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Ziņojums par Naujenes pagasta 2005.gada publisko pārskatu 
 

Cienījamie lasītāji ! 
 

Naujenes pagasta 2005. gada publiskais pārskats sagatavots ar mērķi sniegt 
informāciju par paveikto pagasta ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā un 
tālākajām iecerēm. 
 Jūsu rīcībā nodotajā pārskatā ir sniegta informācija par Naujenes pašvaldības 
darbību, pagasta infrastruktūras raksturojums, 2005. 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. 

2005. gada publisko pārskatu, pamatojoties uz noteikumiem “Par Naujenes 
pašvaldības 2005. 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; 
• finanšu nodaļas vadītāja Gaļina Boroņenko; 
• finanšu nodaļas galvenā grāmatvede Natālija Annišineca ;  
• informācijas sistēmu administrators Romāns Baļevs;   
• informatīvā biļetena ”Naujenes Vēstis” redaktora p.i. Aleksandrs Iļjinskis; 
• īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Valērijs Mihejevs; 
• Naujenes pagasta padomes deputāts Juris Bleidelis;     
• sabiedrisko attiecību speciāliste Oksana Varfolomejeva; 

Pārskats apstiprināts Naujenes pagasta padomes sēdē 2006. gada 28. jūnijā ar 
lēmumu Nr.449 

Ar 2005. gada publisko pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Naujenes pagasta 
padomē, Skolas ielā 15 un pašvaldības iestādēs: 

• Naujenes tautas bibliotēkā, Kraujas ciemā, Daugavas ielā 31 
un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietās: 

• Vecstropu ciemā, 18. Novembra ielā 392 /Sociālās aprūpes dienas centrs/; 
• Lociku ciemā, Muzeja ielā 6 /Naujenes kultūras centrs/;  
• Naujenes ciemā, Vecpils 6-2; 
 
• Naujenes pagasta informatīvā biļetena „Naujenes Vēstis” redakcijā, Naujenes ciemā, 

Vecpils ielā 6-1 
• Naujenes novadpētniecības muzejā, Naujenes ciemā, Skolas ielā 1 

 
Pārskats ievietots Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv. 
 
Naujenes pagasta 2005. gada publiskais pārskats ir nosūtīts valsts institūcijām: 

• Latvijas Republikas Finanšu ministrijai; 
• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 
• Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;

http://www.naujene.lv
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•  
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkina priekšvārds 

 
Pagājis gads, un klāt jauns atskaites punkts, kad jāizvērtē iepriekšējā 

gadā paveiktais, lai liktu pamatus jaunām iecerēm. Apstāties, atskatīties atpakaļ 
vienmēr ir lietderīgi.  

 Svarīgākais notikums 2005. gadā bija 
pašvaldības vēlēšanas, kuru pirmsvēlēšanu cīņa bija 
ļoti spraiga, jo uz 11 deputātu vietām pagasta 
padomē kandidēja deputātu kandidāti no trim 
partiju sarakstiem. Tas, ka iedzīvotāji spēja izdarīt 
savu izvēli, liecina par uzticēšanos un cieņu pret 
tiem deputātiem, kuri iedzīvotāju labā strādā jau 
vairākus gadus. Esmu pārliecināta, ka kopīgais 
pieredzējušo deputātu un pirmo reizi ievēlēto 
deputātu darbs palīdzēs mums sasniegt vēl labākus 
rezultātus pagasta ekonomiskajā dzīvē un sociālajā 
attīstībā, kā arī katras ģimenes dzīves labklājības līmeņa uzlabošanā. No visas 
sirds gribu pateikties velētājiem, kuri izteica atbalstu  mūsu darbam un deva 
iespēju turpināt iesākto visu pagasta iedzīvotāju labā.   

Aizgājušo gadu vērtēju kā labu, jo radušās daudzas jaunas ieceres un 
daudz kas ir jau realizēts. 

Palielinājās Naujenes pagasta budžeta ieņēmumi t.sk. iedzīvotāju 
nodoklis salīdzinot ar 2004. gadu - par 18%. Pagasta budžeta līdzekļi tiek 
mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. No Valsts 
budžeta saņemto mērķdotāciju investīcijām Ls 148259 apmērā izlietota 
izglītībai, kultūrai un sociālai nodrošināšanai: Naujenes pamatskolas un 
sociālās aprūpes dienas centra ēku siltināšanai, Naujenes novadpētniecības 
muzeja vides programmas nodrošināšanai, jauno informācijas tehnoloģiju 
pilnveidošanai Naujenes tautas bibliotēkā. Naujenes pagastā aktīvi darbojas 
gan jauniešu, gan pensionāru kopienas, kuras realizē savas idejas ar Lauku 
partnerības atbalstu. Šo iniciatīvu rezultātā tagad sociālās aprūpes dienas 
centrā ir izveidota jogas zāle, informācijas punkts un iegādāts aprīkojums 
floristikas pulciņa nodarbībām. Naujenes bērnu un jauniešu centra filiālē 
Naujenes ciemā tika veikts remonts un iegādātas jaunas galda spēles un sporta 
inventārs. Kopumā Naujenes pagasta pašvaldības iestādes un administrācija 
piedalījās 12 projektos. Līdz ar to  katru gadu ievērojami uzlabojas pašvaldības 
iestāžu pakalpojumu kvalitāte iedzīvotājiem. 

2005. gadā lielu uzmanību esam pievērsuši investīciju piesaistei vides 
aizsardzības infrastruktūras projektiem, ūdenssaimniecības un atkritumu 
apsaimniekošanas uzturēšanai. Naujenes pagasta padome uzsāka darbību eko 
menedžmenta un audita sistēmas (EMAS) projektā. 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” ir uzsācis konstruktīvu sadarbību ar 
Eiropas reģionālās attīstības fondu. 2005. gadā saņemts  finansējums projektam 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās”, kurš tiks 
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īstenots 2005.-2007. gadā   Projekta izmaksas - Ls 863246 2005. gada decembrī 
1 posma ietvaros ir pabeigta centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija Vecstropu un Kraujas ciemos par summu Ls 355 591. 

 Jāatzīmē, ka 2005. gadā par 2,4 milj. palielinājās Naujenes pagasta 
pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība  salīdzinot ar 2004. gadu. Pašvaldības 
līdzdalība radniecīgā uzņēmuma SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
pamatkapitālā palielinājās par Ls  238 983. 

 Ls 114 000 ir ieguldīti ceļu un ielu uzturēšanā un rekonstrukcijā. 
 Sekmīgi turpinājās izglītības optimizācija. Naujenes pamatskola 

2005./2006. mācību gadu uzsāka jaunās telpās (adrese: Stacijas 8, Dunski). 
Šajā ēkā ir nodrošināti visi apstākļi, lai veiksmīgi varētu organizēt mācību 
procesu, labi iekārtoti mācību kabineti un laboratorijas, sporta zāle, izveidots 
datorkabinets ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu un lokālo tīklu. Kolektīvs ātri 
pielāgojās  jaunajai vietai, turpinot jau uzkrātās bērnu mācīšanas, viņu talantu 
un prasmju izkopšanas tradīcijas. 

Tiek izstrādāta Naujenes pagasta mājokļa programma līdz 2010. gadam, 
kurā ir paredzēti efektīvas saimniekošanas pasākumi, esošā mājokļu fonda 
atjaunošana un siltināšana, dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidošana, kā arī 
individuālo māju celtniecība, sociālā dzīvojamā fonda izveidi, nodrošinot 
nepieciešamos dzīves apstākļus maznodrošinātām un jaunajām ģimenēm. 

2005. gadā, patiecoties ES atbalstam un Lauku attīstības plāna 
pasākumiem „Standartu sasniegšana” un „Daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturizācija”, 19 zemnieku un piemājas saimniecības uzrakstīja attīstības 
projektus. Projektu ietvaros tika  uzbūvētas jaunas un rekonstruētas esošas 
piena mājās, uzstādītas piena dzesēšanas un slaukšanas iekārtas, atjaunots 
tehnikas parks, saimniecības ēku būvniecība un remonts, ka arī iegādāti lopi. 

Ar katru gadu sakoptākas kļūst lauku sētas, pašvaldības iestāžu un 
uzņēmumu apkārtējā teritorija. Šajā  sakarā pašvaldība jau daudzus gadus 
organizē„Meža un dārza dienas” un konkursu „Lai top skaista mūsu sēta”. Tādi 
pasākumi mobilizē Naujenes pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības 
iestādes teritorijas sakārtošanai un labiekārtošanai. Katru gadu šie pasākumi 
atklāj jaunus uzvarētājus. 

Kļūst atpazīstamāks Naujenes pagasta pašvaldības publiskais tēls, vairāk 
un vairāk Naujenes vārds skan ne tikai Daugavpils rajonā, bet arī Latvijā, 
Eiropā. Naujenes mūzikas skolas akordeonistu orķestris koncertēja Vācijā, 
Sociālās aprūpes dienas centra floristikas pulciņa dalībnieki un ansamblis 
„Pīlādzītis” piedalījās Daugavpils rajona un Latvijas mēroga pasākumos, 
„Veselības skolas” dalībnieki parādīja savu programmu  Rīgā, Krāslavā, Ludzā 
un citur, kā arī skolas nodarbības apmeklēja LR ministri un 8. Saeimas deputāti. 
Naujenes kultūras centra folkloras kopa „Rūžeņa” aktīvi piedalījās dažādos 
konkursos un skatēs Latvijā un  uzstājās Polijā.  

2005. gadā Naujenes pagasta padome noslēdza sadarbības līgumu ar 
Polijas Republikas Gmina Miastkowo par kopējo sadarbību starp pagastiem 
kultūras, izglītības, tūrisma un lauksaimniecības nozaru jomā. 
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 Naujenes pagasta tālāko attīstību veicināja iestāžu vadītāju, darbinieku 
aktīva darbība un līdzdalība un, protams, Naujenes pagasta padomes  deputātu 
un administrācijas ieguldījums. Īpašu pateicību gribētos izteikt manam 
vietniekam J.Butānam, izpilddirektoram A.Aizbaltam, administrācijas 
darbiniekiem un nodaļu vadītājiem I.Miglānei, G.Boroņenko, V.Mihejevam, 
K.Aizbaltei; pašvaldības iestāžu darbiniekiem un vadītājiem: Naujenes tautas 
bibliotēkas direktorei D.Čiževskai, Naujenes novadpētniecības muzeja direktorei 
E.Kusiņai, Naujenes sporta kluba direktoram E.Kucinam, Lāču pamatskolas 
direktorei T.Titkovai, Naujenes pamatskolas direktoram P.Brovkinam, Naujenes 
mūzikas skolas direktoram S.Kačānam, Naujenes pirmskolas izglītības iestādes 
vadītājai A.Vaiderei, Naujenes bērnu un jauniešu centra vadītājai S.Rožanskai, 
Naujenes sociālā dienesta vadītājai N.Osipovai, Naujenes pagasttiesas 
priekšsēdētājai S.Locikai, Sociālās aprūpes dienas centra „Žēlsirdība” 
psiholoģei V.Grišinai, Naujenes kultūras centra folkloras kopas „Rūžeņas” 
vadītājai I.Zeilei,  informatīvā biļetena „Naujenes Vēstis” redaktora p.i. 
A.Iļjinskim, māju valdes priekšsēdētājam A.Rudānam. 

Patīkami atzīmēt, ka izveidojusies cieša sadarbība ar Naujenes pagasta 
teritorijā strādājošiem uzņēmējiem. Paldies A.Somam SIA „Meliors Krauja”, 
L.Dzenītei SIA „Kombi D”, B.Brakovskim A/S „Daugavpils dzirnavnieks”, 
A.Dudevičam SIA „Adžio”, I.Lune SIA „Lia D”, M.Artiņam „Tirdzniecības 
nams „Kurši”” A.Admīdīņam SIA „Vecloki” u.c.           

2006. gadā pašvaldību sagaida jauni stratēģiski svarīgi uzdevumi: 
izstrādāt un pieņemt grozījumus Naujenes teritorijas plānā un attīstības 
programmā, turpināt projektu „Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana”, 
„Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā” īstenošanu, izstrādāt mājokļu, 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, nodarbinātības veicināšanas 
programmas. 

Uzskatu, ka Naujenes pagasta padomei vajag lūgt finanšu ministru 
izskatīt jautājumu par finanšu stabilizācijas atcelšanu, jo Naujenes pagasta 
padomes stabilizācijas projekta pasākumu plāns praktiski ir izpildīts, un 
pašvaldības finansiālā situācija ir stabila. Atrodoties starp attīstītākajiem 
pagastiem, mēs esam spējīgi atmaksāt kredītus, kas saņemti siltumtīklu 
rekonstrukcijai un finansēt pagasta funkcijas, patstāvīgi bez finanšu ministrijas 
uzrauga risināt savas attīstības jautājumus, , un piesaistīt vairāk līdzekļu no ES 
fondiem pagasta attīstībai. 

Aicinu pagasta iedzīvotājus sadarboties ar pašvaldības deputātiem. Jūsu 
iniciatīva dos jaunas attīstības iespējas, un mēs varēsim dzīvot novadā, kuru 
izveidosim par tādu ar savām idejām un savām rokām. 

 
 
 

Ar cieņu 
Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāja                                                                           Vasilisa Pudovkina 
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Naujenes pagasta vispārējs raksturojums 
 
Ģeogrāfiskais novietojums 
 

Naujenes pagasts atrodas Latgalē, Daugavpils rajonā (skat. 1. attēlu). Pagasta 
ģeopolitisko novietojumu raksturo Latvijas austrumu robežas tuvums. Līdz Baltkrievijas 
robežai Verhņedvinskas virzienā ir 68 km (Patarnieki), līdz Lietuvas robežai - 43 km 
(Medumi).  

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

Daugavpils 
rajons 

1. attēls  Naujenes pagasta ģeogrāfiskais novietojums  
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Naujenes pagasta zemes raksturojums 
 

Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 129 km2 - 12939.3 ha. 
Analizējot 1.diagrammu lielāko pagasta teritorijas zemes daļu aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (52 %) un meži (28 %).  
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Uz 01.01.2006. gadu bija 146.4 ha brīvas zemes, no kurām lielākā daļa ir 

lauksaimniecības zeme. 
Tuvojas noslēgumam 15 gadus ilgā valsts zemes reforma, kas ietver īpašuma tiesību 

atjaunošanu, valsts un pašvaldības zemes īpašumu privatizāciju un valstij piekritīgās brīvās 
zemes pirkšanu, pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanu. 

Līdz ar to arī Naujenes pagastā turpinās zemes lietošanas tiesību atjaunošana,  
privatizācija un zemes īpašuma tiesību reģistrācija Zemesgrāmatā.   

Uz 01.01.2006.gadu tikai 36 % īpašumu bija iereģistrēti Zemesgrāmatā (skat. 
2.diagrammu). 
 

4606,9
36%

8086,4
64%

Nav
Ir

 

1.diagr.  Naujenes pagasta zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

2.diagr.  Zemes īpašumi, kas reģistrēti Zemesgrāmatā (ha) 
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valsts kadastra 
vērtība (Ls) 

tirgus cena (Ls),pēc pirkuma 
līgumiem 

Ciema nosaukums 

par 1 
m2/Ls 

par 1 
ha/Ls 

par 1 m2/Ls par 1 ha/Ls 

Lociki 0.15 1500 0.15 1500 
Vecstropi 0.30 3000 4.05 40500 

Stropi 0.20 2000 0.45 4500 
Krauja 0.20 2000 1.25 12500 

Naujene 0.10 1000 0.09 899 
Pāreja lauku teritorija 0.08 800 0.09 899 

 Kopēja pašvaldības teritorija 0.18 1800 1.01 10133 
 

1.tab. Naujenes pagasta teritorijas zemes vērtības analīze 
 

Analizējot Naujenes pagasta teritorijas zemes vērtību, var atzīmēt, ka visdārgākā zeme 
ir ciemos, kuri atrodas tuvāk Daugavpilij , tie ir Stropi, Vecstropi, un Krauja (skat. 1.tab.). 
Zemi, kas atrodas tālāk no pilsētas un galvenajiem ceļiem, ir mazāks pieprasījums, tāpēc tās 
tirgus vērtība ir daudz zemāka. 
 
Iedzīvotāji 
 

Naujenes pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā. 
Iedzīvotāju vidējais blīvums ir 46 cil/km2. 

 Pagasta administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu ir reģistrējuši 5 905 iedzīvotāji, 
kas ir par 36 cilvēkiem mazāk nekā 2004. gadā, Kopš 2003. gada Naujenes pagasta 
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 24 iedzīvotājiem (skat. 3.diagrammu).  
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Iedzīvotāju mehāniskā kustība 2005. gadā bija diezgan intensīva. Gandrīz katrā 

Naujenes pagasta ciemā notika izmaiņas iedzīvotāju skaita ziņā. 2005. gadā savu dzīvesvietu 
Naujenes pagasta teritorijā deklarēja 195 iedzīvotāji, kas ir par 116 cilvēkiem mazāk nekā 
2004. gadā, un anulēja 192 iedzīvotāji - par 46 mazāk nekā 2004. gadā. 

Pēdējos gados Naujenes pagastā iedzīvotāju dabiskā kustība samazinās. 2005. gadā 
reģistrēti 43 jaundzimušie, t.sk. 23 meitenes un 20 zēni, salīdzinot ar 2004.gadu,  dzimušo  
skaits ir samazinājies  par 3 jaundzimušajiem. Lielākais jaundzimušo bērnu skaits ir 
Vecstropu ciemā – 14 jaundzimušie, gan Kraujas, gan Lociku ciemos - 7 jaundzimušie. 
Mūžībā 2005. gada aizgājuši 69 iedzīvotāji. Var secināt, ka dabiskais pieaugums ir  mīnus 26 
cilvēki.  Izplatītākais nāves cēlonis, tāpat kā pagājušajā gadā, ir sirds slimības un 
onkoloģiskās saslimstības. Mirstības līmenis samazinājās par 14 cilvēkiem, salīdzinot ar 

3.diagr. Iedzīvotāju skaits 
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2004. gadu. Vidējais mūža ilgums 2005. gadā vīriešiem - 61,9, sievietēm – 74,6 gadi, 
sievietes dzīvo par 12 gadiem ilgāk.   

Mehāniskās kustības rezultātā iedzīvotāju skaits ir „+3 iedzīvotāji”. Iedzīvotāju 
demogrāfiskās situācijas izmaiņas pēdējos gados ir atspoguļotas 4.diagrammā.      
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Iedzīvotāju struktūra 

Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas Naujenes pagastā, var secināt, ka  salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem 2005. gadā pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars palielinājās, bet 
gados vecu iedzīvotāju īpatsvars samazinājās. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars 
samazinājās par 1% mazāk nekā 2004. gadā. Demogrāfiskās situācijas dēļ skolas vecuma 
bērnu skaits pagastā pakāpeniski samazinās. Naujenes pagasta iedzīvotāju 2005. gada vecuma 
struktūra redzama 5.diagrammā.  
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Etniskais sastāvs  

Teritorijā vēsturiski izveidojusies kultūru etniskā dažādība, skat. 6.diagrammu.  
Iedzīvotāju etniskais sastāvs, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Naujenes pagastā nav 

būtiski mainījies.  
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6.diagr. Iedzīvotāju etniskais sastāvs Naujenes pagastā 2005.g. 
 

4.diagr. Demogrāfiskā situācija Naujenes pagastā 
 

5.diagr. Iedzīvotāju vecuma struktūra Naujenes pagastā 
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Naujenes pagasta administratīvās teritorijas apdzīvojuma tīklu veido 55 ciemi, kuri 

atšķiras pēc platības un iedzīvotāju skaita ziņā.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naujenes pagastam raksturīga samērā augsta iedzīvotāju koncentrācija lielākajos 
ciemos, kuros dzīvo 82% iedzīvotāji no kopējā iedzīvotāju skaita (skat. 7.diagrammu).  
 
Mājokļi 
 

Mājokļu jautājums ir viens no svarīgākajiem, kurš jārisina Naujenes pašvaldībai, 
nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu un viņu iespējām atbilstošu mājokli un labiekārtojumu. 
Šie jautājumi ir iekļauti Naujenes pagasta attīstības plānā.  
 Naujenes pagasta un tajā ietilpstošo ciemu attīstība ir notikusi dažādos laika periodos, 
arī apbūve ir veidojusies zināmā laika posmā, lielāko daļu sastāda dzīvokļi daudzdzīvokļu 
mājās, kuras būvētas galvenokārt pagājušā gadsimta 60.-90. gados. Naujenes pagasta 
lielākajos ciemos Kraujā, Vecstropos, Locikos un Naujenē dzīvo 76 % no kopējā iedzīvotāju 
skaita. Naujenes pašvaldībai pieder 60daudzdzīvokļu mājas un 1813 dzīvokļu, tostarp, 41 
māja nodota privatizācijai, bet 16 mājas un 49 dzīvokļi atrodas pašvaldības īpašumā, lai 
risinātu trūcīgo ģimenes dzīvokļu jautājumu, jo šajās mājās ir krāsns apkure. 

Pašvaldības dzīvojamo fondu, pamatojoties uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
pilnvarojuma līgumu, apsaimnieko SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, tāpat arī privatizēto 
dzīvokļu īpašnieki dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumus ir noslēguši ar 
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”. 
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8. diagrammā ir redzams, ka visvairāk dzīvokļu privatizēts ir Vecstropos – 73%, 

Locikos – 68%, Kraujā- 67% un Naujenē – 37%.  
Bija sagatavoti 10 daudzdzīvokļu māju projektu pieteikumi „Par energoefektivitātes 

pasākumu novērtējumu dzīvojamās ēkās” un iesniegti V/a „Mājokļu aģentūra”. Atbalstīts bija 
tikai kopprojekts mājai Kraujas ciemā Daugavas ielā 30. 

7.diagr. Iedzīvotāju skaits Naujenes pagasta lielākajos ciemos 
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8.diagr. Privatizācijai nodoto dzīvokļu īpašuma sadalījums pa ciemiem uz 2005. gadu 31. decembri 
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Energoefektivitātes pasākumu novērtējums 
dzīvojamām mājām dod pilnīgu pārskatu par ēkas 
tehnisko stāvokli, par iekšējo komunikāciju tehnisko 
stāvokli, kā arī ēkas energoreitingu un tā izmaiņu 
prognozi, energoaudītu, mājokļa novērtējumu un 
ieteikumus uzlabojuma pasākumiem. 2005. gada 8. 
jūnijā ar Naujenes pagasta padomes lēmumu Nr. 273 
tika izveidota Naujenes pagasta mājokļu programmas 
izstrādes  darba grupu 10 locekļu sastāvā. Aizvadītajā 

gadā darba grupa sagatavoja mājokļu attīstības programmas projektu un iesniedza 
saskaņošanai V/A „Mājokļu aģentūra”. 2006. gadā jāveic programmas aktualizācija un 
jāiesniedz Naujenes pagasta padomei apstiprināšanai. 

2005. gada 6. oktobrī ar Naujenes pagasta padomes lēmumu tika izveidota māju valde. 
Māju izveidošanas mērķis - kontrolēt dzīvojamā fonda kopīpašuma apsaimniekošanu, 
uzturēšanu  un nodrošināšanu ar sabiedriskajiem (komunālajiem) pakalpojumiem. Tās 
uzdevums -piesaistīt dzīvokļu īrniekus un īpašniekus pārvaldīt dzīvojamo fondu sadarbībā ar 
pašvaldību, veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošanu. Māju valdes sastāvā ir jurists, 
īpašuma un apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, skolotāja, pensionāri, ražošanas tehniķis, 
grāmatvede. 2005. gadā tika ievēlēts 21 māju pārvaldnieks daudzdzīvokļu mājās.   

2006. gadā pašvaldības mērķis ir: 
- daudzdzīvokļu māju energoaudīts Vecstropu un Kraujas ciemos; 
- sniegt atbalstu dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveidošanai. 

 
Iedzīvotāju nodarbinātība  
 

Pamatojoties uz Nodarbinātības valsts 
aģentūras Daugavpils filiāles datiem, 2005. 
gada beigās bezdarba līmenis Naujenes 
pagastā sastādīja 7%, kas salīdzinājumā ar 
2004. gadu ir samazinājies par 0.5%. Bezdarba 
līmenis pagastā, salīdzinot ar situāciju 
Daugavpils rajonā, ir par 12% zemāks, 
savukārt, salīdzinot ar attiecīgajiem Latgales 
reģiona rādītājiem, tas ir par 9% zemāks.  
     Darba meklētāju skaits pašvaldības 
 teritorijā gada beigās bija 282 cilvēki, un  
tas ir kļuvis par 6% jeb par 19 cilvēkiem mazāks nekā iepriekšējā gadā (skat. 9.diagr.). 
Pagasta teritorijā oficiāli reģistrēto bezdarbnieku vidū 123 bija vīrieši un 159 sievietes. No 
tiem vislielākais skaits vīriešu, sieviešu pārstavju ir pirmspensijas vecumā no 55-59 gadiem 
(skat. 10.diagr.). Apskatot bezdarbnieku skaita rādītājus 3 gadu laikā, var secināt, ka 
bezdarbnieku skaitam ir tendence samazināties, kas norāda, ka nodarbinātības situācija 
pagasta teritorijā stabilizējas. 2005. gada laikā atraduši darbu 114 pagasta teritorijā reģistrētie 
bezdarbnieki.  

Bezdarbnieki gada laikā bija iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos savas 
konkurētspējas palielināšanai darba tirgū. Pasākumu ietvaros 2005. gadā 26 bezdarbnieki 
apmeklēja mācības vai pārkvalifikāciju. Sadarbībā ar uzņēmējiem 88 pagasta teritorijā 
reģistrētie bezdarbnieki bija iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. 2005. gadā tika 
noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
rīkošanu, tas deva iespēju iesaistīt darbā Naujenes pagasta padomē 108 bezdarbniekus, SIA 
“Naujenes pakalpojumu serviss”- 29, SIA “Meliors Krauja”- 2, SIA “Būvtranss”-4 cilvēki. 

Lai uzlabotu nodarbinātības situāciju Naujenes pagasta teritorijā ar Naujenes pagasta 
padomes lēmumu ir izveidota darba grupa V.Pudovkinas vadībā ar mērķi izstādāt 

Vecstropu ciems  

9.diagr. Naujenes pagasta teritorijā reģistrēto 
bezdarbnieku skaits 
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nodarbinātības programmu. Gada laikā darba grupas locekli sadarbojās ar NVA un 
Daugavpils rajona lauku partnerības programmu, apmeklēja Projekta „Latvijas pašvaldību un 
Latvijas Pašvaldību savienības kapacilitātes stiprināšana” ietvaros sekojošus seminārus: 
„Pašvaldība kā partneris nodarbinātības politikas īstenošanā”, „No nabadzības uz labklājību: 
valsts un pašvaldību sadarbība un politikas nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”, 
„Jaunas iespējas nodarbinātības veicināšanai Latvijā”.     
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Uzņēmējdarbības analīze 

 
2005. gadā Naujenes pagasta teritorijā darbojās 69 uzņēmumi, kuri nodrošināja darba 

vietas 981 strādājošajiem. Pagasta teritorijā ir attīstīti sekojoši komercdarbības veidi: 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību-38, zemnieku saimniecības-29 un akciju sabiedrības-2. 
Pagasta padome ir izdevusi atļaujas 21 individuālā darba veicējam, no kuriem 5 nodarbojas ar 
rūpniecības preču realizāciju, 3 - ar automašīnu remontu, 4 piedāvā friziera pakalpojumus, kā 
arī pārstāvētas ir apģērbu šūšanas, gleznošanas un pieminekļu gravēšanas, piena šķirņu govju 
pārraudzības nozares. 2005.gadā Vecstropu ciemā ir uzsācis darbu SIA “Tirdzniecības nams 
„Kurši”” ar 40 jaunām darba vietām. Dabas parkā „Daugavas loki” pagājušā gadā SIA 
”Vecloki” uzbūvēja kempingu „Ozianna”. Salīdzinot ar 2004. gadu, 2005 gadā uzņēmumos ir 
izveidotas par 100 darba vietām vairāk, kas ir pozitīvs rādītājs, jo norāda uz to, ka pagastā 
attīstās komercdarbība un uzņēmumi paplašina savu darbību. 

Vislielākais darbinieku skaits 40% jeb 392 darbinieki strādā piecos būvniecības un ar 
remontdarbiem saistītos uzņēmumos. Tirdzniecības nozarē strādā 219 darbinieki, kas sastāda 
22% no Naujenes pagasta uzņēmumos strādājošajiem. 16% no pagasta uzņēmumos 
nodarbinātajiem jeb 153 cilvēki strādā lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, 
kuri nodarbojas gan ar graudu pārstrādi, gan ar galešu ražošanu. Lauksaimnieciskajā ražošanā 
zemnieku saimniecībās ir nodarbināti 56 cilvēki. Kokapstrādes, galdniecības un mēbeļu 
ražošanas nozarē strādā 4 uzņēmumi, tajos nodarbināti 47 cilvēki. Transporta pakalpojumus 
sniedz 3 Naujenes pagasta teritorijā esošie uzņēmumi, tajos ir radītas darba vietas 52 
strādājošajiem. Komunālos pakalpojumus Naujenes pagastā nodrošina SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss”, kurā strādā 61 darbinieks (skat. 11.diagrammu).  

 

10.diagr. Naujenes pagasta bezdarbnieku vecumstruktūra 2005. gadā 
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Lielākie nodokļu maksātāji Naujenes pagastā 2005.gadā  bija a/s”Daugavpils 

dzirnavnieks”, SIA”Kurši”, SIA”Dilar Trans”. Lai veicinātu sadarbību ar uzņēmējiem, 
Naujenes pagasta padome ir izveidojusi tradīciju- “Uzņēmēju dienu”, kura noris katru gadu 
septembrī. Šajos svētkos tiek godināti un bruņinieku kārtā iecelti pagasta lielākie uzņēmēji- 
darba vietu radītāji un nodokļu maksātāji. 

2005. gadā aktīvi rakstīja projektus un piesaistīja ES struktūrfondu finansējumu arī 
Naujenes pagasta uzņēmēji. Rezultātā tika iesniegti ERAF Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras granta shēmas: „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” trīs projekti:  Celtniecības tehnikas modernizācija – SIA “Meliors Krauja”, 
Kokmateriālu apstrādes ceha modernizācija – SIA “Būvtrans”, „Pamatlīdzekļu iegūšana, 
virzītu uz uzņēmuma tehnisko attīstību un darba resursu ražīguma paaugstināšanu” – SIA 
“Kombi D”,  viesu mājas izveidošana ar 35 gultasvietām, piekritīgas teritorijas labiekārtošana, 
autostāvvietas ierīkošana – SIA „Viesu nams Lociki”. 
 
