

1020166

5.

Finansēšana kopā

110861

92755

97096

Aizņēmums no Valsts kases

125000

150000

0

Budžeta līdzekļu atlikuma izmaiņas

-14139

-57245

97096

6.

PAVISAM IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA
IZDEVUMI

1026748

1254209

1117262

1.

Vispārējie valdības dienesti

137947

150806

170956

2.

Sabiedriskā kārtība, drošība un tiesību
aizsardzība

237

2263

250

17

3.

Izglītība kopā

317278

373889

443443

t.sk. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde

62707

77141

93412

Vecpils pamatskola

66031

80938

89396

Naujenes pamatskola

59308

65370

84169

Lāču pamatskola

77845

85710

95239

Naujenes mūzikas skola

30433

43326

56570

Naujenes bērnu un jauniešu centrs

18056

17825

20318

Transporta izdevumu kompensācija skolēniem

2598

3189

4019

Stipendijas

300

390

320

4.

Veselības aprūpe

1598

1550

2967

5.

Sociālā nodrošināšana kopā

57431

88339

131542

t.sk. Sociālais dienests

25558

18399

27458

-

38384

63620

Sociālas aprūpes dienas centrs

6.

Sociālas aprūpes citas izmitināšanas
vietas (sociālie dzīvokļi)
Pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem

445

654

900

18430

16967

26135

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

9063

7486

7199

Pagasttiesa

3935

6449

6230

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides
aizsardzība

244111

338515

33583

t.sk. Naujenes pagasta centralizētas
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta
īstenošana
Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcijas projekta daļējais līdzfinansējums
Ielu apgaismošana

216742

298635

0

6995

13459

3893

4745

6092

4418

Vides un dabas aizsardzības pasākumi

13810

0

0

-

18427

23318

1516

1486

1510

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas dienests

7.

8.

Apmaksa par pakalpojumiem Sabiedrisko
pakalpojumu regulatoram
Dzīvojamā fonda neapdzīvotas telpas
uzturēšanas izdevumu apmaksa
Brīvais laiks, sports un kultūra

303

416

444

73268

81187

98884

t.sk. Naujenes sporta klubs

10258

12168

14542

Naujenes tautas bibliotēka

13953

16837

19788

Naujenes novadpētniecības muzejs

12866

17821

21775

Naujenes kultūras centrs

24635

28819

31875

Informatīvā biļetena redakcija

7158

5542

10014

Kultūras piemineklis Juzefovas katoļu baznīca

4398

0

890

Autotransporta dienests

38150

47740

54452

5201
118494
24038

4726
126116
29152

7318
123499
31665

90541

92965

83634

0

0

4000

993715

1215131

1066894

9. Pārējā ekonomiskā darbība
10. Pārējie izdevumi
- tai sk. VK aizdevuma procentu nomaksa
-norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības un
soc. pakalpojumus
rezerves fonds
11. KOPĀ
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12. Finansēšana kopā
t.sk VK aizdevuma pamatsummas atmaksa
PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA

33033

39078

50368

33033
1026748

39078
1254209

50368
1117262

Neraugoties
uz
finansu
stabilizācijas
procesu,
Naujenes
Saņēmtie
pagasta padome nodrošināja izvirzīto
maksājumi
mērķu finansējumu no 2004. gada
2005.g.
budžeta ieņēmumiem, kuri saņemti
3.9
Nenodokļu
2004.g.
Ls 1161454 apmērā un, salīdzinot ar
5.4
ieņēmumi
2003.g.
3.4
2003. gadu, pieauga par Ls 245567 jeb
27 %.
48.4
Naujenes pagasta 2004. gada
Nodokļu
53.7
ieņēmumi
budžeta
tiešo nodokļu ieņēmumu
54.3
īpatsvars ir 48.4 %, kuru veido
iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
15. diagr. Naujenes pagasta 2004.gada
Ls 502544 un nekustamā īpašuma
pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars
nodoklis Ls 59214. Salīdzinot ar
2003. gadu, tiešo nodokļu ieņēmumi saņemti vairāk par Ls 70091 jeb 14 %. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pieaugums liecina par to, ka pagastā ir palielinājies strādājošo
iedzīvotāju skaits, kā arī viņu ienākumi. Sekmīgā nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšana saistīta ar zemes pieprasījuma palielinājumu 2004. gadā un nodokļu
inspektora veiktajiem pasākumiem, proti, uzraudzība pār zemes lietošanas mērķiem,
iesniegto deklarāciju pareizības pārbaude un darba aktivizēšana ar parādniekiem.
Turklāt zemes lietotāji, saņemot Eiropas Savienības atbalsta maksājumus, savlaicīgi
nomaksāja nodokļus.

nekustamā
īpašuma
nodoklis

2005. gads

57839

2004. gads

59214

2003. gads

52798

iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

47.7
40.9
42.3

2005. gads

581203
502544

2004. gads
438441

2003. gads
16. diagr. Nodokļu ieņēmumu dinamika (Ls) 2003.g.-

2005.g.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars ir 3.9 % no kopbudžeta ieņēmumiem, kuru veido
ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem Ls 12057, pārējie
nenodokļu ieņēmumi Ls 25429, valsts un pašvaldības nodevas Ls 3852, ienākumi no
pašvaldības īpašuma iznomāšanas Ls 3015. Lai nodrošinātu doto ieņēmumu
pieaugumu, sistemātiski tiek veikts darbs nodevu administrēšanas uzlabošanā un
papildus pakalpojumu sniegšanā.
Saņemto maksājumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 47.7% jeb Ls 554956.
Salīdzinot ar 2003. gadu, saņemtie maksājumi palielinājās par Ls 180208. Šo rādītāju
pieaugumu 2004. gadā būtiski ietekmēja piesaistītās valsts investīcijas Ls 252500
apmērā, t.sk., siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai Ls 150000, saņemtais
Labklājības ministrijas atbalsts (Ls 60000) projektam “Sociālā rehabilitācijas centra
izveidošana” un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts (Ls 40000) apmērā Vecpils
pamatskolas ēkas siltināšanai, kā arī Ls 2500 mērķdotācija no valsts budžeta teritorijas
plānojuma izstrādei.
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Kopējie Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi ir pieaugusi no Ls 993771
2003. gadā līdz Ls 1215131 2004. gadā, tai skaitā, projekta “Naujenes pagasta
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” finansēšanai. 2004. gadā izlietots investīciju
Ls150000
un
Valsts
kases
Vispārējie valdības dienesti
12,4%
aizdevumu Ls150000.
2003. un 2004 gadā Naujenes
Sabiedriskā kārtība 0,2%
30,8%
pagasta
pamatbudžeta
kopējā
Izglītība
izdevumu
struktūrā
galvenās
Veselība 0,1%
prioritātes bija izglītībai, dzīvokļu un
komunālai saimniecībai, sociālai
7,3%
Sociālā nodrošināšana
nodrošināšanai
un
tāpat
šīs
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
27,9%
prioritātes
arī
2005.
gadā
veido
vides aizsardzība
noteicošāko izdevumu apjomu,
6,7%
Brīvais laiks, sports un kultūra
izņemot dzīvokļu un komunālo
3,9%
Autotransporta dienests
saimniecību, sakarā ar projekta
“Naujenes pagasta siltumapgādes
Pārējā ekonomiskā darbība 0,3%
sistēmas
rekonstrukcija”
10,4%
Pārējie izdevumi
pabeigšanu 2004. gadā.
17. diagr. 2004. gada pamatbudžeta izdevumu

struktūra

Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumu prioritārie sektori 2003.-2005. gadā (%)
2003 gada
budžeta izpilde

Prioritātes kopējā izdevumu struktūra (valdības
funkciju griezumā)

2004gada
budžeta izpilde

2005.gadam
apstiprinātais
budžets

Izglītība

31.9

30.8

41.6

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides
aizsardzība
Sociālā nodrošināšana

24.6

27.9

3.1

5.8

7.3

12.3

Naujenes
pirmsskolas
izglītības iestāde

Vecpils
pamatskola

Naujenes
pamatskola

Lāču pamatskola

Naujenes
mūzikas skola

3579

4339

2004.gads

2005.gads

20318
2005.gads

2898

17825
2004.gads

Naujene bērnu
un jauniešu
centrs

2003.gads

18056
2003.gads

43326

56570
2005.gads

2003.gads

2004.gads

95239
2005.gads

2003.gads

2005.gads

30433

85710
2004.gads

77845

84169

65370
2004.gads

59308
2003.gads

89396
2005.gads

80938
2004.gads

66031
2003.gads

93412
2005.gads

77141
2004.gads

2003.gads

62707

Visvairāk līdzekļu no pagasta 2004. gada budžeta - Ls 373889 jeb 30.8% izlietoti
izglītībai, ņemot vērā, ka izglītības nodrošināšana ir viens no vissvarīgākajiem
pašvaldības pienākumiem. Salīdzinot ar 2003. gadu izdevumi palielinājās par 17.8%.

Pārējie izdevumi

18. diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi

izglītībai 2003.-2005.g. (Ls)

Uzsākta projekta “Vecpils pamatskolas ēkas siltināšana” 1. posma īstenošana.
Šiem mērķiem saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Ls 40000, no
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kuriem 2004. gadā izlietoti Ls 12410. No pašvaldības budžeta projekta “Vecpils
pamatskolas ēkas siltināšana” īstenošanai izlietoti Ls 6072. Realizēti sekojoši
pasākumi: izstrādāts tehniskais projekts, veikta septiņu logu nomaiņa un skolas ēdnīcas
korpusa jumta seguma siltināšana, slīpā jumta uzstādīšana. Bez tam saņemts atbalsts
no Dānijas Enerģētikas Aģentūras Ls 4450 apmērā, kura rezultātā skolas katlu mājā
nomainīti apkures katli un veikts katlu mājas kosmētiskais remonts. Pateicoties veiktajai
rekonstrukcijai samazinājās siltuma zudumi par 15-20 % un uzlabojās skolas telpu
apgāde ar siltumenerģiju.
Pārskata periodā izglītības iestāžu remontdarbiem tika izlietoti Ls 2630, no tiem
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē – virtuves, ēdnīcas, koridora grīdas nomaiņai
un tualetes remontam izlietoti Ls 1664, bērnu un jauniešu centrā logu uzstādīšanai –
Ls730. Grāmatu un mācību līdzekļu iegādei izlietoti Ls 6137 jeb Ls 17 vienam
skolēnam.
Pašvaldības
izglītības
iestāžu
uzturēšanas
izdevumi
vienam
skolēnam/audzēknim atspoguļoti tabulā:
Nosaukums

Uzturēšanas izdevumi vienam skolēnam/audz.

Vecpils pamatskola

2003. gada
budžeta
izpilde
Ls
162

2004. gada
budžeta
izpilde
Ls
268

2005. gadam
apstiprinātais
budžets
Ls
219

Naujenes pamatskola

101

113

130

Lāču pamatskola

153

170

171

Kopā skolas

138

178

167

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde

315

423

498

Naujenes mūzikas skola

124

140

171

Izdevumi komunālai saimniecībai 2004. gadā sastāda Ls 338515. Salīdzinot ar
2003. gadu izdevumi palielinājās par 39%.
2004. gadā ieguldījums projekta “Naujenes pagasta centralizētas siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija” 4. kārtas īstenošanai sastādīja Ls 300000.
Izstrādāts tehniskais pamatojums un tehniskais projekts “Naujenes pagasta
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija” projekta realizācijai, kura finansējums sastādīja
Ls 14798. Latvijas Republikas Vides ministrija apmaksāja Ls 1333. 2004. gada
novembrī Naujenes pagasta padome apstiprināja šī projekta tehniski ekonomisko
pamatojumu un iesniedza projektu Latvijas Republikas Vides ministrijā.
Naujenes pagasta nekustamā īpašuma apsaimniekošanas dienesta 2004. gada
izdevumi sastādīja Ls 18427. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika veikti
labiekārtošanas darbi pašvaldības kapos, kultūrvēsturisko objektos, Naujenes pagasta
ciemos, atjaunotas atpūtas zonas, stādīti koki un dekoratīvie krūmi. Augstākminēto
pasākumu rezultātā uzlabojās vides vizuālais skats, ar to pašu piesaistīti vairāk
apmeklētāju kultūrvēsturiskajiem un tūrisma objektiem, papildinot pašvaldības budžetu
par Ls 2241 no sniegtajiem pakalpojumiem.
Pagasta lielāko ciemu ielu apgaismošanai no pašvaldības budžeta piešķirti
Ls 6092, tai skaitā elektroenerģijas apmaksai Ls 3859 un remontdarbiem Ls 2233, kuru
rezultātā nomainīti Naujenes ciemā energojaudīgie gaismas ķermeņi pret mazāk
jaudīgajiem. Tas dos iespēju par 30 % samazināt elektroenerģijas patēriņu.
2004. gada laikā sociālai nodrošināšanai bija izlietoti Ls 88339 jeb 7.3 % no
pašvaldības budžeta. Salīdzinot ar pagājušo gadu izdevumi sociālai nodrošināšanai
pieauga par 53.8 %.
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Pabalsti
trūcīgiem
iedzīvotājiem

Sociālas aprūpes Sociālas aprūpes
dienas centrs
citas
izmitināšanas

6449

6230

2004.gads

2005.gads

7199
2005.gads

3935

7486
2004.gads

Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi

2003.gads

9063
2003.gads

26135

16967
2004.gads

2005.gads

18430
900
2005.gads

2003.gads

654
2004.gads

63620
445
2003.gads

2005.gads

38384
2004.gads

2003.gads

27458
2005.gads

18399
2004.gads

25558
2003.gads

Sociālais
dienests

Pagasttiesa

19. diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi sociālai nodrošināšanai 2003.-

2005.g. (Ls)

Naujenes sporta Naujenes tautas
Naujenes
Naujenes
klubs
bibliotēka
novadpētniecības kultūras centrs
muzejs

Informatīva
biļetena
redakcija

2005.gads

2004.gads

890

4398

2003.gads

5542

10014

2005.gads

2003.gads

2004.gads

31875

2005.gads

2003.gads

2005.gads

7158

28819

2004.gads

24635

21775

17821

2004.gads

12866

2003.gads

19788

2005.gads

16837

13953

2003.gads

2004.gads

14542

2005.gads

12168

2004.gads

2003.gads

10258

2004. gada decembrī no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas saņemts
atbalsts Ls 60000 apmērā projekta “Sociālā rehabilitācijas centra izveidošana” divām
ēkām Vecstropu un Lociku ciemā. No tā 2004. gadā izlietoti Ls 24094. Projekta
realizācija dos iespēju izveidot pakalpojumu kompleksu sociālās atstumtības riska
pakļautām iedzīvotāju grupām.
2004. gadā sniegti dažādu veidu sociālie pakalpojumi 917 trūcīgām personām.
Izmaksāti sociālie pabalsti Ls 16967 apmērā, t.sk., pabalsti GMI līmeņa nodrošināšanai
- Ls 10558.
2004. gadā tika noslēgts līgums ar NVA par algoto pagaidu sabiedrisko darbu
rīkošanu, kurš deva iespēju iesaistīt darbā 66 bezdarbniekus. Atalgojumiem un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietoti Ls 7486, no tiem NVA
finansējums Ls 4803, budžeta līdzekļi - Ls 2683.
2004. gadā no pašvaldības budžeta apmaksāti Ls 13755 apmērā par 5 Višķu
sociālās aprūpes centra iemītniekiem un 9 bērniem bāreņiem Naujenes bērnu namā.
Naujenes sporta kluba, Naujenes tautas bibliotēkas, Naujenes
novadpētniecības muzeja, Naujenes kultūras centra, informatīvā biļetena
“Naujenes Vēstis” redakcijas uzturēšanai no pašvaldības budžeta bija izlietoti Ls 81187
jeb 6.7 %. Salīdzinot ar pagājušo gadu, izdevumi pieauga par 11 %.