Lauksaimniecība 
 

2006.gada 1. janvārī VID reģistrētas 30 Naujenes pagasta zemnieku un 32 piemājas 
saimniecības. 2005.gada laikā, VID iereģistrējās 1 zemnieku saimniecība un 10 piemājas 
saimniecības.  Pateicoties ES atbalstam un Lauku attīstības plāna pasākumiem, „Standartu 
sasniegšana” un „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija,” attīstības iespējas rada 19 
saimniecības. 2004. gadā bija iesniegti tikai 3 projekti. Šajā programmā ir lielas iespējas 
attīstīties arī samērā nelielām saimniecībām, jo rezultātā uzlabojas tehnoloģijas un samazinās 
roku darbs, līdz ar to saimnieki var domāt par ganāmpulka paplašināšanu-gan kvantitatīvi, gan 
kvalitatīvi. Noticējuši saviem spēkiem un ES atbalstam, šo iespēju  izmantoja arī mūsu 
pagasta zemnieki. Tika uzbūvētas un veikta rekonstrukcija esošajās piena mājās, tika 
uzstādītas piena dzesēšanas iekārtas un iegādāti slaukšanas aparāti. Lielākās saimniecības 
modernizēja piena slaukšanas vadus. Saņemtos līdzekļus saimniecības ieguldīja arī tehnikas 
parka atjaunošanā, lopu iegādē, saimniecības ēku būvniecībā un remontā. 

11.diagr. Nodarbināto skaits uzņēmumos Naujenes pagasta teritorijā 
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z/s „Medaine”, īpašnieks J. Krops apsaimnieko 80 ha 

zemes, nodarbojas ar piena lopkopību. Saņemot atbalstu  
projektam, saimniecība iegādājās jaunu piena dzesēšanas iekārtu, 
veica piena mājas rekonstrukciju, ierīkoja piena slaukšanas vadu. 

P/s „Avdejevka” 
īpašniece Valentīna Sorokina 
apsaimnieko 15 ha zemes, 

nodarbojas ar piena lopkopību un cūkkopību. Saņemot 
atbalstu  projektam, līdzekļi tika ieguldīti jaunas piena 
mājas būvniecībā, slaukšanas aparāta un piena dzesēšanas 
iekārtas iegādē. Saimniecībā tika veikta kūts rekonstrukcija, 
cūku pārvietošana no liellopu novietnes, kā arī daļēja 
tehnikas parka atjaunošana.    

Gada laikā Naujenes pagastā notika 6 semināri lauksaimniekiem, kuros piedalījās 166 
interesenti. Semināru tematika aptvēra dažādas lauksaimniecības nozares, un pagasta 
zemnieki aktīvi piedalījās Lauku Konsultāciju Centra rīkotajās mācībās un semināros. 
 

 
 

z/s „Meidaide” 
īpašnieks Juris Krops 

p/s„Avdejevka” 
īpašnieces Valentīnas Sorokinas 

piena māja 
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Naujenes pagasta padomes 2005. gada finanšu pārskats, saistības, garantijas 
un līdzdalība uzņēmumos 
 

Naujenes pagasta 2005. gada finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas 
principu un sniedz informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli, 2005. gada darbības 
rezultātiem, saistībām un garantijām, ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu. 
 
Saīsinātais finanšu pārskats 

 
AKTĪVI 31.12. 

2004. 
31.12. 
2005. PASĪVI 31.12. 

2005. 
31.12. 
2004. 

      
Ilgtermiņa ieguldījumi 2 963 339 5 807 396 Pašu kapitāls 5 363 679 2 532 771 
-nemateriālie ieguldījumi 3 424 1 875 -pamatkapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu 

rezerves 
1 303 416 1 403 192 

-pamatlīdzekļi (t.sk. 
dzīvojamas un 
nedzīvojamas ēkas, zeme, 
ceļi, citas celtnes un 
būves, tehnoloģiskas 
iekārtas, un pārējie 
pamatlīdzekļi) 

2 127 138 4 698 422 -iepriekšējā gada rezultāts 1 129 579 978 510 

-ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

832 777 1 107 099 -budžeta gada rezultāts 2 930 684 151 069 

Apgrozāmie līdzekļi 298 805 213 272 Kreditori 656 989 729 373 
-krājumi 111 664 119 064 -norēķini par aizņēmumiem 565 745 607 919 
- norēķini par prasībām 84 558 37 937 -norēķini ar piegādātājiem 53 132 84 547 
- nākamo periodu 
izdevumi (t.sk. 
priekšapmaksa par preses) 

1 899 1 870 -norēķini par darba samaksu  18 883 19 974 

- naudas līdzekļi 100 684 54 401 -norēķini par nodokļiem 19 229 16 933 
BILANCE 3 262 144 6 020 668 BILANCE 6 020 668 3 262 144 

 
Nemateriālo ieguldījumu postenī uzskaitītas 26 datorprogrammas, kuras tiek 

izmantotas pašvaldības administrācijas un iestāžu darbā.   
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, kuras iekļautas pamatlīdzekļu sastāvā, uzskaites 

vērtība 2005. gada beigās sastādīja  Ls 1 178 824, no tām 65 nedzīvojamās ēkas (17 
reģistrētas Zemesgrāmatā) un 57 dzīvojamās mājas (54 reģistrētas Zemesgrāmatā). Naujenes 
pagasta dzīvojamo fondu saskaņā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu 
apsaimnieko SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”. Četri brīvie dzīvokļi tika pārdoti izsolēs 
bet iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti pašvaldības privatizācijas fondā. 2005. gadā privatizēti 54 
dzīvokļi un 2 nedzīvojamās ēkas, kuras ir izslēgtas no grāmatvedības uzskaites. 

Zemes 530.8 ha platībā kadastrālā vērtība ir Ls 156 978, daļa zemes (22,4 ha platībā) 
ar kadastrālo vērtību Ls 25 523 reģistrēta Zemesgrāmatā un daļa zemes (508.4 ha platībā) ar 
kadastrālo vērtību Ls 131 455 ir pašvaldības lietošanā.  

2005. gadā grāmatvedības uzskatē ņemti 121,151 km autoceļu un 18,375 ielu 
vērtējums par summu Ls 2 875 000, kuru veica VAS “Ceļu inženieri”. 

Pamatlīdzekļu sastāvā bez kustamiem un nekustamiem īpašumiem iekļautas 
nepabeigtu celtniecības objektu izmaksas Ls 182 783 apmērā, no tiem  nepabeigto projektu 
“Sociālā rehabilitācijas centra izveidošana” Lociku ciemā, “Naujenes pamatskolas ēkas 
siltināšana” Dunsku ciemā izmaksas par Ls 170 110 un tehniskā projekta  
“Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un 
Vecstropu ciemos” izmaksas Ls 12 673. 
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Naujenes pagasta pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos 
  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā ir Naujenes pagasta pašvaldības līdzdalība 
radniecīgo uzņēmuma kapitālā un pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā. Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi novērtēti pēc izmaksu metodes, lai saglabātu iepriekšējā gadā izvēlēto uzskaites 
politiku. Naujenes pagasta līdzdalība uzņēmumu kapitālā atspoguļota tabulā:   
 

Vērtība 
Kapitāla daļas turētājs 

Līdzdalība 
kapitālā 

% 2004.g. 2005.g. Izmaiņas 
(+), (-) 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā  830 373 1 069 356 + 238 983 
t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 100 % 830 373 1 069 356 + 238 983 
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem   35 339 + 35 339 
t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”   35 339 + 35 339 
Pārējie ieguldījumi  2 404 2 404  
t.sk.     
Pašvaldību BO SIA “Daugavas fonds” 4.54 % 100 100  
BO SIA ”Dienvidlatgales attīstība” 2.44 % 50 50  
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” 

3.3 % 
 

2 254 2 254  

Pavisam  832 777 1 107 099 + 274 322 
 

Analizējot tabulas datus, var secināt, ka 2005.gadā Naujenes pagasta pašvaldības 
līdzdalība radniecīgo uzņēmumā kapitālā  palielinājās par kopējo summu Ls 274 322: to 
ietekmēja – palielināts  SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitāls  Ls 238 983 
apmērā  par Vecstropu un Naujenes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīkliem, 
katlu māju ar tehniskām iekārtām un noliktavas piebūve Lociku ciemā, kuri pieņemti 
ekspluatācijā, īstenojot projektu “Naujenes pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas” 
4. kārtu; 

Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums, kurš 
pašreiz pārveidots par SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” (turpmāk tekstā “uzņēmums”), 
2001. gadā informēja pagasta padomi, ka nespēs laikā un pilnā apmērā norēķināties ar 
kreditoriem par kurināma piegādi sakarā ar lielajiem kreditoru parādiem un iedzīvotāju zemo 
maksātspēju par saņemto siltumenerģiju un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem. Situāciju 
neatrisinātu uzņēmuma maksātnespējas pasludināšana, jo tas apdraudētu 4575 iedzīvotāju 
atstāšanu bez siltumenerģijas 32 piecstāvu mājās. Vienīgā iespēja saglabāt uzņēmumu un 
sniegt pagasta iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus bija lūgt LR Finanšu ministrijai noteikt 
finanšu stabilizācijas procesu un piešķirt ilgtermiņa stabilizācijas aizdevumu. 2001. gada 12. 
oktobrī ar LR Finanšu ministra rīkojumu apstiprināts Naujenes pagasta padomes stabilizācijas 
projekts. 2002. gadā maijā un jūnijā mēnesī pašvaldība saņēma  no Valsts kases ilgtermiņa 
stabilizācijas aizdevumu kreditoru parāda nomaksai par kurināmā un gāzes iegādi. Bija 
noslēgts trīspusējs līgums starp Naujenes pagasta padomi, Naujenes pagasta dzīvokļu un 
komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmumu un kurināmā piegādātājiem ar nosacījumu, 
ka Naujenes pagasta padome  apmaksā piegādātājiem uzņēmuma  parādu par summu Ls 
97605, savukārt  uzņēmums atmaksā šo summu Naujenes pagasta padomei  no 2003.g. līdz 
2008.g.  SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” aizdevuma atlikums, kura atmaksas termiņš ir 
2007.g.-2008.g., ir Ls 35 339 apmērā. 
 Krājumi iegādāti un izlietoti Naujenes pagasta pašvaldības izpildinstitūciju darbības 
nodrošināšanai, piemērojot vidējās svērtas cenas metodi.  

Norēķinos par prasībām iekļauti nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju neiekasētie 
parādi, SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” aizdevumu daļa, kura atmaksas termiņš ir 2006. 
gads,  un pārējo norēķinu parādi. 
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Naudas līdzekļos iekļauti visi naudas līdzekļi, kas atrodas Valsts kases Daugavpils 
norēķinu centra pagasta kontos. 

Pārskata gada budžeta rezultāts aprēķināts kā faktisko ieņēmumu un faktisko 
izdevumu starpība: 

 

Rādītāji Pamat. 
budžets 

Spec. 
budžets 

Ziedojumi 
un 

dāvinājumi 
Citi budžeti Kopā 

Ieņēmumi 1 262 460 125 978 3 202  1 391 640 
Izdevumi 1 247 474 126 796 1 630  1 375 900 
2005. gada budžeta izpildes 
rezultāts 

14 986 -818 1 572  15 740 

Citi ietekmējoši darījumi 
(ceļu novērtēšana,  
pamatlīdzekļu nodošana 
ekspluatācijā pēc veiktiem 
rekonstrukcijas darbiem, 
saskaņa ar MK noteikumiem 
Nr.96)) 

2 914 944    2 914 944 

Pavisam 2005. gada budžeta 
izpildes rezultāts 

2 929 930 -818 1 572  2 930 684 

2004. gada budžeta izpildes 
rezultāts 

167 445 -17 362 986  151 069 

 
Naujenes pagasta pašvaldības saistības un garantijas 
 

Kreditoru saistības 2005. gada beigās sastādīja Ls 656 989, ko veido pašvaldības  
aizņēmumi no Valsts kases - Ls 557 551, aizņēmumu procenti par 2005. gada IV ceturksni -
Ls 8 194,  pārējie ilgtermiņa maksājumi - Ls 24 894 apmērā (VU “Materiālās rezerves” 
parāds par mazutu) un  kārtējie maksājumi (darba alga ar nodokļiem, norēķini ar 
piegādātājiem decembrī) - Ls 66 350.  
Naujenes pagasta padomes saistības pārskata perioda beigās raksturo sekojoša tabula:  
 

Aizņēmuma atmaksātā daļa Aizdevējs Aizņēmuma 
summa 
no 2001.g. 
līdz 2004.g. 
Ls 

Atmaksas 
termiņš Kopā no 

2003.g. 
līdz 
2005.g. 
Ls 

2004.g. 
Ls 

2005.g. 
Ls 

Aizņēmuma 
neatmaksātā 
daļa 2005.g. 
beigām   Ls 

Valsts kase 672 030 Līdz 2016.g. 114 479 39 078 50 368 557 551 

 
2000. gadā bija sniegts galvojums SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” kredīta 

saņemšanai Vides Investīciju fondā dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmas rekonstrukcijai 
Lociku ciemā par summu Ls 34 796. 2005. gada beigās pašvaldības sniegto galvojumu 
atlikums - Ls 9 374. 

Naujenes pagasta  atmaksāto saistību un garantiju spriedzi uz pašvaldības budžetu 
raksturo sekojoša tabula:  

Nosaukums 2004.g. 2005.g. 
Naujenes pagasta pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi  

606 498 
 

716 629 
Naujenes pagasta saistību ar % un garantiju apjoms kopā 75 210 89 970 
t.sk.  Valsts kases aizdevuma pamatsummas 
 Valsts kases aizdevuma procenti 
Galvojumi 

39 078 
30 780 
5 352 

50 368 
34 250 
5 352 

Spriedze uz pašvaldības budžetu (%) 12.4 12.6 
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Aizdevumu un galvojumu summas nedara būtisku spriedzi uz pašvaldības budžetu un 
ļauj pildīt visas funkcijas pilnā apjomā. Saņemtie aizdevumi savlaicīgi atmaksāti, precīzi tiek 
ievērots maksājumu grafiks. 

Kreditoru saistību īpatsvars pret bilanci iznāk 11% ( šis rādītājs var būt līdz 47%) un 
pārskata perioda samazinājies par 11%.  

2005. gada maksātspējas koeficients (visiem aktīviem/visām saistībām) ir Ls 9.16. Tas 
apliecina, ka uz katru latu pašvaldības visu saistību tās rīcībā ir Ls 9.16 visu pašvaldības 
aktīvu. 
 
Naudas plūsmas pārskats par 2005. gada pamatbudžeta ieņēmumiem un 
izdevumiem.  
 

Naujenes pagasta pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2005. gadā raksturo 
sasniegto budžeta ieņēmumu nodrošināšana un to mērķtiecīga izlietošana pašvaldības funkciju 
izpildei un teritorijas attīstībai. Naujenes pagasta pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un 
speciālais budžets. Naujenes pagasta pašvaldības budžets veidots atbilstoši naudas plūsmas 
principam, vienlaikus saskaņā ar Valsts kases norādījumiem, nodrošinot uzskaiti atbilstoši 
uzkrāšanas principam. 

Naujenes pagasta pašvaldības  2005. gada pamatbudžeta ieņēmumus un līdzekļu 
izlietošanas mērķus raksturo atbilstoši naudas plūsmas principam sekojoša tabula: 

 

 Nosaukums 
2004.gada budžeta 

izpilde 
Ls 

2005.gada budžeta 
izpilde 

Ls 

2006.gadam 
apstiprinātais 

budžets 
Ls 

 IEŅĒMUMI    

1. Nodokļu ieņēmumi kopā 561 758 661 989 761 901 
1.1 t.sk. Iedzīvotāju  ienākuma nodoklis 502 544 605 064 701 000 
1.2 Nekustamā īpašuma nodoklis 59 214 56 925 60 901 
2. Nenodokļu ieņēmumi kopā 44 740 54 640 58 628 

2.1 
t.sk. Valsts un pašvaldību nodevas un 
maksājumi 18 924 21 919 18 438 

2.3 Sodi un sankcijas 387 545 500 
2.4 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 25 429 31 842 25 090 

2.5 
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma 
pārdošanas 0 0 14600 

3. Saņemtie maksājumi kopā 554 956 488 887 382 608 
3.1 t.sk.Norēķini ar pašvaldību budžetiem 9 137 7 514 6 593 
3.2 Maksājumi no valsts pamatbudžeta 364 615 399 895 278 358 

3.3 
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda 81 204 81 478 105 657 

3.4 Maksājumi no citiem budžetiem 100 000 0  

4. Ieņēmumu daļa kopā 1 161 454 1 205 516 1 203 137 
 

IZDEVUMI 
   

1. Vispārējie valdības dienesti 150 806 171 979 265 606 

2. Sabiedriskā kārtība, drošība un tiesību 
aizsardzība 

2 263 185 250 

3. Izglītība kopā 373 889 578 623 520 087 

 t.sk. Naujenes pirmskolas izgl. iestāde 77 141 99 183 102 045 

 Vecpils pamatskola 80 938 83 817 0 
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 Naujenes pamatskola 65 370 212 853 159 498 

 Lāču pamatskola 85 710 97 854 116 611 

 Naujenes mūzikas skola 43 326 58 909 78 148 

 Naujenes bērnu un jauniešu centrs 17 825 21 658 28 927 
 Transporta izdevumu kompensācija skolēniem 3 189 3 899 4 788 

 Stipendijas  390 450 410 

 Transporta nodrošināšana izglītojamo 
nokļūšanai uz skolu un atpakaļ dzīvesvietā 

  29 660 

4. Veselības aprūpe 1 550 4 098 3 675 
5. Sociālā nodrošināšana kopā 88 339 134 923 105 522 
 t.sk. Sociālais dienests 18 399 25 894 26 911 

 Sociālās aprūpes dienas centrs 38 384 67 581 25 126 

 Sociālas aprūpes citas izmitināšanas 
Vietas (sociālie dzīvokļi) 

654 357 400 

 Pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem 16 967 24 549 33 660 

 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 7 486 11 054 13 663 

 Pagasttiesa 6 449 5 488 5 762 

6. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides 
aizsardzība 

338 515 35 668 46 998 

 t.sk. Atkritumu apsaimniekošana 0 0 8 133 
 Teritoriālās plānošanas darbi 0 0 12 423 
 Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno ES 

dalībvalstu pašvaldībās 
0 0 743 

 Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcijas projekta īstenošana 

298 635 0 0 

 Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas projekta daļējais līdzfinansējums 

13 459 3 893 0 

 Ielu apgaismošana 6 092 4 080 9 887 

 Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas dienests 18 427 23 951 0 

 Pagasta ciemu un kultūrvēsturisko objektu 
labiekārtošana 

0 0 13 323 

 Apmaksa par pakalpojumiem Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoram  

1 486 1 527 1 603 

 Dzīvojamā fonda neapdzīvoto telpu uzturēšanas 
izdevumu apmaksa  

416 417 886 

 Dzīvokļu un komunālās saimniecības vētras 
radīto seku novēršana 

 1 800 0 

7. Brīvais laiks, sports un kultūra 81 187 98 548 118 965 
 t.sk. Naujenes sporta klubs 12 168 14 392 14 377 

 Naujenes tautas bibliotēka 16 837 20 335 27 532 

 Naujenes novadpētniecības muzejs 17 821 21 693 25 199 

 Naujenes kultūras centrs 28 819 32 603 41 155 

 Informatīvā biļetena redakcija  5 542 8 695 9 902 

 Kultūras piemineklis Juzefovas katoļu baznīca 0 830 800 

8. Autotransporta dienests 47 740 62 569 0 
9. Pārējā ekonomiskā darbība 4 726 7 080 7 611 

10. Pārējie izdevumi 126 116 105 487 137 264 
 - t.sk. VK aizdevuma procentu nomaksa 29 152 34 250 20 467 
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 -norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības 
un soc. pakalpojumiem 

92 965 66 797 102 057 

  rezerves fonds 0 0 9 340 

 Izdevumi kopā 1 215 131 1 199 160 1 205 978 

 Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts -53 677 6 356 -2 841 

 Finansēšana kopā 53 677 -6 356 2 841 

 Aizņēmums no Valsts kases 150 000 0 0 
 VK aizdevuma pamatsummas atmaksa -39 078 -50 368 -50 368 
 Budžeta līdzekļu atlikuma izmaiņas -57 245 44 012 53 209 

 
2005. gada pamatbudžeta ieņēmumi saņemti Ls 1 205 516 apmērā un, salīdzinot ar 

2004. gadu, pieauga par Ls 44 062 jeb 4 % (skat. 12.diagrammu).  

48%

4%

48%

55%

4%

41%

63%

5%

32%

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
ieņēmumi

Saņemtie
maksājumi

2006.g.
2005.g.
2004.g.

 
 
Naujenes pagasta 2005. gada budžeta tiešo nodokļu ieņēmumu īpatsvars ir 55 %, 

kuru veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis - Ls 605 064 (50%) un nekustāmā īpašuma 
nodoklis - Ls 56 925 (5%). Salīdzinot ar 2004. gadu, tiešo nodokļu ieņēmumi saņemti vairāk 
par Ls 100 231 jeb 18 %. 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 2005. gadā un ar 
nodokļu inspektora veiktajiem pasākumiem, proti, uzraudzība pār zemes lietošanas mērķiem, 
iesniegto deklarāciju pareizības pārbaude un darba aktivizēšana ar parādniekiem. 

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars ir 4 % no kopbudžeta ieņēmumiem, kuru veido  
ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem - Ls 15 483, pārējie ne- 
nodokļu ieņēmumi Ls - 31 842, valsts un pašvaldības nodevas - Ls 3 454, ienākumi no 
pašvaldības īpašuma iznomāšanas - Ls 2 982. 2005. gadā atbalstīti Naujenes pagasta iestāžu, 
dienestu, administrācijas 9 iesniegtie projekti Ls 3 306 apmērā. Daugavpils rajona partnerība 
atbalstīja 7 projektus, no tiem 4 Bērnu un jauniešu centra  projektus Ls 1 533 apmērā un 3 
Sociālās aprūpes dienas centra “Žēlsirdība” projektus Ls 923 apmērā. VA “Kultūras 
informācija” atbalstīja 1 bibliotēkas projektu Ls 500 apmērā, Valsts Kultūrkapitāla fonds 
atbalstīja Naujenes kultūras centra projektu Ls 300 apmērā Starptautiskā Tautas mākslas 
festivāla “Augšdaugava” organizēšanai.  Lai nodrošinātu doto ieņēmumu pieaugumu, 
sistemātiski tiek veikts darbs nodevu administrēšanas uzlabošanā, papildus pakalpojumu 
sniegšanā, līdzekļu piesaistīšanā no dažādiem fondiem.  

Saņemto maksājumu no valsts budžeta (mērķdotācija izglītībai, mērķdotācija 
investīcijām, dotācija no PIF) īpatsvars pašvaldības budžetā ir 41 % jeb Ls 488 887, un 
salīdzinājumā ar 2004. gadu tie ir samazinājušies par Ls 66 069. 2005. gadā papildus 
plānotiem maksājumiem no valsts budžeta piesaistīti līdzekļi Ls 148 259 apmērā, t. sk., 
saņemta dotācija Ls 8 459 vētras radīto seku daļējai novēršanai, mērķdotācija pašvaldības 
pasākumiem Ls 5 300 (t.sk., autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai, novadpētniecības 
muzejam vides izglītības studijas izveidošanai, datortehnikas iegādei un sociālās aprūpes 

12.diagr.  Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 
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dienas centram veselības skolas darbības nodrošināšanai), mērķdotācija investīcijām Ls 130 
000 (Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana), mērķdotācija administratīvo teritoriju attīstības 
plānu izstrādāšanai Ls 2 500, mērķdotācija Sociālās aprūpes dienas centra darbības 
nodrošināšanai Ls 2 000. 

2005. gada pamatbudžeta izdevumi ir Ls 1 199 160  un, salīdzinot ar 2004. gadu, 
samazinājušies par Ls 15 971. 2005 gadā Naujenes pagasta pamatbudžeta kopēja izdevumu 
struktūrā galvenās prioritātes bija stabilizācijas projekta ietvaros Valsts kases kredīta un to 
procentu maksājumu dzēšana, izglītībai un sociālai nodrošināšanai, un šīs prioritātes arī 2006. 
gadā veido noteicošo izdevumu apjomu, skat.13.diagr. 
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Izglītība 

Visvairāk līdzekļu no pagasta 2005. gada budžeta - Ls 578 623 jeb 48.3 % izlietoti 
izglītībai, ņemot vērā, ka izglītības nodrošināšana ir viens no vissvarīgākajiem pašvaldības 
pienākumiem.  

Izglītības izdevumu lielākais īpatsvars -  60% jeb Ls 349 748 ir izlietoti atalgojumiem 
un VSAOI. 2005. gadā izglītības iestādēs strādāja 134 cilvēki, vidējā mēneša alga 1 
darbiniekam sastādīja 127 latus, pedagogam -  215 lati.  

Naujenes pagasta padome 2005. gada 27. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 173 “Par 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta Vecpils pamatskolas likvidāciju” un Nr. 174 “Par 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta Naujenes pamatskolas juridiskās adreses maiņu”. 
Pamatojoties uz augstāk minētiem lēmumiem, ar 2005. gada 1. jūliju likvidēta Vecpils 
pamatskola un Naujenes pamatskola no ēkām, kura neatbilst sanitāras prasībām,  pārcelta uz 
Vecpils pamatskolas divstāvu ēku Dunsku ciemā.  

Izglītības iestādēs veikti remontdarbi par kopējo summu Ls 173 674, kas sastādīja 
30% no izglītības izdevumiem. Naujenes pirmskolas izglītības iestādē remontdarbiem izlietoti 
pamatbudžeta līdzekļi Ls 9 493 apmērā, no tiem vētras radīto seku novēršanai (jumta daļējs 
remonts) Ls 6 659, kura mērķim saņemta mērķdotācija no Valsts budžeta. Veikti telpu un 
apkures katla remontdarbi, uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes signalizācija par summu Ls 
3 535. Lāču pamatskolā veikta starpsienas uzstādīšana skolas bibliotēkā un telpu kosmētiskais 
remonts Ls 1 574 apmērā. Bērnu un jauniešu centrā veikts telpu kosmētiskais remonts Ls 537 
apmērā. Turpināta projekta “Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” 2. posma īstenošana par 

13.diagr. Naujenes pagasta 2005. g. pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc 
funkcionālajām kategorijām 
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summu Ls 157590. Projekts finansēts no Valsts budžeta mērķdotācijas investīcijām un 
pašvaldības budžeta.   

Pārskata periodā izglītības iestādēm palielināts grāmatu fonds un iegādāti mācību 
līdzekļi (ķīmijas eksperimentu komplekts, bioloģijas komplekts “Dabas procesi” un dažādi 
palīglīdzekļi)  Ls 3 917 apmērā. 

Kapitālie izdevumi izglītībai sastādīja Ls 3 579. Iegādāti 2 datoru komplekti – 
Naujenes pirmskolas izglītības iestādei “Rūķītis” un Lāču pamatskolai, zāles pļaujmašīna – 
Naujenes pirmskolas izglītības iestādei “Rūķītis”, mūzikas instrumenti un mēbeles – Naujenes 
mūzikas skolai. 

77
14

1
99

18
3

10
20

45
80

93
8

83
81

7
0

65
37

0

85
71

0
97

85
4

11
66

11
43

32
6

58
90

9
78

14
8

17
82

5
21

65
8

28
92

7
35

79
43

39
34

85
8

21
28

53

15
94

98

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

Naujenes
pirmsskolas

izglītības iestāde 

   Vecpils
pamatskola

 Naujenes
pamatskola

Lāču pamatskola Naujenes
mūzikas skola

Naujenes bērnu
un jauniešu

centrs

Pārējie izdevumi

 
 
 
Analizējot 14.diagrammu, var secināt, ka visvairāk līdzekļu no pašvaldības 

pamatbudžeta izlietots Lāču pamatskolai, Naujenes pamatskolai un Naujenes pirmskolas 
izglītības iestādei “Rūķītis”.  Naujenes pamatskolas izdevumus būtiski ietekmēja veiktā 
projekta “Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” 2. posma īstenošana. Lāču pamatskolas 
izdevumu pamatā ir skolas ēkas uzturēšanas izdevumi Ls 7 685  (siltumenerģija, 
elektroenerģija, ūdens), jo skolai ir liela platība. Naujenes pirmskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” izdevumus būtiski ietekmēja pedagogu un tehniskā personāla atalgojums un 
VSAOI, kas finansēts no pašvaldības  pamatbudžeta. 

2004.g. – 2006.g. sakarā ar izglītībā ieguldītajiem pašvaldības budžeta  līdzekļiem  
uzturēšanas izdevumi vienam skolēnam/audzēknim sastādīja:  

14.diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi izglītībai 2004.-2006.g. (Ls) 
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Uzturēšanas izdevumi vienam skolēnam/audz. 

Nosaukums 2004.gada 
budžeta izpilde 

Ls 

2005.gada 
budžeta izpilde 

Ls 

2006.gadam 
apstiprinātais 

budžets 
Ls 

Vecpils pamatskola 268 242  
Naujenes pamatskola 113 149 396 

Lāču pamatskola 170 167 199 
Kopā skolas 178 171 310 

Naujenes pirmskolas izglītības 
iestāde 423 501 586 

Naujenes mūzikas skola 140 169 170 

 
Kopējie pašvaldības skolu uzturēšanas izdevumi 2005. gadā vienam skolēnam, 

salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājušies par Ls 7. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 
2005. gadā izdevumi vienam audzēknim palielinājās par Ls 78.  

Sakarā ar to, ka 52 % no pagasta teritorijā dzīvojošiem bērniem mācās Daugavpils 
pilsētas skolās, veikti norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 
par kopējo summu Ls 59 060. 
 
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 
 

Izdevumi dzīvokļu un komunālai saimniecībai, vides aizsardzībai 2005. gadā sastādīja  
Ls 35 667 (3 %). Salīdzinot ar pagājušo gadu, izdevumi samazinājās  9 reizes, jo pabeigta 
2001.-2004. g. projekta “Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija” īstenošana, kura 2004. gada finansējums bija Ls 300 000. Šī projekta 
realizācijai ir piesaistīti un ieguldīti līdzekļi Ls 1 077 912 apmērā. 

Pagasta lielāko ciemu ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma aprīkojuma 
remontam pārskata periodā no pašvaldības budžeta izlietoti Ls 4 080. 

Veikta vētras radīto seku likvidēšana – dzīvojamo māju Lociku ciemā Vienības ielā nr. 
10, 7, 2 ventilācijas izvadkanālu noseguma jumtiņu atjaunošana un esošā dūmeņa 
rekonstrukcija katlu mājai Lociku ciemā  par Ls 1 800, kura mērķiem saņemta mērķdotācija 
no Valsts budžeta. 

Dzīvojamā fonda neapdzīvoto telpu, kuras nomā VAS “Latvijas pasts”, SIA 
“Lattelekom”, individuālā darba veicēji A. Anohins, L. Lukjanova, uzturēšanas izdevumi  
2005. gadā sastādīja Ls 417. Nomas maksa saņemta Ls 908 apmērā. 

Apmaksāti pakalpojumi Daugavpils reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoram Ls 1 527 apmērā. 

Nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas dienests veicis labiekārtošanas darbus 
Naujenes pagasta ciemos , kapos, parkos un kultūrvēsturiskos objektos, un šie  izdevumi 
pārskata periodā sastādīja Ls 23 951.  Atalgojumiem un VSAOI  izlietoti 37.2 % no dienesta 
izdevumiem jeb Ls 8 906. 2005. gadā pagasta nekustamā īpašuma apsaimniekošanas  dienestā 
strādāja 8 cilvēki, no tiem 3 sezonā strādājošie uzraugus. Visā sezonā kultūrvēsturiskos 
objektos ir strādājuši 37 cilvēki, kas nodarbināti algotos pagaidu sabiedriskos darbos. 30.5% 
no dienesta izdevumiem jeb Ls 7 305 izlietoti bērnu laukumu labiekārtošanai ( iekārtojuma 
remontam un krāsošanai, smilšu atjaunošanai), zālāju pļaušanai pagasta ciemos un 
kultūrvēsturiskos objektos, pagasta ciemu un lapu koku apgriešanai, atkritumu izvešanai un 
pārējiem darbiem. 
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Sociālā nodrošināšana 
 

Naujenes pagasta iedzīvotāju sociālai nodrošināšanai bija izlietoti Ls 134 923 jeb 11.3 
% no pašvaldības budžeta. Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību nodrošina Naujenes 
pagasta sociālais dienests, Sociālās aprūpes dienas centrs “Žēlsirdība”, pagasttiesa.   
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Analizējot 15.diagrammu, var secināt, ka visvairāk līdzekļu no pašvaldības 

pamatbudžeta izlietots 2005. gadā Sociālās aprūpes dienas centram, sakarā ar ēkas 
uzturēšanas izdevumu (siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens) apmaksu Ls 3 143 apmērā un 
projekta “Naujenes pagasta sociālās rehabilitācijas centra izveidošana” īstenošanu . 

 Izmaksāti GMI pabalsti, vienreizējie pabalsti veselības aprūpei un  citu veidu pabalsti  
pagasta iedzīvotājiem par summu Ls 24 549, kas par 45% vairāk nekā pagājušajā gadā. 
Pieaugums saistīts ar GMI līmeņa paaugstināšanu līdz Ls 21 (2004. gadā GMI līmenis pagastā 
- Ls 19), pabalstu izmaksu paaugstināšanu audžuģimenēm, bērnu ēdināšanai skolā un 
pirmskolas izglītības iestādē. 2005. gadu pabalstu saņēma 338 ģimenes. Vidēji gadā 1 ģimene 
saņēma 74 latus. 

2005. gadā tika noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu rīkošanu. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums 2005. gadā bija  Ls 
7717, pašvaldības pamatbudžeta finansējums Ls 3337. 

Atalgojumiem un VSAOI izlietoti Ls 46 117 jeb 34.2 % no kopējiem izdevumiem. 
Sociālajā jomā  strādāja 20 cilvēku, vidējā darba alga 1 darbiniekam bija117 lati. 

Ēku un telpu  remontam 2005. gadā izlietoti 37.8 % jeb Ls 51 077 no kopējiem 
izdevumiem. Izremontētas  Naujenes pagasta Sociālā dienesta telpas par summu Ls 5 000 un 
veikts patversmes “Kadiķi” telpu kosmētiskais remonts par summu Ls 635. Turpināta projekta 
“Naujenes pagasta sociālās rehabilitācijas centra izveidošana” Lociku ciemā īstenošana, kura 
finansējums 2005. gadā bija Ls 45 442, no tiem Valsts investīcijas - Ls 35 906, pašvaldības 
budžeta finansējums - Ls 9 536. 

Kapitālie izdevumi sastādīja Ls 2 832. Iegādāti 2 datoru komplekti, mēbeles, sporta 
inventārs, mūzikas centrs un akordeons. 

 
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 

 
2005. gadā kultūrai un sportam bija izlietoti Ls 90 035 jeb 7.9 % no pašvaldības 

budžeta.  

15.diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi sociālai 
 nodrošināšanai 2004.-2006.g. (Ls) 
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 Analizējot 16.diagrammu, var secināt, ka visvairāk līdzekļu 2005. gadā kultūras 
iestāžu vidū izlietots Naujenes kultūras centram, kurā atrodas Naujenes tautas bibliotēkas 
filiāle un Lāču pamatskolas sporta zāle, sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumiem Ls 6 634 
(siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens). 

Naujenes novadpētniecības muzejs 2005. gadā jūlijā pārcelts uz bijušo Naujenes 
pamatskolas ēku, un muzejam  nodota apsaimniekošanai darbnīca, saimniecības ēkas ar 
kopējo platību 825 kv.m. un teritorija 2.14 ha platībā. Lai uzsāktu muzeja darbību, telpās 
veikts kosmētiskais remonts Ls 735 apmērā. Šīs ēkas renovācijai ir nepieciešami apmēram Ls 
80 000, kurus plānots piesaistīt no Eiropas Savienības struktūrfondiem un līdzfinansējuma no 
pašvaldības budžeta.  

2005. gadā no pamatbudžeta Ls 8 696  izlietoti informatīvā biļetena “Naujenes Vēstis” 
finansēšanai. Izdevuma metiens ir 2 430 eksemplāri,  1 eksemplāra pašizmaksa sastāda Ls 
0.30, kura, salīdzinot ar 2004. gadu, paaugstinājās par Ls 0.11, tas saistīts ar darba algas 
paaugstināšanu redaktoram un žurnālistam, ka arī ar datortehnikas iegādi.  

 Izdevumu lielākais īpatsvars -  57.5% jeb Ls 56 760 ir izlietoti atalgojumiem un 
VSAOI. Kultūras un sporta iestādēs strādāja 30 cilvēki, vidējā darba alga uz 1 darbiniekam 
sastādīja 120 latus. 

Veikti remontdarbi Ls 3 647 apmērā. Naujenes tautas bibliotēkā ierīkota telpu 
ventilācija Ls 1 022 apmērā. Naujenes sporta klubā Vecstropu ciemā veikts  sporta zāles  
kosmētiskais remonts Ls 1 000 apmērā. Kultūras pieminekļa “Juzefovas katoļu baznīca”  
iekšējiem remontdarbiem izlietoti Ls 830. 

2005. gadā Naujenes tautas bibliotēkā atjaunots grāmatu fonds par summu Ls 3 170, 
no tiem pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 2 272, piesaistītie līdzekļi - Ls 898. Īstenojot projektu 
“Next paaudzes lietotājs – bibliotēkas digitālajā pasaulē”, izveidotas trīs lietotājiem pieejamas 
datorizētas darba vietas ar pastāvīgā interneta pieslēgumu, kas dos iespēju pagasta 
iedzīvotājiem saņemt bezmaksas interneta pakalpojumus līdz 2006. gada 30. jūnijam. 
Turpmāk interneta informatīvo pakalpojumu kā bibliotēkas pamatfunkciju jānodrošina no 
pašvaldības budžeta.  

2005. gada kapitālie izdevumi sastādīja Ls 2 340. Iegādāts  projektors Naujenes 
novadpētniecības muzejam, mēbeles un mūzikas centrs Naujenes sporta klubam, faksa aparāts 
Naujenes kultūras centram. 

 
2004. gadā Autotransporta dienests izveidots, tā darbības mērķi nodrošināt skolēnu 

un pirmskolas izglītības iestādes audzēkņu pārvadāšanu no dzīvesvietas līdz skolai, 
pirmskolas izglītības iestādei un atpakaļ, sniegt transporta pakalpojumus pagasta 

16.diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi sportam, kultūrai un 
 reliģijai 2004.-2006.g. (Ls) 
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administrācijas, iestāžu un dienestu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pagasta padomes 
darbības organizēšanai. Autotransporta dienesta rīcībā  ir 6 transporta vienības, t.sk. 2 
autobusi, 1 mikroautobuss, 2 vieglās automašīnas un 1 automašīna ar dubulto kabīni un 
kravas kasti. Autotransporta dienesta finansējums 2005. gadā bija Ls 62 571 (5%), no tiem 
30% jeb Ls 18 819 ir izlietoti atalgojumiem un VSAOI. Autotransporta dienestā   strādāja 7 
cilvēki, vidējā darba alga  darbiniekam bija182 lati.  

 Degvielas iegādei no autotransporta dienesta izdevumiem izlietoti  32.6%  jeb Ls 20 
409. Nobraukti 228 tūkstoši kilometri. Degvielas iegādes vidējā cena gadā bija Ls 0,53. 
Autotransporta remontam izlietots 5% no autotransporta dienesta izdevumiem jeb Ls 3 128. 
Kopumā transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi uz vienu nobraukto kilometru sastādīja Ls 
0.14, ņemot vērā nomas maksu. Visdārgākie izdevumi ir autobusiem, ar kuriem nodrošina 
skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu pārvadāšanu no dzīvesvietas līdz skolai, 
pirmsskolas izglītības iestādei un atpakaļ,   – Ls 0.19/ 1 km, kas saistīts ar lielu degvielas 
patēriņu  uz 100 km, vidēji gadā sastādīja 32 litrus.  

 
Naujenes pagasta administrācijas uzturēšanai 2005. gadā  bija izlietoti   Ls 171 793 

(13.7%), no tiem izdevumi vēlēšanu nodrošināšanai sastādīja Ls 4 164. Izdevumu lielākais 
īpatsvars -  67.5% jeb Ls 115 902 ir izlietoti atalgojumiem un VSAOI. Naujenes pagasta 
administrācijas darbību 2005. gadā nodrošināja 26 darbinieki. Vidējā darba alga 1 
darbiniekam bija 250 latu.  

Jāatzīmē, ka administrācijas uzturēšanas izdevumiem nav tendences būtiski 
palielināties, jo pārvaldes struktūrvienību darbs pastāvīgi tiek optimizēts un uzlabots ar mērķi 
nodrošināt pagasta iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sekojot mūsdienu 
tendencēm, jāattīsta materiāli tehniskā bāze, un 2005. gadā Naujenes pagastā tā tika 
papildināta uz 3 portatīvajiem datoriem, 5 stacionāriem datoriem, 5 printeriem. 
2005. gadā Naujenes pagasta administrācijas darbā ieviesta 3 jaunas informācijas sistēmas: 

• personu dzīvesvietas reģistrēšanas sistēma „PERS”. Sistēma veic pašvaldības 
iedzīvotāju uzskaiti un dzīvesvietas deklarēšanu, kā arī iedzīvotāju dzīvesvietas datu uzskaiti 
un ar dzīvesvietas maiņu saistīto lietvedības nodrošināšanu. Dzīvesvietas deklarēšanas 
speciālistam ir iespēja strādāt ar programmu tieši klienta pieņemšanas laikā, nodrošinot 
operatīvu klientu informācijas iegūšanu un apstrādi, kā arī tiešsaistē pārbaudīt datus 
Iedzīvotāju reģistrā. 

• personu dzimtsarakstu datu reģistrēšanas sistēma „DZIMTS”. Sistēma paredzēta 
personas dzimtsarakstu datu uzskaitei un ar tiem saistīto izdruku iegūšanai. Sistēma tiešsaistē 
izmanto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datus. 

• Valsts kases Interneta maksājumu apstrādes sistēma „e-Kase”. E-Kase ir Valsts 
kases Interneta maksājumu apstrādes sistēma, kura ļauj veikt norēķinus Internetā. 

 
Vērtējot finansiālo stāvokļi 2005. gada beigās, jāatzīst, ka kopumā tas ir apmierinošs. 

Faktiskie ieņēmumi pārsniedz faktiskos izdevumos par Ls 2 930 684. Pašvaldībai nav bijis un 
arī pašlaik nav nodokļu parādu. Naujenes pagasta finanšu stabilizācijas projekta pasākumu 
plāns tiek pildīts. Pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem ir stabils pieaugums 16% 
apmērā. Ieviesti un darbojas energoresursu, telefonu izmantošanas, naftas produktu 
izlietošanas limiti. Saņemtie aizdevumi savlaicīgi atmaksāti, precīzi tiek ievērots maksājumu 
grafiks. Nodrošināts pašvaldības funkciju finansējums. 
 
Naudas plūsmas pārskats par 2005. 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 
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budžets ietilpst: privatizācijas fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, autoceļu (ielu) fonda 
līdzekļi, mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem, ziedojumi un dāvinājumi. 

2005. gadā speciālajā budžetā saņemti ieņēmumi Ls 126 478, izdevumi sastāda  Ls 
128 749. Izdevumu finansēšanai izlietotais līdzekļu atlikums 2005. gada sākumā - Ls 3 304. 
Naujenes pagasta pašvaldības  2005. gada speciālā budžeta ieņēmumus un līdzekļu 
izlietošanas mērķus raksturo atbilstoši naudas plūsmas principam sekojoša tabula: 

 Nosaukums 

2004.gada 
speciālā budžeta 

izpilde 
Ls 

2005.gada 
speciālā budžeta 

izpilde 
Ls 

2006.gadam 
apstiprinātais 

speciālais 
budžets 

Ls 
 IEŅĒMUMI    

1. Privatizācijas fonds 17 798 8 468 3 336 
2. Dabas resursu nodoklis 2 950 1 447 2 724 
3. Autoceļu fonds 38 500 52 075 14 490 
4. Mērķdotācija plūdu seku likvidēšanai  62 707  
5. Regulārie pasažieru pārvadājumi 5 713 1 281 0 
 Kopā 64 961 125 978 20 550 

6. Ziedojumi un dāvinājumi 916 500 0 
 Pavisam kopā 65 877 126 478 20 550 
 IZDEVUMI    

1. Privatizācijas fonds 36 317 8 851 3 759 
2. Dabas resursu nodoklis 4 818 2 197 2 724 
3. Autoceļu fonds 50 237 52 510 14 590 
4. Mērķdotācija plūdu seku likvidēšanai  62 707  
5. Regulārie pasažieru pārvadājumi 5 978 1 974  
 Kopā 97 350 128 239 21 073 

5. Ziedojumi un dāvinājumi 1 156 510 510 

 Pavisam kopā 98 506 128 749 21 583 
 
Privatizācijas fonds 
 

2005. gadā privatizācijas fondā saņemti ieņēmumi 8 468 lati, no tiem no pašvaldības 
īpašuma privatizācijas Ls 2 754  un no 4 neizīrēto dzīvokļu privatizācijas atklātā izsolē Ls 5 
714. Līdzekļi novirzīti  7 krāšņu uzstādīšanai un pārmūrēšanai Pritikinu ciemā m. Oši, m. 
Kadiķi dz. 1,2, Siliņi dz. 1,  Markovas ciemā m. Markova dz. 4, 8, Dunsku ciemā Stacijas ielā 
9-13,  un santehnisko iekārtu, elektroapgādes sistēmas remonts sociālajā dzīvoklī Lociku 
ciemā, Vienības ielā 1-5,  par kopējo summu  Ls 7 558 un neizīrēto dzīvokļu siltumenerģijas 
apmaksai Ls 1 293.   

 
Dabas resursu nodoklis 
 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2005. gadā  saņemti Ls 1 447 apmērā (vislielākais 
nodokļa maksātājs SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”)  un izlietoti, ņemot vērā atlikumu 
gada sākumā Ls 1 455, laivas motora iegādei reidu organizēšanai nelikumīgās makšķerēšanas 
atklāšanai Daugavas upē un  Ls 741 Dienvidlatgales reģionālā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projekta realizācijas pasākumu līdzfinansējumam.  
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Autoceļu fonds 
 

2005. gadā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai saņemta mērķdotācija no Valsts 
autoceļu fonda Ls 52 075, kas ir par 35 % vairāk nekā 2004. gadā. Mērķdotācija Ls 52 510 
apmērā izlietota, ņemot vērā līdzekļu atlikumu gada sākumā, ceļu un ielu uzturēšanas un 
remontdarbu apmaksai atbilstoši Naujenes pagasta autoceļu uzturēšanas programmai. Ikdienas 
ceļu un ielu uzturēšanai izlietots 55 % no kopējiem izdevumiem, no tiem vislielākā daļa – Ls 
10 068 ceļu seguma grants bedrīšu remontam.  Periodiskai uzturēšanai izlietoti  45 % no 
kopējiem izdevumiem, no tiem Ls 18 621 melnā seguma remontdarbiem. Tabulā atspoguļoti 
pašvaldības ceļu un ielu veiktie remontdarbi: 

2004.g. 2005.g. Darbu veids Mērv. Daudzums Summa Daudzums Summa 
Ikdienas uzturēšana kopā   26443  28930 
t.sk. autoceļu un ciemu ielu attīrīšana 
no sniega un slidenuma novēršana 

 
km 

 
1 331 

 
7 089 

 
1 037.3 

 
5 674 

ceļa klātnes profilēšana km 466 7 563 34.85 1 354 
ceļmalu appļaušana km 188 1 716 53.98 2 157 
ielu melnā seguma bedrīšu remonts  
t.sk.- Vecstropu ciems 
- Lociku ciems 
- Kraujas ciems 

m2 1 471 7 082 619 
304 
200 
115 

3 899 
1880 
1237 
782 

Ceļu seguma grants bedrīšu remonts 
t.sk.-Cirši – Kriškāni 
-Sandariški 
-Grustāni-Sandariški-Butiški 
-Teivani-Zastenki 
-Sargališki-Slutiški-Markova 

m2   18 874 
1 290 
9 400 
1 070 
1 714 
5 400 

10 068 
1 651 
3 782 
1 102 
1 682 
1 851 

pārējie izdevumi (darba alga, VSAOI, 
saimniecības izdevumi) 

  2 993  5 778 

Periodiska uzturēšana kopā   16 897  23 580 
t.sk., ceļu remonts kopā 
-ceļš Krāslavas šoseja-Bandališki 
-ceļš Sargališki-Slutiški-Markovas  
-ceļš Kreipānu ciemā 
-ceļš Kurtiši-Putāni 
-ceļš Kreipāni-Raščina 
-ceļš Viļušu cimā 
-ceļš Teivāni – Lociki 
-ceļsTeivāni - Zastenki 
- ceļs Butiški - Židino 

km 8.76 
 
2.93 
0.5 
1.04 
1.36 
2.93 
 

8 580 
3 099 
674 
1 067 
1 689 
1 528 
523 

0.66 
 
 
 
 
 
0.03 
0.23 
0.40 

3 311 
 
 
 
 
 
562 
805 
1 944 
 

Naujenes ciemā bortakmeņu nomaiņa 
un autobusa pieturas ierīkošana 

   
2 798 

  

Vecstropu ciemā melna seguma 
remontdarbi  
Dunsku ciemā Stacijas ielas melnā 
seguma atjaunošana 

m2  
445 

 
5 519 

 
 
 
1 800 

 
 
 
18 621 

Caurtekas būvniecība Ziedu ielā 
Kraujas ciemā 

gab   1 1 365 

Ceļa joslas atjaunošana Kraujas ciemā km   0.24 283 
Pārējie izdevumi (pļaujmašīnas, 
krūmgrieža iegāde, ceļa zīmju 
uzstādīšana) 

  6 897   

PAVISAM   50 237  52 510 

2005. gadā pavasarī lietavu rezultātā ir izskaloti 20.9 km pašvaldības ceļu. Pašvaldība 
lūdza  Satiksmes ministrijai  valsts palīdzību  ceļu remontdarbiem. 2005. gadā bija saņemta 
mērķdotācija plūdu seku likvidēšanai Ls 62 707.  Līdzekļi izlietoti  saskaņā ar izdevumu 
tāmēm sekojošu ceļu remontiem:  
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• Maskaļāni – Raščina (0.646 km) Ls 35 345 apmērā; 
• Teivāni – Zastenki (3 km) Ls 10 300 apmērā; 
• Sargališķi –Sprukti, Teivāni – Lociki (0.45 km) Ls 9 239 apmērā; 
• Butiški – Židina (0.89 km) Ls 713 apmērā; 
• Jurīši (1.8 km) Ls 6 702 apmērā.  

Kopā atremontēto pašvaldības ceļu garums ir 5.896 km.  
2006. gadā plānots pabeigt plūdu seku likvidēšanu uz sekojošiem autoceļiem: 

• Sprukti – Konopecka – 3.78 km; 
• Rudāni – Sargališki – 4.48 km; 
• Sargališki – Slutiški – 2.22 km. 

Sakarā ar siltumapgādes un ūdens apgādes sistēmu rekonstrukcijas darbu pabeigšanu 
Vecstropu un Kraujas ciemos 2007. gadā plānojam  sagatavot ielu un stāvlaukumu 
rekonstrukcijas tehnisko projektu. 
 
Ziedojumi un dāvinājumi 
 

2005. gadā saņemti vecāku ziedojumi Naujenes mūzikas skolai Ls 500 apmērā, un tie 
novirzīti Vācijas Rotenburga pilsētas kora dalībnieku pieņemšanas organizēšanai. 

 
Zvērinātā revidenta atzinums 
 

Naujenes pagasta pašvaldības 2005.gada pārskata revīziju ir veikuši SIA “Finansu 
pakalpojumi”. Viņuprāt Naujenes pagasta pašvaldības 2005.gada pārskats sniedz skaidru un 
patiesu priekšstatu par Naujenes pagasta padomes finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī 
un atbilst Ministru kabineta noteikumu nr.446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada 
pārskatu sagatavošanas kārtība” prasībām. 
 
Naujenes pagasta padomes nekustamā īpašuma novērtējums 2005.g. un 
2006.g. 
 

2004. gads 2005. gads Nr. 
k. 

Nosaukums 
Daudzums Bilances 

vērtība (Ls) 
Daudzums Bilances 

vērtība (Ls) 

Izmaiņas +’- 
Ls 

1 Dzīvojamais fonds 59 ēkas 721 401 57 ēkas 621 875 -99 526 
2 Nedzīvojamās ēkas 

pašvaldības funkciju 
veikšanai 

69 ēkas 715 204 65 ēkas 556 949 -158 255 

3 Citas celtnes un 
būves (tiltiņi 

Juzefovas parkā, 
caurtekas, siltumtīkli) 

23 būves 89 406 16 būves 5 412 -83 994 

4 Ceļi un ielas 35.88 km 42 073 139.526 km 2 875 000 +2 832 927 
5 Zeme kopā: 534.9 ha 166 206 530.8 ha 156 978 -9 228 
 t.sk.- zeme zem ēkām 

un būvēm 
76.9 ha 71 794 73.84 ha 62 594 -9 200 

 - kultivētā zeme   119.5 ha 18 864 119.45 ha 18 863 -1 
 - izklaidei 

izmantojamā zeme 
(Juzefovas parks) 

24.3 ha 1 795 24.3 ha 1 795 - 

 - pārējā zeme 
(Butišku karjers, 

meži, ceļi, 
kultūrvēsturiskie 

objekti, kapi) 

314.2 ha 73 573 313.21 ha 73 726 +153 

6 Ilggadīgie stādījumi  529  697 +168 
 Kopā  1 734 819  4 216 911 +2 482 092 
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Analizējot tabulas datus, var secināt, ka Naujenes pagasta padomes nekustāmā 
īpašuma vērtība 2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, kopumā palielinājās par Ls 2 482 092 
t.sk.: 

• pašvaldības ceļu un ielu vērtība 2005. gadā paaugstinājās par Ls 2 832 927. 
Pamatojoties uz 2005. gada 27. janvāra Naujenes pagasta padomes lēmumu Nr.31, no VAS 
“Latvijas autoceļu direkcijas” pieņemti pašvaldības īpašumā pievedceļš Putānu upei 1.06 km 
garumā un ceļš Mazkalni – Sargelišķi 5.7 km garumā Židinu ciemā, kopumā 6.760 km par 
summu Ls 32 758. Norakstīts ceļu nolietojums par summu Ls 5 494. 2005. gada 08. septembrī 
noslēgts līgums Nr. 131/05-1.1.1. ar VAS “Ceļu inženieri” par pasūtījumu pašvaldības 
autoceļu un ielu novērtēšanu ar līguma summu Ls 3 921. Pašvaldības 121.151 km  ceļu un 
18.375 km ielu Vecstropu, Kraujas, Lociku, Naujenes, Dunsku ciemos novērtēti un uz 2005. 
gada 31. decembri ņemti grāmatvedības uzskaitē ar vērtību Ls 2 875 000. 

• pašvaldības dzīvojamā fonda vērtība samazinājās, salīdzinot ar 2004. gadu, par Ls 99 
526. Norakstīts pašvaldības dzīvojamā fonda nolietojums par summu Ls 37 900. 2005. gadā  
privatizēti 54 dzīvokļi, un to domājamo daļu bilances vērtība Ls 59 623 norakstīta no 
grāmatvedības uzskaites saskaņā ar pirkuma līgumiem. Pamatojoties uz Naujenes pagasta 
padomes 2003. gada 30. aprīļa lēmumu Nr.140 “Par namīpašuma atdošanu”,  trīs dzīvokļu 
dzīvojamā māja “Mācīši” Kašatniku ciemā (vienstāvu māja, kopējā platībā 139.2 kv.m., 
uzbūves gads 1920. –1934. g.)  2005. gada 12. septembrī atdota  mantiniecei un norakstīta no 
grāmatvedības uzskaites par summu Ls 1 132. Naujenes pagasta padomes kustāmā un 
nekustāmā īpašuma pieņemšanas, nodošanas un norakstīšanas komisija 2005. gada 15. 
septembrī  pieņēma lēmumu par 1- stāvu dzīvojamās mājas “Purviņi” Pritikinu ciemā 
(bijušais Krievijas armijas objekts -  ķieģeļu māja, 66.9 kv.m. platībā, uzbūves gads 1970.g.)  
norakstīšanu un demontēšanu, pamatojoties uz  Daugavpils rajona padomes būvvaldes 
slēdzienu par ēkas avārijas stāvokli un nelietderīgu tālāko izmantošanu.  Dzīvojamā māja 
“Purviņi” norakstīta no grāmatvedības uzskaites par summu Ls 871, demontēta un no 
demontāžas iegūtie materiāli ņemti grāmatvedības uzskaitē par summu Ls 339 ; 

• pašvaldības nedzīvojamo ēku, citu celtņu un būvju vērtība samazinājās, salīdzinot ar 
2004. gadu,  par Ls 242 249. Pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes 2005. gada 26. 
oktobra lēmumu Nr.603 „Par Naujenes pagasta padomes dalības daļu palielināšanu, SIA 
”Naujenes pakalpojumu serviss”” nodota katlu māja ar iekārtām, noliktavas piebūve Lociku 
ciemā par Ls 158 794 un siltumtīkli 2231 metru garumā par Ls 80 189. Norakstīts pašvaldības 
nedzīvojamo ēku un citu celtņu un būvju nolietojums par summu  Ls 3266.  No 
grāmatvedības uzskaites norakstītas divas privatizētas nedzīvojamās ēkas Lociku ciemā: 
noliktava 341.7 kv.m platībā pēc adreses Vienības ielā 12 par summu Ls 4 173 un siltumnīca 
167.3 kv.m platībā, kurai ir 100 % nolietojums. Norakstīta fiziski nolietojusies kūts Markovas 
ciemā dzīvojamai mājai “Rimši” par summu Ls 39. 

• zemes vērtība 2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, samazinājās par Ls 9 228.  
• No grāmatvedības uzskaites izslēgta pašvaldības īpašumā esošā zeme, kura privatizēta 

kopā ar dzīvokļiem par Ls 8 623 un pašvaldības lietojumā esošā zeme par Ls 605. 
Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu izbeigt pašvaldības zemes lietošanas 
tiesības uz lauksaimniecības zemi un iekļaut to valsts brīvo zemju sarakstā



Plānotie pasākumi teritorijas attīstītības plāna īstenošanā un vides aizsardzībā 
 

Teritorijas plānojums   
 
 

 
 

Naujenes pagasta attīstība un jebkura veida būvniecība notiek saskaņā ar Naujenes 
pagasta teritorijas plānojumu, kurš pieņemts 2003. gada 29.decembrī. Pamatojoties uz to, tiek 
iedalīta zeme pastāvīgā lietošanā, izsniegtas un arī atteiktas projektēšanas atļaujas, veikta 
būvniecība pagasta teritorijā. 2005.gadā savā teritorijā Naujenes pagasta padome izsniegusi 
33 projektēšanas  būvatļaujas, Vecstropu ciemā uzbūvēts būvniecības nams „Kurši”, kurš 
pagasta iedzīvotājus nodrošina  ar 40 darba vietām. 

2005.gada 29.jūnijā tika pieņemts lēmums  Nr.306 par Naujenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai tika iesniegts pieteikums par mērķdotācijas saņemšanu teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādei Ls 5000 apmērā, un 2005. gada decembrī tika saņemts atbalsts 
mērķdotācijas veidā  Ls 2500 apmērā. Pamatojoties uz lēmumu Nr. 306, tika izveidota darba 
grupa, par  teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes atbildīgo personu nozīmēta attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja. Teritorijas plānojuma grozījuma izstrāde tiek veikta,  
pamatojoties uz iedzīvotāju, speciālistu un valsts institūciju priekšlikumiem par zemes 
īpašuma racionālu izmantošanu un ietekmi uz vidi izvērtējumu .Tika rīkoti semināri, lai 
informētu iedzīvotājus, uzņēmējus un citus ieinteresētos par Naujenes pagasta teritorijas 
plānošanas grozījumiem. Vislielāko interesi izraisīja informatīvais seminārs “Slutišku sādža – 
pagātne, tagadne, nākotne”, kurā Slutišķu ciema zemes īpašnieki, Daugavpils rajona padomes 
pieminekļu inspekcijas, būvvaldes, tautas izglītības centra vadītāji, Naujenes pagasta padomes 
deputāti un speciālisti apsprieda jautājumus par Slutišķu ciema stratēģijas izstrādāšanu, lai 
saglabātu unikālu apbūvi dabas parkā „Daugavas loki”. 

No zemes īpašniekiem tika saņemti 28 priekšlikumi Naujenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumiem.  

Pārsvarā tika saņemti priekšlikumi par zemes lietošanas mērķa maiņu un par apbūves 
un labiekārtošanas jautājumiem. Vecstropu sporta laukuma rekonstrukcija, 
inženierkomunikāciju ierīkošana jaunbūvju apbūves teritorijā Kraujas ciemā, nobrauktuves 
ierīkošana Lociku ciemā  uz šosejas Daugavpils – Rēzekne, autostāvvietas ierīkošana pie 
Viesu nama „Lociki”, pirts rekonstrukciju Kraujas ciemā, autostāvvietas izveidošana 
Vecstropu ciemā 18.Novembra ielā 387-389.  

Informācija par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem tika publicēta 
avīzēs  “Latvijas Vēstnesis”,  “Latgales Laiks”, “Naujenes Vēstīs”, kā arī mājas lapā 
www.naujene.lv. Kopā tika saņemtas 20 atbildes no valsts institūcijām ar tehniskajiem 
nosacījumiem, kuri ir izstrādāti saskaņā ar normatīviem aktiem. Ar iesniegtajiem iedzīvotāju 
un uzņēmēju priekšlikumiem un valsts institūciju tehniskiem nosacījumiem teritorijas 
plānojumu var iepazīties interneta mājas lapā www.naujene.lv.  

http://www.naujene.lv
http://www.naujene.lv
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Vides aizsardzība 
 
 Viens no prioritāriem virzieniem Naujenes pagasta attīstības programmā līdz 
2011.gadam ir vides kvalitātes uzlabošana. Lai radītu drošu vidi iedzīvotājiem, iekļauti tādi 
pasākumi, kā Saistošo noteikumu dokumentu izstrāde, vides kvalitātes saglabāšana, parku 
rekonstrukcija, ezera Butišķi attīrīšana un sabiedriskās pludmales izveidošana. 
 No 2003.gada Naujenes pagasta padome ir iestājusies Latvijas Vides pārvaldības 
asociācijā ar mērķi - veicināt vides pārvaldības metožu plašāku pielietošanu un veicināt 
Naujenes pagasta ilgspējīgu attīstību. 
 Pamatojoties uz 2005.gada 10.augustā pieņemto padomes lēmumu Nr.488, Naujenes 
pagasta padome uzsāka darbību projektā „Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno 
Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās”, kuras galvenais mērķis 
ir cīnīties pret tādām vides problēmām pašvaldībās, kā ūdens, gaisa un 
augsnes piesārņojums, dabas resursu neracionāla izmantošana, sniegt pagasta 
iedzīvotājiem un sabiedrībai informāciju par ietekmi uz vidi. Viens no 
galvenajiem uzdevumiem bija izvelēties administrācijas nodaļas, kurās 
nepieciešams ieviest EMAS sistēmu. Naujenes pašvaldība izvēlējās divas 
nodaļas: īpašuma apsaimniekošanas nodaļu, attīstības un plānošanas nodaļu. 
Projekta partneri: Latvijas Vides pārvaldības asociācija, SIA Biznesa Konsultantu Grupa, 
Daugavpils dome, Naujenes pagasta padome, BAUMeV (Vācija). 2006. gada oktobrī plānots 
verificēt izstrādāto sistēmu. 
 Pašlaik 12 uzņēmumiem, kuri darbojas Naujenes pagasta teritorijā, tiek piešķirtas 
piesārņojuma kategorijas, no tiem 3 uzņēmumi saņēma B kategoriju (darbība, kura vidēji 
piesārņo vidi), pārējie 9 - C kategoriju (darbība, kura vāji piesārņo vidi). Pēc minētajām 
kategorijām var uzzināt, cik lielā mērā un kādā veidā uzņēmuma saimnieciskā darbība 
ietekmē vidi. 2006.gadā plānots izstrādāt „Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides 
pārskatu” Naujenes pagasta teritorijas plānojumam līdz 2015.gadam.  
 Maija mēnesī tika organizētas „Meža un dārza dienas” un „Spodrības mēnesis”. 
Pasākumu mērķis - iesaistīt pagasta iedzīvotājus savas 
teritorijas sakārtošanā, labiekārtošanā un apzaļumošanā. Tika 
organizētas akcijas: „Tīrs ūdens, skaisti dīķi”, „Droša māja 
putnam”, „Lai katram roze dārzā zied”, „Attīrīsim ciemus, 
ceļus, mežus, parkus un pagalmus no atkritumiem”. Tika 
sagatavots aicinājums Naujenes pagasta iedzīvotājiem 
piedalīties kapu un kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšanā, 
mežu attīrīšanā, apkārtējās teritorijas apzaļumošanā, 
sakopšanā. Izveidota rīcības komisija 11 cilvēku sastāvā un 
piešķirts Ls 200 apbalvošanai. „Meža un dārza dienās” piedalījās 867 cilvēki - pašvaldības 
iestāžu darbinieki, skolēni, zemnieku saimniecības, ciemu iedzīvotāji. Iestādīti 270 
dekoratīvie krūmi un koki, atjaunotas 39 puķu dobes, iesēti zālāji 4070 m2 platībā, attīrīti no 

atkritumiem 5,6 ha meža platības, uzstādīti 40 putnu būrīši,  ierīkoti 
7 jauni dīķi. Aktīvākie „Meža un dārza dienu” dalībnieki tika 
apbalvoti ar Naujenes pagasta padomes Pateicību rakstu un balvām. 
 Katru gadu Naujenes pagasta padome organizē konkursu 
„Lai top skaista mūsu vide”, kurā piedalās zemnieku 
saimniecības, piemājas saimniecības, lauku sētas un uzņēmumi. 
Konkursa mērķi -  veicināt sabiedrības iesaistīšanos teritoriju 
labiekārtošanā un apzaļumošanā, sakopt apkārtējo vidi, sekmēt 
aizsargājamo dabas ainavu skaistumu un kultūrvēsturisko objektu 
saglabāšanu pašvaldības teritorijā. Tika izveidota rīcības komisija 
15 cilvēku sastāvā. Komisiju vadīja izpilddirektors Aleksandrs 

Aizbalts. Konkursa uzvarētāju apbalvošanai tika iedalīta naudas summa Ls 400 apmērā. Katru 

Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestāde 

G. Puškina lauku  
sētas aka 
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gadu pieaug konkursa popularitāte un sabiedrības aktivitāte. 2005. gadā apbalvoti ar 
Pateicības rakstiem un vērtīgām dāvanām visaktīvākie konkursa dalībnieki:  
Piemājas saimniecību īpašnieki: 
§ V.Cimotišs (Teivānu ciems);   
§ E.Nitišs (Butišķu ciems) ; 
§ L.Morozova (Maskaļānu ciems);  
§ V.Ivanova (Vasargališku ciems); 
§  A.Admintiņš (Raščina ciems); 
§  A.Lahmajs (Konopecka ciems);  
§ J.Konišs (Markovas ciems);  
§ V.Sorokina (p/s „Avdejevka”, Zastenku ciems);  
§ I.Semjonova un R.Skane (Kraujas ciems).  
Zemnieku saimniecību īpašnieki: 
§ J.Gaidelis (z/s „Bebri”) - par ieguldījumu augkopībā, strukturālo fondu piesaistīšanu 
tehniskas parka modernizācijā; 
§  J.Rutčenko (z/s „Gravas”) - par sētas plānojuma lietderību, tā atbilstību darba un 
atpūtas vajadzībām. 
 Paldies konkursa dalībniekiem par ieguldījumu pagasta teritorijas sakārtošanā un 
apzaļumošanā, lai viņu centība un čaklums būtu piemērs citiem konkursa dalībniekiem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauku sēta Diļeviču ciemā, 
saimnieks A. Lahmajs 
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Naujenes pagasta publiskās investīcijas infrastruktūra 
 

“Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā” (Naujene, Lociki, Krauja, 
Dunsku ciems un Vecstropu ciems) iekļauts kā prioritārais 2005. gada projekts Nacionālā 
programmā Eiropas racionālās attīstības fonds atbalsts līdzekļu iegūšanai “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās ar cilvēkekvivalentu līdz 2000 ”. Projekta iemaksas 
Ls 863246 (ERAF– Ls 501 230 (58%), SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” – Ls 362016 
(42%). Projekta īstenošanai bija izsludināts konkurss, par uzvarētāju kļuva SIA ,,Gādība”. 
Projekta vadītājs Naujenes pagasta padomes izpilddirektors A. Aizbalts. Projekta mērķis -  
samazināt notekūdeņu attīrīšanas ierīču skaitu, uzlabot pašvaldības ūdenssaimniecības 
infrastruktūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību lielākam iedzīvotāju skaitam un sekmēt reģiona attīstību. 

Projekts norisinās 3 posmos (2005.-2007.): 
I. posms 2005. gadā Kraujā un Vecstropos (ieskaitot Ceļinieku) tika uzceltas 3 

mūsdienīgas ūdens atdzelžošanas stacijas, uzbūvētas 2 jaunas un piecām artēziskām akām 
veikta renovācija. Vecstropu ciemā nomainīts ūdenstornis, atjaunots rezervuārs ar 
ugunsdzēsības hidrantiem. Kraujas ciemā no jauna iebūvēts ārējais ūdensvads 720 metru 
garumā. Pirmā posma izmaksas sastādīja Ls 355591. 2005. gada decembrī Daugavpils rajona 
un Būvvaldes komisijas locekļi bija iepazīstināti ar paveiktajiem darbiem. Pēc ūdensapgādes 
sistēmas rekonstrukcijas tika veiktas ūdens analīzes, ūdens kvalitāte atbilst Latvijas 
Republikas noteiktajām prasībām.  

Vecstropu ciemā uzlabota un izveidota ugunsdzēsības sistēma.  
II. posmu 2006.gadā plānots īstenot no janvāra līdz septembrim Naujenes un Dunsku 

ciemos. Kopēja summa Ls 264209, t.sk., ERAF līdzfinansējums Ls 173122 un SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” līdzfinansējums Ls - 50 613   

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta atdzelžošanas stacijas  
• divu esošo artēzisko urbumu atjaunošana; 
• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija;  

Dunsku ciemā – jauna artēziska urbuma ierīkošana un esošā urbuma atjaunošana. 
• tiks uzbūvēta atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārta;  
• jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība;  
• jauna kanalizācijas tīklu būvniecība (730m); 
• vecā ūdenstorņa demontāža un jauna hidroforova uzstādīšana; 

2007. gadā paredzēta III. posma īstenošana Lociku ciemā. Plānotā summa sastāda Ls 
207073, t.sk., ERAF līdzfinansējums Ls 173122 apmērā. Projekta īstenošanas laikā būs 
atjaunoti artēziskie urbumi, ūdensvads, izbūvēti kanalizācijas tīkli, rekonstruēts ūdenstornis 
un ierīkota spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija.       

 2004. gadā tika nosūtīts pieteikums Valsts Investīciju programmai līdzekļu iegūšanai 
projektam ,,Naujenes pagasta Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana’’ par kopējo summu 
Ls 344217. I. posms 2004.gadā Valsts Privatizācijas fonds atbalstīja finansu pieprasījumu Ls 
40000 apmērā, Dānijas fonda finansējums sastādīja Ls 4450. Projekta mērķis ir Naujenes 
pamatskolas mācību procesa darba apstākļu uzlabošana, siltumenerģijas un elektroenerģijas 
patēriņa samazināšana, ēkas siltumapgādes uzlabošana, remontu izmaksu samazināšana. 
Projekta realizāciju plāno īstenot 4 gados (2004.-2007.g.) Divos gados projekts bija īstenots 
par kopēju summu Ls 180830,  kas sastāda 52% no Ls 344217. II. posms 2005. gadā Valsts 
Investīciju programma ir atbalstījusi Naujenes pagasta Naujenes pamatskolas finansu 
pieprasījumu Ls 130000 apmērā. 2004.-2005. gadā notika klašu, sporta zāles un 
administratīvo telpu korpusa remontdarbi, tika paveikts jumta seguma un 102 logu nomaiņa, 
katlu mājas rekonstrukcija.  

III posms. 2006. gadā plānots piešķirt no pašvaldības budžeta līdzfinansējumu skolas 
ēkas ārsienu siltināšanai Ls 45611 apmērā. IV. Posms. 2007.gadā plānots saņemt finansējumu 
no Valsts investīcijas programmas Ls 100923 apmērā un no Naujenes pagasta pašvaldības 
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budžeta Ls16853 apmērā, jo nepieciešams uzstādīt gaisa ventilāciju, ugunsdzēsības 
signalizāciju, zibens aizsardzības un elektroinstalācijas nomaiņu par kopēju summu Ls 
117776.  

2004. gadā Labklājības Ministrija Valsts Investīciju programmā iekļauts projekts 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkla izveide”. Projekta realizācija deva iespēju 
izveidot pakalpojumu kompleksu sociālās atstumtības iedzīvotāju grupām, palīdzēja 
integrēties sabiedrībā invalīdiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, pensijas vecuma cilvēkiem, kā 
arī personām, kas atbrīvojās no ieslodzījuma vietām. Projekta realizācijas periods 03.12.2004-
10.05.2007. Projekta kopējais finansējums sastāda Ls 74536. 2004. gadā novembrī bija 
parakstīts līgums ar Labklājības ministrijas par kopēju summu Ls 60000, un 2005. gadā bija 
piešķirts līdzfinansējums Ls 14536 apmērā no pašvaldības budžeta. 

2004. gada decembrī uzsākts projekta Sociālā rehabilitācijas centra izveidošana 
(Muzeja ielā 1, Locikos, bijušā Krievijas karaspēka daļas pirts ēka). Tika veikta jumta 
rekonstrukcija un vispārceltniecības darbi telpās, uzstādītas iekšējās un ārējās kanalizācijas 
sistēmas, veikta logu nomaiņa, siltummezgla ierīkošana par kopēju summu Ls 40085. 
Minētais projekts netika īstenots pilnā apjomā sakarā ar būvmateriālu cenu pieaugumu un 
līdzekļu trūkumu dēļ. 2007. gadā nepieciešams papildfinasējums 134 000 apmērā, t. sk., Ls 
110500 (75%) no Valsts Investīciju programmas un no pašvaldības budžeta Ls33500 (25%) 
apmērā. 

Sociālās aprūpēs dienas centrā ,, Žēlsirdība’’ Vecstropu ciemā 18. Novembra ielā 392 
veikti celtniecības darbi, atjaunots jumts, nomainīti logi, veikts telpu kosmētiskais remonts, 
ierīkots sanitārais mezgls invalīdiem par kopēju summu Ls 34451.  

2005. gadā bija saņemta Valsts mērķdotācija Ls 2000 apmērā Sociālās aprūpēs dienas 
centra ,, Žēlsirdība’’ informācijas punkta  izveidošanai. Tika nopirktas jaunas mēbeles, dators 
ar patstāvīgo Interneta pieslēgumu. Vecstropu ciema iedzīvotājiem un Sociālās aprūpes dienas 
centra apmeklētājiem ir iespējams saņemt Interneta pakalpojumus. 

2005. gadā Naujenes pagasta padome iekļāvās Nacionālās programmas projektā 
“Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tīklu izveides 
pilotprojekts” realizēšanā. Šī projekta partneri ir Daugavpils rajona pašvaldības. Projekta 
ieviešanas rezultātā tika apmācīti 5 pašvaldības darbinieki, Naujenes pagasta padomē tika 
ieviesta uz Interneta tehnoloģijām balstīta elektronisko dokumentu vadības sistēma, iegādāta 
jauna datortehnika, portatīvais dators, pieslēgts patstāvīgs Interneta pieslēgums Lāču 
pamatskolā, Naujenes bērnu un jauniešu centrā, Naujenes pirmskolas izglītības iestādē 
„Rūķītis” un 2006. gadā tiek plānots jau esošās Naujenes pagasta mājas lapas aktualizācija.  

2005.gadā tika realizēts projekts “Next paaudzes lietotājs – bibliotēkas digitālajā 
pasaulē”, kuru atbalsta Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”. Tā rezultātā 
Naujenes tautas bibliotēka saņēma 2 datorus, printeri, skaneri, patstāvīgo Interneta 
pieslēgumu un gada Interneta abonementu. Naujenes tautas bibliotēkas filiāle Lociku ciemā 
saņēma 1 datoru, 1 printeri, tika pieslēgts patstāvīgais Interneta pieslēgums.  

Daugavpils rajona padome piedalījās PHARE grantu programmas projektā 
,,Pilsoniskās sabiedrības veidošanās Daugavpils rajonā caur integrāciju latviskā vidē’’. 
Projekts tika uzsākts 2005.gadā 15. septembrī, darbības ilgums 12 mēneši, kopējās izmaksas 
sastāda Ls 65265.59. Naujenes pagasta padome iekļaujas šī projekta realizācijā un nodrošina 
līdzfinansējumu Ls 302.84 apmērā. Projekta ietvaros 6 sievietes bezdarbnieces apmeklēja 
sievietēm apgūt valsts valodu. Projekta mērķis paaugstināt latviešu valodas prasmi un 
izpratni.  

Kultūrkapitāla fonds kārtējo reizi atbalstīja Starptautiskā tautas mākslas festivāla 
,,Augšdaugava” projektu Ls 450 apmērā. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 1550.00, 
pašvaldības līdzfinansējums sastāda Ls 900.00, Daugavas fonda līdzfinansējums sastāda Ls 
300. 

Pagājušajā gadā pašvaldības administrācija, pašvaldības iestādes, uzņēmēji sagatavoja 
un iesniedza 20 projektu pieteikumus Eiropas Savienības struktūrfondam, Valsts investīciju 
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fondam, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Daugavpils rajona partnerībai. No iesniegtajiem 
projektu pieteikumiem 2005.gadā tika atbalstīti 11 projekti Ls 133306 apmērā.  

2005.gadā 10. novembrī Naujenes pagasta padome pieņēma aicinājumu piedalīties 
Daugavpils rajona organizēto kopienu atbalsta mērķprogrammā un nodrošina līdzdalības 
finansējumu Ls 835.38. 

Daugavpils Lauku partnerība 2005. gadā atbalstīja 7 Naujenes pagasta iedzīvotāju 
kopienu projektus no 11 iesniegtajiem. Kopējā apbalstāmo projektu summa Ls 2456. 

 Naujenes lauku sieviešu kopienas “Margrietiņa” projektu vadītāja Irēna Zemlicka 
realizēja projektu ,,Iegūtā pieredze – sākums visam’’. Projekta mērķis organizēt pieredzes 
apmaiņas braucienu ar mērķi izveidot tirgus pieejamību Naujenes pagastā. Projekta kopējā 
summa Ls 133.44, pašvaldības līdzfinansējums sastāda Ls 53.64. 

Naujenes floristikas pulciņa kopienas “Viola” projektu 
vadītāja Anna Soma īstenoja projektu ,, Iemācies pats un iemāci 
citus’’. Projekta mērķis palīgmateriālu un instrumentus 
iegādāšana, lai attīstītu floristikas pulciņu. Projekta kopēja summa 
Ls 532.00, pašvaldības līdzfinansējums sastāda Ls 174.00. 

 2005. gadā tika atbalstīts Naujenes pensionāru kopienas    
,,Naujenes Nika’’ projekts ,,Gadiem ir liela vara, tie spēj mūs 

labākus darīt!’’ jogas zāles izveidošanai  Sociālās aprūpes dienesta centrā „Žēlsirdība”. 
Projektu vadītājs Boleslavs Purmalis. Projekta kopējā 
summa sastāda Ls 484.90, pašvaldības līdzfinansējums 
sastāda Ls 242.00. 

Kopiena “Židino” izveidoja bērnu laukumu Židino 
ciemā. Projektu vadītāja S. Fedorova īstenoja projektu 
,,Vesela ģimene – vesela sabiedrība’’. Projekta kopējā 
summa sastāda Ls 767.86, pašvaldības līdzfinansējums 
sastāda Ls 272.46. 

 Naujenes pagasta jauniešu kopiena veica Naujenes 
“City centra” remontu, Naujenes ciems, Vecpils 8-2.  
Projektu vadītāja A. Annišiņeca. Projekta kopējā summa sastāda Ls 1107.58, pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda Ls 639.76.  

Līdzdalība sadarbības projektos 
2003. gadā Naujenes pagasta padome iekļāvās projektā ,,Dienvidlatgales sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana”. Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
projekts aptver Daugavpils, Krāslavas un Preiļu pilsētas un rajonus, kura mērķis ir jauna 
reģionāla sadzīves atkritumu poligona būvniecība Demenes pag. “Šakaliskos”. Projekta 
ieviešanas laiks: no 2005. gadam - 2007. gadam. Naujenes pagasta padomes ieguldījums no 
2003. – 2005. g.  -  Ls 15 525, t.sk., 2003.gads - Ls 1727, 2004. gads – Ls 4178, 2005.gads – 
Ls 1739, 2006. gads – Ls 7157.  

2005. gadā Naujenes pašvaldība piedalījās projekta izstrādē Eiroreģiona “Ezeru zeme” 
projektā ”Velo maršrutu tīklu attīstīšana Baltijas ezeru zemē”. Šī projekta sadarbības 
partneri ir Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas rajoni un pašvaldības. Projekta rezultāts ir 
velomaršruta izveide dabas parkā „Daugavas loki” teritorijā.   

2005.gadā tiek uzsākts Baltkrievijas-Latvijas-Zviedrijas trīspusējs sadarbības projekts 
„Panorāma Dvina - Daugava” (finansiālais atbalsts – Gotlandes apgabala (Zviedrija) 
administrācija) pārrobežu sadarbības un vietējās attīstības veicināšanai, izmantojot kopējo 
kultūrvēsturisko vērtību bāzi.  

 
 
 

Floristikas pulciņa vadītāja 
Anna Soma 

Židino ciema bērni labiekārtotajā 
atpūtas un sporta laukumā  
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Naujenes pagasta padomes struktūra un funkcijas 
 
Naujenes pagasta padome, komitejas 
 

2005. gada 12. martā pašvaldību vēlēšanās Naujenes pagasta iedzīvotāji ievēlēja 
pagasta padomi 11 deputātu sastāvā. 

No reģionālās partijas „ Mēs savam novadam”  un „ Zaļo un zemnieku savienība” no 
14 deputātu kandidātu saraksta tika ievēlēti 9 deputāti: 
   Balsu skaits 
1. Vasilisa Pudovkina Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja  2 095 
2. Ināra Miglāne Naujenes pagasta padomes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja 1 681 
3. Inese Locika Naujenes pamatskolas skolotāja 1 640 
4. Jānis Butāns Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs 1 605 
5. Lilita Gasjaņeca Vecpils pamatskolas direktora vietniece mācību darbā 1 553 
6. Marija Rimicāne Naujenes pagasta sociālā dienesta informācijas un pabalstu 

daļas vadītāja 
1 498 

7. Valērijs Mihejevs SIA „Eskorts” valdes priekšsēdētājs 1 495 
8. Ilmārs Lociks Akciju sabiedrības „Aldaris” Latgales reģiona tirdzniecības 

vadītājs  
1 492 

9. Dainis Gailītis  Latgales reģionālās nodaļas augu aizsardzības un karantīnas 
daļas vecākais inspektors  

1 484 

 
No politiskās organizācijas „ Latgales gaisma” 12 deputātu kandidātiem tika ievēlēti 2 

deputāti: 
 
10. Juris Bleidelis Daugavpils logopēdiskas  internātskolas skolotājs  471 
11. Aleksejs Semjonovs Zemnieku saimniecības „Aizsili” īpašnieks 449 
 

No apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 8 deputātu kandidātiem netika ievēlēts 
neviens deputāts. 

Naujenes pagasta pašvaldības jauno deputātu 
sastāva pirmajā padomes sēdē 2005. gada 23. martā par 
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju deputāti jau 
piekto reizi ievēlēja Vasilisu Pudovkinu un otro reizi par 
neatbrīvoto priekšsēdētājas vietnieku – Jāni Butānu. 
 2005. gada septembrī deputāts Ilmārs Lociks 
iesniedza iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa, un, pamatojoties uz Naujenes vēlēšanu 
komisijas lēmumu, Naujenes pagasta padomē darbu 

uzsāka deputāte Ināra Parfjonova - Lāču pamatskolas skolotāja. Deputāte Ināra Parfjonova 
izvēlējās strādāt Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejā.   

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „ Par pašvaldībām” 50. pantu Naujenes 
pagasta padome ievēlēja 4 pastāvīgās komitejas piecu locekļu sastāvā: 

Finanšu komiteja, priekšsēdētāja - Vasilisa Pudovkina, locekļi: Jānis Butāns, Juris 
Bleidelis, Ināra Miglāne, Valērijs Mihejevs; 

Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja, priekšsēdētājs - 
Jānis Butāns, locekļi: Inese Locika, Ilmārs Lociks, Valērijs Mihejevs, Aleksejs Semjonovs  

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja, priekšsēdētājs- Dainis Gailītis, 
locekļi: Marija Rimicāne, Lilita Gasjaņeca, Jānis Butāns, Aleksejs Semjonovs; 

Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas  komiteju, priekšsēdētājs 
– Lilita Gasjaņeca, locekļi: Inese Locika, Ināra Miglāne, Marija Rimicāne, Juris Bleidelis  

Komiteju darbs bija virzīts jautājumu sagatavošanai pirms izskatīšanas pagasta 
padomes sēdēs un atzinumu sniegšanai par sagatavotajiem lēmumu  projektiem, kas ir 
komiteju kompetencē. Kontrolēja pašvaldības iestāžu darbu, izskatīja to budžetu projektus, 

Naujenes pagasta pašvaldības 
jauno deputātu sastāva pirmā 

padomes sēde 23. martā 
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kontrolēja to izdevumu tāmju izpildi, kā arī veica citus pienākumus atbilstoši pašvaldības 
nolikumam.  

Komiteju sēdes notika katru mēnesi, vienu nedēļu pirms pagasta padomes sēdēm, 
kopumā notika  64 komiteju sēdes.  

Pagasta padomes komitejas sniedza atzinumus 702  sagatavotajiem Naujenes pagasta 
padomes lēmuma projektiem, t.sk.: 
     Finanšu komiteja – 203; 
     Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja – 353; 
     Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja – 98; 
     Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja- 48.   
     Finanšu komiteja koordinēja pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskatīja nozaru 
komiteju priekšlikumus budžeta sastādīšanai, izskatīja prioritātes budžeta izdevumiem, 
iespējas piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu dažādos projektos, priekšlikumus 
neparedzētu izdevumu finansēšanai, kontrolēja budžeta līdzekļu  racionālu izlietojumu 
pašvaldības iestādēs un administrācijā, izskatīja SIA „ Naujenes pakalpojumu serviss” finanšu 
plāna izpildi un Naujenes pagasta stabilizācijas projekta pakalpojumu īstenošanu, ka arī 
izskatīja jautājumus  darījumiem ar pašvaldības nekustamo īpašumu. 
    Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja izskatīja RAPLM 
sagatavotos priekšlikumus piedāvātā reģiona modelim un novadu veidošanai, izstrādāja 
pasākumus vētras radīto seku novēršanai, pasākumu plānu dzīvojamā fonda sagatavošanai 
ziemas periodam, izskatīja ceļu uzturēšanas, labiekārtošanas, vides aizsardzības budžeta 
izdevumu tāmes un kontrolēja to izpildi.  
    Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja izskatīja sociālā dienesta, sociālā 
aprūpes dienas centra, pagasttiesas, veselības feldšeru punkta ieņēmumu izdevumu tāmju 
projektus, pārskatus par GMI un citu pabalstu  piešķiršanu ceturksnī, kopā ar SIA „ Naujenes 
pakalpojumu serviss” veica analīzi par sociālo dzīvokļu īrnieku un trūcīgo ģimeņu maksu par 
komunālajiem pakalpojumiem, izskatīja pārskatus par sociālo iestāžu darbu. 
    Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja izstrādāja 
priekšlikumus 1. klašu komplektēšanai pašvaldības skolās, izskatīja 2004./2005. mācību gada 
rezultātus, pasākumu plānu piecgadīgo iesaistīšanai  pirmsskolas sagatavošanā, pasākumus 
izglītības iestāžu sagatavošanai 2005./2006. mācību gadam, izskatīja iestāžu interešu 
izglītības programmas un to īstenošanu, piedalījās rīcības plāna izstrādāšanā Bērnu tiesību 
aizsardzības programmas ietvaros, izskatīja pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu 
gada pārskatus. 
     Visās nozaru komitejās ik ceturksni bija izskatīta Naujenes pagasta padomes pieņemto 
lēmumu  izpilde. 

 2005. gadā notika 26 Naujenes pagasta padomes sēdes, kurās pieņemti 827 pagasta 
padomes lēmumi, apstiprināti 9 Saistoši noteikumi un to grozījumi, t.sk., par dažāda veida 
sociālās palīdzības pabalstiem, sociālo aprūpi mājās, par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem. 2005. gada. 8. jūnijā Naujenes pagasta padomes sēdē deputāti 
apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 7 „Naujenes pagasta pašvaldības nolikums”, kas nosaka 
pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanu kārtību, padomes darba reglamentu,  
iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību, administratīvo aktu apstrīdēšanas 
kārtību. 

Tika pieņemti 7 noteikumi par Naujenes pagasta padomes 2005. gada budžetu „Par 
pamatbudžeta un speciālā budžeta kārtējās kontroles kārtību”, „Par pagasta padomes dalības 
daļu palielināšanu SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pamatkapitālā”, „Par audžuģimenēm 
Naujenes pagastā”, „Par kārtību, kādā piešķirams trūcīgās ģimenes statuss un izmaksājams 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Naujenes pagasta teritorijā”. 

Tika apstiprināti 16 Naujenes pagasta padomes iestāžu, komisiju nolikumi un to 
grozījumi. 
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Apstiprināti lēmumi zemes jautājumos „Par zemes lietotāju sarakstu zemes robežu 
iemērīšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2005. gadā”, „Par Valsts brīvo zemju datu 
sakārtošanu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā”, „Par nekustamā īpašuma nodokļu 
parādu piedziņu”. Tika pieņemti lēmumi par „Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu 
Daugavpils rajona padomei”, „Par pašvaldības teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma 
nodrošināšanu”. Apstiprināts SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” finansu plāns un 2005. 
gada saimnieciskais finanšu pārskats”. Izskatīti 594 zemes lietotāju iesniegumi un pieņemti 
594 administratīvie akti par zemes jautājumiem, par adreses un nosaukuma piešķiršanu, par 
pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un citi. 

Katru ceturksni Naujenes pagasta padomes sēdēs izskatīti jautājumi par Naujenes 
pagasta pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi un par pagasta padomes 
pieņemto lēmumu izpildi.  

Naujenes pagasta padomes komiteju priekšsēdētāji vienreiz ceturksnī rīkoja 
iedzīvotāju pieņemšanas  Vecstropu, Lociku, Kraujas un Naujenes ciemos. Pagasta padomes 
deputāti pieņēma iedzīvotājus reizi divos mēnešos. Uz pieņemšanu pie pagasta padomes 
komiteju priekšsēdētājiem un deputātiem bija ieradušies 98 pagasta iedzīvotāji. Jautājumi, 
kuriem naujenieši meklēja risinājumu pie deputātiem, bija saistīti ar ceļu un ielu uzturēšanu, 
to remontiem, ielu apgaismojumu, sadzīves atkritumu savākšanu, karstā un aukstā ūdens 
apgādi un tā apmaksu, automašīnu stāvvietu sakārtošanu, daudzdzīvokļu māju koplietošanas 
telpu uzturēšanu un remontdarbu veikšanu, nepabeigto būvju apsaimniekošanu pagasta 
teritorijā, iedzīvotājiem sniedzamo sadzīves un tirdzniecības pakalpojumu   dažādošanu u.c.   
 
Komisijas 
 

Atsevišķu pašvaldības funkciju izpildei padome deputātu, pašvaldības   darbinieku un 
vietējo iedzīvotāju sastāvā  izveidoja  13 komisijas, t.sk., vēlēšanu komisija, budžeta un 
finansu uzraudzības komisija, dzīvojamo māju privatizācijas komisija, iepirkuma komisija, 
administratīvā komisija, autoceļu un ielu uzturēšanas komisija, zemes jautājumu komisija, 
kustamā un nekustamā īpašuma pieņemšanas nodošanas un norakstīšanas komisija, dzīvokļu 
jautājumu komisija, bērnu tiesību aizsardzības komisija, darba samaksas un profesionālās 
novērtēšanas un apbalvojumu ierosināšanas komisija, tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
komisija, ekspertu komisija, Vecstropu, Lociku, Kraujas un Naujenes daudzdzīvokļu māju 
valdes komisija.  

Katras komisijas darba 6 organizācija, pienākumi un tiesības noteiktas ar Naujenes 
pagasta padomes lēmumu 
apstiprinātajos nolikumos.  
Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisija 2005. gadā saņēma no 
iedzīvotājiem 77 iesniegumus dzīvokļa 
privatizācijai. Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 2005. gadā 
organizēja 11 komisijas sēdes, kurās tika 
pieņemti 72 lēmumi – administratīvie 
akti par dzīvokļu īpašuma pirkuma 
līguma slēgšanu, no tiem: 45 lēmumi 
dzīvokļa privatizācijai uz dzīvokļa 
īrnieka vai viņa ģimenes locekļa vārda; 14 lēmumi  dzīvokļu privatizācijai uz trešo personu 
(skat. 17.diagrammu). 
 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādāja noteikumus dzīvokļu pārdošanai 
izsolē 7 brīviem dzīvokļiem un tika izsludinātas piecas brīvo dzīvokļu privatizācijas izsoles, 2 
izsoles nenotika, jo neviens nepieteicās, 3 izsolēs tika privatizēti 4 brīvie pašvaldības dzīvokļi 
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Lociku ciemā, visi par objekta sākotnējo cenu, jo izsolei pieteicās tikai pa vienam 
pretendentam. Kopā – Ls  4179,83 apmērā. 