Kultūras
pieminēklis
Juzefovas katoļu

20. diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi sportam, kultūrai un reliģijai 2003.-2005.g. (Ls)
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Naujenes tautas bibliotēkā palielināts grāmatu fonds par 1658 jaunām grāmatām.
Bibliotēka piedalās projektā “Next paaudzes lietotājs – bibliotēkas digitālajā pasaulē”.
Rezultātā bibliotēkas filiāle Lociku ciemā tiks nodrošināta ar pastāvīgā interneta
pieslēgumu, kas ļaus strādāt ar jau esošā elektroniskā kataloga paplašinātām iespējām,
izmantojot tiešsaistes režīmu.
Lai pagasta iedzīvotāji padziļinātu savas zināšanas pagasta vēsturē, 2004. gadā
Naujenes novadpētniecības muzejs organizēja ekskursijas, izstādes, zinātniski –
pētniecisko darbu prezentācijas un ekspedīcijas. Uzlabota materiāli tehniskā bāze,
iegādāti jauni muzeja eksponāti. Muzejs un bibliotēka ir nodrošināti ar mūsdienīgām
informācijas tehnoloģiskām iekārtām, kas ievērojami palielina arī izdevumus to
uzturēšanai.
Naujenes kultūras centra sporta zāles remontdarbiem izlietoti Ls 3627, veikts
dušas telpu un trenažieru zāles kosmētiskais remonts.
Lai regulāri informētu pagasta iedzīvotājus par pagasta padomes pieņemtajiem
lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, pašvaldības iestāžu un dienestu darbību, no
pamatbudžeta līdzekļiem tiek finansēts informatīvais biļetens “Naujenes Vēstis”, kura
izdevumi 2004. gadā bija Ls 5542. Izdevuma metiens ir 2430 eksemplāri latviešu un
krievu valodā. 1 eksemplāra pašizmaksa sastāda Ls 0.19. Jāatzīmē, ka informatīvais
biļetens dažiem lauku ciemu iedzīvotājiem ir vienīgais periodiskais informācijas
izdevums, kuru katrs Naujenes pagasta teritorijā dzīvojošais nodokļu maksātājs saņem
bez maksas jau 8 gadus.
Izveidotais autotransporta dienests nodrošina pasažieru komercpārvadājumus
pagasta iedzīvotājiem, skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu
pārvadāšanu no dzīvesvietas līdz skolai, pirmsskolas izglītības iestādei un atpakaļ,
sniedz transporta pakalpojumus pagasta pārvaldes, iestāžu un dienestu saimnieciskās
darbības nodrošināšanai. Autotransporta dienesta uzturēšanā ir 6 transporta vienības,
t.sk., 2 autobusi, 2 mikroautobusi un 2 vieglās automašīnas. 2004. gadā autotransporta
dienesta uzturēšanai bija izlietoti Ls 47740 vai 4,9 % no pamatbudžeta izdevumu
kopsummas. Saņemta valsts dotācija komercpārvadājumiem Ls 6000 apmērā.
Autotransporta remontdarbiem izlietots Ls 8576, degvielas iegādei Ls 13437. Tuvākajā
laikā jāizvērtē komercpārvadājumu lietderība, izmantojot esošos autobusus. Lai pildītu
pašvaldībai noteiktās funkcijas, autotransporta vienību skaits ir nepietiekošs. 2005.
gadā tiek plānots iegādāties automašīnu ar dubulto kabīni un kravas kasti, lai
nodrošinātu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas dienesta darbu, jo kultūrvēsturiskie
objekti atrodas visā pagasta teritorijā.
2004. gadā Ls 150806 jeb 12.4 % tika izlietoti pagasta pārvaldes uzturēšanai.
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. Informācijas tehnoloģiju attīstība šodien ir
tieši saistīta ar iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un ātrumu. 2004. gadā tika
realizēts “TDA” pilotprojekts, kurš nodrošināja Naujenes pagastam nākamo informācijas
tehnoloģiju attīstības līmeni. Rezultātā nodrošināts pastāvīgā interneta pieslēgums
Naujenes pagasta pārvaldes 4 administratīvajās ēkās un Vecpils pamatskolā. Tika
izveidots iekšējais telefonu sakaru tīkls ar bezmaksas sarunām starp Naujenes pagasta
pārvaldi, Vecpils pamatskolu, Daugavpils rajona padomi, Maļinovas pagastu un
Lauceses pagastu. Katra darbinieka darbavieta ir aprīkota ar atsevišķu telefona aparātu
un katram piešķirta sava e-pasta adrese. Lai sekotu mūsdienu tendencēm, jāattīsta
materiāli tehniskā bāze, kura 2004. gadā papildināta ar 4 datoriem, 6
printeriem,1kopētāju, 1 projektoru.
Vērtējot Naujenes pagasta finansiālo stāvokli 2004 beigās, jāatzīst, ka kopumā
tas ir apmierinošs. Pagasta pamatbudžeta ieņēmumi ļauj nodrošināt iestāžu un
struktūrvienību tekošos izdevumus un savlaicīgi nomaksāt aizdevuma pamatsummu un
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procentu maksājumus. Šeit jāatzīmē, ka iepriekš saņemtie aizdevumi ir pilnā apmērā
un savlaicīgi atmaksāti, precīzi tiek ievērots tekošo maksājumu grafiks. Pašvaldībai nav
bijis un arī pašlaik nav nodokļu parādu. Naujenes pagasta finanšu stabilizācijas projekta
pasākumu plāns tiek pildīts.
Iepriekšējos atskaites periodos pašvaldības ņemtie aizņēmumi ir izmantoti
pagasta infrastruktūras attīstīšanai un sakārtošanai.
2005. gadā jāveic pašvaldības pārvaldes un iestāžu vadības organizācijas
sistēmas uzlabošana, ieviešot mūsdienu modernās vadības metodes, tas ir, orientācija
uz klientu, uzsvars uz rezultātu, nevis uz sākuma rādītājiem, orientācija uz līdzekļu
piesaisti, nevis tērēšanu.
Naudas plūsmas pārskats par 2004. gada speciālā budžeta ieņēmumiem un
izdevumiem.
Naujenes pagasta speciālā budžeta ieņēmumus veido ar pamatbudžetu nesaistīti
iezīmēti ieņēmumi, kas saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem tiek nodoti
pašvaldības rīcībā un ir paredzēti īpašu izdevumu segšanai. Naujenes pagasta
speciālais budžets ietilpst: privatizācijas fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, autoceļu
(ielu) fonda līdzekļi, mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem un ziedojumi un
dāvinājumi.
2004. gadā speciālā budžetā saņemti ieņēmumi Ls 65877, izdevumi sastāda
Ls 98506. Izdevumu finansēšanai izlietots līdzekļu atlikums uz 2004. gada sakumā
Ls 32629. Naujenes pagasta pašvaldības 2004. gada speciāla budžeta ieņēmumus un
līdzekļu izlietošanas mērķus raksturo, atbilstoši naudas plūsmas principam, sekojoša
tabula:
Nosaukums

2003. gada
spec.budžeta
izpilde
Ls

2004. gada
spec.budžeta
izpilde
Ls

2005. gadam
apstiprinātais
spec.budžets
Ls

31992

17798

12828

IEŅĒMUMI
1.

Privatizācijas fonds

2.

Dabas resursu nodokļis

2636

2950

2250

3.
4.

Autoceļu fonds
Regulārie pasažieru pārvadājumi
Kopā

37037
5108
76773

38500
5713
64961

12000
5748
32826

5.

Ziedojumi un dāvinājumi

1122

916

370

Pavisam kopā

77895

65877

33196

1.

IZDEVUMI
Privatizācijas fonds

16483

36317

14836

2.

Dabas resursu nodoklis

2592

4818

3000

3.

Autoceļu fonds

25344

50237

12535

4.

Regulārie pasažieru pārvadājumi

4365

5978

6055

Kopā

48784

97350

36426

Ziedojumi un dāvinājumi

960

1156

890

Pavisam kopā

49744

98506

36114

5.

Privatizācijas fonds.
2004. gadā tika privatizēti 95 dzīvokļi, no tiem pārdoti privatizācijas izsolēs
16dzīvokļi un pagasta privatizācijas fondā saņemtie ieņēmumi bija Ls 17798, kuri
novirzīti sociālo dzīvokļu remontdarbu apmaksai, kā rezultātā saremontēti 8 dzīvokļi.
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Līdzekļu atlikums 2004. gada sakumā Ls 18519 izlietots pašvaldības īpašuma
privatizācijas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam.
Dabas resursu nodoklis.
Turpinājās Dienvidlatgales reģionālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
projekta realizācijas pasākumu līdzfinansēšana, kam 2004. gadā izlietoti Ls 4818 no
dabas resursu nodokļa saņemtiem ieņēmumiem. Naujenes pagasta padomes
ieguldījums SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija” bija 6.06 daļas par summu Ls 2254.
Autoceļu fonds.
2004. gadā no Valsts autoceļu fonda bija piešķirti līdzekļi Ls 38500 apmērā, kuri
tika novirzīti pašvaldības ceļu uzturēšanas un remontdarbu apmaksai atbilstoši
Naujenes pagasta autoceļu uzturēšanas programmai.
Darbu veids
Ikdienas uzturēšana kopā
t.sk. autoceļu un ciemu ielu attīrīšana no
sniega un slidenuma novēršana
ceļa klātnes profilēšana
Ceļmalu apļaušana
ielu melnā seguma bedrīšu remonts
pārējie izdevumi (darba alga, VSAOI,
saimniecības izdevumi)
Periodiska uzturēšana kopā
t.sk. ceļu remonts kopā
-ceļš Kraslavas šoseja-Bandališki
-ceļš Buļi –Kriškāni –Strojenka
- c.Krauja ielas
-ceļš Markovas – Slutiški klātnes remonts
-ceļš Sargališki-Slutiški-Markovas
-ceļš Kreipānu ciemā
-ceļš Kurtiši-Putāni
-ceļš Kreipāni-Raščina
-ceļš Viļušu cimā
Naujenes ciemā bortakmeņu nomaiņa un
autobusa pieturas ierīkošana
Vecstropu ciemā melna seguma remontdarbi
Vecstropu
ciemā
asfaltbetona
seguma
atjaunošana
Caurtekas remonts
Ceļa satiksmes drošības pasākumi
t.sk. ceļa zīmju uzstādīšana
Pārējie izdevumi (pļaujmašīnas, krūmgrieža
un rezerves daļu iegāde)
PAVISAM

Mērv.

km
km
km
m2

2003.g.
Daud. Summa
6850

2004.g.
Daudzums

475
161
155

1331
466
188
1471

2786
1861
676
1527

km

3.1
1.7
1.3
0.1

16766
12236
9000
2350
725
161

m2
m2

15

150

m

37

gab.

14

4380
608
608
1119
25343

Summa
26443
7089
7563
1716
7082
2993

8.76

16897
8580
3099

2.93
0.5
1.04
1.36
2.93

674
1067
1689
1528
523

445

2798
5519

92

3925
3925
2972
50237

2005. gadā jāveic pašvaldības autoceļu un ielu novērtēšanu, pieaicinot sertificētu
speciālistu.
Regulārie komercpārvadājumi.
2004. gadā mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem saņemta Ls 5713
apmērā un izlietota pagasta teritorija veiktiem pasažieru komercpārvadājumiem
degvielas iegādei.
Ziedojumi un dāvinājumi.
2004. gadā ziedojumi un dāvinājumi saņemti Ls 916, no tiem vacāku ziedojumi
mācību literatūras un skolas remontam Ls 686, uzņēmumu ziedojumi pašvaldības
pasākumiem Ls 230.
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Naujenes pagasta padomes nekustamā īpašuma novērtējums par 2003. gadu
un 2004. gadu
Nr

Nosaukums

p.k.

1.

Dzīvojamais fonds

2.

Nedzīvojamās ēkas

3.

Citas celtnes un būves

4.

Ceļi

5.

Zeme kopā:
t.sk.
-zeme zem ēkām un būvēm
-kultivētā zeme
-izklaidei izmantojamā
zeme
-pārējā zeme
Ilggadīgie stādījumi
Kopā

6.

2003. gads
Bilances
Daudzums
vērtība Ls
60
868126
ēku
68
619143
ēkas
19
3138
būves
35.88
46748
km
549.2 ha
167690

2004. gads
Daudzums
Bilances
vērtība Ls
59
721401
ēku
69
715204
ēkas
23
89406
būves
35.88
42073
km
534.9 ha
166206