2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, privatizēti par 10 dzīvokļiem mazāk, toties par 6 
dzīvokļiem vairāk savu īrēto dzīvokli privatizēja īrnieki, par 11 dzīvokļiem mazāk iegādāts 
izsolē. 

Iepirkuma komisija 2005. gadā organizēja 35 cenu aptaujas, no kurām 3 tika 
izbeigtas bez līguma noslēgšanas: 2 - jo netika iesniegts neviens pieteikums, 1 – ceļu 
remontdarbiem, jo dabas stihijas rezultātā bija jāremontē cits ceļš. 2005. gadā tika organizēti 4 
konkursi, kuru rīkošanai ar Naujenes pagasta padomes lēmumu tika apstiprināts komisijas 
sastāvs:  

- par Naujenes pamatskolas ēkas siltināšanu projekta ietvaros komisija pieņēma lēmumu 
slēgt līgumu ar SIA “Gādība” par summu Ls 289797.36; 

- 2 reizes tika rīkots konkurss “Par pasažieru autobusa nomu skolēnu pārvadāšanai”. 
Pirmoreiz tika pieņemts lēmums pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu pretendentu, jo 
iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumam. Rīkojot atkārtotu konkursu, tika 
pieņemts lēmums slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar SIA “Auto ITC” par kopējo nomas 
maksu Ls 46020.00. 

- pēc konkursa “Par naftas produktu piegādi Naujenes pagasta padomei 2006. gadam” 
pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Ingrid’A” par dīzeļdegvielas un benzīna 
A95 iegādi par cenu Ls 0.525. 

2005.gadā ir notikušas  24 administratīvās komisijas sēdes. Administratīvā komisija 
izskatīja 321 administratīvos protokolus, tai skaitā 70 administratīvos protokolus, kas 
sastādīti, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, un 251 
protokols, kas sastādīti pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes Saistošiem noteikumiem 
„Par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā”. Salīdzinot ar 2004.gadu, protokolu skaits  
samazinājās par 22 protokoliem. 

2005.gada laikā saskaņā ar LAPK 24 protokolos  izskatīti  173.panta 1.,2.,3. daļas 
pārkāpumi -  par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu; 12 protokolos saskaņā ar 106.pantu 
1.2. daļas – par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu. 

Līdz 2005. gada 27. jūlijam darbojās dzīvokļu jautājumu un māju apsaimniekošanas 
komisija, kura bija izveidota 2001. gada 25. aprīļī.  

Ar Naujenes pagasta padomes 2005. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 394 “Par Naujenes 
pagasta padomes dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvu” ir izveidota Dzīvokļu jautājumu 
komisija un ar 2005. gada 28. septembra Naujenes pagasta padomes lēmumu Nr. 547 tika 
veiktas izmaiņas komisijas sastāvā. 2005. gadā tika organizētas 12 dzīvokļu jautājumu 
komisijas sēdes, kurās tika pieņemti 79 lēmumi, tie tika noformēti kā administratīvie akti, un 
sagatavoti 56 lēmumu – administratīvo aktu projekti sociālo un veselības aprūpes jautājumu 
komitejai. 

Bērnu tiesību aizsardzības komisija 2005. gadā veica plašu informācijas un 
izskaidrojošo darbu par bērnu tiesībām un pienākumiem, par viņu drošību iestādēs un ielās, 
par bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Izveidoti bukleti un informācijas lapas par bērnu 
drošību uz ielas, uz ūdens un ledus, ugunsdrošību un bērnu tiesisko un sociālo aizsardzību, 
bērnu nodarbinātību vasaras periodā. Darba grupa izskatīja bērnu tiesību aizsardzības 
programmu, tās īstenošanu, kā arī bērnu aprūpes, sociālās palīdzības un rehabilitācijas, 
audzināšanas, mācību, atpūtas iestāžu kompetenci bērnu tiesību aizsardzībā un galvenokārt 
bērnu nodarbinātības iespējas vasaras periodā. Tika veicināta jau esošā sadarbība starp skolu – 
sociālo pedagogu – policiju – iestāžu vadītājiem – sabiedrību – vecākiem. 

 
Naujenes pagasta administrācija  
 

Naujenes pagasta administrāciju vada izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts. 
Izpilddirektors  ir darba devējs un ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, 
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organizē pašvaldības izdoto saistošo noteikumu, pagasta padomes, komiteju lēmumu un citu 
normatīvo aktu izpildi, rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, veic citus 
pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un pagasta padomes lēmumos.  
  Naujenes administrācija sastāv no lietu pārvaldes, finanšu nodaļas, attīstības un 
plānošanas nodaļas, dzimtsarakstu nodaļas, jurista, sabiedrisko attiecību speciālista, 
iepirkumu speciālista, darba aizsardzības inženiera, nodokļu inspektora, personāla inspektora, 
dzīvesvietas deklarēšanas vecākā speciālista, dzīvokļu jautājumu vecākais inspektora, zemes 
ierīcības inženiera, lauku attīstības speciālista. 

2005. gada 01. janvārī kopējais pagasta administrācijas darbinieku skaits bija 41 
darbinieks.  

Gada laikā tika izveidotas 2 jaunas darba vietas: attīstības un plānošanas nodaļas lauku 
attīstības speciālists  un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas dienestā - uzraugs. 

2005. gadā 24 pagasta padomes administrācijas darbinieki paaugstināja kvalifikāciju 
un pilnveidoja savas zināšanas Latvijas Pašvaldību mācību centrā Rīgā un Daugavpilī, Valsts 
pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrā. 

6 pagasta administrācijas darbinieki paaugstina savu zināšanu līmeni, mācoties 
augstskolās. 
 
Lietu pārvaldes nodaļa  

Lietu pārvaldes nodaļas funkciju un uzdevumu izpildi nodrošināja 8 darbinieki:  
vadītāja –Ināra Miglāne, protokolu daļas vecākā speciāliste –Rita Jankovska, sekretāre - 
Jekaterina Boronenko, sekretāre mašīnrakstītāja – Junona Jekimova, informācijas sistēmu 
administrators –Ruslans Aizbalts, datortehnikas inženieris – Valentīns Čehanovskis, 
saimniecības vadītāja –Jūnija Marhiļeviča un apkopēja –Vera Jakovļeva.  

Nodaļa nodrošināja Naujenes pagasta padomes organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu,  pagasta padomes un komiteju  sēžu sagatavošanu, personu pieņemšanu un 
apkalpošanu, izziņu izsniegšanu, saņemto iesniegumu un  dokumentu uzskaiti,  to izpildes 
kontroli un saglabāšanu, datortehnikas tehnisko apkalpošanu pagasta administrācijā, 
pašvaldības iestādēs un dienestos, ar informācijas tehnoloģiju attīstību saistīto projektu 
koordinēšanu.  

2005. gadā lietu pārvaldes darbinieki reģistrēja 892 sagatavotus lēmuma projektus un 
nodrošināja  26  Naujenes pagasta padomes sēžu norisi, noformēja šo sēžu protokolus. Tika 
noformēti  827 pieņemtie lēmumi, t.sk,  594 administratīvos aktus (72 % no kopējā lēmumu 
skaita). Izsniedza  un izsūtīja  4924 pieņemto lēmumu izrakstus un apliecinātas kopijas. 
Nodaļas darbinieki nodrošināja 64 pastāvīgo komiteju sēžu organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu. Noformēti 190 pagasta padomes priekšsēdētājas un 61 izpilddirektora rīkojums, 
noformētas 750 apliecinātas šo rīkojumu kopijas un nodotas izpildītājiem.      

Izpildot LR likuma “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību 
valsts un pašvaldību institūcijās”  prasības, reģistrēti un nodoti izpildei 716 iesniegumi, 
sūdzības un priekšlikumi. Kopējais dokumentu apgrozījums, kas reģistrēts reģistros 2005. 
gadā,- 11246 . Salīdzinoši ar 2004. gadu dokumentu apgrozījums pieaudzis par 12 %. 

Protokolu daļas vecākā speciāliste, kas ir atbildīga par pagasta padomes arhīvu, 
nodrošināja dokumentu uzglabāšanu arhīvā un izsniedza 64 izziņas no arhīva. 2005. gadā 
sastādīts pastāvīgi glabājamo lietu apraksts par 2002. gadu un pastāvīgai uzglabāšanai arhīvā 
apstrādātas 142 lietas, t.sk., 119 pastāvīgi glabājamās un 23 personālsastāva lietas.  

Katru mēnesi tika sastādīts pagasta padomes, administrācijas, iestāžu un dienestu 
darba plāns. Bija sagatavotas 9 informācijas dienas administrācijas darbiniekiem, iestāžu un 
dienestu vadītājiem.  
 2005. gada sākumā Naujenes pagasta informācijas tehnoloģiju apkalpošanas jomā notika 
būtiskas izmaiņas. Sakarā ar strauji IT ienākšanu praktiski visos Naujenes pagasta un to 
struktūrvienību darba procesos, tika pieņemts lēmums par jaunas štatu vienības ieviešanu – 
informācijas tehnoloģiju inženieris, kas nodrošināja datortehnikas (76 datori) un 
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programmatūras apkalpošanu 11 pašvaldības iestādēs un dienestos. Informācijas sistēmu 
administratora darbs bija virzīts uz pagasta administrācijas datrotehnikas, lokālā tīkla 
uzturēšanu, programmatūras, jauno informācijas sistēmu darba nodrošināšanu un IT projektu 
koordinēšanu.  
 
 
 
Attīstības un plānošanas nodaļa  

Attīstības un plānošanas nodaļa 2005. gadā darbu organizēja saskaņā ar nodaļas 
nolikumā noteiktām funkcijām, gadam darba plānu un saskaņā ar likumdošanas 
normatīvajiem aktiem. Līdz 2005. gada maijam darbu nodrošināja četri darbinieki: nodaļas 
vadītāja - Inta Ruskule, vecākais speciālists - I.Kokina, lauku attīstības konsultants - Ruta 
Grustāne, zemes ierīcības inženieris - Juris Cīrulis. 

2005. gada janvārī tika uzrakstīti un iesniegti trīs projekti Valsts investīciju 
programmai 2006. gadā. Tika sagatavoti pārskata plāni, ieviešanas plāni un gala atskaites par 
atbalstīto projektu „ Sociālā rehabilitācijas centra izveide Naujenes pagastā.”  

Uzsākts darbs Lauku tūrisma veicināšanas programmas izstrādē, lai aktivizētu zemes 
īpašniekus pievērsties lauku tūrismam. Darba grupā piedalījās gan pašvaldības, gan TIC 
darbinieki un tūrisma pakalpojuma sniedzēji pašvaldības teritorijā. 

2005. gada sākumā tika saņemts atbalsts LIFE projekta „ Inovatīva pieeja EMAS II 
ieviešanai jauno ES dalībvalstu pašvaldībās”, kur Naujenes pagasts bija kā dalībnieks, un 
projekta ietvaros Naujenes pašvaldībā tiks ieviesta vides pārvaldības un audita sistēma. Maijā 
tika organizētas nedēļu ilgas apmācības, tad uzsākts darbs pie vides pārvaldības izstrādes 
attīstības un plānošanas nodaļā un īpašuma apsaimniekošanas nodaļā, pirmais starpaudits 
noritēja mācību brauciena laikā Vācijā, kad tika apmeklētas pašvaldības, kas jau 7-10 gadus 
strādā ar šo sistēmu. 

Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi 30 lēmumprojektus par projektēšanas 
atļauju saņemšanu. Sagatavots ikgadējais Nodarbinātības pasākumu plāns 2006. gadam. 

 
Finanšu nodaļa  
 

Finanšu nodaļa ir pagasta administrācijas struktūrvienība, kurā  2005. gadā strādāja 6 
darbinieki: nodaļas vadītāja – G. Boroņenko, galvenā grāmatvede – N. Annišineca, 3 
grāmatveži – T. Miglāne, L. Mgebrišvili, A. Bazuļeva, kasiere – N. Cīrule. 

2005. gadā nodrošināta pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un 
izdevumu, pašvaldības īpašuma, saimniecības darījumu centralizētā grāmatvedības uzskaite 
16 pašvaldības iestādēs, dienestos un pagasta administrācijā. Norēķini veikti no pašvaldības 
pamatbudžeta, speciālā budžeta, Naujenes mūzikas skolas  kontiem Valsts kasē Daugavpils 
norēķinu centrā. 2005. gada laikā bija papildus atvērti 6 konti piešķirtām mērķdotācijām no 
Valsts budžeta pašvaldības pasākumiem un pašvaldības investīcijām. Kopējais gada līdzekļu 
apgrozījums bankas kontos ieņēmumos sastādīja Ls 1331994, izdevumos Ls 1261112. 
Sagatavoti 3314  bankas maksājumu dokumenti. No 2005. gada novembra mēneša norēķini 
tiek veikti, pielietojot Interneta apakšsistēmu “eKase”, kas deva iespēju paātrināt norēķinu 
veikšanu ar piegādātajiem.  

 2005. gadā apstiprinātā budžeta ietvaros un pamatojoties uz stabilizācijas projektu, 
veikta kontrole par līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu atbilstoši ieņēmumu un izdevumu tāmēm. 
Izstrādāti un pielietoti noteikumi “Par Naujenes pagasta pamatbudžeta un speciālā budžeta 
izpildes kārtējo kontroles kārtību”. Sastādīts 2005. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu 
naudas plūsmas plāns. Katru ceturksni veikta analīze par pamatbudžeta un speciālā budžeta 
ieņēmumu un izdevumu izpildi un iesniegta izskatīšanai budžeta un finanšu uzraudzības 
komisijā, nozares un finanšu komitejā un pagasta padomei. Katru mēnesi veikta analīze par 
iestāžu, dienestu, administrācijas apstiprināto energoresursu, telefonu, naftas produktu 
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izlietošanas limitu izpildi pagājušajā mēnesī. Izstrādāti ieteikumi „Par 2006. gada budžeta 
projektu sastādīšanu”,  sagatavots 2006. gada budžeta projekts. 
Sastādīti un laikā nodoti grāmatvedības un statistikas pārskati: 2004. gada saimnieciskais 
pārskats un mēneša pārskati par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi, saistībām un 
garantijām Valsts kasei Daugavpils norēķinu centram, mēneša pārskati par pamatbudžeta 
budžeta izpildi, debitoru un kreditoru saistībām un ceturkšņa pārskats par stabilizācijas 
procesa gaitu Finanšu ministrijas uzraugam, ceturkšņa un gada  statistikas pārskati Centrālajai 
statistikas pārvaldei, mēneša un gada pārskati VID Latgales reģionālajai nodaļai. 

 
 

Dzimtsarakstu nodaļa  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja K. Aizbalte darbu organizēja saskaņā ar  Naujenes 

pagasta nolikumu. Dzimtsarakstu nodaļa veic civilstāvokļa akta reģistrāciju, tas ir dzimšanu, 
laulību un miršanu.    

2005.gadā Naujenes pagasta dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie 43 jaundzimušie. 
Populārākie vārdi meitenēm bija Viktorija (3 jaundzimušajām) un Anna (2 jaundzimušajām). 
Zēniem populārākie vārdi bija Oskars, Deniss, Vladislavs, Dmitrijs. Reģistrējot  jaundzimušos 
vecākiem tiek pasniegta pagasta dāvana jaundzimušajiem  Ls 5 vērtībā. 

2005.gadā Naujenes pagasta dzimtsarakstu nodaļā savu laulību ir reģistrējuši 9 jaunie 
pāri, kas ir par 8 mazāk nekā 2004.gadā. Laulību skaits samazinājās sakarā ar izmaiņām 
likumdošanā, kas paredz, ka laulību var izsludināt un slēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā 
Latvijā, neatkarīgi no dzīvesvietas (civilstāvokļa aktu likums stājies spēkā 2005. gada 15. 
aprīlī). 
 2005. gadā tika reģistrētas 69 miršanas.  
 
Naujenes pagasta iestādes uz dienesti  
 

2005. gadā Naujenes pagasta padomes padotībā ir: 
13 iestādes - Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Rūķītis”, Naujenes mūzikas skola, Naujenes bērnu un jauniešu centrs, Naujenes 
tautas bibliotēka, Naujenes kultūras centrs, Naujenes novadpētniecības muzejs, Naujenes 
sporta klubs, Informatīvā biļetena “Naujenes Vēstis” redakcija, Naujenes feldšeru veselības 
punkts, Naujenes pagasttiesa, Naujenes pagasta sociālās aprūpes dienas centrs “Žēlsirdība”;   
 3 dienesti - Naujenes pagasta sociālais dienests, Naujenes pagasta nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas dienests, Naujenes pagasta autotransporta dienests. 

Naujene pagasta iestādēs un dienestos strādā 180 darbinieki. 
Gada laikā tika izveidotas 2 jaunas darba vietas: sociālās aprūpes dienas centrā - 

sociālās palīdzības organizators, Naujenes tautas bibliotēkā – bibliotekārs. Samazinātas 3 
amatu likmes – Naujenes kultūras centrā un Naujenes tautas bibliotēkā. 

2005. gadā iestāžu un dienestu darbinieki paaugstināja kvalifikāciju un pilnveidoja 
savas zināšanas Latvijas Pašvaldību mācību centrā Rīgā un Daugavpilī, Valsts pašvaldību un 
projektu vadības valsts mācību centrā.  
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Naujenes pagasta padomes struktūra
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Veiktie pasākumi pašvaldības uzņēmumu un iestāžu darbības pilnveidošanā  
 
Izglītība 

2005. gadā Naujenes pagasta teritorijā darbojās piecas izglītības iestādes: Naujenes 
pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes pirmskolas izglītības iestāde, Naujenes mūzikas 
skola, Naujenes bērnu un jauniešu centrs. 

 
Naujenes pamatskola 
/direktors Pāvels Brovkins, t.54-76858, e-pasts: naujenes.psk@apollo.lv; 
Stacijas 8, Dunsku ciems / 
 

Naujenes pamatskola ir Naujenes pagasta 1990. gadā dibināta izglītības iestāde, kura 
īsteno pamatizglītības programmu (LR IZM licence Nr. 1505 no 2001. gada 22. novembra, 
programmas kods 210111110) un pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) mazākumtautību 
izglītības programmu (LR IZM licence Nr. no 2005. gada 29. augusta, programmas kods 
23011121). 2003. gadā Naujenes pagasta padomes sēdē tika apstiprināta Naujenes 
pamatskolas attīstības programma 7 gadiem (2003. – 2009.g.). 

Pamatskola ir akreditēta līdz 2010. gadam. 
2005./2006.mācību gadu skola uzsāka jaunās 

telpās (adrese: Stacijas 8, Dunski). Šajā ēkā ir nodrošināti 
visi apstākļi, lai veiksmīgi varētu organizēt mācību 
procesu, ir labi iekārtoti mācību kabineti un laboratorijas, 
sporta zāle, izveidots datorkabinets ar pastāvīgu Interneta 
pieslēgumu un lokālo tīklu. Kolektīvs ātri adaptējās 
jaunajā vietā, turpinot jau uzkrātās bērnu mācīšanas un 
viņu talantu un prasmju izkopšanas tradīcijas. Sakarā ar 
Vecpils pamatskolas likvidāciju, 2 skolu apvienošanas 
rezultātā palielinājās Naujenes pamatskolas materiālā bāze: grāmatu fonds par 10 574 
eksemplāriem, mācību grāmatas par 6 348 eksemplāriem, datortehnika par 18 datoru 
komplektiem un par vienu kopētāju.  

Naujenes pamatskolas izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 212 853.  
2004./05. mācību gadā pamatskolā strādāja 19 pedagogi un  5 tehniskie darbinieki. 
Strādājot pie skolēnu zināšanu kvalitātes uzlabošanas, 2004./2005.m.g tika sasniegti 

sekojoši rezultāti: 
2005./2006. mācību gadā skolā mācījās 128 skolēni, no tiem 43 skolēni jeb 34% 

mācījās optimālajā līmenī, vidējā līmenī – 71 skolēns jeb 55%, zems līmenis gada beigās bija 
14 skolēniem jeb 11%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās skolēnu optimālais 
zināšanu līmenis par 2 %, vidējais līmenis paaugstinājās par 6% un paaugstinājās skolēnu 
zemais zināšanu līmenis par 7 %.   

Mācību gada laikā skolēni piedalījās olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos. 
Skolēni aizstāvēja skolas godu rajona olimpiādēs bioloģijā, vēsturē, latviešu valodā, 
informātikā, vizuālajā mākslā, mājturībā. Naujenes pagasta naudas prēmiju par iegūto 1. vietu 
Daugavpils rajona vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Dažādā pasaule” saņēma 8. klases 
skolniece Santa Laškova (skolotāja Līvija Koroļkova). Atzinības rakstu rajona olimpiādē 
bioloģijā saņēma Aigars Lociks un  rajona olimpiādē vizuālajā mākslā  Santa Laškova. 

Skolā tika organizētas fakultatīvās nodarbības 
angļu valodā, informātikā. Darbs fakultatīvajās 
nodarbībās paplašina skolēnu zināšanas, attīsta prasmes 
un iemaņas. 

Audzināšanas darba mērķis 2004./2005.m.g. – 
radīt vidi, kas veicinātu bērna zināšanu saikni ar dzīvi, 
apziņas un uzvedības vienotību, pašaudzināšanu.  

Deju ansamblis „Ķipariņi” Latvijas 
skolu jaunatnes IX dziesmu un deju 

svētkos Rīgā 

Pēdējais zvans skolas vecajā ēkā, 
Naujenes ciemā 

mailto:naujenes.psk@apollo.lv
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90% Naujenes pamatskolas skolēnu savas radošās spējas attīstīja 15 interešu izglītības 
pulciņos, tai skaitā korī, vokālajos ansambļos, deju kolektīvos u.c. Skolas kolektīvi un skolēni 
aktīvi iesaistījās Naujenes pagasta, Daugavpils rajona, valsts mēroga konkursos. 

Šajā mācību gadā 6. – 8. klašu deju kolektīvs (skolotāja I. Skutele) Daugavpils pilsētas 
un rajona deju kolektīvu skatē ieguva 4. vietu un iespēju piedalīties Latvijas skolu jaunatnes 
IX dziesmu un deju svētkos Rīgā. Skolas sportisti Daugavpils rajona skolu komandu vidū ir 
ieguvuši 4. vietu. 2004./2005.m.g. Naujenes pagasta padome ir ieguldījusi finansiālos 
līdzekļus deju kolektīva skatuves vizuālā tēla pilnveidošanā – Ls 1 500 apmērā. Vecāko klašu 
skolēnu deju kolektīvam ir iegādāti tautastērpi par summu Ls 1 418. Naujenes pamatskola var 
lepoties ar saviem sportistiem, kuri gan pagasta, gan Daugavpils rajona rīkotajos pasākumos 
ieņem godalgotas vietas. 

Skolā aktīvi darbojas skolas parlaments, prezidente 9. klases skolniece A. Miglāne, un 
parlamenta locekļi aktīvi organizēja dažādus skolas pasākumus, izdod skolas avīzi, veido 
sadarbību ar Naujenes bērnu un jauniešu centru, iesaistoties kopējos projektos un pasākumos.    

Ēdināšanas pakalpojumus skolā sniedz „Alta M”, sadarbībā ar Naujenes sociālo 
dienestu tiek organizētas brīvpusdienas skolēniem no maznodrošinātām ģimenām, kuras 
apmaksā no Naujenes pagasta padomes budžeta.   

Skolēni un skolotāji labprāt  piedalās Naujenes pagasta rīkotājos pasākumos, bērnu 
jaunrades festivālā „Uzsmaidīsim saulei”, Starptautiskajā tautas un mākslas festivālā, sporta 
sacensībās.        

Mācību gada laikā 11 skolotāji apmeklēja rajona seminārus un paaugstināja savu 
kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos.   

Ikgadējā prēmija „Naujenes pagasta Gada skolotājs” 2005. gadā tika piešķirta latviešu 
valodas un literatūras skolotājai Inesei Locikai par radošu darbu skolēnu mācīšanā un 
audzināšanā, bet prēmija „Naujenes pagasta Gada skolēns” - 9. klases skolniekam Aigaram 
Locikam par labiem sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā. Ar Naujenes pagasta 
padomes Atzinības rakstu un naudas prēmiju apbalvota sākumskolas skolotāja Alita Kokina. 
 
Lāču pamatskola 
/direktore Tamāra Titkova, t.54-74565, e-pasts: lacu.psk@apollo.lv; 
Muzeja iela 2, Lociku ciems / 
 

Lāču pamatskola ir Naujenes pagasta 1990. gada dibināta izglītības iestāde, kura 
īsteno pamatizglītības ( LR IZM licence 3414 no 2002.g. 25. jūnijā, izglītības programmas 
kods 21011111) un mazākumtautību (izglītības programmas kods 21011121 3. modelis, LR 
IZM licence 5449 no 2005. gada 24. maija) izglītības programmas. 

Lāču pamatskola ir akreditēta līdz 2010. gadam. 2004./05. mācību gadā skolā strādāja 
17 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki. 2003. gadā Naujenes pagasta padomes sēdē tika 
apstiprināta Lāču pamatskolas attīstības programma 7 gadiem (2003. – 2009.g.). 

Lāču pamatskolas izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 97 854. 
2004./2005. mācību gadā galvenā metodiskā tēma bija „Skolēnu zināšanu kvalitāte”. 

Skolas pedagoģiskais kolektīvs strādā pie šādu pamatuzdevumu realizācijas: 
- skolēnu mācīšanas un audzināšanas 

procesa aktivizēšana, pielietojot interaktīvās 
metodes un modernās informācijas tehnoloģijas; 

- zināšanu popularizēšana un padziļināšana 
mācību priekšmetu pasākumos; 

- sadarbības formu ar vecākiem dažādošana 
un aktivizēšana. 

Strādājot pie skolēnu zināšanu kvalitātes 
uzlabošanas, 2004./2005.m.g. tika sasniegti 
sekojoši rezultāti:  

Ābeces svētki  

mailto:lacu.psk@apollo.lv
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2004./2005. mācību gada beigās skolā mācījās 141 skolēni, no tiem 2 skolnieces 
mācījās augstā līmenī (1,42%), 45 skolēni jeb 34, 75% mācījās optimālajā līmenī, vidējā 
līmenī – 72 skolēni jeb 48,23%. Zems līmenis gada beigās bija 22 skolēniem – 14,18%. Trīs 
skolēni (1. klasē, 6.a. klasē un 8. klasē) atstāti uz otro gadu, 7 tika pagarināts mācību gads. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu skolēnu zināšanu optimālais līmenis palika nemainīgs, par 3% 
palielinājās vidējais līmenis.  

Lāču pamatskolas skolēni šogad bija ļoti aktīvi olimpiāžu un konkursu dalībnieki. Ar 
pagasta naudas prēmijām apbalvoti sekojoši skolēni: 6.kl. skolnieks Māris Strautmalis par 
iegūto 1. vietu Daugavpils rajona vizuālās mākslas olimpiādē, 5. a klases skolnieks Imants 
Salenieks par iegūto 1. vietu Daugavpils rajona konkursā „Zvirbulis 2005,” 3. klases 
skolniece Žanna Soņeca par iegūto 1. vietu Daugavpils rajona konkursā „DO-RE-MI.” Ar 
mantisku balvu tika apbalvoti 6. klases skolēni Andris Trifanovs, Violeta Stalukjaņeca, Anna 
Cirša, Inese Ģiņeviča, Natālija Prokofjeva par iegūto 1. vietu Daugavpils rajona konkursā 
„Mana dāvana Latvijai,” 7. a klases skolēni Natālija Babuškina, Diāna Lazdāne, 7. b klases 
skolēni Lilija Sondore, Tatjana Gavrilova, Eduards Podošvins par iegūto 1. vietu Daugavpils 
rajona izziņu spēļu konkursā „Iepazīsti vidi.” Par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm, 
konkursiem un skatēm ar naudas prēmijām tika apbalvoti sekojoši skolotāji: Aina Markoviča, 
Ināra Parfjonova ,Olga Bančenkova, Natālija Laitāne.  

Jau trešo gadu audzināšanas darba prioritāte bija pilsoniskās apziņas veidošana, 
apzinoties sevi kā valsts pilsoni, skolēns ir aktīva personība skolas pašpārvaldē. 

Pilsoniskās apziņas veidošana sākas jau ģimenē, bet skolā tā tiek turpināta. Tāpēc 
skolas kolektīvs centās skolēnos radīt izpratni par mūsu valsti, novadu, pagastu un tajos 
notiekošajiem procesiem. Mācību gada laikā tika organizēti pasākumi: Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena, no 1. maija – 8. maijam skolā bija organizēta Eiropas nedēļa.  

Ārpusklases pasākumos skolēni iepazinās ar latviešu tautas tradīcijām. Pirms 
Ziemassvētkiem un Lieldienām tika rotātas skolas telpas, gatavoti rotājumi un apsveikumi. 
Miķeļdienai tika organizēta dārzeņu izstāde. Svinot latviešu tautas gadskārtu svētkus bērni 
mācās tautasdziesmas, uzzina, kādi ir ticējumi, rotaļas. Skolā tieks svinēti arī krievu tautas 
svētki „Masļenica”, „Lieldienas”.  

Visnoderīgākais ir individuālās pārrunas ar vecākiem. Lāču pamatskola praktizēja 
sarunas, skolotājs – skolēns – vecāki.  

Skolā darbojās 18 interešu izglītības pulciņi, tai 
skaitā vizuālās mākslas, datorgrafikas, leļļu teātris. 
Pulciņu nodarbības apmeklēja skolēni no 1. līdz 9. 
klasei. Skolas pulciņu dalībnieki piedalījās visos 
Naujenes pagasta, kā arī Daugavpils rajona konkursos 
un skatēs.  

Viss paveiktais audzināšanas darbs bija veikts 
skolēnu radošās personības attīstībai un pilnveidošanai, 
tā skolēni attīsta savas spējas, pierod uzstāties, priecājas par saviem un citu panākumiem. Par 
skolēnu panākumiem ir jāpateicas skolotājiem, pulciņu vadītājiem: O. Bančenkovai, I. 
Parfjonovai, A. Solimai, A. Markovičai, N. Laitānei, N. Dudarevai. 

Pirmo reizi Lāču pamatskola piedalījās VJIC /Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs/ 
rīkotajā audzināšanas metodisko izstrādņu skatē, kurā veiksmīgi piedalījās 4.b klases 
audzinātāja G. Naumuškina ar darbu „Klases kolektīva saliedētības virzieni.”. Šis darbs rajonā 
tika atzīts par vienu no labākajiem, tāpēc  piedalījās skatē Rīgā un saņēma VJIC otrās pakāpes 
diplomu.   

Visu gadu skolā aktīvi darbojās skolēnu pašpārvalde, prezidente L. Sondore.  Skolēnu 
pašpārvaldes prezidente L. Sondore  ar Lāču pamatskolas direktori T. Titkovu sastādīja 
koplīgumu par sadarbību. Skolēnu pašpārvalde palīdzēja skolas pasākumu organizēšanā. 

Ikgadējā prēmija „Naujenes pagasta Gada skolotājs” 2005. gadā tika piešķirta 
matemātikas un informātikas skolotājai A. Sarulei par radošo darbu skolēnu mācīšanā un 

Interešu izglītības pulciņš leļļu 
teātris 
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audzināšanā un prēmija „Naujenes pagasta Gada skolēns” tika piešķirta 6.a klases skolniecei 
V. Stalukjaņecai par labiem un izciliem sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā. Ar 
Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu un prēmiju apbalvots sporta skolotājs Pāvels 
Koroļovs. 

2005.gadā pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai no Naujenes pagasta budžeta bija 
iedalīti Ls 225.  16 pedagogi apguva 20 profesionālās pilnveides kursu programmas. Iegūtās 
jaunākās, interesantākās metodiskās atziņas pedagogi centās ieviest reālajā skolas dzīvē. 

Lai paaugstinātu skolas bibliotēkas darba efektivitāti, 2005. gadā Lāču pamatskolās 
bāzē ierīkota jauna lasītava. Šim nolūkam 2. stāvā pie skolas bibliotēkas uzstādīta moderna 
orgstikla starpsiena, maksa par materiāliem un montāžas darbiem sastādīja Ls 597.  2005. 
gadā skolai apsaimniekošanai tika nodotas bijušā Naujenes novadpētniecības muzeja telpas, 
kurās  organizētas pagarinātas dienas grupas nodarbības, bet 2006. gadā tiek plānots piesaistīt 
līdzekļus no projektiem, lai veiktu remontu šajās telpas un varētu izveidot dienas centru 
sākumskolas vecuma  bērniem.  

 
Naujenes pirmskolas izglītības iestāde „Rūķītis” 
/ vadītāja Anna Vaidere, t.54-50176, e-pasts: Naujenes_pii@inbox.lv, 
Parka iela 2, Kraujas ciems/ 

 

Naujenes pirmskolas izglītības iestāde ir Naujenes pašvaldības 1990. gada dibināta 
iestāde, kura veic izglītošanas darbu ar pirmskolas vecuma bērniem. 

Naujenes pirmskolas izglītības iestāde realizē 2 IZM licencētas programmas: 
vispārizglītojošā pirmskolas mazākumtautību izglītības programma 01011121 un 
vispārizglītojošā pirmskolas izglītības programma latviešu mācībvalodā 01011111. 

Naujenes pirmskolas izglītības iestādes izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 99 183. 
2005. gadā pirmskolas izglītības iestādē strādāja 17 pedagogi un 17 tehniskie 

darbinieki. 
Tālākizglītības kursus apmeklēja 5 pedagogi. 
No 1. septembra iestādi apmeklēja 142 bērni. Darbojās 7 bērnu bilingvālas grupas. 

Īpaša uzmanība tika vērsta „Obligātajai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas 
pamatizglītības apguves programmai”, kuru 2005. gadā apguva 84 bērni, kas sastāda 70% no 
kopējā Naujenes pagastā pierakstīto 5. un 6.gadīgo bērnu skaita. Ar piecgadīgiem un 
sešgadīgiem bērniem strādā 9 pieredzējuši pedagogi, kuri rod kontaktu gan ar bērniem, gan ar 
viņu vecākiem, gan ar pašvaldības skolām. 

Bērnu tikumiskā audzināšana piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem notika 
programmas „Demokrātijas pamatu apguve pirmskolā” ietvaros. Par programmas gaitu tika 
informēti vecāki, kuri arī bija iesaistīti programmas realizācijā. 

Metodisko darbu un mācību procesa vadītāju metodiķu V. Lunes, Ž. Ostapko vadībā 
tika organizētas atklātās nodarbības, kas ļāva pieredzējušiem 
pedagogiem dalīties pieredzē, bet jaunajiem  - iegūt pieredzi. 
V.Lune organizēja konsultāciju ciklu par darbu ar jauniem 
metodiskiem līdzekļiem un literatūru, ārpus nodarbību 
pasākumu organizēšanu. A. Vaideres vadībā notika nodarbību 
un ārpus nodarbību hospitācija, kuru laikā tika atklātas 
pedagogu stiprās puses, kā arī radās priekšlikumi darbu 
uzlabošanai kopumā. Liela uzmanība 2005. gadā tika 
pievērsta bērnu tikumiskai un estētiskai audzināšanai, kā arī 
telpu estētiskajam noformējumam. 

Savā darbā pedagogi veiksmīgi izmanto mūsdienu tehnoloģijas. Tāpēc ir papildinājies 
uzskates materiālu, pašizgatavotu didaktisko spēļu izmantošanas laiks un uzlabojās to 
kvalitāte. Pateicoties šīm tehnoloģijām un metodiķu darbam, ir izgatavoti tematisko attēlu 
komplekti, kuri nepieciešami mācību procesā, bet nav nopērkami veikalos. 

Grupas audzēkņi  
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Pedagoģiskā procesa mērķtiecīgas uzlabošanas rezultātā pirmskolas audzēkņi ir 
vairāku konkursu uzvarētāji, viņi veiksmīgi piedalījās skatēs un konkursos, piemēram, T. 
Kožerņikovs un V. Paļčevska, S. Kumpiņš un V. Zviceviča, J. Čivkulis un J. Neimane – 
(skolotāja I. Zarecka) ieguva II vietu Sporta deju sacensībās; J. Timofejeva ieguva I vietu 
pagasta konkursā „Cālis - 2005” un rajona konkursā III vietu (skolotāja T.Zviceviča), par 
piedalīšanos konkursā „Bērnu žūrija” 14 bērni apbalvoti ar dāvanām (skolotāja L.Bogdāne). 

2005. gadā tika ieviesta koriģējošā vingrošana un uzlabota sporta bāze. Medmāsa Z. 
Ignatjeva daudz strādāja pie slimību profilakses, kas kopā ar sporta nodarbībām, koriģējošo 
vingrošanu un norūdīšanas pasākumiem ievērojami uzlaboja bērnu veselību un paaugstināja 
vidējo apmeklēšanas skaitu. 

2005. gadā tika iekārtos logopēdijas kabinets, ieviesta koriģējošā vingrošana un 
uzlabota sporta bāze. Šis nodarbības notiek medmāsas vadībā. Trešo gadu darbu turpina 
pieredzējusi  logopēde M. Suseja, kas strādāja ar 28 bērniem. Pateicoties šim nodarbībām, ir 
būtiski uzlabojusies ne tikai bērnu valoda, bet arī sekmes. 

Pateicoties Naujenes pagasta padomes atbalstam, saskaņā ar trīspusēju vienošanos, 
kura ir noslēgta starp Naujenes pagasta padomi, iestādes vadītāju un arodbiedrības 
organizāciju iestādes skolotāji un tehniskie darbinieki regulāri tiek materiāli stimulēti gan 
prēmiju veidā, gan saņemot kompensācijas par tālākizglītību, gan izmantojot citas sociālās 
garantijas. Šim nolūkam 2005. gadā ir iztērēti Ls 1 006. 

Interešu izglītības jomā darbojas divi pulciņi: angļu 
valodas pulciņš – skolotāja J. Cirša un ritmikas pulciņš 
skolotāja Tamara Šušunova.  

Pieredzes apmaiņas nolūkā Naujenes pirmskolas 
izglītības iestāde organizēja 3 seminārus: Rēzeknes rajona 
pirmsskolas izglītības skolotājiem, Daugavpils 12. pirmskolas 
izglītības iestādes skolotājiem un Daugavpils rajona 
skolotājiem. Semināru ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar 
iestādes darbu, kopumā programmas „Demokrātijas pamatu apguve pirmskolā” saturu un 
realizācijas gaitu, apmeklēja tēmas „Atbildība” prezentācijas pasākumu un videomateriālos 
novēroja nodarbību gaitu. 

2005. gadā tika saņemts LVAVa finansiāls atbalsts skolotāju sadarbības nometnes 
organizēšanai laikā no 2005. gada 4. -10.  jūlijam par summu Ls 4723. Projekta ietvaros tika 
organizēta nometne ģimenēm latviešu valodas apguvei.  

Naujenes pirmskolas izglītības iestādē aktīvi darbojas vecāku padome A. Vaideres 
vadībā. Ir izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, kuri ļoti aktīvi atbalsta iestādi gan 
piedaloties dažādos pasākumos, gan palīdzot papildināt materiālo bāzi. Par labu tradīciju 
kļuva tādi pasākumi kā Lieldienas, Tēvu diena, Mātes diena, izlaidumi, Ziemassvētki, kurus 
vecāki labprāt apmeklē. Iepriekšējā gadā dāvinājumā no vecākiem tika saņemts 
videomagnetafons. 

2005. gadā p ar apzinīgu attieksmi pret darbu, veiksmīgu mācību procesa organizāciju 
un sadarbību ar vecākiem ikgadējā prēmija „Naujenes pagasta Gada skolotājs” tika piešķirta 
pirmskolas skolotājai N. Ivanovai. Ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu un naudas 
prēmiju tika apbalvoti Naujenes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Anna Vaidere, 
skolotāja Rita Ļahiene un saimniecības vadītāja Jeļena Samijlovska. 

Ritmikas nodarbības 
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Naujenes mūzikas skola 
 /direktors Spodris Kačāns, t.54-50287, e-pasts: spodriskac@navigator.lv; 
 Daugavas iela 29, Kraujas ciems/ 
 

Naujenes mūzikas skola ir Naujenes pagasta padomes 1991. gadā dibināta 
profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Skolas 
darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu 
profesionālās ievirzes muzikālās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

2004. gada 28. janvārī Naujenes pagasta padomes sēdē tika apstiprināta Naujenes 
mūzikas skolas attīstības koncepcija 2004. – 2010. gadam. 

Naujenes mūzikas skolas izdevumi 2005. gadā  Ls 58 909. 
Vecāku maksa mēnesī Ls 4, kopējā summa 2005. gadā -  

Ls 3 338, par šiem līdzekļiem tika iegādāti instrumenti: mūzikas 
akordeons, 3 klarnetes, klavieres.    

 2004./2005. mācību gadā skolā strādāja 15 pedagogi un 
2 tehniskie darbinieki. 10 pedagogi 2005. gadā paaugstināja savu 
kvalifikāciju semināros, metodiskajās dienās un semināros. 

Naujenes mūzikas skolas klavieru, akordeona, klarnetes 
un saksofona klasē mācījās 86 audzēkņi. Tika licenzētas 
profesionālās izglītības ievirzes programmas „Vijoļspēle” un 
„Vizuāli plastiskā māksla”. 

2004./2005. mācību gadā skolu absolvēja Velta 
Jankovska un Iļja Markovs (pasniedzēja T.Lukjanska, akordeona 
klase).  

Naujenes mūzikas skola veido sadarbību ar citām mūzikas skolām, tā rezultātā IV 
Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā „Naujenes 2005”, kura  
iniciators ir S. Kačāns, piedalījās vairāk nekā 50 jauno izpildītāju ne tikai no Latvijas, bet arī 
no Lietuvas. 

Skolas audzēkņi mācību gada laikā ir piedalījušies koncertos un konkursos. 
Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu-solistu konkursā „Naujene 2005”,  3. vietu ieguva 
Naujenes mūzikas skolas 3. klases audzēkne Aiga Mukāne un 5. klases audzēknis Anatolijs 
Lipinskis.  

2005. gadā tika iegūta 3. vieta Daugavpils reģiona mūzikas skolu akordeonistu 
ansambļu un orķestru konkursā, to ieguva Naujenes mūzikas skolas audzēkņi: Laima Zaiceva, 
Tatjana Sterlāne, Valērijs Perminovs, Anatolijs Lipinskis, par 2. vietu šajā konkursā – 
akordeonistu orķestris (pedagoģe T. Lukjanska). Giršs Kagans un Tatjana Lukjanska 
apbalvoti ar naudas prēmijām, kuras piešķīra Naujenes pagasta padome par skolēnu 
sagatavošanu Starptautiskajam mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursam un 
akordeonistu orķestra sagatavošanu Daugavpils reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu 
un orķestru konkursam. 

Ar Naujenes pagasta padomes atbalstu 2005. gadā tika veikti pasākumi kvalitātes 
uzlabošanai, kuru rezultātā tika izremontētas un noskaņotas 7 klavieres, flīģelis, 8 akordeoni, 
iegādāti mūzikas instrumenti: 3 klarnetes,  2 klavieres, akordeons.   

Svarīgs notikums skolas dzīvē – Naujenes mūzikas skolas audzēkņi kopā ar 
pedagogiem apmeklēja Vācijas pilsētu Rorbahu, uzstājās 3 koncertos, dzīvoja 5 dienas 
vāciešu ģimenēs, lai vairāk uzzināt par vāciešu tradīcijām un parādītu savas. 

Skolā darbojas pulciņš „Māksla” (pedagogs V.Grebežs), kuru apmeklē 20 bērni. 
Pulciņa dalībnieki ieguva 1. vietu Daugavpils rajona vizuālās un lietišķās mākslas konkursā.  

Lielākais gada notikums Naujenes mūzikas skolas akordeonistu orķestris dalībnieku 
līdzdalība IX Latvijas skolēnu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

 Par augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos un 
koncertos A. Mukānei 2005. gadā piešķirta ikgadējā prēmija „Naujenes pagasta Gada 

Klavieru klases skolniece 
V.Goga 
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skolēns” un klavieru klases skolotājai I.Gusarovai piešķirta prēmija „Naujenes pagasta Gada 
skolotājs”. Ar Naujenes pagasta Atzinības rakstu un naudas prēmiju tika apbalvots G. Kagans.  

 
Naujenes bērnu un jauniešu centrs 
/direktore Svetlana Rožanska, t. 54-30190, e-pasts: bjc@inbox.lv, 
Daugavas iela 34, Kraujas ciems/ 
 

Naujenes bērnu un jauniešu centrs ir Naujenes pagasta padomes 1999. gadā dibināta 
iestāde, kura vīzija - „Mūsdienīgs interešu centrs, kurš efektīvi veicina bērnu un jauniešu 
interešu un spēju attīstību, sekmē jaunatnes līdzdalību sabiedriskajā dzīvē”. Bērnu un jauniešu 
centra darbību nosaka „Naujenes bērnu un jauniešu attīstības koncepcija 2003. – 2009. 
gadam”.  

2005. gads Naujenes bērnu un jauniešu centram ir bijis radoša, spraiga darba un arī 
pārmaiņu gads. Tas ir saistīts ar izmaiņām centra struktūrā, kā arī ar interešu izglītības pulciņu 
skaita palielināšanos, papildlīdzekļu piesaistīšanu, audzināšanas darbības aktualizēšanos. 

Naujenes bērnu un jauniešu centra izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 21 658. 
Naujenes bērnu un jauniešu centrā 2005. gadā strādāja 3 speciālisti: metodiķis, 

pasākumu organizators, informācijas centra speciālists, 6 interešu izglītības pulciņu skolotāji 
un viens tehniskais darbinieks. 

2005. gadā Naujenes bērnu un jauniešu centra struktūrā notika pārmaiņas: tika ieviesta 
jauna  likme “pasākumu organizators”, kā arī informācijas centra speciālista amata 
nosaukums izteikts jaunā redakcijā - pulciņa skolotājs. Vasaras periodā tika ieviesta likme 
“pulciņa skolotājs”. Sakarā ar bērnu skaitu samazināšanās Židino ciema filiālē un līdz ar to, 
ka šīs telpas neatbilsts sanitārajām normām, tika samazināta pārzines 0.5 likme. 

2005. gadā Naujenes BJC 4 speciālisti un interešu izglītības pulciņu skolotāji apmeklēja 
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus. 

Naujenes bērnu un jauniešu centrs 2005. gada turpināja īstenot 8 interešu izglītības 
programmas, kuras apmeklēja 
245 Naujenes pagasta bērni. 
Interešu izglītība piedāvā 
kultūrizglītības, tehniskās 
jaunrades, vides izglītības, 
jaunatnes darba un citas 
izglītojošas programmas. 
Finansējums interešu izglītības 
pulciņu pedagogu darba 
samaksai un VSAO iemaksām 
2005. gadā sastādīja – 4184,00 
Ls (mērķdotācija no 
Daugavpils rajona padomes). 

 
 
 
2005. gadā, aktīvi uzstājoties Daugavpils rajona 

Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiskā centra 
rīkotos konkursos, Naujenes bērnu un jauniešu centra 
interešu izglītības pulciņu audzēkņi saņēmuši atzinības 
un godalgotas vietas. 

Šogad pirmo reizi floristikas pulciņš (skolotāja 
L. Spole) saņēma Pateicību no Valsts jaunatnes 
iniciatīvu centra par piedalīšanos Starptautiskajā bērnu 
mākslas izstādē  „LIDICE”.  
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18.diagr. Interešu izglītības pulciņu audzēkņu sadalījums pa 
programmām 2005. gadā 

Kraujas ciema interešu grupa 
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Naujenes bērnu un jauniešu centrs mācību gada laikā organizēja 49 dažāda veida 
pasākumus, kurus apmeklēja 670 bērni un jaunieši, tie bija: Bērnu un jauniešu darbu izstādes, 
informācijas izstādes, konference, diskusijas, debates, informācijas stundas, apkārtējās 
teritorijas sakopšanas pasākumus, piedalīšanos Daugavpils rajona izglītības pārvaldes 
metodiskā centra konkursos, prezentācijas, pasākumu komplekss pēc „Proforientācijas 
programmas rīcības plāna”, labdarības akcijas, izklaides pasākumi.  

Īpašu uzmanību Naujenes BJC pievērš bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras 
brīvdienu laikā. Pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes 2005. gada 25. maija lēmumu Nr. 
233 „Par bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības organizēšanu Naujenes pagasta teritorijā”, 
tika izpildīti sekojošie uzdevumi: 

Vasaras periodā izveidotas trīs interešu grupas, kuras apmeklēja 81 bērns vecumā no 9 
līdz 14 gadiem, kā arī bija piesaistīti sociālā riska grupas bērni (17 bērni). Visu vasaras 
periodu ar bērniem strādāja gan pedagogi, gan sociālie darbinieki, gan citi pagasta speciālisti. 
Jāpiemin, ka šim nolūkam bija piesaistīti papildlīdzekļi. Visaktīvāk apmeklēja un piedalījās 
dažādā veidā aktivitātēs bērni no Vecstropu un Kraujas ciemiem.  

Savu darbu vasaras periodā turpināja bērnu interešu klubi: „Naujene”, „Židino”.  
2005. gada vasarā Naujenes pagasta bērniem un jauniešiem tika piedāvāta iespēja 

strādāt un nopelnīt naudu. Naujenes bērnu un jauniešu centrs izplatīja informāciju un meklēja 
darba devējus. Bērnu un jauniešu centrā pieteicās strādāt 51 jaunietis, bet iestājās Valsts 
nodarbinātības aģentūrā uzskaitē 25 jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Kopumā strādāja 
23 jaunieši dažādās darba vietās. Viņi izmēģināja savus spēkus un mēģināja apgūt jaunu 
profesiju pamatus. Jauniešiem darba vietas vasaras periodā piedāvāja Naujenes pagasta 
padome /jaunieši strādāja par uzraugiem tūrisma objektos un sporta zālē/, SIA „Meliors 
Krauja”, z/s „Aizsili”, z/s „Daugaviņa”/lasīja zemenes/, VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, 
SIA „VP Market”, SIA „Latgales mācību centrs”, SIA „Reans D”. 2 jaunieši pēc „Leonardo 
da Vinci” projekta ietvaros 8 nedēļas strādāja augļkopības praksē Polijā. 

2005. gadā Daugavpils rajona partnerība atbalstīja 2 bērnu kopienu projektus: 
„Naujenes City Centra remonts” /projekta vadītāja A. Annišiņeca/ un „Atpūtas un sporta 
laukumu iekārtošana” /projekta vadītāja S. Fjodorova /. Naujenes ciema kopienas bērni bija 
ļoti priecīgi, ka kopā ar savu pedagogu veica remontu savā klubā, tas izraisīja lepnumu par 
saviem panākumiem un spējām, kā arī tika iegūtas pamatiemaņas tādās profesijās kā 
krāsotājs, apmetējs. Pēc projekta „Atpūtas un sporta laukumu iekārtošana” īstenošanas 
Markovas ciemā pie divstāvu dzīvojamās mājas bērniem un vecākiem tagad ir vietiņa, kur var 
pasēdēt brīnumainā lapenē un pašūpoties, kā arī spēlēt kā sporta spēlēs. 

2005. gada laikā katru mēnesi Naujenes BJC 
Informācijas centrā apmeklētāji varēja saņemt 
informāciju, iemācīties strādāt ar datoru, izmantot 
Interneta pakalpojumus. Pagājušā gadā tika novērots liels 
pieprasījums sekojošām uzziņām: pagasta pasākumi, 
tūrisms, apmācību, tālākizglītība u.c. Tika izveidota 
elektroniskā datu bāze par jauniešu aktivitātēm, par 
interešu izglītību, fondiem, projektiem. Var secināt, ka 
šogad Informācijas centra darbs kļuva daudz pieprasītāks, 
to apliecina 2.tabula. 

Informācijas centra apmeklētāji 
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Nr.p.k. Pakalpojuma veids Lietotāju skaits 

1. 
Datorapmācība: 

- bērni 
- pieaugušie 

 
15 
19 

2. 

Datoru izmantošana: 
- datorgrafika (zīmēšana) 
- CD ierakstīšana (dziesmas un video) 
- Diagrammu veidošana 
- CD noklausīšanās (audio un video) 

 
157 
256 

 
23 

128 
3. Informācijas sniegšana 93 
4. Datoru spēles 1121 

Kopā: 1812 
 

2.tab. Informācijas centra pakalpojumu sniegšana 2005.gadā 
 
Sociālā nodrošināšana un veselības aprūpe  
 
Sociālais dienests 
/ vadītāja Natālija Osipova, t. 54-59049, e-pasts: Soc.dienests@inbox.lv, 
 18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems/  
 

1996.gadā Naujenes pagasta teritorijā tika nodibināts Sociālais dienests ar mērķiem 
nodrošināt noteikta veida sociālo pakalpojumu sniegšanu, sociālo palīdzību, sociālā 
darbinieka konsultācijas un padomu par tālāko rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi 
(savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurai ir 
vēlēšanās mainīt savu pašreizējo dzīves situāciju. 

Naujenes pagasta Sociālā dienesta darbību regulē Naujenes pagasta padomes 
2004.gada 28.janvārī pieņemts Nolikums Nr.3 „Naujenes pagasta Sociālā dienesta nolikums”. 
Sociālajam dienestam ir zīmogs ar Naujenes pagasta ģerboņa attēlu. 

Sociālajā dienestā strādā 12 darbinieki, tajā skaitā vadītāja, 2 tehniskie darbinieki un 9 
speciālisti, kuri sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Naujenes pagasta teritorijā. 
Sociālā dienesta lietvedības darbu organizē un izpilda lietvede Inese Jekimova. Sociālajā 
dienestā izveidota informācijas un pabalstu nodaļa, kuru vada Marija Rimicāne. Nodaļas 
vadītāja informē un konsultē Naujenes pagasta iedzīvotājus par tiesībām saņemt sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību, par jaunumiem likumdošanā,  pašvaldībā noteiktajiem 
atvieglojumiem, organizē pieaugušo izglītības pasākumus, pabalstu piešķiršanu un koordinē 
sociālo darbinieku darbu. Sociālie darbinieki Alla Livčāne un Vera Pilate veic pieņemšanu 
pēc iespējas tuvāk klientu dzīvesvietai, klientu apkalpošanas punkti darbojas Naujenes, 
Kraujas, Lociku, Vecstropu ciemos. Pie sociālajiem  darbiniekiem klients aizpilda iztikas 
līdzekļu deklarāciju, raksta iesniegumus par sociālās palīdzības sniegšanu, darbinieki izvērtē 
klienta materiālo situāciju (saskaņā MK Noteikumiem, Naujenes pagasta padomes 
Saistošajiem noteikumiem un  iesniegtajiem dokumentiem), veic dzīvesvietas apsekošanu, 
sniedz konsultācijas par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām. 
Sociālie darbinieki aprēķina sociālo pabalstu un informē klientu par viņa tiesībām un 
pienākumiem, iesaistot viņu līdzdarbības pasākumos.  

2005.gada laikā Sociālais dienests izskatīja 2243 personu iesniegumus, izstrādāti 2243 
administratīvie akti, no tiem 1606 par pabalstu piešķiršanu un 41 par atteikumu pabalsta 
piešķiršanā. 2005.gada laikā trūcīgās ģimenes/personas statusu saņēma 162 ģimenes/453 
personas. 2005.gada budžets sociāliem pabalstiem sastādīja 24907,00 Ls, visvairāk līdzekļu 
bija iedalīts  pabalstu garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (43% no kopējās summas), 
pabalstus saņēma  72 ģimenes / 178 personas, no tiem 116 - darbaspējīgie pieaugušie, 56 – 
bērni, 3 invalīdi, 3 - pensionāri par summu Ls 10632,00; pabalstus bērnu ēdināšanai Ls 
6426,00, (26%), ēdināšanas pakalpojumi skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs bija 
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nodrošināti 105 bērniem no trūcīgām ģimenēm. Naujenes pagasta sociālais dienests, 
izanalizējot un izvērtējot  Naujenes pagasta iedzīvotāju vajadzības, 2005.gadā ieviesa jaunus 
pabalstu veidus: pabalsts veselības uzlabošanai, kuru saņēma 87 personas no tiem 55 
pensionāri, 32 invalīdi par summu Ls 1448,00; pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai 
saņēma 55 ģimenes/148 personas, no tiem 29 strādājošas trūcīgas personas, 41 strādājoša 
trūcīgā persona, 56 bērni un 10 pensionāri (skat.19.diagrammu).  

 
 
Saimniecības pārzine Inna Butāne izsniedz Naujenes pagasta mazaizsargātām 

personām un trūcīgām ģimenēm pabalstus mantiskā veidā, ievērojot personas vajadzības un 
gaumi. 

Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja sniedz un nodrošina sociālās aprūpes 
pakalpojumus (aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā, ilgstošās sociālās aprūpes 
pakalpojumus), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām: veciem ļaudīm, 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtniekiem. Sociālais aprūpētājs novērtē 
klienta pamatvajadzības un sniedz klientam pakalpojumus pamatvajadzību apmierināšanai 
dzīvesvietā vai ilgstošas aprūpes institūcijā,  plāno un attīsta sociālās aprūpes mājās 
pakalpojumus Naujenes pagasta teritorijā. 2005.gada laikā sociālo aprūpi mājās saņēma 7 
vientuļie pensionāri. Aprūpes mājās pakalpojums pensionāriem, kuru pensijas apmērs 
nepārsniedz Ls 80,00 pakalpojums sniegts no pašvaldības līdzekļiem. Aprūpi mājās nodrošina 
aprūpētāji Valentīna Arhipova, Regīna Bule, Viktorija Panovska un Raisa Jevsejeva, viņas 
sniedz aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā personām, kuras vecuma, garīgās attīstības vai 
fizisko traucējumu dēļ  nevar pašu spēkiem veikt personisko aprūpi un ikdienas mājas darbus. 
No pašvaldības līdzekļiem aprūpētāju darba algai izmaksāti līdzekļi Ls 918,00 apmērā. 

Sociālā patversme ir sociālā dienesta struktūrvienība, izveidota personām bez 
noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām un nodrošina īslaicīgu 
patvērumu, un sniedz cilvēku pamatvajadzībām atbilstošus pakalpojumus. Naujenes pagasta 
Sociālā patversme atrodas Dunsku ciemā „Kadiķi”. Sociālā patversme tiek finansēta no 
Sociālā dienesta līdzekļiem. Šodien sociālā patversme var piedāvāt gultas vietas 8 personām. 
Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz līgumu starp Sociālo dienestu un klientu, un 
noteikta īres maksa par uzturēšanos patversmē vienai personai ir Ls 0,03 mēnesī par 1m2 

19.diagr. Pabalsta veidi un to sadalījums 2005. gadā  

Pabalsts audžuģimenēm; 
Ls 790; 3%

Pabalsts zobu protezēšanai; Ls 90; 

Pabalsts – kabatas nauda ; Ls 630; 
3%

Pabalsts represētām personām un II 
pasaules kara dalībniekiem; Ls 200; 

1%

Pabalsts veselības apdrošināšanas 
polises iegādei; Ls 420; 2%

Pabalsts ārkārtas situācijā; Ls 938; 
4%

Pabalsts politiski represētām 
nestrādājošām personām 

braukšanai sabiedriskā transportā; 
Ls 660; 3%

Pabalsts siltumenerģijas piegādes 
samaksai; Ls 1192; 5%

Sociālo dzīvokļu pabalsts; Ls 358; 
1%

Apbedīšanas pabalsts ; Ls 380; 2%

Pabalsts bērnu ēdināšanai; 
Ls 6426; 26%

Pabalsts pamatdokumentu 
noformēšanai un atjaunošanai; 

Ls 75

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem jauniešiem 

sasniedzot pilngadību; Ls 900; 4%

Pabalsts ilgdzīvotājiem 80, 85, 90, 
95 100 gadu jubilejā; Ls 670; 3%

Pabalsts sagatavošanai skolai; 
Ls 115

Pabalsts Ziemassvētkos; Ls 431; 
2%

Pabalsts GMI; Ls 10632; 43%
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dzīvojamās platības un koplietošanas telpu izmantošanu, 2005.gadā iekasēti līdzekļi Ls 24,00 
apmērā. 

Sociālā dienesta sociālais pedagogs sniedz sociālo, psiholoģisko un morālo atbalstu 
un palīdzību krīzes situācijā nonākušai ģimenei, riska grupas ģimenei, kā arī citām ģimenēm, 
kurām tas nepieciešams Sociālais pedagogs nodrošina psihologa vai cita speciālista 
konsultāciju, nepieciešamības gadījumā, palīdz atveseļot bērna un vecāku savstarpējās 
attiecības. Sociālais pedagogs strādā ciešā sadarbībā ar starpprofesionāļu komandu, 
sociālajiem darbiniekiem, pagasttiesu, izglītības iestādēm, policiju, psihologu utt. 2005.gada 
laikā Sociāla pedagoga darbības rezultātā atjaunotas sociālās funkcionēšanas spējas 3 augsta 
riska ģimenēm (daudzbērnu ģimenes, kur vecāki  lietoja alkoholu). Vienā daudzbērnu 
ģimenes vecākiem ir pārtrauktas aprūpes tiesības, bērni izņemti no ģimenes un 2 bērni 
ievietoti audžuģimenē, viens paņemts aizbildnībā. Par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 
izmaksāts pabalsts Ls 690 apmērā. 
 2005.gadā sociālo dzīvokli izīrēja 9 trūcīgās personas, sociālo dzīvokļu statuss bija 
noteikts 15 mazaizsargātām personām un piešķirts sociālo dzīvokļu pabalsts Ls 358,00 
apmērā. Sociālie dzīvokļi dod iespēju šīm personām samazināt komunālo pakalpojumu 
parādus, apmaksājot par izīrētā sociālā dzīvokļa siltumenerģiju apkures sezonas laikā. 