Izmaiņas
+,-.
Ls
-146725

77.3 ha
121.1 ha
24.3 ha

72218
18784
1795

76.9 ha
119.5 ha
24.3 ha

71794
18864
1795

-424
+80
-

326.5 ha

74893
550
1705395

314.2 ha

73573
529
1734819

-1140
-21
+29424

+96061
+86268
-4675
-1484

Naujenes pagasta padomes nekustamā īpašuma vērtība 2004. gadā salīdzinot
ar 2003. gadu kopumā palielinājās par Ls 29424 t. sk.:
- dzīvojamā fonda vērtība samazinājās par Ls 146725. 2004.g. iegādāts dzīvoklis
par Ls 500 un no grāmatvedības uzskaites izslēgti privatizētie dzīvokļi par Ls 104882,
norakstīts nolietojums Ls 42343 apmērā.
- nedzīvojamo ēku vērtība palielinājās par Ls 96061. 2004. gadā ekspluatācija
pieņemta katlu māja ar tehnisko iekārtu Lociku un Vecstropu ciemos, piebūve noliktavai
Lociku ciemā par kopējo summu Ls258981.
1792072
Nedzīvojamo ēku vērtība samazinājās
2004. gadā par norakstīto nolietojumu Ls
38820,
fiziski
nolietojušos
būvju
norakstīšanu par Ls 52 un pamatojoties uz
Naujenes pagasta padomes 2004. gada 9.
1704845
jūnija lēmumu
Nr. 276 „Par Naujenes
pagasta
padomes
dalības
daļu
palielināšanu SIA ”Naujenes pakalpojumu
2002. gads
2003. gads
serviss” pamatkapitālā un 2004. gada 29.
21. diagr. 2002 un 2003. gada nekustamā
jūnija pieņemšanas – nodošanas aktu
4. Diagr.
2002.bilances
un 2003.vērtība
gada nekustamā
īpašuma
nodotas SIA „Naujenes pakalpojumu
īpašuma bilances vērtība
serviss” nedzīvojamās ēkas ar bilances
vērtību Ls 124048.
-citu celtņu un būvju vērtība palielinājās kopumā par Ls 86268. 2004. gadā
ekspluatācija pieņemti siltumtīkli Vecstropu un Naujenes ciemos par kopējo summu
Ls 83313, tenisa korts Vecstropu ciemā par Ls 2998 un autobusa pietura Naujenes
ciemā par Ls 1109. Citu celtņu un būvju vērtība samazinājās 2004. gadā par norakstīto
nolietojumu Ls 3232.
-zemes vērtība 2004. gadā samazinājās par Ls 1484. Uzskaitē ņemta lietojuma zeme
1.5 ha ar kadastrālo vērtību Ls 401. No grāmatvedības uzskaites izslēgta lietojuma
zeme - 15.8 ha par Ls 1885, kura nodota pastāvīga lietošanā.
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Naujenes pagasta pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos
2004. gadā saskaņā ar Naujenes pagasta padomes 2004. gada 9. jūnija lēmumu
Nr. 276 SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pamatkapitāls palielināts par
Ls247452. Naujenes pagasta padome veica mantiskos ieguldījumus sabiedrībā
(siltumtīkli Vecstropu un Lociku ciemos, šķeldas
noliktava Kraujas ciemā, katlumāja ar tehniskām
iekārtām Vecstropu ciemā, artēziskais urbums
Kraujas
ciemā).
Rezultātā
sabiedrības
pamatkapitāls sastāda Ls 830373 un sastāv no
830373 kapitāldaļām, kuras pieder Naujenes
pagasta padomei.
Uzņēmuma
galvenā
darbība
–
siltumenerģijas ražošana, ūdens ieguve un
komunālo pakalpojumu sniegšana Naujenes
pagasta iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas
SIA „NPS” valdes priekšsēdētājs A. Elksniņš,
atrodas Naujenes pagasta teritorijā.
darba rīkotājs F.Gladevičs un tehniskais
direktors L.Lapinskis apmierināti ar rekonstruēto
Komunālo pakalpojumu sniegšanā vadošo
siltumtīklu darbību
vietu ieņem (pēc apgrozījuma):
Ø apkure un karstais ūdens – 51.3 %,
Ø ūdens un kanalizācija – 12.8 %,
Ø dzīvojamā fonda apkalpošana un uzturēšana – 16 %,
Ø atkritumu izvešana – 2.2 %,
Ø pārējie pakalpojumi – 17.7 %.
No kopējā neto apgrozījuma sniegtie komunālie pakalpojumi:
Ø fiziskām personām – 76.4 %,
Ø juridiskām personām – 23.6 %.
Finansiālās situācijas uzlabošanai uzņēmums bez pamatpakalpojumu
sniegšanas slēdz arī līgumus par remonta – celtniecības un santehnisko darbu
veikšanu citiem uzņēmumiem.
Uzņēmumam ir licences par tiesībām nodarboties ar:
Ø ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
Ø ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un
būvuzraudzību, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu,
vadīšanu un būvuzraudzību;
Ø siltumenerģijas ražošanu un pārvadi;
Ø ūdens ieguvi, attīrīšanu un sadali, notekūdeņu savākšanu un apstrādi.
Uzņēmumā vidējais strādājošo skaits 2003. gadā – 73 cilvēki, tai skaitā, 82 %
strādājošo dzīvo Naujenes pagasta teritorijā. Vidējā darba alga 2004. gadā Ls 117.94.
2004. gadā īrnieku un dzīvokļu īpašnieku maksātspēja par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem – 103.9 %.
Debitoru parāds samazinājies par 10.1 % salīdzinājumā ar gada sākumu.
Veikti sekojoši pasākumi debitoru parādu par dzīvokļa ekspluatāciju un
komunālajiem pakalpojumiem piedziņai:
Ø tika noslēgts 131 vienošanās līgums par parāda dzēšanu ar parāda summu Ls
33982. Kopā vienošanās līgumu izpildes rezultātā iekasēts Ls 42615.
Iesniegtas tiesā 26 lietas:
Ø par izlikšanu no dzīvokļiem 18 lietas ar parāda summu Ls 15482,
Ø par parāda piedziņu – 8 lietas ar parāda summu Ls 4389.
Tiesā tika izskatīta 21 lieta, no kurām:
Ø 11 pabeigtas ar tiesas lēmumu par izlikšanu no dzīvokļa; šo dzīvokļu
pārdošanas izsolē rezultātā plānots iekasēt Ls 11940;
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Ø 2 tika pabeigtas ar tiesas spriedumu piedzīt parādu, kā rezultātā iekasēts
Ls1025;
Ø 8 tika atstātas bez izskatīšanas pēc mūsu lūguma vai izbeigtas sakarā ar to,
ka atbildētāji pilnīgi vai daļēji apmaksāja parādu, rezultātā iekasēts Ls 1571.
Ar juridisko personu, kas darbojas parādu piedziņas jomā, sadarbības rezultātā
iekasēti Ls 268.
2004. gadā no dzīvokļu pārdošanas izsolē saņemti Ls 13085.
Kopā pasākumu par parādu piedziņu veikšanas rezultātā 2004. gadā iekasēti
Ls58564.
2005. gadā debitoru parādu piedziņas pasākumu veikšanas rezultātā plānots
saņemt Ls 60800.
2004. gadā uzņēmums savu finansiālo ražošanas darbību noslēdza ar peļņu, un
tā sastādīja Ls 3341.
Finanšu saistību izpilde veikta savlaicīgi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Salīdzinājumā ar gada sākumu samazinājies īstermiņa kreditoru parāds par
28.4 %; parāds piegādātājiem samazinājies par 65.3 %.
Palielinājās ilgtermiņa kreditoru parāds tāpēc, ka 2004. gada februārī saņemts
aizņēmums no a/s „Hansabanka”, aizdevuma līgums Nr. 03-044638-IN, 230 tūkstoši
latu apmērā ar likmi 3.4 % gadā un 3 mēnešu RIGIBOR – 4.16 %, ar atmaksas termiņu
līdz 2013. gada beigām, ar aktīvu komercķīlu pilnā apjomā un HIPOTĒKU uz
nekustamajiem īpašumiem, un izpirkts no SIA „Wesemann” siltumražošanas komplekss
Vecstropu ciemā.
Uzņēmuma koncepcijas un attīstības perspektīves 2005. 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 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcijas 1. posmu Kraujas un Vecstropu ciemos.
4. Novērst lietus notekūdeņu noplūdi kanalizācijas tīklos.
5. Ieviest dzīvojamās mājās karstā ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas
samaksas kārtību vasaras periodā saskaņā ar izstrādāto metodiku.
6. Paaugstināt komunālo maksājumu parādu piedziņas darba efektivitāti.
7. Pagarināt licences uzņēmējdarbībai būvniecībā darbības termiņu.
8. Modernizēt uzņēmuma autotransporta parku, iegādājoties kravas mikroautobusu,
autogreideri un traktoru ar sniega tīrāmo aprīkojumu.
9. Paplašināt uzņēmuma sniedzamo pakalpojumu klāstu un darbības zonu.
Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2004. gadu
Nr.
p./.k

Rādītāja nosaukums

Piez.
Nr.

Rindas
kods

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

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

2

010
020
030
040
050
060
070

Pārskata
periods

Par iepriekš.
pārskata periodu

575499
-490108
85391

512129
-460695
51434

-63171
7131
-8616

-57304
8135
-86549
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto
uzņēmuma kapitālos
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas
veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Ilgtermiņa finansu
ieguldījumi
un
īstermiņa
vērtspapīru vērtības norakstīšana
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms ātrākas posteņiem un
nodokļiem
Ārkārtas ieņēmumi
Ārkārtas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
Pārējie nodokļi
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
(tīrie ieņēmumi)

080
090
100
110

9420

6440

120
130

-20787
9410

-7444
-85288

9410

-85288

-6069
3341

-5537
-90825

140
150
160
170
180
190
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Plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
Naujenes pagasta padome 2003. gada nogalē izstrādāja teritorijas plānojumu un
apstiprināja kā saistošos noteikumus. Pamatojoties uz to tiek iedalīta zeme pastāvīgā
lietošanā, izsniegtas un arī atteiktas projektēšanas atļaujas, veikta būvniecība pagasta
teritorijā.
2004. gada sākumā tika iesniegts apstiprinātais teritorijas plānojums ar
likumdošanā noteikto dokumentāciju izvērtēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijā, kura maijā piešķīra mums atlikušo Teritorijas plānojuma izstrādei
mērķdotācijas summu Ls 2500 (50 %) apmērā par ko atlikušos maksājumus.
Martā tika nolemts uzsākt detaļplānojuma izstrādi, detalizējot pašvaldības zemes
teritorijas plānojumā, kurām atļautā izmantošana - savrupmāju apbūves teritorijas:
Stropu, Naujenes un Dunsku ciemos.
Detaļplānojuma izstrādes gaitā ir realizēti sekojoši pasākumi: pieprasīta rakstiska
informācija no valsts institūcijām; publicēti paziņojumi “Latgales laikā” un Informatīvā
biļetenā “ Naujenes vēstis” , kā arī interneta mājas lapā: www.naujene.lv; noritēja
sabiedriskās apspriešanas 1. posms no 2004. gada 5. maija līdz 28. maijam, kur tika
saņemti 13 priekšlikumi no iedzīvotājiem. Sabiedriskās apspriešanas rezultātā tika
secināts, ka iedzīvotāji atbalsta detaļplānojuma izstrādi Stropu ciemā (Daugavpils,
Stropu ezera tuvumā), bet Naujenes ciemā tuvākajā laikā nav iespējama savrupmāju
būvniecība līdz ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai 2006 gadā, jo lielākā
daļa teritorijas atrodas notekūdens attīrīšanas iekārtu aizsargjoslā, par Dunsku ciema
teritoriju iedzīvotāji nekādu interesi neizrādīja. Rezumējot iedzīvotāju viedokļus
nonācām pie secinājuma, ka racionālāk būtu izstrādāt detaļplānojumu Stropu ciemam
pašvaldībai piederošās zemei (5 ha) ar atļauto izmantošanu – savrupmāju apbūve,
kurai nepieciešams pasūtīt topogrāfijas plānu, reģistrēt zemesgrāmatā un piesaistīt
līdzekļus 2005. gadā detaļplānojuma tālākai izstrādei, kā arī plānots pārskatīt
apstiprināto teritorijas plānojumu un veikt grozījumu tajā, nododot iedzīvotāju
sabiedriskai apspriešanai.
Ar teritorijas plānošanas jautājumiem nodarbojas Naujenes pagasta padomes
attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule.
Būvniecība pagasta teritorijā
Par izsniegtām projektēšanas atļaujām
2004. gadā savā teritorijā Naujenes
I.Kovalevska
savrupmāja
pagasta padome izsniegusi 44 projektēšanas
atļaujas būvniecībai, t. sk., 11 ir izdotas
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
pārplānošanai.
Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir
pieaudzis
pieprasījums
būvēt
jaunas
dzīvojamās mājas. Visvairāk (8) būvēties vēlas
uz saviem zemesgabaliem „Lauku celtnieks D”
dārzkopības sabiedrībā, Vasarnīcas ciemā,
nākamie seko Vecstropi (6), kur uzsākta būvniecība būvmateriālu veikalam „Kurši” un
tad seko Stropu (5), Lociku (5), Kraujas (4), Viļušu (4) ciemi ar savrupmāju apbūvi.
Par pieņemtajiem ekspluatācijā būvprojektiem
Savrupmājas. 2004. gadā ir uzbūvētas 8 jaunas mājas un 5 ir pārbūvētas vai
rekonstruētas ar kopējo 1468 m2, 15 dārza mājas ar kopējo platību 628 m2.
No lieliem projektiem ir uzbūvēta degvielas uzpildes stacija „Magvejs” un ceļa
pieslēgums valsts autoceļam A-6, Vecstropu un Lociku ciemu siltumtīklu un
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siltummezglu rekonstrukcija, Informācijas tehnoloģijas tīkla būvniecība Naujenes
ciemā, Vecstropu ciemā aptieka „Rudens„ un zobārstniecības kabinets ar kopējām
izmaksām Ls 834 958.

Naujenes pagasta ekonomiskā attīstība
Naujenes pagasta publiskās investīcijas infrastruktūrā
Naujenes pagasta publiskās investīcijas iepriekšējos gados tika piesaistītas un
ieguldītas galvenokārt projekta “Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija” realizācijā par summu Ls 1 077 912 (Valsts mērķdotācija
Ls 426 000, aizņēmums Ls 435 000, SIA „Wesemann” Ls 211485). 2004. gadā tika
pabeigts šis projekts. Pateicoties veiktajai siltumapgādes rekonstrukcijai tika nomainīti
siltumtīkli 5326,5 m garumā, uzstādīti 14 jauni apkures katli un 47 individuālie
siltummezgli, rekonstruētas 7 katlu mājas. Tas ļāva samazināt siltuma zudumus par 1520 %, elektroenerģijas patēriņu par 40 % uzlabot iedzīvotāju apgādi ar siltumenerģiju,
samazināt siltumenerģijas pašizmaksu un nepaaugstināt esošo siltumenerģijas tarifu.
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Divus gadus atpakaļ tika uzsākts darbs pie projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu
ciemos”, lai sakārtotu ūdenssaimniecību mūsu pagastā, izstrādājot tehniski
ekonomisko pamatojumu. 2003. gada uzbūvēta artēziskā aka Kraujas ciemā,
2004.gadā izstrādāts tehniskais projekts (Ls 14798), apstiprināts un iesniegts LR Vides
ministrijā. Projekts ir iesniegts Nacionālās programmā ERAF līdzekļu apgūšanai
„Atbalsts ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās ar
cilvēkekvivalentu līdz 2000” par kopējo summu Ls 789 936. Realizācija plānota
2005.gadā Kraujas un Vecstropu ciemos, 2006. gada – Dunsku un Naujenes ciemos,
2007. gadā – Lociku ciemā.
Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektā, kur
paredzēta jauna reģionāla sadzīves atkritumu poligona būvniecība Demenes pagasta
„Šakališkos” un esošo atkrituma izgāztuvju rekultivācija par kopējo summu 6,9 milj.EUR
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esam ņēmuši dalību ar līdzfinansējumu no 2003. gada. Šogad tas sastādīja Ls 4178,
bet plānots pabeigt finansēt 2006. gadā.
Būtisks atbalsts 2004. gadā bija saņemts no Labklājības ministrijas (Ls 60000)
projektam “Sociālā rehabilitācijas centra izveidošana” un Izglītības un zinātnes
ministrijas (Ls 40000) apmērā Vecpils pamatskolas ēkas siltināšanai.
Saņemts ir atbalsts Valsts kancelejas Informācijas sabiedrības biroja ERAF
Nacionālās programmas „Daugavpils rajona pašvaldību Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīklā izveides” pilotprojektam par summu
Ls 384 646, kura realizācijas rezultātā Naujenes pagasta skolas un bibliotēka saņems
3. datorkomplektus ar trīs interneta pieslēgšanas punktiem un to 2 gadu bezmaksas
uzturēšanu, centralizētu lietvedības programmas
uzstādīšanu, darbinieku apmācību un lokālā tīkla
izveidošanu.
Naujenes tautas bibliotēka saņēmusi atbalstu
no projekta „NEXT paaudzes lietotājs –
bibliotēkas digitālajā pasaulē„ – Ls 500
atalgojumam projekta vadītājam un informācijas
sistēmas administratoram, kā arī 3 datorkomplektus,
2 printerus, skaneri, 2 svītrukodu skanerus, un
Ieviesto tehnoloģiju prezentācija
interneta pieslēgumu un ierīkošanu bibliotēkā un
Naujenes Tautas bibliotēkā
filiālēs.
2005. gadā Valsts investīciju programmai 2006. gadam ir plānots iesniegt
investīciju piesaistīšanai „Vecpils pamatskolas ēkas siltināšanas” projektam par
summu Ls 242596, projektam ”Autobusa iegāde bērnu pārvadājumu
nodrošināšanai Daugavpils rajona Naujenes pagastā” - Ls 28 000, „Naujenes
pagasta Sociālās rehabilitācijas centra izveidošanai” - Ls 106 131, „Naujenes
pirmskolas mācību iestādes jumta renovācija„ - Ls 36 464, „Naujenes mūzikas
skolas renovācija” - Ls 13022 apmērā.
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Naujenes pagasta padomes struktūra un funkcijas
Naujenes pagasta padome
Naujenes pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likumā „Par pašvaldībām”,
pagasta padomes darba organizācijas pamatprincipi - Naujenes pagasta padomes
nolikumā, kurš apstiprināts 2001. gada 4. aprīlī.
Naujenes pagasta padomi, kura ievēlēta 2001. gada 11. martā, veido 11deputāti
no divām vēlētāju apvienībām:
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 onkoloģiskā slimnīca” 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 ievēlēta Vasilisa Pudovkina, par
priekšsēdētājas vietnieku – Jānis Butāns.
Naujenes pagasta padomē ir izveidotas 4 pastāvīgās komitejas
Finansu komiteja:
komitejas priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina,
komitejas locekļi: Jānis Butāns, Dainis Gailītis, Antons Nitišs
Vasilisa Pudovkina