Daugavpils rajona Višķu sociālās aprūpes centrā 2005.gadā atradās 5 Naujenes 
pagasta pensionāri. Sociālās aprūpes centrā  pakalpojums tiek apmaksāts no pašvaldības 
līdzekļiem Ls 156,00 mēnesī par personu.  2005.gadā izlietoti līdzekļi Ls 3360. Ilgstošas 
aprūpes pakalpojumus bērniem bāreņiem nodrošina Daugavpils rajona Naujenes bērnu nams. 
2005.gada sākumā Naujenes bērnu namā atradās 9 Naujenes pagasta bērni, gada laikā 5 bērni 
tika adoptēti. No pašvaldības budžeta pakalpojumu sniegšanai tika izlietoti līdzekļi Ls 4376 
apmērā.  

2005.gada laikā 4 reizes bija organizētas informatīvās dienas bezdarbniekiem, kurās 
Sociālā dienesta speciālisti informēja par izmaiņām likumdošanā, bezdarbnieka tiesībām un 
pienākumiem, par atalgotiem darbiem, par pabalsta saņēmēja līdzdarbību, par bezdarbnieku 
apmācību un pārkvalifikāciju, par darba piedāvājumiem. Šo pasākumu rezultātā 2 
bezdarbnieki ieguva jaunu kvalifikāciju un 8 pabalstu saņēmēji atrada darba vietu. 

Tika organizētas bezmaksas nodarbības ar psihologu „Profesionālās pašnoteikšanās 
nodarbības.” Tajās piedalījās 6 ilgstošie bezdarbnieki. Ar psiholoģijas doktora M. Pupiņa 
palīdzību cilvēkiem, paaugstinājās pašnovērtējums, parādījās motivācija uzlabot savu sociālo 
un materiālo stāvokli un drošāk startēt darba tirgū. Pēc kursa pabeigšanas trīs personas 
iekārtojās darbā. 

Tika izveidota sieviešu kopiena un uzrakstīts projekts par apmācību sievietēm 
bezdarbniecēm, diemžēl projekts nebija atbalstīts, tomēr sievietēm radās praktiska pieredze 
projektu rakstīšanā. 
  Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai un klientu apkalpošanai saskaņā ar sociālo 
darbinieku ētikas standartiem sociālie darbinieki aktīvi apmeklē seminārus, konferences, 
lekcijas. Šogad informācijas un pabalstu daļas vadītāja pabeidza kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursus „Sociālās darbības vajadzības un administrēšanas pamati”, un ieguva 
zināšanas sociālo darba metožu ievešanai praktiskajā darbā, sociālo darbinieku sniegto 
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.  Sociālie darbinieki apmeklēja bezmaksas semināru 
kompleksu „Darbs ar sociālā riska ģimenēm”, kuros bija izskatītas sociālā darba problēmas 
tieši darbam ģimenēs ar bērniem un to risināšanas ceļi. Sociālā dienesta vadītāja apmeklēja 
daudz semināru un kursu, ieguva zināšanas sociālā darba organizēšanā, sociālo pakalpojumu  
attīstību. 15.06.2006. Sociālā dienesta un SADC kolektīvi bija pieredzes apmaiņas 
komandējumā Balvos un Cēsīs, kur iepazinās ar Balvu pilsētas Pašvaldības aģentūras 
„Sociālais serviss” un Cēsis sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras struktūru, 
uzdevumiem, darba virzieniem sniegtajiem, pakalpojumiem un palīdzības veidiem un 
darbības metodēm.  
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  Sociālais dienests strādā ciešā sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi un pagasta 
iestādēm, Daugavpils rajona Sociālo nodaļu, Valsts sociālo aģentūru, Naujenes bērnu namu, 
izglītības iestādēm, Naujenes policijas iecirkni, Nodarbinātības valsts aģentūru, SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss”, SIA „ALTA-M”, u.c. 
 
Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība” 
/ vadītāja Solvita Lazdāne, t. 54-59048, e-pasts: Soc.dienests@inbox.lv, 
18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems / 
 

Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība” ir Naujenes pagasta iestāde, kura dibināta 
1999. gadā, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes,  sociālās rehabilitācijas un 
informācijas pakalpojumus sociālo prasmju attīstībai un brīvā laika pavadīšanas iespējas 
pensijas vecuma personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un personām ar garīgā un 
emocionāla rakstura traucējumiem. 

Naujenes sociālās aprūpes dienas centrā „Žēlsirdība” izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 
67 581.  

2005. gadā sociālās aprūpes dienas centrā strādāja 8 darbinieki – centra vadītāja, 
psiholoģe, pulciņu skolotāji, sociālo pasākumu organizators, rehabilitētājs, saimniecības 
pārzinis, apkopēja.   

Sociālās aprūpes dienas centrā jau trešo gadu 
darbojās Veselības skola, kuru apmeklē 39 Naujenes 
pagasta pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām gan 
Vecstropu, gan Lociku ciemā. Veselības skolu vada 
psiholoģe V. Grišina, skolā ar lielu atbildību, pašatdevi 
strādā Olga Dunaļska, Inese Šavlovska.   Pēc psiholoģes 
individuālās programmas atbilstoši katra cilvēka spējām un 
vajadzībām tiek apgūtas ikdienā nepieciešamās iemaņas – 
mobilitāte un orientācija apkārtējā vidē, veselības ābece. 
Veselības skolā pensionāri nodarbojās ar locītavu vingrošanu, ārstniecisko vokālu, dabas 
terapiju, relaksāciju, rokdarbu prasmes, veselīgu uzturu, publiskās uzstāšanos, fitoterapiju, 
treningu antistresu.  

2005. gadā skolas dalībnieki popularizēja skolu, prezentējot savas nodarbības. 
Veselības skolas programma izsauc lielu interesi sabiedrībā gan Daugavpils rajonā, gan valstī, 
jo skolu apmeklēja 8. Saeimas deputāti, pārstāvji no 7 Eiropas valstīm. Veselības skola 
organizēja sekojošus pasākumus: teatralizēts pasākums Židino ciemā „Meteņi”, veselības 
skolas pasākums „Rudens balle”, Lieldienu pasākums Veselības skolā, ka arī ar saviem 
priekšnesumiem piedalās Naujenes pagasta rīkotajos pasākumos. Pateicoties radošai un 
draudzīgai atmosfērai skolā, tika izveidota biedrība „Naujenes Nika”. Veselības skolas plāni 
nākamajā gadā – izveidot teātra un zīmēšanas studiju. 

Pārskata gadā turpināja darboties programma „Dzīves skola”, kuru izstrādāja 
psiholoģe V. Grišina . Sadarbībā ar valsts aprobācijas dienestu tiek veiktas sociālās uzvedības 
korekcijas 87 cilvēkiem no ieslodzījuma vietām gan Naujenes, gan Daugavpils pilsētas 
iedzīvotājiem.  

Jau trīs gadus centrā darbojas floristikas pulciņš, kuru vada A. Iļjičova. Pulciņu 
apmeklē 6 cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri labprāt apmāca 80 stundu ilgās programmas 
ietvaros pulciņa dalībnieki var iemācīt pārējus, kā piemēru var minēt sadarbību ar sociālo 
dienestu, kuras rezultātā tika organizēti kursi Naujenes pagasta bezdarbniekiem. Pulciņa 
dalībnieki prezentēja savus kvalitatīvos floristikas darbus 10 Naujenes pagasta ciemu vizīšu 
ietvaros. 

Sociālās aprūpes dienas centrā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Pīlādzītis”, kuru 
vada V. Petrovs, ansamblī dzied 7 sievietes pensionāres.  Ansamblis veiksmīgi uzstājas gan 

Veselības skolas dalībnieki 
antistress nodarbībās 
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Naujenes pagasta rīkotajos pasākumos, gan Latgales novada senjoru svētkos Ludzā, dažādās 
skatēs. 2005. gadā ansambļa dalībnieki organizēja koncertus Naujenes pagasta iedzīvotājiem. 

Centra klientiem tiek piedāvātas arī psihologa konsultācijas. Psiholoģiskās 
rehabilitācijas galvenais mērķis – veicināt personas sociālo adaptāciju. 

Sociālā aprūpes dienas centra klienti ir vecākā gadu gājuma cilvēki, cilvēki ar īpašām 
vajadzībām ( I vai II, III grupas invalīdi). Taču centru arvien biežāk sāk apmeklēt 
pirmspensijas vecuma cilvēki un cilvēki, kas ilgstoši atrodas darba meklējumos un viņiem ir 
līdzīga rakstura problēmas (emocionālās, neprasme pielietot savas prasmes integrēties 
sabiedrībā kā pilnvērtīgam tās loceklim).  

Pensionāri un invalīdi ir apmierināti, ka SADC notiek daudz pasākumu. 2005.gadā 
tika organizēti sekojoši pasākumi, kuras apmeklēja 1 059 cilvēki: 
• Pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ”Tas jaukais vecais Jaunais gads”;  
• Pasākums veltīts Sv. Valentīna dienai;  
• V.Grišinas radošais vakars „Dzīvesstāsti”; 
• Pasākums II Pasaules kara upuru piemiņas dienai; 
• Sieviešu vokāla ansambļā  8 darba gadu atskaites koncerts;  
• Sporta svētki Naujenes pagasta iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām;  
• Pasākums Naujenes pagasta pensionāriem „Senioru balle”;  
• Ziemassvētku pasākums, veltīts vientuļajiem pensionāriem. 

Centrs organizēja arī 4 tematiskās lekcijas, kurās piedalījās ārsti, juristi, 2 ekskursijas un 
2 pieredzes braucienus uz Krāslavu un Bausku.  

Jau ilgus gadus Naujenes pagastā ir izveidojusies un nostiprinājusies tradīcija apsveikt 
Naujenes pagasta ilgdzīvotājus 80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejās. 2005. gadā kopā tika 
apsveikti 39 ilgdzīvotāji par summu Ls 660. 105 gadu jubileju pārskata gadā sagaidīja 
ilgdzīvotāja G. Grustāne no Kraujas ciema un 107 gadu jubileju sagaidīja K. Mitušova no 
Vecstropu ciema. 

Sociālās aprūpes dienas centrs 2005. gadā sniedza maksas pakalpojumus par summu 
Ls 1 150, piedāvājot trenažieru zāles un saunas pakalpojumus.  

2005. gadā SADC telpās uzsāka darbību Informācijas punkts. Tā izveidei no valsts 
budžeta tika saņemti 2000Ls.  

 
Naujenes pagasttiesa 
/pagasttiesas priekšsēdētāja Stanislava Locika, t. 54-76856, 
 e-pasts: Stanislava.Locika@naujene.lv, Vecpils iela 3-18, Naujenes ciems/ 
 

Pagasttiesa ir Naujenes pagasta padomes 1996. gada 2. 
maijā  dibināta  aizbildnības un aizgādnības iestāde. Tā 
pašvaldības teritorijā veic bāriņtiesas uzdevumus un sniedz 
Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu 
kārtošanā, veic mantojuma apsardzību, izdara apliecinājumus, 
pilda citas likumā noteiktās funkcijas. 

Pagasttiesa tika finansēta no pašvaldības budžeta, un  
2005. gadā tās uzturēšanai izlietoti Ls 5488,00. 

Pagasttiesas satāvā 2005. gadā bija priekšsēdētāja S. 
Locika, sekretāres R. Simanoviča un V. Sitnika, 4 pagasttiesas 
locekļi: Naujenes pamatskolas direktors P. Brovkins, Naujenes 
Bērnu nama direktore V. Murāne, Lāču pamatskolas skolotāja A. 
Solima, Naujenes pagasta padomes juriste I. Miglāne. 2005. gadā 
pagasttiesa priekšsēdētāja atkārtoti savā amatā ievēlēta ceturto 
reizi.   

2005. gadā notikušas 18 pagasttiesas sēdes, kurās 
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pieņemti 62 lēmumi par sekojošiem jautājumiem: 
atņemtas vecāku aprūpes tiesības 9 vecākiem par 12 bērniem. No tiem 6 bērniem 

Naujenes pagasttiesa iecēlusi 5 aizbildņus 2 bērni nodoti audžuģimenē, 4 bērniem aizbildņus 
iecēlušas citu pašvaldību pagasttiesas; 

par 2 vecākiem iesniegta prasība Daugavpils tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu  
tiem pār 3 bērniem; 

par adoptētājiem atzītas 2 personas un par 3 bērniem pieņemti lēmumi, ka adopcija ir 
bērnu interesēs. Uz ārvalstīm adoptēti 2 bērni. 

2005. gadā sagatavotas, apmācības kursus izgājušas un audžuģimenes statusu 
ieguvušas 2 pašvaldībā dzīvojošas audžuģimenes: Savicku ģimene Putānu ciemā un Bambānu 
ģimene Markovas ciemā. Abas ģimenes uzņēmušas audzināšanā bērnus. Ar Naujenes 
pagasttiesas lēmumu vienā ģimenē ievietoti 2 bērniņi, otrajā- ievietots bērniņš no Ilūkstes 
novada. 

Atjaunotas aprūpes tiesības 4 vecākiem pār 4 bērniem. Vienai personai nodibināta 
aizgādnība un iecelts viens aizgādnis. 2005. gada nogalē pagasttiesas uzskaitē bija 20 
aizbildnībā esošie bērni, kuriem iecelti 17 aizbildņi. 

Pagasttiesas priekšsēdētāja  apmeklēja 4 seminārus pagasttiesas darbības jautājumos, 
aktīvi sadarbojas ar citām pagasttiesām, Daugavpils bāriņtiesu, ārpusģimenes audzināšanas 
iestādēm, kurās ievietoti bērni no Naujenes pašvaldības. 

Pagasttiesa par savu darbību ir sniegusi plašu informāciju informatīvajā biļetenā 
„Naujenes Vēstis”, sagatavojusi informatīvos bukletus bērnu tiesību nodrošināšanai. 
Priekšsēdētāja vada Naujenes pagasta padomes bērnu tiesību aizsardzības komisiju. 

Pagasttiesa likumā noteiktajās robežās pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 
personām veic apliecinājumus un pilda citas funkcijas: 

Sastādīti un apliecināti lūgumi Zemesgrāmatu nodaļai-130; pilnvaras un piekrišanas-
125; slēgti un apliecināti līgumi-67;   97 fotokopijas; 21 zemes lietošanas tiesību pārejas akts; 
pieņemti 5 testamenti, apliecināti 16 paraksti, u.c. darījumi. Ieņēmumi no pagasttiesas 
nodevām Ls 1200.00 
 
Veselības aprūpe 
 

Naujenes pagasta teritorijā darbojas trīs ģimenes ārstu prakses: 
Eleonoras Suprones /Kraujas ciems, Daugavas ielā 29, t. 5430707/. 
E. Suprones ārsta praksē 2005. gadā strādāja 5 darbinieki.  
2005. gadā apmeklējumu skaits pie ārstes sastādīja – 5 543.  
 

E. Suprones ģimenes ārstu prakses darbs organizēts Naujenes mūzikas skolas telpās. 
Pašlaik telpas neatbilst kvalitatīvai apkalpošanai. 2006. gadā Naujenes pagasta padome plāno 
piesaistīt fondu līdzfinansējumu, lai paplašināt ārstes praksi dzīvojamās mājas telpās Meža 4, 
Kraujas ciemā un uzlabot medicīnas pakalpojumus.  
 
Ivans Ņesterovs /Lociku ciems, Vienības ielā 5, t.5474387/. 
I. Ņesterova ārsta praksē 2005. gadā strādāja 3 darbinieki.  
2005. gadā apmeklējumu skaits pie ārsta sastādīja – 4 301. 
 
Sandra Strode /Vecstropu ciems, 18. Novembra ielā 394b, t.5459044/. 
S. Strodes ārsta praksē 2005. gadā strādāja 2 darbinieki.  
2005. gadā apmeklējumu skaits pie ārstes sastādīja – 5 526. 
 
 Pamatojoties uz ārstu atskaitēm par bērnu veselības stāvokli, 2005. gadā kopā trīs 
ģimeņu praksēs tika apskatīti 641 bērni vecumā no 3-14 gadiem. Var secināt, ka 12% bērniem 

Adoptētāju ģimene kopā ar  
dvīņiem pagasttiesā pēc 
lēmuma pasludināšanas 
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ir redzes problēma, dažiem bērniem ir dzirdes, valodas traucējumi un skolioze, kopā tādu 
bērnu ir 2%.  
 43 jaundzimušie tika pieņemti uzskaitē ģimenes ārstu praksē. 53% jaundzimušo 
veselības stāvoklis tiek vērtēts kā II veselības grupu.       
 Ģimenes ārsti sniedz sekojošus pakalpojumus: 

- cilvēka primārās veselības aprūpe, 
- pirmās neatliekamās palīdzības sniegšana, 
- bērnu profilaktiskās apskates skolās un pirmskolas izglītības iestādē, 
- asins analīzes, urīna analīzes, 
- potes bērniem un pieaugušiem, 
- elektrokardiogramma, 
- injekcijas, 
- fizioterapijas procedūras: ultraskaņa, kvarcs, parafīns. 
Pagastā Vecstropu ciemā darbojas „Mēness aptieka”.  

 
Feldšeru veselības punkts / Naujenes ciems, Vecpils ielā 6, t. 5492457/  
 
 Naujenes feldšeru veselības punkts kā pašvaldības ārstniecības iestāde izveidota 2002. 
gada 1. aprīlī. 
 Naujenes feldšeru veselības punkta finansēšanai 2005. gadā izlietoti Ls 1766. 
 Feldšeru veselības punkts pilda savu galveno funkciju – nodrošina Naujenes ciema un 
apkārtnē esošo 16 ciemu (913 iedzīvotāju) veselības primārās aprūpes pakalpojumus: sniedz 
pirmo, neatliekamo palīdzību un ārsta nozīmētu 
manipulāciju procedūru izpildi. 
 2005. gadā pēc medicīniskās palīdzības vērsās 
kopā 990 iedzīvotāji, t.i., vidēji 80 apmeklētāji mēnesī. 
 Pēc iedzīvotāju pieprasījuma tiek veiktas asins 
analīzes cukura un holesterīna līmeņa noteikšanu. Ja ir 
nepieciešams, analīzes un injekcijas tiek veiktas mājās. 
 Naujenes feldšeru veselības punkta feldšere A. 
Volžonoka nepieciešamības gadījumā sniedz medicīnisko 
palīdzību Starptautiskajā tautas mākslas festivālā ”Augšdaugava 2005”, sporta pasākumā 
„Naujenes Vēstis” kausa izcīņā, Naujenes atklātajā kausa izcīņā strītbolā, Naujenes pagasta 
Olimpiskajā dienā, Uzņēmēju dienā Bruņinieku iesvētīšanās pasākumā. 
 No 15. decembra Naujenes feldšeru veselības punkts piedalījās akcijā par bezmaksas 
potēm pret gripu. Injicētas 7 potes, akcija turpinās arī  2006. gadā. 

2005. gadā tika veikts griestu un sienu remonts, šim nolūkam izlietoti līdzekļi Ls 152 
apmērā. 

2006. gadā Naujenes feldšeru veselības punktam nepieciešams telpu kosmētiskais 
remonts.  
 

Naujenes veselības punkta 
feldšere A. Volžonoka 
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Kultūra un sports  
 

Naujenes kultūras centrs 
/direktore Ligita Vaļijeva , t. 54-74268, e-pasts: padome@naujene.lv, 
 Muzeja iela 6, Lociku ciems/ 
 

Naujenes kultūras centrs ir kultūras iestāde, kura dibināta 1994. gadā, to no sava 
budžeta līdzekļiem finansē Naujenes pagasta padome. 

Naujenes kultūras centrs organizē Naujenes pagasta kultūras norises un koordinē 
pagasta kultūras, izglītības iestāžu un sabiedrisko organizāciju darbu kopīgu kultūras mērķu 
sasniegšanā. 

Naujenes kultūras centra izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 32 603. Par maksas 
pakalpojumiem 2005. gadā tika saņemta summa Ls 1 334 apmērā. 

 2005. gadā Naujenes kultūras centrā strādāja 12 darbinieki. Gada laikā speciālistiem 
bija iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju kursos un semināros. Šo iespēju izmantoja 3 
Naujenes kultūras centra speciālisti. 

2005. gadā Naujenes kultūras centrā pastāvīgi darbojās 5 amatierkolektīvi: folkloras 
kopa „Rūžeņa”(14 dalīb.), sieviešu vokālais ansamblis 
„Gaismiņa’’(9 dalīb.), vokāli instrumentālais ansamblis 
„M&M”(15 dalīb.), moderno deju kolektīvs „Liāra” (20 
dalīb.), dramatiskais kolektīvs „Eksperiments” (8 dalīb.). Visi 
kolektīvi ir piedalījušies gan Daugavpils rajona rīkotajās skatēs 
un pasākumos gan Latvijas un starptautiskajā mērogā.  „Liāra” 
un dīdžejs Māris ar panākumiem piedalījās Latgales bērnu un 
jauniešu mākslas festivālā „Saules lietus Latgalē”, tautas deju 
kolektīvs piedalījās Valmierā deju kolektīvu sadancī. Folkloras kopa „Rūžeņa” piedalījās 
kopu saietā Krāslavas rajonā, kopu festivālā Polijā un Naujenes pagasta rīkotajos pasākumos. 

Ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu 2005. gadā tika apbalvota folkloras 
kopas „Rūžeņas” vadītāja Inga Zeile. Centra skaņu, audio un gaismas iekārtu operatoram 
Mihailam Volžonokam un deju ansambļa pulciņa vadītājai Oksanai Bogdanovai tika piešķirti 
Pateicības raksti un prēmijas. 

Naujenes kultūras centrs gada laikā organizēja 28 pasākumus pagasta bērniem un 
pieaugušajiem un 28 diskotēkas, kurus apmeklēja Naujenes pagasta iedzīvotāji un viesi. 

Lielu atsaucību pagasta iedzīvotāju vidū gūst tādi svētki kā Meteņi, Lieldienas, Jāņi, 
Ziemassvētki. Iecienīti ir pasākumi pensionāriem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. 

Eiropas kultūras mantojumu dienu ietvaros notiek 
unikāls Uzņēmēju dienas pasākums Dinaburgas pilsdrupās ar 
senu tradīciju – bruņinieku iesvētīšanu.  
 Jau astoņus gadus pēc kārtas 2005. gada 28.maijā 
Naujenes pagastā nu jau tradicionāli tiek rīkots Starptautiskais 
tautas mākslas festivāls “Augšdaugava”. Festivāls notiek 
Slutišķu sādžā, ļoti gleznainā Augšdaugavas ielokā. Tas ietver 
sevī latgales un citu tautu mākslas, tradīciju un sadzīves 

kultūras izpausmju apvienojumu. Īpašs tas tāpēc, ka 
Naujenes pagastā dabas parka „Daugavas loki” teritorijā ir 
pārstāvētas vairāku tautu kultūras, kas vienlaicīgi, 
netraucējot viena otrai, pastāv jau gadu simtiem ilgi.  
 Festivālu 2005. gadā apmeklēja apmēram 2500 
cilvēki. Festivāla norisē piedalījās viesi no  kaimiņu 
pagastiem, Daugavpils un Krāslavas rajona, Daugavpils 
pilsētas, citām Latvijas vietām un Lietuvas.  

Īpašs akcents ir likts tradīciju apgūšanai. Festivāla 

Naujenes kultūras 
centra ēka 

Uzņēmēju diena 
Dinaburgas pilsdrupās 

Starptautiskais tautas 
mākslas festivāls 
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noslēguma koncerts ir kā spilgta ilustrācija tam, ka naujenieši ir gudri, talantīgi, labestīgi un 
viesmīlīgai cilvēki, kas spēj saglabāt savas tautas kultūru cauri gadsimtiem līdzās citu tautu 
kultūrām. 
 
Naujenes tautas bibliotēka 
/vadītāja Diāna Čiževska, t. 54-50246, 
 e-pasts: diana_ch@mbox.latg.lv, Daugavas iela 31, Kraujas ciems/ 
 

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta padomes 1995. gadā dibināta iestāde. 
Naujenes tautas bibliotēkas izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 20 335. Par maksas 

pakalpojumiem 2005. gadā tika saņemta summa Ls 41apmērā. 
Naujenes tautas bibliotēkas 2005.gada budžets tika ielietots, lai nodrošinātu Naujenes 

pagasta iedzīvotāju kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu, 
bibliotēkas tehniskās un materiālās bāzes uzturēšanu , bibliotēkas darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas celšanu un labu darba apstākļu nodrošināšanu.  

2005. gadā bibliotēkā strādāja 6 darbinieki. 
 Naujenes pagasta iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas grāmatu 

izdošanu sekojošās vietās:  
• Apstrādes un informācijas nodaļa, bērnu nodaļa, abonements, lasītāju zāle, pēc adreses 

Daugavas iela 31A, Krauja; 
• Lociku filiāle, pēc adreses Muzeja iela 6, Lociki; 
• Naujenes apkalpošanas punkts, pēc adreses Vecpils iela 6-2, Naujene; 
• Vecstropu apkalpošanas punkts, pēc adreses 18. Novembra iela 392, Vecstropi; 
• Židinu pārvietojamais apkalpošanas punkts, pēc adreses Židina. 

 Bibliotēkā strādāja 6 darbinieki.  
2005. gadā tika uzlabota bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte pagasta 

iedzīvotājiem. Bibliotēkas darbības procesi tiek automatizēti, grāmatu izsniegšana un 
saņemšana, kā arī lietotāju reģistrācija tiek veikta elektroniski. Gada laikā ir izveidotas 3 
datorizētas darba vietas lietotājiem ar pastāvīgā Interneta pieslēgumu divās Naujenes 
bibliotēkās:  Kraujas c. un Locikos. Datorizētas darba vietas tika izveidotas pateicoties ERAF 
projekta „NEXT paaudzes lietotājs – bibliotēkas digitālajā pasaulē” un Latvijas Nacionālās 
atbalsta fonda akcijas „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai” realizācijai. No 2005. gada jūlija šo 
pakalpojumu izmantoja 1454 pagasta iedzīvotāji. 

 
Bibliotēkas darba rādītāji 

Darba rādītāji / Gads 2004 2005 Salīdzinājums ar 2005. gadu 
Lietotāji 1153 1154 + 1 
Apmeklējums 21146 21260 + 114 
Izsniegums 45502 45940 + 438 
Grāmatu fonds 17283 18574 +1291 
Saņemtas jaunas grāmatas 1658 1718 + 60 
Norakstītas grāmatas 2183 427  

 
Pēc bibliotēkas darba rādītājiem ir redzams, ka palielinājās lietotāju skaits, bibliotēkas 

apmeklējumu un izsnieguma skaits par 1 %. Grāmatu fonds palielinājās par 7 %, tas nozīmē, 
ka bibliotēkas lietotājiem ir plašāka izvēle. 2005.g. gandrīz par 4% vairāk ir ienācis jauno 
grāmatu. Bibliotēkā apmeklētājiem ir iespējams pieteikt grāmatas, kuru nav bibliotēkā, bet tās 
ir pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā un Starpbibliotēku abonementā.  

2005.gadā bibliotēkā tika izrakstīti 22 avīžu un 44 žurnālu komplekti. Šogad no 
Naujenes TB grāmatu fonda izņemti un norakstīti fiziski un morāli novecojuši izdevumi – 427 
vien. Veicot bibliotēkas grāmatu fonda analīzi, var secināt , ka jāpapildina grāmatu fonds 
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šādās nodaļās – sabiedriskās zinātnes, lietišķās zinātnes, māksla, valodniecība, literatūra, 
ģeogrāfija.  

Bibliotēkā darbojās „NEXT paaudzes erudītu pulciņš”, kuru apmeklēja 42 bērni 
vecumā no 7-16 g.  

Vasaras brīvdienās 4 dienas nedēļā Naujenes TB 
bērnu nodaļā, Lociku filiālē , Naujenes un Vecstropu 
apkalpošanas punktos notika šī pulciņa nodarbības 
saskaņā ar izstrādāto „Bērnu vasaras nodarbinātības 
plānu”. Nodarbību apmeklējums triju mēnešu laikā 
sastādīja 636 reizes. Pulciņa nodarbību mērķis- iemācīt 
bērnus orientēties informacionālajā plūsmā, ko piedāvā 
jaunās informacionālās tehnoloģijas, kā arī klasiskie 
informācijas nesēji, grāmatas un periodika. Bērnu vasaras 
nodarbību noslēguma pasākums notika 19.augustā ar konkursu „Virtuālā pasaule”, kurā no 
četru lielāko pagasta ciemu 5 komandas cīnījās par godalgoto pirmo vietu. Konkursā uzvarēja 
Naujenes ciema komanda „Erudīts”. 

Bibliotēka ir izstrādājusi pieaugušo izglītības programmu, kuras ietvaros  pagasta 
iedzīvotāji  apmeklēja kursus, seminārus, diskusijas. Šogad tika piedāvāti datorkursi 
pieaugušajiem un bērniem, tos apmeklēja 4 iedzīvotāji, diskusija „Fen-šuj izmaina manu 
dzīvi” – 12 iedzīvotāji, seminārs „Kā ātri atrast informāciju bibliotēkas grāmatu fondā”- 13 
iedzīvotāji, tikšanās ar psihologu „Sieviete pēc 30…”- 14 iedzīvotāji, seminārs 18 skolotājiem 
„NEXT paaudzes lietotājs – bibliotēkas digitālajā pasaulē”.  

Gada laika tika organizēti 17 pasākumi: Dzejas dienas pasākums „Dzeja un mūzika”, 
„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums ” Grāmata mans draugs”, daiļlasītāju konkurss 
“Daugava teikās un tautasdziesmās”, akcijas “Uzdāvini datoru savai bibliotēkai” prezentācija, 
kuras rezultātā bibliotēkas lietotājiem tika izveidota brīvās pieejas datorizētās darba vietas. 
Tagad lietotāji var izmantot datoru patstāvīgi, skatīt Naujenes TB elektronisko katalogu. 
Pasākumos piedalījās 336 pagasta iedzīvotāji. 

Bibliotēkā tika rīkotas 108 literārās izstādes, kuras apmeklēja 20% pagasta iedzīvotāju. 
2005. gadā Naujenes TB 2 darbinieki,  bibliotēkas vadītāja un bibliogrāfe apmeklēja 

160 st. profesionālās pilnveides kursus “Bibliotēku attīstības virzieni informācijas 
sabiedrībā”. Divi bibliotēkas darbinieki apmeklēja „VVBIS datorzinību pamatkursus” – 40 
st., trīs bibliotēkas darbinieki apmeklēja 60 st. kursus „Latviešu valoda bibliotēkzinātnē”. 
Gada laikā bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas celšanai tika izlietoti Ls 157.  

Sadarbībā ar Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centru uz 
Naujenes tautas bibliotēkas bāzes, 2005. gadā tika veidots Daugavpils rajona pašvaldību 
bibliotēku elektroniskais katalogs, kuru 2006. gadā Daugavpils rajona iedzīvotāji varēs skatīt 
Internetā. 

 
Naujenes novadpētniecības muzejs 
/direktore Evita Kusiņa, t. 54-92331, e-pasts: muzejs@apollo.lv,  
Skolas iela 1 , Naujenes ciems/ 
 

Naujenes novadpētniecības muzejs ir Naujenes pagasta padomes 1996. gadā dibināta 
iestāde. 

Naujenes novadpētniecības muzeja vīzija – radīt 
iedzīvotājiem 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. 

Naujenes novadpētniecības muzeja izdevumi 2005. 
gadā sastādīja Ls 21 639. Par maksas pakalpojumiem 2005. 