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,

Dainis Gailītis

komitejas locekļi: Indulis Bērziņš, Antons Soms, Jolanta Pudāne
Jānis Butāns

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta komiteja

komitejas priekšsēdētāja Lilita Gasjaņeca,
komitejas locekļi: Antons Soms, Inese Locika, Juris Bleidelis
2004. gadā bija 21 Naujenes pagasta padomes sēde, pieņemti
667 lēmumi, t.sk., 444 administratīvie akti, kuri sagatavoti pēc personu
iesniegumiem, 30 noteikumi, 23 nolikums, 5 saistošie noteikumi u.c. lēmumi. Pagasta
padomes sēdes no 2004. gada maija notika divreiz mēnesī, otrajā un pēdējā mēneša
trešdienā plkst.14.00.
Lilita Gasjaņeca
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Pie Naujenes pagasta padomes lēmumu projektu sagatavošanas strādāja 20
komisijas un ar pagasta padomes lēmumu izveidotās 7 darba grupas, kuru sastāvā
iekļauti pagasta padomes deputāti, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji.
Nozaru komitejas akceptēja un sniedza 637 atzinumus sagatavotajiem pagasta
padomes lēmumu projektiem.
Finanšu komiteja izskatīja iepriekšējā gada budžeta izpildi, sniedza atzinumus
par noteikumu projektiem „Naujenes pagasta padomes
2004. gada budžets”, par grozījumiem tajos, par budžeta
izpildi pa ceturkšņiem, par pamatbudžeta un speciālā
budžeta izpildes kārtējās kontroles kārtību, par privatizācijas
objektu izsoli. Izskatīja līdzekļu pieprasījumus piešķiršanai
no pamatbudžeta rezerves fonda, no privatizācijas fonda, Pagasta padomes priekšsēdētāja
Pudovkina
sniedza atzinumus par lēmumu projektiem: pašvaldības Vasilisa
un viņas vietnieks Jānis Butāns
nekustamā īpašuma privatizācijas projekta apstiprināšanai,
par Vecpils pamatskolas siltināšanas projektu, līdzdalību projektā „Daugavpils rajona
pašvaldību informācijas tehnoloģiju sistēmas tīkla izveide”, par pašvaldības pārvaldes,
iestāžu, dienestu darbinieku amatu sarakstu. Finanšu komitejā bija izskatīti dienestu,
nodaļu un pārvaldes speciālistu pārskati par gadu, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
pārskats par darbu ar īrniekiem parādu iekasēšanā, uzņēmuma finansu plāna izpilde
pa ceturkšņiem, pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu, sociālo pabalstu
līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu par 9 mēnešiem u.c.. Komiteja izstrādāja rīcības plānu
Eiropas Savienības un Latvijas fondu līdzekļu piesaistīšanai.
Attīstības un vides aizsardzības komiteja izskatīja 2004. gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus: Naujenes pagasta
Deputāti Jolanta Pudāne
centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas
un Antons Soms
projekta 4. kārtas īstenošanai, ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcijas projekta 1. kārtas finansējumam, ielu
apgaismošanai, vides un dabas aizsardzībai, autoceļu
uzturēšanai, sniedza atzinumus par pagasta teritorijas
labiekārtošanas un pašvaldības nekustamā īpašuma,
pašvaldības ceļu apsaimniekošanas rīcības plānam 2004.
gadam, pašvaldības dzīvojamā fonda kopīpašuma apsaimniekošanas pasākumu
plānam uz 2004. gadu, pasākumu plānam detālplānojuma izstrādāšanai un
sabiedriskās apspriešanas 1. posma organizēšanai,
konkursa „Lai top skaista mūsu vide” izsludināšanai, par
2005. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēm
dzīvokļu un komunālajā saimniecībā, vides aizsardzībā,
sagatavotajiem
administratīvajiem
aktiem
zemes
izmantošanas jautājumos. Komiteja organizēja 18 zemes
gabalu izlozi starp pretendentiem, kuriem bija vienādas
tiesības saņemt zemi pastāvīgā lietošanā. Attīstības un
Deputāts Indulis Berziņš
vides aizsardzības komiteja izskatīja daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekošanas pasākumu plāna īstenošanu.
Sociālo un veselības jautājumu komiteja sniedza atzinumus par sociālās
aprūpes dienas centra „Žēlsirdība” nolikumu, grozījumiem
Deputāte Marija Rimicāne
sociālā dienesta nolikumā, noteikumos par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām, saistošajiem noteikumiem
„Par citu veidu sociālās palīdzības pabalstiem”, sociālās
aprūpes dienas centra sociālas uzvedības psiholoģisko
programmu
aprobācijas
klientiem
„Dzīves
skola”,
sagatavotajiem administratīvajiem aktiem par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu,
dzīvojamo telpu īres līgumu
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izbeigšanu, noslēgšanu, sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, sociāla dzīvokļa izīrēšanu
u.c.. Komiteja izskatīja sociālā dienesta, pagasttiesas, feldšeru veselības punkta,
dzīvokļu jautājumu un māju apsaimniekošanas un bērnu tiesību aizsardzības komisijas
pārskatus par gadu, sociālo pabalstu līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu, 2005. gada
budžeta ieņēmumu izdevumu tāmes sociālajā nodrošināšanā un veselības aprūpē.
Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta komiteja sniedza atzinumus
nolikumu projektiem, t.sk., Naujenes sporta kluba, Lāču pamatskolas,
Naujenes bērnu un jauniešu centra, informācijas aktualizācijai
Naujenes pagasta mājas lapā, 4 izglītības iestāžu darba samaksas,
par Ziemassvētku noformējuma konkursu – skati u.c., sniedza
atzinumus sagatavotajiem lēmumu projektiem: par Naujenes tautas
bibliotēkas ES informācija centra izveidošanu un rīcības plānu tā
darbībai, par Naujenes pamatskolas un vispārējās pamatizglītības
programmas akreditēšanu, bērnu brīvā laika organizēšanu vasaras
periodā, prēmijas „Naujenes pagasta Gada skolēns” piešķiršanu,
skolēnu un skolotāju prēmēšanu pēc mācību gada rezultātiem, Deputāte
Naujenes
mūzikas
Lilita Gasjaņeca
skolas attīstības koncepciju, Vecpils pamatskolas likvidāciju. Komiteja izskatīja
noteikumu izpildi par obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti pagasta
teritorijā,Deputāte
par bērnu un jauniešu centra darbu interešu
Inese Locika
izglītības programmu īstenošanu 2004./2005. m.g., par
mācību gada rezultātiem izglītības iestādēs, par pirmo
klašu komplektēšanu, pārskatus par izglītības, kultūras
un sporta iestāžu veikto darbu. Komiteja izstrādāja
rīcības plānu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas
veicināšanai.
Katru ceturksni nozaru komiteju sēdēs tika Deputāti Antons Nitišs
Juris Bleidelis
izskatīta Naujenes pagasta padomes pieņemto lēmumu
izpildes gaita.
Naujenes pagasta padome 2004. gadā pieņēma saistošos noteikumus:
Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem;
Par citu veidu sociālās palīdzības pabalstiem;
Grozījumus saistošajos noteikumos:
- Nodeva par dzīvnieku turēšanu,
- Dzīvnieku turēšanas noteikumi Naujenes pagasta teritorijā;
Komisijas
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, kuru vada pagasta padomes
priekšsēdētāja V. Pudovkina, 2004. gadā turpināja vadīt pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju Naujenes pagasta teritorijā. Bija organizētas 13 komisijas sēdes, kurās
pieņemti 85 lēmumi par dzīvokļu pirkuma līgumu slēgšanu, kuri saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu pieņemti kā administratīvie akti, noformēti 89 pirkuma
līgumi par dzīvokļu īpašumu, sagatavoti 88 izsoles noteikumi, organizētas 8 izsoles,
kurās pārdoti 15 dzīvokļi Ls 17070 apmērā, kura ieskaitīta pagasta privatizācijas kontā
un apgrūtinājuma summu Ls 13203, kura iemaksāta SIA “Naujenes pakalpojumu
serviss” kasē. Noformēti un iesniegti Naujenes pagasta padomei apstiprināšanai
15 izsoles protokoli. Uz 2004. gada beigām privatizēti 64 % no privatizācijai nodoto
dzīvokļu skaita. Centīgi un ar lielu atbildību savus pienākumus veica dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas sekretāre Ināra Miglāne.
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. 2004. gadā komisijas
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sastāvā strādāja 7 komisijas locekļi, notika 12 komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi:
reģistrēt 26 personas pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu
risināšanai, 6 personām atteikts reģistrēt pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai
dzīvokļu jautājumu risināšanai, izīrētas pašvaldībai piederošās telpas 21 personai.
Komisija izskatīja iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu
6 īrniekiem, īres līgumu grozīšanu 9 īrniekiem, īres līgumu pagarināšanu 23 īrniekiem,
sociālā dzīvokļa statusa noteikšanai 18 īrniekiem, reģistrēšanai patversmē 4 personām,
saimniecības ēku iznomāšanai 5 personām un sagatavoja lēmuma projektus, kurus
iesniedza izskatīšanai sociālo un veselības jautājumu komitejai. Pārskata periodā
komisija izskatīja 10 personu iesniegumus un sūdzības dzīvokļu jautājumos. Kopumā
2004. gada izskatīti 199 iesniegumi, kas par 33 vairāk nekā 2003. gadā un izdoti
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administratīvie akti. Komisija koordinēja pašvaldības dzīvojamā fonda
remontdarbus, kuri 2004. gadā veikti par summu Ls 17687. Komisijas lietvedību un
administratīvo aktu sagatavošanu nodrošināja komisijas sekretāre Ināra Miglāne.
Iepirkuma komisija, ko vada Naujenes pagasta padomes izpilddirektors
A.Aizbalts savas funkcijas pilda saskaņā ar LR likumu „Par iepirkumu valsts un
pašvaldību vajadzībām”. 2004. gadā bija organizēti 5 konkursi, kuru rezultātā noslēgti
līgumi par summu Ls 233035, t.sk.:
- par Vecstropu un Naujenes ciema siltumtīklu rekonstrukciju, noslēgts līgums par
summu Ls 160053;
- par Lociku ciema katlu mājas rekonstrukciju, pieņemts lēmums slēgt līgumu par
summu Ls 72981;
- 3 konkursi par dīzeļdegvielas un degvielas iegādi.
Cenu aptauju rezultātā pieņemti 42 lēmumi noslēgt iepirkumu līgumus par kopējo
summu Ls 252417 apmērā, 3 preču piegādes līgumi un 7 pakalpojumu līgumi.
Licenču un atļauju izsniegšanas komisija, ko vada lietu pārvaldes nodaļas
vadītāja I. Miglāne izveidota ar mērķi izskatīt iesniegumus par atļauju izsniegšanu
tirdzniecībai pašvaldības teritorijā. 2004. gadā komisija, kuras sastāvā ir finansu
nodaļas vadītāja G. Boronenko un jurists O. Smuļko, izskatīja 52 iesniegumus par
tirdzniecības atļauju izsniegšanu. Notika 30 komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi par
50 atļauju izsniegšanu: 17 - tirdzniecībai ar pārtikas, rūpniecības precēm un
alkoholiskajiem dzērieniem veikalos; 17 - tirdzniecībai ar pārtikas un rūpniecības
precēm veikalos un kioskos; 4 – tirdzniecībai ar pārtikas precēm no autoveikaliem un 12
atļaujas izbraukuma tirdzniecībai masu pasākumu laikā pagasta teritorijā. Par šiem
pakalpojumiem pašvaldības budžetā iekasēti Ls 160, kas ir par 66 vairāk nekā
iepriekšējā gadā. 2004. gadā pagasta teritorija reģistrētas jaunas 3 tirdzniecības vietas.
Administratīvā komisija, kuru no 2004. gada 1. maija vada Natālija Osipova,
strādāja 7 locekļu sastāvā. 24 notikušajās komisiju sēdēs izskatīja 343 administratīvo
pārkāpumu protokolus, t. sk., 97 protokolus, kuri sastādīti pamatojoties uz Latvijas APK,
un 246 protokolus, kuri sastādīti pamatojoties uz Naujenes pagasta saistošajiem
noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā“. Iekasēta soda nauda
pašvaldības budžetā Ls 190 apmērā.
Darba samaksas un profesionālās novērtēšanas komisiju, Ierosinājumu par
apbalvošanu izskatīšanas komisiju vada pagasta padomes priekšsēdētāja
V.Pudovkina. 2004. gadā organizētas 11 darba samaksas un profesionālās
novērtēšanas komisijas sēdes, kurās bija sagatavoti grozījumi amatu sarakstā, izskatīti
iestāžu vadītāju iesniegumi par darbinieku prēmēšanu un darba algas apmēra
izmaiņām, sagatavoti grozījumi darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā u.c.
Komisija organizēja konkursus 4 brīvajām amatu vietām.
2004. gadā bija organizētas 4 ierosinājumu par apbalvošanu izskatīšanas
komisijas sēdes, kurās izskatīja iestāžu, dienestu vadītāju ierosinājumus par
apbalvošanu ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu, Pateicībām un
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apbalvošanai ar Daugavpils rajona Atzinības rakstu. Komisija pieņēma lēmumus:
apbalvot ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstiem 16 pašvaldības iestāžu,
dienestu darbiniekus un pagasta iedzīvotājus, ar Naujenes pagasta padomes
Pateicības rakstiem apbalvot 11 pašvaldības darbiniekus un ar Daugavpils rajona
Atzinības rakstu ieteikta apbalvošanai finansu nodaļas vadītāja G. Boronenko.
Bērnu tiesību aizsardzības komisija, ko vada pagasttiesas priekšsēdētāja
S.Locika koordinēja Bērnu tiesību aizsardzības programmas īstenošanu pagasta
teritorijā un izstrādāja rīcības plānu 2005. gadam, ko izskatīja sociālo un veselības
jautājumu komitejā. Pārskata periodā notika 4 komisijas sēdes, kurās tika analizēta
situācija bērnu tiesību aizsardzības jomā, bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
sadarbības veicināšana starp izglītības iestādēm, sociālo pedagogu, sabiedrību,
vecākiem un policiju, par bērnu vasaras nodarbinātības iespējām u.c..
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Naujenes pagasta padomes struktūra
Naujenes pagasta padome 11 deputāti
Vēlēšanu komisija

Izglītības, jaunatnes lietu,
kultūras un sporta komiteja

Priekšsēdētāja

Attīstības un vides
aizsardzības komiteja

Finansu komiteja

Sociālo un veselības
jautājumu komiteja

Administratīvā komisija

Dzīvokļu jautājumu
un māju
apsaimniekošanas
komisija

komisijas
- Kultūras jautājumu
koordinācijas komisija
- Izglītības jautājumu
komisija
- Simbolikas komisija

Civilās aizsardzības
un medicīnas
katastrofas
novēršanas komisija

- Ierosinājumu un
apbalvošanas komisija

Pašvaldības autoceļu
uzturēšanas
darbu koordinācijas
komisija

- Pieaugušo izglītības
koordinācijas padome

Lauksaimnieku
partnerības
iniciatīvas grupa
Teritorijas attīstības un
plānošanas komisija

Licenču un atļauju izsniegšanas kom.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pašvaldības īpašuma privatiz.kom.
Budžeta un finansu uzraudzības komisija
Kustamā un nekustamā īpašuma pieņemšanas,
nodošanas un norakstīšanas kom.
Ekspertu komisija
Darba samaksas un profesionālās novērtēšanas
komisija

Bērnu tiesību
aizsardzības komisija
Patērētāju tiesību
aizsardzības komisija
Pensionāru un
invalīdu koordinācijas
padome

Iepirkuma komisija

Māju valdes
Daudzdzīvokļu māju
valdes (4)
Ciemu vecākie (36)

Izpilddirektors

Finansu nodaļa

Lietu pārvaldes nodaļa

Attīstības un plānošanas nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Iestāžu un dienestu vadītāji
Izglītības iestādes - 6

Kultūras un sporta iestādes - 5

Sociālās iestādes - 4

Dienesti -2

Naujenes pamatskola

Naujenes kultūras centrs

Sociālais dienests

Lāču pamatskola

Naujenes novadpētniecības muzejs

Vecpils pamatskola

Sociālās aprūpes dienas
centrs

Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas
dienests

Naujenes sporta klubs

Naujenes mūzikas skola

Naujenes tautas bibliotēka

Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde

Informatīvā biļ. “Naujenes vēstis”
redakcija

Pagasttiesa

Autotransporta dienests

Naujenes feldšeru
veselības punkts

Bērnu un jauniešu centrs
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Pagasta pārvalde
Saiknes starp administratīvās sistēmas un politiskās sistēmas nodrošināšanai un
pašvaldības administrācijas darba vadīšanai 2001. gada 23. februārī ar Naujenes
pagasta padomes lēmumu ir iecelts amatā izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts, ar
kuru noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. Izpilddirektors ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, organizē pašvaldības izdoto saistošo
noteikumu, pagasta padomes, komiteju lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi, rīkojas ar
pašvaldības mantu un finansu resursiem un veic
citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības
nolikumā un pagasta padomes lēmumos.
Pašvaldības noteikto funkciju izpildei un
pagasta padomes darba nodrošināšanai ir
izveidotas 4 nodaļas: finansu, lietu pārvaldes,
attīstības un nekustamā īpašuma un dzimtsarakstu
nodaļa.
Naujenes pašvaldības funkciju izpildi
nodrošina 16 pašvaldības iestādes un dienesti.
Naujenes pagasta padomes izpilddirektors
(skat. struktūru )
Aleksandrs Aizbalts un lietupārvaldes nodaļas
vadītāja Ināra Miglāne

Lietu pārvaldes nodaļas nolikumā paredzēto uzdevumu un funkciju izpildi
nodrošināja 9 darbinieki:
• nodaļas vadītāja – Ināra Miglāne;
• protokolu daļas vecākā speciāliste – Rita Jankovska;
• informācijas sistēmu administrators – Ruslans Aizbalts;
• pagasta sekretāre – Karīna Šmaukstele;
• sekretāre mašīnrakstītāja – Junona Jekimova;
• dzīvesvietas deklarēšanas vecākā speciāliste – Ilona Svelpe, no 01.12.2004.
– Karina Aizbalte;
• personāla inspektore – Ineta Bule, no 15.11.2004. – Sandra Djatkoviča;
• jurists – Oļģerts Smuļko;
• saimniecības vadītāja – Jūnija Marhiļeviča;
• apkopēja – Vera Jakovļeva.
2004. gadā lietu pārvaldes nodaļas darbinieki nodrošināja 21 Naujenes pagasta
padomes sēdes sagatavošanu, noformēti šo sēžu protokoli. Pieņemti 667 Naujenes
pagasta padomes lēmumi, sagatavots un izsūtīts 4541 izraksts.
2004. gads bija zīmīgs ar to, ka 1. februārī stājās spēkā Administratīvā procesa
likums, kas regulē administratīvās attiecības starp pašvaldību un privātpersonu.
Pielāgošanās jaunajām Administratīvā procesa likuma noteiktajām prasībām bija
diezgan sarežģīta. Tas prasīja no darbiniekiem gan papildus zināšanas, gan lielu
piepūli. No 667 pieņemtajiem pagasta padomes lēmumiem 444 pieņemti kā
administratīvie akti. Tehniski noformēti 151 pagasta padomes priekšsēdētājas un
95 izpilddirektora rīkojumi, sagatavotas un izsniegtas izpildītājiem 492 apliecinātas
rīkojumu kopijas. Lietu pārvaldes nodaļas vadītāja nodrošināja Naujenes pagasta
padomes 192 lēmumu un 23 rīkojumu izpildes kontroli, par ko katru ceturksni bija
sagatavota apkopota informācija nozaru komitejām . Saņemti un reģistrēti 647 personu
iesniegumi. Kopējais dokumentu apgrozījums bija 9959. 2004. gadā sastādīts pastāvīgi
glabājamo lietu apraksts par 2001. gadu un apstrādātas pastāvīgai uzglabāšanai
arhīvā 118 lietas.
40

Informācijas tehnisko sistēmu darbu pašvaldības pārvaldē nodrošināja
informācijas sistēmu administrators Lai pašvaldība varētu uzturēt un atjaunot
informāciju mājas lapā, 2004. gadā bija pieņemts nolikums „Informācijas aktualizācijas
un ievietošanas kārtība Naujenes pagasta mājas lapā”.
Informācijas tehnoloģiju attīstība šodien ir tieši saistīta ar iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu. 2004. gadā tika realizēts „TDA” pilotprojekts, kurš
pārveda Naujenes pagastu uz nākamo informācijas tehnoloģiju attīstības līmeni.
Rezultātā nodrošināts pastāvīga interneta pieslēgums Naujenes pagasta pārvaldes 4
administratīvajās ēkās un Vecpils pamatskolā. Tika izveidots iekšējais telefonu sakaru
tīkls ar bezmaksas sarunām starp Naujenes pagasta pārvaldi, Vecpils pamatskolu,
Daugavpils rajona padomi, Maļinovas pagastu un Lauceses pagastu. Katra darbinieka
darbavieta ir ierīkota ar atsevišķu telefona aparātu un piešķirta sava e-pasta adrese.
Vecpils pamatskolas skolēniem ir iespēja iepazīties ar vispasaules interneta tīklu,
skolotāji var ātri atrast nepieciešamu informāciju.
Ieviešot kvalitatīvu interneta pieslēgumu radās iespēja strādāt tiešsaistē ar
dažādiem reģistriem. 2005. gadā plānots organizēt tiešsaistes darbu ar Iedzīvotāju
reģistru un Valsts zemes dienestu, kas uzlabos un paātrinās speciālistu darbu ar
iedzīvotājiem. Pārskata gadā Naujenes sociālais dienests nodrošināts ar pastāvīgo
interneta pieslēgumu.
Informācijas
Naujenes pagasta padome 2005. gadā ņem dalību
sistēmu
projektā
„Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un
administrators
R.Aizbalts
komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts”. Šī
projekta ietvaros plānots nodrošināt ar pastāvīgo interneta
pieslēgumu Lāču pamatskolu, Naujenes bērnu un jauniešu
centru un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi. Projektā
paredzēta Daugavpils rajona pašvaldību vienotās lietvedības
programmas izstrāde un ieviešana.
Pārskata gadā personāla inspektore nodrošināja 97
personāllietu kārtošanu Gada laikā bija izveidotas 14 jaunas
darba vietas.
Organizēti konkursi un darba intervijas par pieņemšanu darbā sekojošos amatos:
jurista, sekretāres, ekonomista, dzīvojamo māju un dzīvokļu vecākā inspektora, darba
aizsardzības inženiera amatam, nekustāmā īpašuma un apsaimniekošanas dienesta
vadītāja amatam, Sociālā aprūpes dienas centra vadītāja amatam, sociālā pedagoga
amatam, KC direktora amatam, IB “Naujenes Vēstis” redaktora, žurnālista amatam,
vecākā muzeja speciālista, fondu glabātāja, muzeja speciālista amatam.
2004. gadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, bija
izveidotas 28 darba vietas algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, kur strādāja
66 cilvēki.
2004. gadā 44 pagasta pārvaldes, iestāžu un dienestu darbinieki apmeklēja
66 kursus un seminārus, 9 darbinieki turpināja studijas augstskolā.
2004. gadā ir paveikti daudz nozīmīgi darbi, bet darāmā vēl ir daudz:
2005. gadā jāizstrādā kvalitātes vadības sistēma, jāievieš pilnvērtīga un stingra
iesniegumu, saņemto dokumentu datorizēta uzskaite un kontrole, jāpilnveido iedzīvotāju
informētības iespējas par pašvaldības darbu.
Attīstības un plānošanas nodaļa tika izveidota no 2004. gada 1. janvāra ar
mērķi uzlabot iedzīvotāju apkalpošanas un darba kvalitāti, lai sekmīgi nodrošinātu
pašvaldības funkcijas: noteikt zemes izmantošanu un apbūves kārtību, saskaņā ar
apstiprināto teritorijas plānojumu, piesaistīt investīcijas infrastruktūras attīstībai un
izstrādāt attīstības dokumentus dažādās jomās, sekmēt uzņēmējdarbību. Nodaļas
fukciju izpildi nodrošināja: Inta Ruskule - nodaļas vadītāja, Jurijs Cīrulis - zemes
ierīcības inženieris, Inga Deksne - projektu vadītāja.
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Nozīmīgs ieguldījums nodaļai tika paveikts pie projektu izstrādes sadarbībā ar
iestāžu vadītājiem un uzņēmējiem investīciju piesaistīšanai
pagasta infrastruktūras attīstībai (ūdenssaimniecības
attīstībai, Vecpils skolas ēkas siltināšanai, Sociālā
rehabilitācijas centra izveidošanai un citiem projektiem).
Nodaļas darbinieki strādā pie attīstības dokumentu
izstrādes dažādās jomās: Mājokļu, Dabas aizsardzības un
nodarbinātības, kā arī pie rīcības plāna sagatavošanas,
kas kalpoja par pamatu 2005. gada budžeta sastādīšanai.
2004. gadā nodaļa izskatīja un sagatavoja 365
Attīstības un plānošanas nodaļas
lēmumu projektus, kas saistīti ar iedzīvotāju iesniegumiem, vadītāja Inta Ruskule
kas sastāda 34 % no kopējiem apstiprinātajiem lēmumiem.
Tā kā pagasta teritorijā joprojām ir valsts brīvā zeme, tad visvairāk tiek izskatīti zemes
jautājumu lēmumprojekti: par lietošanas tiesību pāreju citām personām, par zemes
platību paplašināšanu, par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu u.c.. Gada laikā sniegti 210 atzinumi par zemes platību,
kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Tika veikts liels
darbs vides aizsardzība jomā: septembrī Daugavpils reģionālā vides pārvaldē iesniegta
informācija pagasta piesārņotām vietām (Lociki, M SIA „Daugavpils ceļinieks„
asfaltbetona rūpnīcas teritoriju, SIA „Daugavpils ūdens” notekūdeņu dūņu lauki)
reģistrācijai piesārņoto vietu reģistrā, lai saņemtu valsts atbalstu to izpētei; tika apsekoti
lielākie Vecstropu ciema uzņēmumi, sastādīti protokoli un nosūtīti uzņēmumiem
informācijai un izpildei. Aktīvs darbs noritēja pie konkursa ”Lai top skaista mūsu vide”
organizēšanas un sešās izbraukuma sēdēs tika izvērtēti pretendenti un pasniegtas
balvas „Rudens ballē”.
Finansu nodaļa
Finansu nodaļa ir pagasta pārvaldes struktūrvienība un savā darbībā pakļauta
pagasta padomei. Kontroli par finanšu nodaļas darbību veic pagasta padomes
priekšsēdētāja un finanšu komiteja. Finansu nodaļa nodrošina grāmatvedības uzskaiti
un ekonomisko darbību pagasta pārvaldes struktūrvienībās, pašvaldības iestādēs un
dienestos.
Finansu nodaļas darbību nodrošina:
- Finansu nodaļas vadītāja, kredītrīkotājs ar otrā paraksta tiesībām Gaļina
Boronenko
- Galvenais grāmatvedis – grāmatvedības uzskaites nodrošināšana, Natālija
Annišiņeca,
- Grāmatvedis – pamatlīdzekļu, krājumu uzskaitē, Teresa Miglāne
- Grāmatvedis – darba algas aprēķināšanā, Aļona Bazuļeva
- Ekonomists – darbs ar limitiem, norēķiniem ar kreditoriem, Leila Mgebrišvili
- Nodokļu inspektors – NĪN un pašvaldības nodevas administrēšana un uzskaite,
Marija Boronenko
- Kasieris - kases operāciju veikšana.
Budžeta un finansu darbs.
2004. gadā tika izstrādāti pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta
projekti saimnieciskajam gadam un 2004. gada 28. janvārī pagasta padome apstiprināja
noteikumus “Par Naujenes pagasta 2004. gada budžetu”.
Katru mēnesi tika veikta analīze par ieņēmumu un izdevumu tāmju izpildi.
Katru ceturksni tika veikta analīze par pamatbudžeta un speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpildi un iesniegta izskatīšanai finansu komitejai un pagasta
padomei.
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Tika izstrādāti limiti par elektroenerģijas, telefonu, siltumenerģijas, ūdens un
kanalizācijas patēriņiem pašvaldības iestādēs, dienestos, pašvaldības struktūrvienībās
un ik mēnesi veikta analīze par limitu ievērošanu.
Katru mēnesi tika sastādīts naudas plūsmas plāns un veikta kontrole par to izpildi.
Grāmatvedības uzskaites darbs.
Finansu nodaļa veic pamatlīdzekļu, krājumu, debitoru un kreditoru saistības,
darba algas, budžeta ieņēmumu un izdevumu centralizētas grāmatvedības uzskaiti
17 pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.
Norēķini tiek veikti no pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kontiem
Latvijas bankas Daugavpils norēķinu centrā.
Finanšu nodaļas vadītāja
Noslēgti līgumi ar bankām par algas kontu
G.Boroņenko, galvenā grāmatvede
N.Annišiņeca un nodokļu inspektore
atvēršanu darbiniekiem:
M.Boroņenko
un tiek veiktas darba algas un citu maksājumu
pārskaitīšana uz darbinieku algas kontiem bankā. 2004.
gada tika atvērti 63 konti darbinieku algas
pārskaitīšanai. Lai veiktu saimniecības darījumus ar
skaidru naudu atbildīgām personām atvērti Unikartes
darījumiem.
2004.gadā
grāmatvedības
uzskaitei
tika
pielietota licenzēta datorprogramma “Proteos”:
- finansi;
- materiāli;
- darba alga;
- pamatlīdzekļi.
Lai veiktu norēķinus ar kreditoriem 2004. gadā sagatavoti 3135 maksājuma
uzdevumi, no tiem 2276 par precēm un pakalpojumiem.
Lai veiktu norēķinus ar debitoriem par pakalpojumiem sagatavoti 248 rēķini –
faktūras.
Noteiktos termiņos tika izvesta pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu gada
inventarizācija, debitoru un kreditoru atlikumu salīdzināšana.
Lai nodrošināt nekustāmā īpašuma nodokļa /par zemi un būvēm/ uzskaite tika
pielietota datorprogramma, ko izstrādājis ZZDats.
2004. gadā finansu nodaļas darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju dažādos kursos
un semināros, kā arī turpina mācīties augstākajās mācību iestādēs.
Dzimtsarakstu nodaļa
Naujenes pagasta dzimtsarakstu nodaļa veic savas funkcijas
saskaņā ar likumu: reģistrē laulības noslēgšanu, dzimšanu,
miršanu, atjauno nozaudētos reģistru ierakstus, anulē izlabo un
papildina civilstāvokļa reģistra ierakstus, izsniedz atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas vai reģistru
norakstus.
2004. gadā Naujenes dzimtsarakstu nodaļā savu laulību ir
reģistrējuši 17 jaunie pāri, par vienu mazāk nekā 2003. gadā.
Iecienītākais laulību mēnesis bija jūlijs un augusts, kuros noslēgtas Jaunlaulātie – Svetlana
un Igors Ivanovi
10 laulības.
2004. gadā Naujenes pagasta ģimenēs ir dzimuši 46 bērni no tiem 22 zēni un 24
meitenes. Salīdzinot ar pagājušo gadu (2003. g.) dzimušo skaits ir palielinājies par 12
jaundzimušiem. 26 mazuļi ir dzimuši kā pirmie bērni ģimenēs, 14 ir otrie bērni, 3 ir trešie
bērnu, 2 – ceturtie un viens ir septītais. Populārākie šī gada vārdi zēniem Daniels,
Artūrs, meitenēm – Anna un Anastasija. Reģistrējot jaundzimušos, vecākiem tiek
pasniegta dāvana ar bērna kopšanas līdzekļiem Ls 5 vērtībā.
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Naujenes pagasta padomes iestāžu, dienestu darbība 2004. gadā
Izglītība
Pašvaldību pienākums ir sekmēt izglītības iestāžu darbu. Pašvaldībām tās
teritorijā dzīvojošajiem bērniem jānodrošina iespēja iegūt pirmsskolas izglītību un
pamatizglītību. Kā arī pašvaldības pienākums ir piedalīties izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumu finansēšanā.
Naujenes pagastā darbojas sešas izglītības iestādes: Vecpils pamatskola,
Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde,
Naujenes mūzikas skola un Naujenes bērnu un jauniešu centrs.
Izglītībai Naujenes pagastā tiek piešķirts vislielākais finansējuma apjoms.
2004. gadā izglītībai tika piešķirti Ls 373889 jeb 30.8 %. Salīdzinot ar 2003. gadu
izdevumi palielinājās par 16 %.
Norēķini par citu
Lielākā daļa no izglītības
pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtajiem
nozarei atvēlētajiem līdzekļiem
pakalpojumiem
Ceļa izdevumi
– 68 % no finansējuma
17.5%
skolēniem un
stipendijas
Naujenes
izglītībai – tika izmantoti
0.8%
pirmsskolas
vispārējās
izglītības
Bērnu un jauniešu
izglītības iestāde
centrs
finansēšanai:
Naujenes
17.0%
3.9%
pirmsskolas izglītības iestādei
Naujenes mūzikas
un pamatskolām. Izdevumi
skola
Vecpils
1
skolēnam
178
latu,
9.6%
pamatskola
pirmsskolas
iestādes
17.9%
audzēknim – 423 latu.
Lāču
Naujenes
pamatskola
pamatskola
Sakarā ar to, ka 52 %
18.9%
14.4%
no
pagasta
teritorijā
23.
diagr.
2004.
gada
izglītības
budžeta
sadalījums
dzīvojošiem bērniem mācās
Daugavpils pilsētas skolās, norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem bija Ls 79178 vai 8.0 % no pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības izglītības iestādēs strādā 120 darbinieki, t.sk., 84 skolotāji un 36
tehniskie darbinieki. Vidējā darba alga skolotājiem – 244 lati, tehniskajiem darbiniekiem
– 81 lati.
2004. gadā tika izveidotas 9 jaunas darba vietas pašvaldības izglītības iestādēs,
tajā skaitā, tika ieviestas papildus 4.5 likmes Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē
sakarā ar to, ka bērnu skaits palielinājies (latviešu valodas skolotājs, mūzikas skolas
skolotājs (0.75 likmes), sporta skolotājs (0.25 likmes), medmāsa (0.5 likmes),
remontstrādnieks, veļas mazgātājs).
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.
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Naujenes pagasta vispārējās izglītības iestāžu raksturojums 2004. gadā
Naujenes pamatskola /direktors Pāvels Brovkins, t.54-92331, e-pasts:
naujenes.psk@apollo.lv; Skolas iela 1, Nauejenes ciems /
Lāču pamatskola /direktore Tamāra Titkova, t.54-75291, e-pasts: lacu.psk@apollo.lv;
Muzeja iela 2, Lociku ciems /
Vecpils
pamatskola
/direktors
Pāvels
Vaģels,
t.54-76858,
e-pasts:
vecpils.psk@apollo.lv; Skolas iela 1, Nauejenes ciems /
Visas pašvaldības pamatskolas skolas ir
akreditētas:
Naujenes
pamatskola
un
Lāču
pamatskola līdz 2010. gadam, Vecpils pamatskola
līdz 2005. gadam.
2004. gadā Naujenes pagastā reģistrēti
dzīvesvietā 983 izglītības vecumu sasniegušie bērni.
2003./2004. mācību gadā Naujenes pašvaldības
pamatskolās mācījās 381 skolēns. Visvairāk skolēnu
mācījās Lāču pamatskolā – 141, Naujenes pamatskolā
– 129, Vecpils pamatskolā – 111.
Salīdzinājumā ar diviem iepriekšējiem
500
mācību gadiem skolēnu skaits samazinājās
400
par 86 skolēniem, sākumskolā par 57
300
skolēniem, pamatskolā par
29
skolēniem.
200
Pārējie
508,
Naujenes
pagastā
100
reģistrētie, skolēni apmeklēja citu pašvaldību
0
skolas. Daugavpils pilsētas skolās mācās
461 skolēns, Rīgas, Krāslavas, Preiļu,
Rēzeknes un citu pašvaldību skolās - 47
skolēni.

Mācību stunda Naujenes pamatskolā
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409

381

2001.-2002. 2002.-2003. 2003.-2004.
24. diagr. Skolēnu skaita izmaiņas

Mācību darba analīze pašvaldības pamatskolās
60%

Lāču pms
Naujenes pms

50%

Vecpils pms

40%
30%
20%
10%
0%
optimāls
līmenis

vidējs līmenis

zems līnenis

25. diagr. Zināšanu līmenis pamatskolās 2003./2004. m. g.

Salīdzinājumā
ar
diviem
iepriekšējiem
mācību
gadiem,
optimāls zināšanu līmenis Lāču
pamatskolā ir palielinājies par 7 %,
vidējais
zināšanu
līmenis
samazinājās par 7 %, zema zināšanu
rādītājs palika nemainīgs – 23 %.
Naujenes
pamatskolā
optimāls
zināšanu līmenis palielinājās par
7 %, vidējais zināšanu līmenis
samazinājās par 11 %, zems
zināšanu līmenis palielinājās par
4 %. Vecpils pamatskolā optimāls
zināšanu līmenis palielinājās par
10
%,
vidējais
zināšanu
līmenis palielinājās par 2 %, zems
zināšanu līmenis pazeminājās par
12 %.
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Analizējot skolēnu sniegumu ikdienas darbā 5.-9. kl. lielākā daļa skolēnu uzrāda
optimālo līmeni mājturībā, sportā, mūzikā. Būtiski ir jāuzlabo sniegumi algebrā,
ģeometrijā, ķīmijā.
Naujenes pagasta pamatskolu skolēni 2004. gadā aktīvi piedalījās mācību
priekšmetu olimpiādēs un sasniedza sekojošus rezultātus. (skat. tab. Nr. 1)
Tab. Nr. 1 Olimpiāžu rezultāti pamatskolās 2003./2004. m. g.
2003.-2004. m. g.
Vecpils pamatskola
Lāču pamatskola
Naujenes pamatskola
kopā:

olimpiāžu skaits
9
4
10
23

Godalgoto vietu skaits
1.vieta 2.vieta 3.vieta
1
1
1
2
5

atzinības rakstu skaits
3
3

Paldies visiem skolotājiem, kuri sagatavoja skolēnus olimpiādēm, konkursiem un
skatēm, īpaši liela pateicība A. Markovičai, A. Sarulei, Z. Černikai (Lāču pamatskola), L.
Koroļkovai, I. Bleidelei, A. Kokinai (Naujnes pamatskola), N. Davidovai, J. Jeļisejevai,
kuru skolēni saņēma godalgotas vietas un bija atzīmēti ar Atzinības rakstiem.
Bērniem Naujenē ir pieejama pirmsskolas izglītības
iestāde, kura piedāvā arī programmas 5-6 gadīgo bērnu
obligātās sagatavošanai skolai. Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādi / vadītāja Anna Vaidere, t.54-90176, epasts: Naujenes_pii@inbox.lv, Parka iela 2, Kraujas
ciems/2004. gadā Naujenes pirmsskolas izglītības

iestādē darbojās 5 bilingvālās grupas un 2 grupas ar
latviešu apmācību valodu. Mācību procesu nodrošināja Pop iela bērnu dārzā
17 pedagoģiskie darbinieki un 17 tehniskie darbinieki.
2004. gadā obligāto programmu „piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanas pamatizglītības programmas apguvei” apmeklēja 82 bērni.
Darbu ar 44 piecgadīgiem bērniem organizēja profesionāli pedagogi –
Ž.Ostapko, E.Švilpa, I.Žemčugova. Pieredzējuši un radoši pedagogi J.Cirša, V.Lune un
L.Bogdāne sagatavoja 38 sešgadīgus bērnus skolai.
Otro gadu darbu turpina pieredzējis skolotājs – logopēds, kā rezultātā 28 bērni
saņem skolotāja – logopēda konsultācijas pirmsskolas izglītības iestādē. Pateicoties
šīm nodarbībām būtiski uzlabojušās bērnu sekmes.
Pirmsskolas izglītības iestādes mērķi ir nodrošināt katra audzēkņa intelektuālo,
sociāli emocionālo, fizisko, estētiski māksliniecisko attīstību. Praktiskajā darbībā, kur
vadošā ir rotaļa, bērns iemācās cienīt sevi un citus, uzņemties atbildību par saviem
lēmumiem, adekvāti paust jūtas, izprast citus, risināt problēmas, patstāvīgi domāt.
Šo mērķu veiksmīgākai sasniegšanai bija organizēta vasaras bērnu – vecāku
nometne Saulkrastos, kuru finansēja LVAVA programma. 24 nometnes dalībnieki ar
lielu sajūsmu pavadīja 10 dienas pie jūras, apskatot Dzimtenes skaistākās vietas,
papildinot latviešu valodas zināšanas.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi regulāri ieņem gogalgotas
vietas dažādās skatēs un konkursos. V. Paļčevska – vecākās grupas audzēkne
(skolotāja V. Lune) ieguva atzinību rajona zīmēšanas konkursā „Apsveikums manai
skolotājai”, Līga Višņevška ieguva I vietu pagasta konkursā „Cālis” un rajona konkursā –
atzinības rakstu (skolotāja T. Zviceviča).
Interešu izglītības jomā darbojas divi pulciņi: angļu valodas pulciņš un deju
pulciņš, kura dalībnieki aktīvi piedalās Naujenes pagasta rīkotajos svētkos, uzstājas un
iepriecina skatītājus ar balles dejām.
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Ir izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, kuri aktīvi piedalās gan dažādos
pasākumos un palīdz papildināt iestādes materiālo bāzi.
Naujenes pagasta bērni pilnveidot savus
talantus mūzikas jomā var Naujenes mūzikas
skolā /direktors Spodris Kačāns, t.54-90287, e-pasts:
spodriskac@navigator.lv; Daugavas iela 29, Kraujas
ciems/. 2004./2005. mācību gadā Naujenes mūzikas

skolā mācījās 86 audzēkņi. Salīdzinājumā ar diviem
iepriekšējiem mācību gadiem izglītojamo skaits
pieaudzis par 39 audzēkņiem. Līdz ar to notika
skolas telpu paplašināšana, tika izveidotas un
Akordeonistu orķestris
iekārtotas divas klases, kas nodrošināja iespēju
apmācīt lielāku audzēkņu skaitu.
Naujenes mūzikas skolā audzēkņi apgūts klavierspēli, akordeona spēli,
saksofona un klarnetes spēli ar 10 pedagogu palīdzību. Visvairāk skolas audzēkņu
apgūst akordeona spēli un klavierspēli. 2004. gadā tika ieviesta jauna interešu izglītības
programma “Māksla”, pedagoga Valda Grebeža vadībā. Bērnu interese ir liela - 20
audzēkņi.
Naujenes mūzikas skolas audzēkņi aktīvi iekļaujas pagasta, rajona un valsts
rīkotajos pasākumos. Skolā aktīvi darbojas akordeonistu orķestris T. Lukjanskas vadībā
un instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans), Latvijas tautas mūzikas
ansambļu un lauku kapelu skatē iegūts 1 pakāpes diploms.
Interešu izglītība
Naujenes bērnu un jauniešu centrs /direktore Svetlana Rožanska, t. 54-90190, e-pasts:
bjc@inbox.lv, Daugavas iela 34, Kraujas ciems/ apvieno visas interešu izglītības
programmas, kuras Naujenes pagasta iestādes iesniegušas licencēšanai 2004. gadā.
Interešu izglītības programmas īsteno arī 3 pamatskolas skolas (Naujenes, Vecpils un
Lāču pamatskolas), Naujenes mūzikas skola, Naujenes kultūras centrs, Naujenes
novadpētniecības muzejs.
Interešu izglītības pulciņi Naujenes pagasta teritorijā

Ciems
Pulciņu skaits
Pedagogu
Bērnu skaits
Naujenes BJC
skaits
galvenie darba virzieni
18
6
246
2004. gadā bija balstīti Naujenes ciems
Kraujas ciems
4
4
48
uz bērnu interešu klubu Lociku ciems
23
13
257
atvēršanu
lielākajos Dunsku ciems
16
10
235
Naujenes
Vecstropu ciems
2
3
44
kopā
63
42
872
pagasta ciemos un
darba organizācija tajos, interešu izglītības programmu izstrādāšana un realizācijas
nodrošināšana BJC, kā arī citās Naujenes pagasta iestādēs, Naujenes pagasta bērnu
un jauniešu iesaistīšana interešu izglītībā.
2004. gadā notika sekojošas pārmaiņas: 2004. gada 29. septembrī tika izmainīts
Naujenes BJC nolikums sakarā ar to, ka bija paplašināta struktūra ar bērnu interešu
klubiem (BIK “Naujene”, BIK “Vecstropi”) un ieviests
jauns amats “metodiķis”. Jauno interešu klubu
atvēršana deva iespēju veiksmīgāk darboties
bērniem un jauniešiem, nodrošina apstākļus viņu
attīstībai un labklājībai, kā arī atbalsta centienus būt
patstāvīgam un individuālam. Bez tam plašs bērnu
un jauniešu loks tiek informēts par pagastā
esošajām aktivitātēm; bērni aktīvi piedalījās
Nometne vasaras periodā
organizētajos pasākumos.
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Cita
interešu
program
mas;
27%

Kultūriz
glītība;
45%

Lietišķā
māksla;
11%
Vizuālā
māksla;
3%

Sports;
6%

Vides
izglītība;
8%

Naujenes pagasta interešu pulciņu
audzēkņi aktīvi piedalās dažāda veida
pasākumos. Lāču pamatskolas pulciņu
audzēkņi piedalījās
10 pasākumos,
rezultātā divas 1. vietas, vienu 2. vietu, kā arī
piedalījās novada un republikas mēroga
rīkotajos pasākumos. Naujenes pamatskola
pulciņu audzēkņi piedalījās
10
pasākumos, rezultātā viena 2. vieta, Vecpils
pamatskolas pulciņu audzēkņi piedalījās
3 pasākumos, Bērnu un jauniešu centra
pulciņu dalībnieki piedalījās 7 pasākumos.

26. diagr. Interešu izglītība

Naujenes
pašvaldības izglītības iestādēs

2004. gadā tika turpināta „Naujenes pagasta Gada skolēns” un „Naujenes
pagasts Gada skolotājs” tradīcija, piešķirot centīgākiem skolēniem un viņu skolotājiem
laureātu apliecības un naudas balvas.
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„Naujenes pagasta Gada skolēns”
Diāna Lazdāne, Lāču pamatskolas 6.a klases skolniece, par piedalīšanos
Daugavpils rajona matemātikas, mūzikas olimpiādēs, izciliem un labiem
sasniegumiem mācībās un aktīvu piedalīšanos Lāču pamatskolas rīkotajos
pasākumos
Oļesjai Annišiņeca, Vecpils pamatskolas 9. klases skolniece, par labām un
teicamām sekmēm mācībās un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē
un Naujenes pagasta pasākumos
Tatjana Petkune, Naujenes pamatskolas 8. klases skolniece par augstiem
sasniegumiem rajona olimpiādē, teicamām un labām sekmēm mācībās un
aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē
Anatolijs Lipinskis, Naujenes mūzikas skolas akordeona spēles 4. klases
audzēknis par iegūtajām godalgotajām vietām konkursos un skatēs un aktīvu
piedalīšanos Naujenes mūzikas skolas rīkotajos pasākumos

„Naujenes pagasta Gada skolotājs”
Ināra Parfjonova, Lāču pamatskolas skolotāja, par radošu darbu
Lāču pamatskolas skolēnu mācīšanā un audzināšanā, par
nozīmīgiem sasniegumiem izglītības jomā

Jefrosinija

Jelisejeva,

Vecpils

pamatskolas

skolotāja,

par

veiksmīgu mācību, audzināšanas, metodiskā un radošā darba
organizāciju Vecpils pamatskolā

Ingrīda Bleidele, Naujenes pamatskolas skolotāja, par radošu
darbu Naujenes pamatskolas skolēnu mācīšanā un audzināšanā,
par nozīmīgiem sasniegumiem izglītības jomā.

Giršs Kagans, Naujenes mūzikas skolas pedagogs par radošu
darbu mūzikas skolas audzēkņu talantu attīstīšanā.

Tatjana Zviceviča, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāja, par centību un radošu darbu Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādes bērnu estētiskajā audzināšanā, augstiem
sasniegumiem

Daugavpils

rajona,

pašvaldības

skatēs

un

konkursos
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Sociālā nodrošināšana un veselības aprūpe
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka pašvaldībai, kuras
teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
Sociālās palīdzības pasākumi tiek finansēti no Naujenes pagasta pašvaldības
budžeta līdzekļiem. No Naujenes pagasta kopējā budžeta 2004. gadā sociālās
nodrošināšanas pasākumu finansēšanai tika izlietoti Ls 88339 jeb 7.3 % no pašvaldības
budžeta. Salīdzinot ar pagājušo gadu izdevumi sociālai nodrošināšanai pieauga par
53.8 %. 2004. gadā decembrī no LR Labklājības ministrijas saņemts atbalsts Ls 60000
apmērā projekta „Sociālās rehabilitācijas centra izveidošana” divām ēkām Lociku un
Vecstropu ciemos.
Naujenes pagasta pašvaldībā tiek veidotas institūcijas, kuras sniedz sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus:
Sociālais dienests un Sociālās aprūpes dienas centrs “Žēlsirdība”
Sociālā dienesta / vadītāja Natālija
Osipova,
t.
54-59049,
e-pasts:
Soc.dienests@inbox.lv, 18Novembra iela
392, Vecstropu ciems/ speciālisti 2004.

27458
27035

2005

18300
2004
gadā nodrošināja iedzīvotāju sociālo
18885
vajadzību profesionālu izvērtēšanu un
26044
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un
2003
18875
sociālās palīdzības sniegšanu.
2004. gadā sniegti dažādu
30454
2002
23930
veidu sociālie pakalpojumi trūcīgām
personām. Izmaksāti sociālie pabalsti
Pabalsti trūcīgām ģimenēm Sociāla dienesta uzturēšanai
Ls 16967 apmērā, t.sk., pabalsti GMI
līmeņa nodrošināšanai – Ls 10558.
27. diagr. Sociālā dienesta izdevumi
2004. gada laikā Sociālajā
dienestā griezās ar dažāda veida iesniegumiem 917 personas, no tiem trūcīgās
ģimenes statusu saņēma 428 ģimenes (personas), pabalstu GMI līmeņa
nodrošināšanai saņēma 381 ģimene (persona), atteikts 27 ģimenēm (personām) sociālo
pabalstu piešķiršanā (t.sk., pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai 17 ģimenēm
(personām); citiem pabalstiem 10 ģimenēm (personām), vienreizējos pabalstus saņēma
371 persona, citu veidu pabalstus saņēma 244 ģimenes (personas).

Sociālās palīdzības sniegšana pa sociālo pakalpojumu veidiem

2002.gadā
ģimeņu (personu)
skaits

2003.gadā
ģimeņu (personu)
skaits

2004.gadā
ģimeņu (personu)
skaits

68

59

48

7

5

8

Sociālie dzīvokļi

9

14

21

Mājas aprūpe

6

5

4

Sociālo pakalpojumu veidi
Konsultāciju centrs ģimenēm ar
bērniem
Sociālā patversme

Sociālais dienests strādā ciešā sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi un
pagasta iestādēm, Daugavpils rajona Sociālo nodaļu, Naujenes bērnu namu, izglītības
iestādēm, Naujenes policijas iecirkni, Nodarbinātības valsts aģentūru, SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”, SIA „ALTA-M”, SIA „Meliors” u.c..
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2004. gadā tika noslēgts līgums ar NVA par algoto pagaidu sabiedrisko darbu
rīkošanu, kurš deva iespēju iesaistīt darbā 66 bezdarbniekus. Atalgojumiem un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietoti Ls 7486, no tiem NVA
finansējums Ls 4803, budžeta līdzekļi – Ls 2683.
2004. gadā no pašvaldības budžeta apmaksāti Ls 13755 apmērā par 5 Višķu
sociālās aprūpes centra iemītniekiem un 9 bērniem bāreņiem Naujenes bērnu namā.
Darba iemaņu atjaunošanai, bezdarba samazināšanai tika organizēti dažādi
nodarbinātību veicinoši pasākumi. 2004. gada 31. janvārī notika informācijas diena
bezdarbniekiem (piedalījās 56 bezdarbnieki), par iespējam piedalīties algotos pagaidu
sabiedriskos darbos. 2004. gada laikā rotācijas kārtībā 122 Naujenes pagasta
bezdarbnieki bija pieņemti algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas deva iespēju
vieniem saņemt darba algu, atjaunot darba prasmju iemaņas.
No 2004. gada 7. jūnija līdz 16. jūnijam notika profesionālās pašnoteikšanās
nodarbības, kuras vadīja psiholoģijas doktors M. Pupiņš. Nodarbības deva motivāciju
mūsu bezdarbniekiem drošāk startēt darba tirgū.
No 2004. gada 5. jūlija līdz 25. jūlijam tika organizēta bezdarbniekiem vasaras
nometne Višķos, Valsts valodas pilnveidošanai.
2004. gada septembrī notika informācijas diena bezdarbniekiem, kurā sniedza
lietderīgu informāciju par nodarbinātību ārzemēs, atbildēja uz interesējošiem
jautājumiem NVA speciāliste un VAAD filiāles apdrošināšanas daļas vadītāja.
Bija realizēts projekts „Atbalsts ģimeņu sociālajai, ekonomiskajai, etniskajai un
pilsoniskajai integrācijai”, kurā piedalījās 11 Naujenes pagastā dzīvojošas personas,
kuras apmācītas un motivētas sākt uzņēmējdarbību Naujenes pagastā.
Naujenes pagastā saglabājusies laba tradīcija neaizmirst nevienu
Ziemassvētkos, sagādāt Ziemassvētku prieku bērniem no trūcīgām ģimenēm,
vientuļiem pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vecpils skolā notika
labdarības pasākums Dunsku ciema bērniem un iedzīvotājiem ar skaistiem
priekšnesumiem, dāvanām, siltā un mājīgā gaisotnē. Bērnu jauniešu centrā notika
Ziemassvētku pasākums ar Salatēti un dāvanām bērniem ar īpašām vajadzībām un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem. Bērni ar īpašām vajadzībām un bērni no trūcīgām
ģimenēm piedalījās Daugavpils rajona rīkotajā Ziemassvētku pasākumā Daugavpils
Ledus hallē.
Sociālā aprūpes dienas centra „Žēlsirdība” / vadītāja Anna Cipkina, t. 54-59048, epasts: Soc.dienests@inbox.lv, 18 Novembra iela 392, Vecstropu ciems / uzturēšanai izlietoti
Ls 38384. Aprīkota un darbojas trenažieru zāle, darbojas vokālais ansamblis
„Pīlādzītis”, interešu pulciņš „Floristika” un pēc apstiprinātās programmas notiek
nodarbības „Veselības skolā”. Sociālās aprūpes diena centra vadītāja un psihologs
nodrošina individuālās konsultācijas personām, kurām radušās sociālās problēmas.
2004. gadā Sociālā aprūpes diena centrā notika daudz
pasākumu, kuros piedalījās Naujenes pagasta pensionāri un
invalīdi. Jaungada ballē piedalījās 60 personas ar īpašām
vajadzībām, sporta svētkos piedalījās 70 invalīdi, „Veco
ļaužu ballē” piedalījās 150 pensionāri.
Latvijas pensionāru federācijas Daugavpils rajona
Nodarbība
valde 2004. gadā organizēja tikšanos kopā ar Labklājības
„Veselības skolā”
ministri D. Staķes kundzi.
No 2004. gada septembra mēneša pensionāri un invalīdi vienu reizi mēnesī bez
maksas varēja aizbraukt uz Daugavpils centrālo tirgu iepirkties.
Kopā ar aprobācijas dienestu priekš atbrīvotajiem ieslodzītajiem psihologs
V. Grišina sastādīja jaunu programmu „Dzīves skola”.
Sociālā aprūpes diena centra dzīvē ļoti aktīvi piedalās invalīdu un pensionāru
koordinācijas padome.
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Naujenes pagasttiesā /pagasttiesas priekšsēdētāja Stanislava Locika,
t. 54-76856, e-pasts: Stanislava.Locika@naujene.lv, Vecpils iela 3-18,
Naujenes ciems/ 2004. gadā ir notikušas 18 pagasttiesas sēdes,

kurās pieņemti 48 lēmumi.
2004. gadā nopietni strādāts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar
bērniem, daudz darīts ģimeniskas vides radīšanai bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, kuri bija ievietoti ārpusģimenes
aprūpes un audzināšanas iestādēs:
- Samazinājies pagasttiesas uzskaitē esošo nelabvēlīgo
ģimeņu skaits, kurās aug nepilngadīgie bērni no 31 ģimenes 2003. Naujenes
gadā līdz 23 ģimenēm 2004. gadā, 2004. gadā uzskaitē ņemtas pagasttiesas sēde
tikai 2 ģimenes, kurās aug 6 bērni.
- Kopumā 2004. gadā vecāku aprūpes tiesības atņemtas trijām personām par
pieciem bērniem.
- Atjaunotas aprūpes tiesības četrām personām par
6 bērniem.
- 2004. gadā pagasttiesa pieņēmusi tikai vienu lēmumu par bērnu ievietošanu
bērnu aprūpes iestādē. Bērnu namā tika ievietoti 3 bērni, divi no tiem gada nogalē tika
atgriezi ģimenē - viņu mātei tika atjaunotas aprūpes tiesības.
Viena no alternatīvajām aprūpes formām bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem ir adoptācija. Naujenes pašvaldībā 2004. gadā bija 6 juridiski brīvi bērni, no
kuriem adoptācijai nodoti 3 bērni: 2 bērni – adoptācijai uz ārvalstīm, 1 – sniegts
atzinums adoptācijai no ģimenes.
Pieaudzis aizbildnībā esošo bērnu skaits. 2004. gada aizbildnībā atradās
28bērni, kuriem iecelti 22 aizbildņi.
Jaunākais alternatīvās aprūpes veids Latvijā bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem ir audžuģimene. Šis aprūpes veids Latvijā sevi attaisno, ja bērns jāievieto uz
laiku, kamēr vecākiem tiek atjaunotas aprūpes tiesības, iecelts aizbildnis. Patīkami, ka
2004. gadā divas Naujenes pagastā dzīvojošās ģimenes ir izteikušas vēlēšanos kļūt par
audžuģimenēm

52

Kultūra un sports
Naujenes kultūras centrs /direktore Ligita Valijeva, t. 54-75268, e-pasts:
padome@naujene.lv, Muzeja iela 6, Lociku ciems/ 2004. gadā īstenoja valsts kultūrpolitikas
virzienus Naujenes pagastā, uzturēja latviskās kultūras tradīcijas un sekmēja cittautu
kultūras attīstību, kā arī veicināja kultūras mantojuma saglabāšanu un tā sasniegšanu.
Naujenes kultūras centrā 2004. gadā strādāja 11 darbinieki. Tika ieviestas
3 jaunas darba vietas: noformēšanas mākslinieks garderobists, apkopēja.
2004. gadā Naujenes kultūras centrā darbojās šādi amatierkolektīvi: folkloras
kopa „Rūžeņa” ar 15 dalībniekiem; sieviešu ansamblis „Anima” ar 6 dalībniekiem;
moderno deju pulciņš „Liāra” divas grupas ar 18 dalībniekiem; bērnu un jauniešu vokāliinstrumentālais ansamblis ar 7 dalībniekiem; deju kolektīvs „Augšdaugava” ar
8 dalībniekiem.
Gada laikā ar Naujenes pagasta padomes atbalstu regulāri tiek organizēti gan
lielāka, gan mazāka mēroga pasākumi. Pavisam Naujene pagastā 2004. gadā tika rīkoti
25 tematiski pasākumi un
24 diskotēkas. Popularitāti ir ieguvis šīs sezonas
jaunais pasākums „Poētiskā kafejnīca”. Tika rīkoti ziemassvētku eglīšu aizdegšanas
svētki visos lielākajos ciemos Naujenes pagastā – Naujenē, Kraujā, Locikos,
Vecstropos, Dunskos un Slutišķos. Lielu atsaucību pagasta iedzīvotāju vidū gūst
gadskārtu svētki – Meteņi, Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki. Naujenes pagastā daudz tiek
domāts par cilvēkiem un viņu iespējām. Iecienīti ir pasākumi pensionāriem un cilvēkiem
ar ierobežotām iespējām. Ilgi naujeniešu atmiņā saglabāsies skolotāju dienai veltītais
pasākums un zemnieku balle. Unikāls un vienreizējs ir Bruņinieku iesvētīšanas
pasākums Dinaburgā ar bruņinieku turnīru un seno tradīciju atjaunošanu. 2004. gads
kultūras dzīvē ir bijis spraigs un interesants.
2004.daga 22. maijā notika jau VII
Starptautiskais
tautas
mākslas
festivāls
“Augšdaugava 2004”. Arī šogad festivāla ietvaros
aizsāktās tradīcijas bija saglabātas tradīcijas un tika
turpinātas. “Augšdaugavas” svētku ietvaros Naujenes
pagastā notiek pasākumu virkne, kas vieno mīlestībā
pret dzimto vietu un mūsu upi Daugavu dažādu
Plostnieku sagaidīšana festivālā
vecumu un tautību ļaudis. Svētku galvenais notikums
„Augšdaugava 2004”
bija tradicionālā plostnieku sagaidīšana.
Naujenes tautas bibliotēka /vadītāja Diāna Čiževska, t. 54-90246, e-pasts:
diana_ch@mbox.latg.lv, Daugavas iela 31, Kraujas ciems/ pagasta iedzīvotājiem un
bibliotēkas lietotājiem piedāvāja jaunus kvalitatīvus pakalpojumus. Naujenes TB
grāmatu fonds tika papildināts ar 1030 jaunām grāmatām par summu Ls 2486,0 (t.sk.,
Ls 2209,0 finansēja Naujenes pagasta padome). Naujenes tautas bibliotēkas darba
procesi tika datorizēti, lietotāju apkalpošana tiek veikta automatizēti. Bibliotēkas
lietotājiem tika izveidota datorizēta darba vieta, kur lietotāji var skatīt bibliotēkas
grāmatu fonda elektronisko katalogu, drukāt tekstus,
kursa darbus.
2004. gadā Naujenes tautas bibliotēkā strādāja 6
darbinieki. Tika izveidotas divas jaunas darba vietas:
bibliotekārs, saimniecības vadītāja (0.5 likmes).
Latvijai iestājoties Eiropas Savienības saimē,
Naujenes tautas bibliotēkā pagasta iedzīvotājiem
piedāvāja jaunāko informāciju par ES. Naujenes tautas
Eiropas informācijas centra
atklāšana
bibliotēkā, tika atklāts Naujenes pagasta Eiropas
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informācijas centrs, kur iedzīvotāji var saņemt informāciju par ES valstīm, to vēsturi,
politiku, ekonomiku. Bibliotēkā tika organizēti kursi „Eiropas Savienības projekti
iesācējiem”, kurus apmeklēja mūsu pagasta zemnieki, pagasta iestāžu darbinieki,
rezultātā 14 cilvēku saņēma apliecības, iemācījās izstrādāt projektus un var piedalīties
ES strukturālo fondu projektu konkursos.
2004. gada laikā Naujenes tautas bibliotēka aktīvi piedalījās dažādu fondu
projektu konkursos un saņēma atbalstu 3 projektiem.
Jau trešo gadu bibliotēka piedalās VKKF mērķprogrammā „Lasīšanas
veicināšana un bibliotēku pakalpojumi bērnu attīstīšanā” „Bērnu žūrija” šogad saņēma
24. bērnu grāmatas par summu Ls 62.00. Šī projekta mērķis ir veicināt bērnos lasīt
prieku. Bērni kļūst par „Lasīšanas ekspertiem” un izvērtē viņu vecuma grupai
piedāvātās grāmatas un nominē trīs labākās grāmatas.
Jūlijā Naujenes tautas bibliotēka saņēma atbalstu projektam „Jauno grāmatu un
citu izdevumu iegāde publiskām bibliotēkām” no VKKF mērķprogrammas. Bibliotēkas
lietotāji saņēma 101. grāmatu par summu Ls 385.00. Naujenes tautas bibliotēkas
grāmatu fonds tika papildināts ar latviešu oriģinālliteratūru, jaunām enciklopēdijām,
bērnu grāmatām, nozaru literatūru.
Augustā bibliotēka saņēma atbalstu projektam „NEXT paaudzes lietotājs –
bibliotēkas digitālajā pasaulē” no V/A Ķultūras informācijas sistēmas”. Projekta mērķis ir
– veicināt Naujenes TB Bērnu nodaļas iesaistīšanos valsts vienotājā bibliotēku
informācijas sistēmas pakalpojumu sniegšanā un nodrošināt bērniem brīvu pieeju
elektronisko informācijas resursu izmantošanai un apguvei. Šī projekta realizācija tiks
uzsākta 2005. gadā, kura rezultātā bibliotēka saņems datortehniku, interneta
pieslēgumu uz summu Ls 4902. Bērniem tiks piedāvāti jauni pakalpojumi Naujenes TB
Bērnu nodaļā un Naujenes TB Lociku filiālē.
Septembrī Naujenes TB piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
Fonda rīkotajā akcijā „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai”, kur „Lattelekom” ziedoja
bibliotēkai datoru ar programmnodrošinājumu, šīs akcijas prezentācija notika
22. oktobrī. Bibliotēkas lietotāji tagad var strādāt ar datoru patstāvīgi.
26. novembrī Naujenes TB lietotāji piedalījās Daugavpils rajona 3 Grāmatu
svētkos, kur saņēma grāmatu dāvinājumu par Ls 70.
Bibliotēkā tika sagatavotas 75 literārās izstādes, kuras apmeklēja 3887 pagasta
iedzīvotāji.
Naujenes novadpētniecības muzejs /direktore Svetlana Gavrilova, t. 54-75598, epasts: muzejs@apollo.lv, Muzeja iela 2, Lociku ciems/ 2004. gadā 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. 2004. gadā muzeju apmeklēja 5414, t. sk., arī
ekspozīciju „Slutišku vecticībnieku māja”.
Katru gadu savā darba plānā muzejs paredz noteiktus
prioritāros uzdevumus. 2004. gadā NNM darba pamattēma:
„Kultūru integrācija: mazākumtautību vēsturiskā pieredze un
mantojums”. Šī tēma tika atspoguļota jaunajā pastāvīgajā
ekspozīcijā „Cilvēki un daba Daugavas lokos”, kura aptver
Naujenes novada vēsturi laika posmā no
12. gs. līdz pat mūsdienām, iepazīstinot
ar nozīmīgākajiem Naujenes pagasta kultūrvēsturiskajiem un dabas pieminekļiem –
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Dinaburgas pili, Juzefovas muižu, Juzefovas baznīcu, Naujenes skolu, ”Slutišķu
sādžu”, Markovas pilskalnu, Ulmaņa laika ēkām, kā arī dabas parku „Daugavas loki”,
Naujenes unikālo gravu, „Juzefovas muižas parku” un unikālo Daugavas ielejas posmu.
Otrs nozīmīgākais 2004. gada notikums bija konference „Slutišķu etniskās
identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana”. Konference tika
organizēta sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Vide un etniskie pētījumi”.
Konference „Slutišku etniskās identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstīšana” bija veltīta Naujenes pagasta vecticībniekiem, jo Naujenes
pagasts – viena no visblīvāk apdzīvotajām vecticībnieku vietām. Konferences laikā
izskanējušie referāti tika iekļauti grāmatā „Naujenes pagasta 4. grāmata”, kuras
prezentācija notika Rīgā.
2004. gadā tika atklāts Naujenes novadnieces,
Francija dzīvojošās mākslinieces un skulptores
Valentīnas Zeiles mākslas salons „Valentīna”.
Tika organizētas kompleksās un mutvārdu
ekspedīcijas, 17 tematiskie pasākumi, septiņas
izstādes, t.sk., pirmo reizi notika Loretas Lifartes
multimedija izstādes „Animation art” prezentācija.
Vides
izglītības
programmas
ietvaros
Valentīna Zeile
Ekokomandas dalībniekiem bija organizētas 140
stundu garas nodarbības.
2004. gada maijā Augšdaugavas festivālā muzeja direktorei S. Gavrilovai tika
pasniegts Daugavas fonda apbalvojums par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā. Kā atzīmē direktore, ka tas ir ne tikai viņas nopelns, bet arī visu muzeja
darbinieku nopelns.
Naujenes sporta klubs /direktors Edgars Kucins, t. 54-59008, e-pasts:
padome@naujene.lv, 18 Novembra iela 416, Vecstropu ciems/ 2004. gadā popularizējot
veselīgu dzīves veidu, organizēja jau tradicionālus mūsu pagastam 10 sporta
pasākumus: skolēnu sporta svētkus, pagasta
iedzīvotāju sporta spēles, kopā ar SD invalīdu sporta
svētkus, Naujenes pagasta čempionātu novusā,
Naujenes pagasta čempionātu galda tenisā, Naujenes
pagasta čempionātu minifutbolā, “Lāčplēša kausu”
starp skolēniem, Naujenes pagasta čempionātu
volejbolā, Naujenes pagasta atklātu kausa izcīņu
strītbolā, „Naujenes vēstis” kausa izcīņu starp
Vecstropu bērnu sporta
komanda
pagasta iestāžu un firmu darbiniekiem.
Sporta klubā darbojas 9 sporta sekcijas un
pulciņi, tai skaitā, basketbola, futbola, brīvās cīņas, aerobikas, galda tenisa un novusa.
Kopā 2004. gadā Naujenes sporta kluba
pakalpojumus (sekcijas, sacensības, pasākumus)
izmantoja vairāk nekā 750 cilvēki, kas sastāda 13 % no
kopējā pagasta iedzīvotāju skaita un vairāk nekā 20 % no
darbspējīgo iedzīvotāju skaita.
2004. gadā Daugavpils rajonā pirmo reizi tika
izsludināts konkurss „2004. gada Daugavpils rajona
sporta laureāts”. Nominācijās šajā konkursā godalgotās
Naujenes sporta kluba
direktors E.Kucins
vietas saņēma sporta kluba direktors Edgars Kucins.
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Arvien lielāka uzmanība Naujenes pagasta padomes darbā tiek pievērsta tiešās
saiknes izveidošanai starp pašvaldību un pagasta iedzīvotājiem. Šajā procesā būtiska
nozīme ir iedzīvotāju līdzdalības aktivizācija pašvaldības lēmumu pieņemšanas
procesam, jaunu projektu tapšanai un virzībai.
Informātīvā biletena „Naujenes vēstis”
redakcija /redaktore Alīna Rebinova, t. 54-76850, e-pasts:
alina.rebinova@naujene.lv, Skolas iela 6, Naujenes ciems/

Kopš 1997. gada pašvaldība ik mēnesi izdot savu
informatīvo biļeteni „Naujenes Vēstis”, kas bez maksas
tiek nogādāts katrā naujenieša ģimenē. Izdevuma
tirāžā ir 2 430 eksemplāru (550 eksemplāri latviešu
valodā un, ņemot vērā Naujenes pagasta iedzīvotāju
nacionālo sastāvu, krievu valodā – 1880 eksemplāri).
Tāpat “Naujenes Vēstis” bez maksas saņem arī
iestādes un uzņēmumi, kas darbojas Naujenes
pagastā. Izdevuma primārais mērķis ir iedzīvotāju
informēšana par pagasta padomes visiem aspektiem,
sākot ar konceptuālu lēmumu pieņemšanu teritoriālās
plānošanas
sfērā,
tāpat
sociālajā,
veselības
aizsardzības, izglītības, kultūras un sporta jomās un
beidzot ar informāciju par šo lēmumu izpildes gaitu un rezultātiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka
ņemot vērā informatīvā biļetena attīstības koncepciju, tiek publicēts materiāls arī par
nozīmīgākiem valsts lēmumiem.
Analizējot “Naujenes Vēstis” numurus par 2004. gadu var secināt, kā visvairāk
publikāciju bija par pieņemtiem lēmumiem un noteikumiem patstāvīgajā rubrikā
“Naujenes pagasta padomes sēdē”. Regulāri izdevuma slejās tika ievietota informācija
par pašvaldības izglītības iestāžu darbu, skolēnu sasniegumiem, bērnu nodarbinātību
vasaras brīvdienu laikā, kā arī par piedalīšanos konkursos un festivālos gan mūsu
republikas robežās, gan arī ārpus tām. Kopumā izglītībai tika veltīti vienpadsmit raksti.
“Naujenes Vēstis” pievērsa lielu uzmanību kultūras un sporta attīstībai, propagandēja
veselīgu dzīves veidu. Rubrikās “Kultūra”, “Sports”, “Tradīcijas” iedzīvotājiem bija
sniegta informācija par Naujenes novada vēsturi, novada kultūras mantojumu, kā arī par
dažādiem pasākumiem, sporta sacensībām un nodarbību iespējām. Sakarā ar stāšanos
Eiropas Savienībā “Naujenes Vēstis” savās slejās turpināja informēt iedzīvotājus par
ES, par to bija uzrakstīti deviņi raksti. Katra numura rubrikā “Sociālais dienests paziņo”
tika ievietota informācija par sociālo nodrošināšanu un aprūpi, piešķirtajiem pabalstiem.
Lauksaimniecības attīstības jautājumi un informācija zemniekiem, kā arī uzņēmējiem
tika ievietota astoņos rakstos. Ikkatru ceturksni publicējās policijas hronika un ziņas par
bērnu aizsardzību.
Pagājušajā gadā tika pilnveidota materiāla pasniegšanas forma, aicinot pagasta
iedzīvotājus uz dialogu, atklātu šodienas problēmu apspriešanu un to risināšanas
iespējām. Šim mērķim tika atklāta rubrika “Jūs jautājat – mēs atbildam”, tika publicēti
raksti un intervijas rubrikās “Mums raksta” un “Mūsu novadnieki”, kā arī periodiski tiek
izsludinātas dažādas akcijas un konkursi. Četras reizes 2004. gadā “Naujenes Vēstis”
slejās par saviem darbiem stāstīja, dalījās ar savām domām un iecerēm pagasta
padomes deputāti rubrikā “Deputāta viedoklis”. Tāpat informatīvais biļetens ziņoja par
vairākiem citiem Naujenes pagasta notikumiem un aktualitātēm: naturalizācijas un
darbiekārtošanas jautājumiem, mājokļu un tā privatizācijas jautājumiem u.t.t.
56

Ņemot vērā arvien pieaugošās prasības pēc informācijas pieejamības, 2003. gadā
pašvaldība ieguldīja līdzekļus un tika izstrādāta Naujenes pagasta mājas lapa internetā
www.naujene.lv. Mājas lapa tiek pastāvīgi pilnveidota un aktualizēta, padarot to arvien
informatīvāku un funkcionālāku. Tajā ir pieejama faktiski visa svarīgākā informācija par
Naujenes pagastu un pašvaldību: normatīvie akti, Naujenes pagasta padomes un
komiteju sēžu darba kārtība, padomes pieņemtie lēmumi, informācija par pašvaldībā un
pagastā notiekošajiem un plānotajiem pasākumiem, kā arī rīkoto konkursu nolikumi,
informācija par akcijām, tūrisma aktualitātes. Mājas lapa sniedz informāciju par
pašvaldības struktūru un tās institūcijām. Cilvēki mājas lapā var atrast ziņas par
deputātiem, iedzīvotāju pieņemšanas laikiem. Internetā ir izvietota pilnīga informācija
par pagasta budžetu un tā pildīšanu.
Efektīvākai iedzīvotāju informēšanai un atgriezeniskās saites starp pašvaldību un
iedzīvotājiem nodrošināšanai 2004. gadā ir ievēlētie 42 māju pārvaldnieki
daudzdzīvokļu mājās un 23 ciemu vecākie. Katru ceturksni notika informācijas dienas
māju pārvaldniekiem un ciemu vecākajiem, kur viņi tika informēti par 2004. gada
budžetu, pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšanas problēmām, esošās situācijas apskatu u.c. jautājumiem. Katru mēnesi
ciemu vecākie un māju pārvaldnieki izplata arī informatīvo biļeteni „Naujenes Vēstis”
sava ciema un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Ciemu vecākie un māju pārvaldnieki
piesaista iedzīvotājus dalībai pagasta izsludinātajos konkursos, skatēs un citās
aktivitātēs.
Atbilstoši likuma „Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību
valsts un pašvaldības institūcijās” prasībām Naujenes pagasta padomē ir organizēta
apmeklētāju pieņemšana, mutvārdu un rakstveida iesniegumu reģistrācija.
2004. gadā pagasta padomes priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina un izpilddirektors
Aleksandrs Aizbalts ir pieņēmuši dažādos jautājumos kopskaitā 557 apmeklētājus.
Naujenes pagasta padomes deputāti ir pieņēmuši 39 iedzīvotājus.
2004. gadā ir iereģistrēti 647 iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, uz
kuriem ir pieņemti administratīvie akti vai sniegtas atbildes.
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Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības un tās uzņēmumu saimniecisko
darbību
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Valsts kontroles revīzijas atzinums
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Pašvaldības lēmums par 2004. gada saimniecisko pārskatu
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Pašvaldības lēmums par 2004. gada publisko pārskatu
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