Brīvās pieejas datorizētās darba 
vietas bērniem un jauniešiem 

Muzeja jaunā ēka 
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gadā tika saņemta summa Ls 776 apmērā. 
2005. gadā ar Naujenes pagasta padomes lēmumu novembrī Naujenes 

novadpētniecības muzeja direktores amatā iecelta E.Kusiņa, kurai ir humanitārais maģistra 
grāds vēsturē. 

2005. gadā muzejā strādāja 6 darbinieki. 2005. gadā vecākais muzeja speciālists Irīna 
Grebeža tika apbalvota ar Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu un prēmiju un 
apkopējai Juļanai Daņilovai tika pasniegts Pateicības raksts un prēmija. 

2005. gada jūlijā pašvaldība nodeva muzejam apsaimniekošanā bijušo Naujenes 
pamatskolas divstāvu ēku, darbnīcu, saimniecības ēkas un teritoriju 2,14 ha platībā. 

2005. gadā muzejā darbojās sekojošas ekspozīcijas un izstādes: 
Vēstures ekspozīcija „Naujenes novada vēsture 1259. - 2005 gads.” [2005.gads], 

kura iepazīstina ar nozīmīgākajiem Naujenes pagasta kultūrvēsturiskajiem un dabas 
pieminekļiem – 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. 

Ekspozīcija “Dinaburgai 730” [2005.g.], kurā var apskatīt Dinaburgas viduslaiku 
mūra pilī atrastās senlietas, kas raksturīgas senajiem latgaļiem un vācu bruņiniekiem. 

Ekspozīcija “SLUTIŠĶU VECTICĪBNIEKU MĀJA”, 
Slutišķu ciemā  

Dabas ekspozīcija [1999.gads], kura parāda Daugavas 
zemūdens pasaules daudzveidību un īpatnības, kuras ir 
atspoguļotas zemūdens diorāmā. 

Mākslas salons „Valentīna” [2003.gads], kurš veltīts 
ievērojamai un slavenai Latgales māksliniecei, medalistei un 
skulptorei Valentīnai Zeilei. Salonā ir apskatāmas mākslinieces 
skices, pasteļi, medaļas, grāmatas. 

Izstāde “Mūsu novadniece - Valentīna Zeile” [2005.g.], 
kurā var iepazīties ar nozīmīgākajiem Valentīnas Zeiles daiļrades 
posmiem. 

Izstāde “Naujenes novada izglītības vēsture” [2005.g.], kura iepazīstina ar Naujenes 
novada izglītības iestāžu vēsturi, sākot no 19. gs. beigām līdz pat mūsdienām. 

Etnogrāfijas nodaļa ar 2 ekspozīcijām “Turīga zemnieka istaba” un “Latgaļu 
sadzīves priekšmeti un darbarīki”, kurā var iepazīties ar zemnieku dzīvesveida īpatnībām 
19.gs. beigās 20 gs. 1.pusē. 
2005.gadā muzejs organizēja 17 izstādes. Tematiski tās bija veltītas pagasta vēsturei, dabai un  
ievērojamiem cilvēkiem. 

2005.gadā muzeja darba pamattēma “Mutvārdu dzīvesstāstu programma 2005”. Līdz 
ar to darba prioritārie pamatvirzieni 2005.gadā bija mutvārdu kolekcijas papildināšana un 
pilnveidošana, lai savāktu trūkstošo informāciju no ilgiedzīvotājiem. Šai sakarā muzeja 
darbinieki organizēja 2 ekspedīcijas. Viena no tām notika Naujenes pagasta vecticībnieku 
ciemos - Ļuķenišķos, Ļumenišķos, Židino, Markovā; otra - Vecstropu ciemā, kurā  tika 
organizēta kompleksā ekspedīcija “Daugavpils starprajonu celtniecības organizācija - agrāk 
un tagad”.  

Muzeja darbinieki ekspedīciju laikā pētīja Naujenes novada vecticībnieku tradīcijas un 
sadzīves īpatnības, Daugavpils starprajonu celtniecības organizācijas vēsturi un papildināja 
mutvārdu dzīvesstāstu kolekciju. Rezultātā tika izveidotas izstādes “Ceļu būvniecības rajons-
1-Daugavpils ceļinieks – agrāk un tagad”, “ Daugavpils starprajonu celtniecības organizācija 
– agrāk un tagad”, izstāde „Naujene laiku lokos 1905.-2005.g”, “Naujenes novads 1.Latvijas 
Republikas laikā”.  

Lai varētu sagatavot pastāvīgās ekspozīcijas, prioritāra loma bija arī zinātniski 
pētnieciskajam darbam par Naujenes pagasta vēsturi. Galvenā uzmanība pievērsta tēmām 
“Naujenes novads 1259.- 1949.: robežas un administratīvā pārvalde” (E.Kusiņa) un “Naujenes 

Dabas ekspozīcija 
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novada vecticībnieki: tradīcijas un sadzīves īpatnības” (I.Grebeža) Pētījumi ir jauno 
ekspozīciju un vairāku ekspres izstāžu pamatā.  

Muzejā 2005. gadā darbojās 2 interešu izglītības pulciņi – “Etnogrāfiskā istaba” un 
“Vides gidi”, kurus apmeklē 10 bērni /jaunieši vecumā no 15 līdz 23 gadiem. 

  Pulciņa dalībnieki “Tūrisma gidi” piedalījās konkursā “ Mana izziņas taka” ar 
papildinātu “Markovas izziņas takas” maršrutu, kurš domāts sākumskolas un pamatskolas 
bērniem. Par jauno izstrādāto un veiksmīgi prezentēto maršrutu “Tūrisma gidi” konkursā 
iegūtā trešā vieta. Muzejā darbojās arī “Ekokomanda” – jaunieši, kurus vieno interese par 
sava novada floru un faunu. 

2005.gadā muzejā darbojās tūrisma informācijas birojs, kuru 2005. gada laikā 
apmeklēja 1 129 tūristi. Gada nogalē tika izstrādāti jauni bukletu maketi un gatavota jauna 
informācija tūristiem. 

2005.gadā tūristu skaits dabas objektos dabas parkā „Daugavas loki” un muzejā 
sasniedza 11188 cilv. (Juzefovas parks “Marijas taka” – 669, Dinaburga- Daugavpils 
priekštece- 2254, Markovas izziņas taka- 3113, Slutišķu sādža- 3223, muzejs - 1929 cilv.). 
Muzeja darbinieki ir vadījuši 106 ekskursijas, kas ir par 38 ekskursijām vairāk nekā 2004. 
gadā. 
 Neskatoties uz muzeja pārcelšanas procesu, 2005 gadā muzeja darbinieki aktīvi 
piedalījās pasākumos, kas saistīti ar personālo izglītošanos un kvalifikācijas paaugstināšanu. 
Muzeja speciālisti kopā ar jauniešu ekokomandu “Naujenieši” piedalījās Starptautiskajā 
izstādē “Balttour – 2005” ,kurā apguva tūrisma menedžmenta pamatus;  sadarbībā ar 
Daugavpils universitāti vides izglītības programmas ietvaros tika organizētas lekcijas „Kā 
pareizi rīkot takas? Kā pareizi vadīt ekskursiju?”. Muzeja speciālisti piedalījās seminārā 
„Pētīsim un sargāsim avotus“. Tā praktiskā daļa norisinājās parkā „Daugavas loki”, kurā 
notika avotu izpēte dabā - Kraujas ciemā - Hoftenbergas parkā. Hoftenbergas gravā tika izpētīti 
5 dažādi avoti un konstatēta reta augu suga -raganzālīte. 

2006. gada tēma būs “Latgaļu materiālā kultūra un tradīcijas”. Atšķirībā no 
iepriekšējiem gadiem lielāka uzmanība tiks pievērsta tieši latgaļu tradīciju un folkloras 
izpētei. Turpināsies zinātniski pētnieciskais darbs par tēmu „Naujenes novada vēsture 1249.- 
2006.”  

NNM 2006. gadā piedalīsies projektā ,,Par  nacionālā muzeja krājuma  kopkataloga 
informācijas sistēmu”. Plānots piesaistīt  papildfinansējumu 5. grāmatas “Naujenes pagasts” 
un informatīvā bukleta “Naujenes novadpētniecības muzejs” izdošanai. 

 
Naujenes sporta klubs 
/direktors Edgars Kucins, t. 54-59008, e-pasts: padome@naujene.lv,  
18 Novembra iela 416, Vecstropu ciems/ 

 
Naujenes sporta klubs pagasta pašvaldības iestāde, kura organizē sporta pasākumus 

Naujenes pagastā, sekciju un pulciņu darbību, organizē sporta komandu un sportistu 
sagatavošanu un piedalīšanos pagasta, rajona, republikas sacensībās. 2005. gadā sporta klubā 
strādāja 7 darbinieki.  

Naujenes sporta kluba izdevumi 2005. gadā sastādīja Ls 14 392. Par maksas 
pakalpojumiem 2005. gadā tika saņemta summa Ls 120 apmērā. 

Sporta kluba bāzē atrodas Naujenes kultūras centra sporta zāle, tenisa korts ar asfalta 
segumu un strītbola laukums Vecstropu ciemā, basketbola laukumi Kraujas un Naujenes 
ciemā. Sporta kluba administrācija atrodas no „Daugavpils ceļinieks” izīrētās ēkās Vecstropu 
ciemā. 

2005. gadā sporta zālē „Ceļinieks” ir veikts kosmētiskais remonts par summu Ls 825. 
Tika papildināta sporta bāze ar jaunu sporta inventāru, kopā inventāra iegādei tika izlietoti Ls 
1 515.  

mailto:padome@naujene.lv
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2005. gadā Naujenes sporta kluba pakalpojumus (sekcijas, sacensības, pasākumi utt.) 
izmantoja vairāk kā 700 cilvēki, kas sastāda 11,6 % no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita un 
vairāk kā 19% no darbspējīgā iedzīvotāju skaita. 

2005. gadā sporta klubs organizēja šādus pasākumus un sacensības: „Naujenes Vēstis” 
kausa izcīņa starp pagasta iestāžu un firmu darbiniekiem, kurā piedalījās 13 Naujenes pagasta 
komandas ( pagasta iestādes, dienesti, firmas ), skolēnu sporta svētki, kuros piedalījās 4 skolas 
(Naujenes p/sk, Vecpils p/sk, Lāču p/sk., Maļinovas p/sk.,) komandas no „Ceļinieku” ciema 
un Lociku ciema komandas, iedzīvotāju sporta spēles „Pagasta Olimpiskā diena – 2005”, 
kurā piedalījās 5 komandas (Vecstropi, Lociki, Krauja, Naujene, “Ceļinieks”), kopā ar 
Sociālas aprūpes dienas centru sporta svētki cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, Naujenes 
pagasta čempionāts galda tenisā, Naujenes pagasta čempionāts minifutbolā, “Lāčplēša 
kausa” izcīņa skolēniem „tautas bumbā”, kurā piedalījās 3 skolas (Naujenes p/sk., Lāču 
p/sk., Izvaltas p/sk.), Naujenes pagasta čempionāts volejbolā, Naujenes pagasta atklātā 
“Daugavas” kausa izcīņa strītbolā, sporta un karaoke svētki Vecstropu ciema iedzīvotājiem, 
sporta sacensības Starptautiskā festivālā “Augšdaugava”. 
Naujenes sporta klubā pastāvīgi 2005. gadā darbojās sekojošas sekcijas: 
- basketbola sekcija vīriešiem (16 cilv.) –  treneris E. Kucins /Naujenes sporta kluba sporta 
zālē, Vecstropu ciemā/ 
- futbola sekcija zēniem (12 cilv.) – vadītājs D. Sarafaņuks /Naujenes kultūras centra sporta 
zālē, Lociku ciemā/ 
- futbola komanda vīriešiem (14 cilv.) – vadītājs D. Sarafaņuks /Naujenes sporta kluba sporta 
zālē, Vecstropu ciemā/ 
- brīvās cīņas sekcija, kura tiek organizēta sadarbībā ar Daugavpils rajona sporta skolu 
(jaunākā grupā treneris A. Andrijanovs, vecākā grupa – I. Golubevs, 24 cilv.) /Naujenes 
sporta kluba sporta zālē, Vecstropu ciemā/ 
- sporta kluba bāzē notika nodarbības loka šaušanā. ( 8 cilv.) /Naujenes sporta kluba sporta 
zālē, Vecstropu ciemā/ 
- trenažieru zāle ( 10 cilv.) /Naujenes kultūras centra sporta zālē, Lociku ciemā 
Abās sporta zālēs pastāvīgi darbojas novusa un galda tenisa pulciņi. 2005. gadā tos apmeklēja 
72 cilvēki. 

Vasaras periodā Naujenes sporta klubs organizēja bērnu sporta nodarbības.  
2005. gadā Daugavpils rajonā tika izsludināts konkurss „2005. gada Daugavpils rajona 

sporta laureāts”. Vairākās nominācijās šajā konkursā godalgotas vietas saņēma Naujenes 
sporta kluba direktors Edgars Kucins, darbinieki un sporta kluba sportisti: 
- par „2005. gada labāko sporta organizatoru” rajonā otro reizi pēc kārtas tika atzīmēts 
Naujenes sporta kluba direktors Edgars Kucins; 
- par „2005. gada labāko basketbola treneri”  - E.Kucins; 
- 1. vieta nominācijā „Labākais individuālo sporta veidu tiesnesis” saņēma brīvās cīņas 
sekcijas treneris I. Golubevs; 
- Naujenes pagasta vīriešu basketbola komanda „Bruņinieks” - 1. vieta nominācijā „2005. 
gada Daugavpils rajona labākā basketbola komanda”; 
- 3. vietu nominācijā „Labākais sportists” izcīnīja cīnītājs A. Jaunzems no Vecstropu ciema; 
- 3. vietu nominācijā „Labākais sportists jaunietis” izcīnīja brīvās cīņas sekcijas audzēknis E. 
Simanovičs no Vecstropu ciema; 
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Komunālā saimniecība  
 

Lai nodrošinātu Naujenes pašvaldības funkciju izpildi un sniegtu pagasta 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, Naujenes pagasta padome 2003.gadā izveidoja ar 
100% pamatkapitālu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”. 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir reģistrēta Latvijas Republikas 
Komercreģistrā 2003. gada 20. augustā un darbojas saskaņā ar Statūtiem.   
  Komercdarbības veidi: 

pamatveidi: 
Ø siltumenerģijas ražošana un pārvade (licence Nr. 40.03. - 027, izsn. Daugavpils 

reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators 2004. gada 23. aprīlī), 
Ø ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (licence Nr. 41.00/90.01 – 025, izsn. Daugavpils 

reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators 2003. gada 28. novembrī), 
Ø notekūdeņu savākšana un apstrāde(licence Nr. 41.00/90.01 – 025, izsn. Daugavpils 

reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators 2003. gada 28. novembrī); 
papildveidi: 

- karstā ūdens uzsildīšana (Vecstropu ciemā), 
- atkritumu apsaimniekošanas organizēšana (Vecstropu, Lociku, Kraujas, 

Naujenes, Dunsku, Židinu c.), 
- autotransporta, autogreidera, zāles pļaušanas, celtniecības remontdarbu un 

santehniskie pakalpojumi. 
pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Naujenes pagasta padomi: 

- dzīvojamā fonda apsaimniekošana, 
- ciematu un ielu sanitārā uzturēšana, pagasta ceļu uzturēšana, 
- ielu apgaismojums. 

Izveidota uzņēmuma valde 3 cilvēku sastāvā: valdes priekšsēdētājs – Aivars Elksniņš, 
valdes locekļi – Naujenes pagasta padomes deputāts Juris Bleidelis, SIA „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS” galvenā grāmatvede Marija Arehova ar uzdevumiem 
nodrošināt un vadīt uzņēmuma darbu, līdzekļu un energoresursu racionālu izlietošanu, uzlabot 
komunālo pakalpojumu kvalitāti.   

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai sabiedrībā ir nodarbināts 71 darbinieks  (1. 
pielikums), t.sk., administrācijas darbinieki – 16 speciālisti. Vidējā darba alga 2005. gadā 
126Ls. 
 Uzņēmumam bija jūtamas problēmas ar zinošu speciālistu trūkumu komunālo 
pakalpojumu sniegšanā un vadībā, it īpaši štata vienību komplektāciju, ar darbu rīkotāju štata 
vienībām Vecstropu, Kraujas, Naujenes ciematos, sanitārtehniķa Vecstropu ciematā un darba 
aizsardzības inženiera štata vienībām. 
 Noslēgti 1988 līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar klientiem, tai skaitā 
1218 ar dzīvokļu īpašniekiem (61%), no kopējā līgumu skaita: Vecstropos – 762, Kraujā – 
453, Locikos – 592, Naujenē – 125, Dunskos – 43, Pritikino – 18, Židino – 15. 
  SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 2005. gada finanšu pārskats ir 
sagatavots atbilstoši LR likumiem „Par grāmatvedību”, „Par uzņēmumu gada pārskatiem”, 
„Latvijas grāmatvedības standartiem” un citiem LR normatīvajos aktos noteiktajam prasībām 
un sniedz informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli 2005.gadā, darbības rezultātiem, 
saistībām un garantijām, ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu.  
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Saīsinātais finanšu pārskats 

 

Aktīvi 31.12. 
2004. Ls 

31.12. 
2005. Ls Pasīvi 31.12. 

2004. Ls 
31.12. 

2005. Ls 
 Ilgtermiņa ieguldījumi 853872 1370611 Pašu kapitāls 830373 1069356 
 - nemateriālie 
ieguldījumi 

642 380 

 -pamatlīdzekļi (t.sk., 
zeme, ražošanas ēkas un 
būves, tehnoloģiskās 
iekārtas un mašīnas un 
pārējie pamatlīdzekļi) 

 
853230 

 
1370231 iepriekšējo gadu rezultāts 

 -90825 -87818 

 Apgrozāmie līdzekļi 277131 282698 Kreditori 387795 695225 

 -krājumi 37449 46177 norēķini par 
aizņēmumiem 290072 593010 

 -norēķini par prasībām 234378 216416 norēķini ar piegādātājiem 41574 44073 

norēķini par darba 
samaksu 3593 5532   -nākamo periodu 

izmaksas (priekšapmaksa 
par preses) 

 
616 

1117 
norēķini par nodokļiem 5735 5402 

  -naudas līdzekļi  
4688 18988 nākamo periodu ieņēmumi 46821 47208 

Bilance 1131003 1653309 Bilance 1131003 1653309 
 
 Nemateriālo ieguldījumu postenī uzskaitītas 5 datorprogrammas, kuras tiek izmantotas 
uzņēmuma administrācijas darbā. 
 Zeme 6.707 ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves, un kuras kadastrālā 
vērtība ir Ls 7898  ir reģistrēta Zemesgrāmatā. 
 Pamatlīdzekļu sastāvā iekļauts:  

Ø ēkas 24 gab., kuru uzskaites vērtība 2005.gada beigās sastādīja Ls 485 969, t.sk.: 
-  administrācijas ēkas,  
- 2 garāžas,  
- 6 katlu mājas,  
- 2 šķūnīši,  
- 5 sūkņu stacijas,  
- 3 atdzelžošanas stacijas u.c.);  

Ø būves ar uzskaites vērtību 2005.gada beigās Ls 282 659, t.sk,.: 
- siltumtīkli – 6546.5 m, 
- ūdensvads – 12094 m, 
- kanalizācijas tīkli – 14748 m, 
- 14 artēziskās akas un urbums un citi; 

Ø tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas ar uzskaites vērtību 2005.gada beigās Ls 
413 806; 

Ø pārējie pamatlīdzekļi ar uzskaites vērtību 2005.gada beigās Ls 2885, t.sk.,: 
- datortehnika – 8 gab., 
- kases aparāts – 1 gab., 
- kopētājs – 1 gab., 
- 15 ofisa mēbeļu komplekti. 

2005. gadā ieņēmumi no pamatkomercdarbības sastādīja 398.4 tūkst. Ls, tai skaitā 
siltumenerģijas piegādāts 315.5 tūkst. latu apmērā, sniegti aukstā ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumi par 79500 Ls apmērā. 
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Ieņēmumi 
 

Ieņēmumu veids 2005.g.,  Ls 2004. g.,  Ls 

1. Apkure 285155 274966 
2. Karstais ūdens 30404 20197 
3. Aukstais ūdens 29999 30920 
4. Kanalizācija 39800 42846 
5. Īres, apsaimniekošanas un nomas maksa 92856 92127 
6. Atkritumu izvešana 13100 12906 
7. Izpildītie darbi un remontdarbi un pārējie 138194 118130 
Kopā: 629 508 592 092 
 
Izdevumi 
 

Izdevumu veids 2005.g., Ls 2004.g. Ls 

1. Darba alga ar darba devēja     sociālajiem maksājumiem 134096 123499 
2. Materiālās izmaksas, t.sk., 
                                            - kurināmais 

150387 
81770 

103897 
57336 

3. Siltumenerģija no SIA „Wesemann” 96341 90849 
4. Elektroenerģija 48166 46517 
5. Ilgtermiņa ieguldījums, nolietojums, aizņēmums 77752 67490 
6. Procentu maksājumi 17376 20788 
7. Nodokļi (dabas resursu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, riska 
valsts nodeva) 

7680 10237 

8. Pārējie, t.sk.  
              - SIA „Daugavpils ūdens” – kanalizācijas pakalpojumi, 
              - SIA „SA Serviss” – atkritumu izvešana, 
              - PVN iekļautās izmaksas 

127172 
26274 
12104 
36387 

125475 
30365 
11944 
37214 

Kopā: 658 970 588 751 
 

Kopējie izdevumi par 2005. gadu sastādīja 658.9 tūkst. latu, no kuriem 41 % pienākas 
kurināmajam (Ls210170) un elektroenerģijai (Ls 59117). 
 Maksa par īri un dzīvojamā fonda apsaimniekošanu saņemta 92.8 tūkst. Ls apmērā. 
 Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumitiek iedalīti: 

Ø dzīvojamo māju tehniskā uzturēšana (remontdarbi) – 51% (Ls 47328), 
Ø dzīvojamo māju un tām piekrītīgās teritorijas sanitārā uzturēšana – 14% 

(Ls12942), 
Ø dzīvojamo māju pārvaldes izdevumi (pieskaitāmās izmaksas) – 35%(Ls32480). 
2005. gadā tika izpildīti dzīvojamā fonda remontdarbi Ls 23011 apmērā: 
Ø jumta seguma remonti – 2077 m2 (Vecpils 5, Daugavas 28, 18.Novembra 418, 

Vienības 7, Vienības 2 par kopējo summu Ls 11536), 
Ø sienas paneļu šuvju hermetizācijas remonts – 1485 m (Ls 7425), 
Ø kāpņu telpu kosmētiskais remonts (18.novembra 422, Meža 6, Daugavas 28, 

Daugavas 30) Ls 3050 apmērā. 
Īres un apsaimniekošanas maksas parāds uz gada beigās sastāda 56.1 tūkst. Ls vai 28% 

no kopējā debitoru parāda. Izveidota sadarbība ar māju pārvaldniekiem, kuri sniedz palīdzību 
parādu piedziņā. 
 No 1999. gada 1. maija spēkā esošais īres un apsaimniekošanas maksas tarifs 0.09 Ls 
par 1 m2 kopējās platības ir nepietiekošams, lai varētu veikt dzīvojamā fonda remontu 
nepieciešamajā apjomā, jo celtniecības materiālu vērtība ir pieaugusi par 60%. Tāpēc no 
01.01.2006. ir apstiprināts tarifs Ls 0.14 par 1 m2. 
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Sākot ar 2006. gada 1. janvāri, pēc Naujenes pagasta padomes lēmuma tiek veikta 
apsaimniekošanas un īres maksas naudas līdzekļu uzkrājuma uzskaite atsevišķi par katru 
apsaimniekojamo dzīvojamo māju. 
 Lai noteiktu ēkas enerģijas patēriņu, to ietekmējošos faktorus un pasākumus, ko var 
veikt, lai mazinātu ēkas enerģijas patēriņu, tika uzsākts dzīvojamā fondā energoaudīts, bet 
izpildīts dzīvojamajai mājai Daugavas ielā 30, Kraujas ciemā.  
 Tika veikti pasākumi ar māju pārvaldniekiem un ciematu iedzīvotājiem par 
nepieciešamību izveidot dzīvokļu īpašnieku sabiedrības. Sadarbībā ar māju pārvaldniekiem 
tiek sastādīts dzīvojamā fonda remontdarbu plāns, bet sastādot uzņēmuma finanšu plāna 
sadaļu īres un apsaimniekošanas naudas līdzekļu izlietojumam tas tiek apspriests un 
saskaņota. Maju pārvaldnieki veic ne tikai dzīvojamā fonda remontdarbu kontroli darbu 
procesā, bet arī izpildīto darbu pieņemšanu. Lielu vērību un atbalstu māju pārvaldnieki sniedz 
darbam ar parādniekiem par komunālajiem pakalpojumiem.  
 Lai uzlabotu finansiālo stāvokli, uzņēmums sniedz autotransporta, remontceltniecības 
un sanitārtehnisko darbu pakalpojumus citiem uzņēmumiem, pagasta iedzīvotājiem. 
Ieņēmumi no šo pakalpojumu sniegšanas sastādīja 93.2 tūkst. Ls. 
 Līguma par pagasta ceļu uzturēšanu saistību kvalitatīvai izpildei  2005. gadā tika 
iegādāts autogreideris par summu 42449 Ls. 
 Analizējot debitoru parādus, var secināt, ka dzīvokļu īrnieku un īpašnieku tekošo 
rēķinu apmaksa par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja 85.3%. Pastāvīgi tiek veikts darbs 
ar parādniekiem – tika sastādīti 147 vienošanās līgumi par parāda dzēšanu,  tiesā iesniegtas 5 
lietas par izlikšanu no dzīvokļa, 14 lietas par parāda piedziņu, 7 lietas par izlikšanu un parāda 
piedziņu. 2005. gadā tika izskatītas 15 lietas. Pasākumu par parādu piedziņu rezultātā iekasēts 
52.6 tūkst. latu.  

Debitoru parāds gada beigās samazinājies par Ls 34057 un sastāda salīdzinājumā ar 
gada sākumu 85.5 %. 

 
Debitoru parādu analīze  
 
 uz 01.01.2005. 

 
Ls 

uz 31.12.2005. 
Ls 

salīdz. ar 
gada 

sākumu  
+ Ls 

% 
pret gada 
sākumu 

1. Fiziskas personas –  
īrnieki un dzīvokļu īpašnieki 220346 189198 -31148 85.9 

tai skaitā:     
§ īres un apsaimniekošanas maksa 61512 56466 -5046 91.8 
§ apkure 106819 85816 -21003 80.3 
§ karstais ūdens 3128 3712 +584 118.7 
§ ūdens un kanalizācija 41352 35111 -6241 84.9 
§ atkritumu izvešana 4302 4156 -146 96.6 
§ pārējie 3233 3937 +704 121.8 

2. Juridiskas personas 14753 11844 -2909 80.3 
Kopā 235099 201042   -34057 85.5 

 
Finanšu saistību izpilde veikta savlaicīgi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 

paredzētajos dzēšanas termiņos.  
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Kreditoru parādu analīze  
 

salīdzinājumā ar gada 
sākumu 

 

uz 
01.01.2005. 

Ls 

uz 
31.12.2005. 

Ls  + Ls 
% 

pret gada 
sākumu 

1. Aizņēmumi kopā 
t. sk.: 

223100 541829 +318729 242.9 

1.1. Latvijas Vides investīciju fonds 14726 9374 -5352 63.7 

1.2. A/s “Hansabanka” 208374 184782 -23592 88.7 

1.3. A/s”Hansabanka” rek.aizņ. - 311146 +311146 100 

1.4. SIA”HansaLīzing” - 36527 +36527 100 
2. Naujenes pagasta padome (pēc ilgtermiņa  

stab.projekta), dzēšanas termiņš 2008.g. 66779 51059 -15720 76.5 

3. Piegādātāji  41574 43623 +2049 104.9 

4. Darba alga 3593 5532 +1939 154 

5. Nodokļi un pārējie 5928 5524 -404 93.1 

6. Nākamo periodu ieņēmumi 46821 47208 +387 100.8 

Pavisam 387795 695225 +307430 179.3 

 
 2005. gada septembrī noslēgts trīspusējs līgums par projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos” 
ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu starp Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru, Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”. Projekta mērķis - novērst ūdenstilpņu eitrofikāciju un ūdens 
ekosistēmas degradāciju Naujenes pagastā, samazināt notekūdeņu attīrīšanas ierīču skaitu, 
uzlabot pašvaldības ūdenssaimniecības infrastruktūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību lielākam iedzīvotāju skaitam un sekmēt 
reģiona attīstību. 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, noslēgts līgums ar SIA „Gādība” 
par projekta būvdarbu izpildi par līguma summu Ls 775748. 

2005. gada 30. decembrī pabeigta projekta 1. posma izpilde (kopējās izmaksas sastāda 
Ls 355591) – veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Vecstropu un 
Kraujas ciemos. Izpildes rezultātā uzlabotas ūdens pakalpojumu sistēmas, bet Vecstropu un 
Kraujas ciematu iedzīvotāji nodrošināti ar normatīviem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. 
Šim mērķim saņemts ilgtermiņa aizņēmums a/s „Hansabanka” Ls 311146 apmērā uz 15 
gadiem. 2005. gada 30. decembrī veiktā projekta realizācijas revīzija saskaņā ar 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas attiecas uz finanšu pārskatu revīziju un atbilstības 
revīziju, tika konstatēts, ka uzņēmums izpildījis trīspusēja līguma noteikumus un finanšu 
pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par projekta izdevumiem. 
 2005. gada finanšu darbības rezultātā uzņēmumam ir zaudējumi 29.4 tūkstoši Ls 
apmērā, kuri radās sakarā ar to, ka ievērojami palielinājās energoresursu izmaksas, bet 
uzņēmuma esošie tarifi neatbilst faktiskajai komunālo pakalpojumu pašizmaksai. 
 Stipra sala dēļ apkures sezonas laikā (vidējā āra gaisa temperatūra 2005. gadā -0.36 
oC, 2004. gadā +0.09 oC) palielinājās kurināmā daudzuma izlietojums. 
 Energoresursu iepirkuma cenu kāpuma dēļ (dabas gāzes par 15%, šķeldas par 32%, 
akmeņogļu par 14%, dīzeļdegvielas par 45%) 2005. gadā salīdzinājumā ar 2004. gadu krasi 
pieauga kurināmā izmaksas, kas bija par pamatu 1 m2 apkurināmās platības pašizmaksas 
pieaugumam līdz 0.55 Ls/m2. 
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Sakarā ar energoresursu iepirkuma cenu kāpumu, darba samaksas palielināšanos, 
nepieciešamību realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagasta Naujenes, 
Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos”(prasība ERAF līdzfinansējuma saņemšanai – 
projekta realizācija notiek par līdzekļiem, saņemtiem no ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumiem), lai pakalpojumu lietotāju izdarītie tarifa maksājumi segtu pakalpojumu 
sniedzēja sniegto pakalpojumu izmaksas, Daugavpils reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoram tika iesniegts tarifu projekts ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas 
pakalpojumiem, kas tika apstiprināti 12.12.2005. un 03.03.2006. un stāsies spēkā: 

 

Pakalpojumu veids Mērv 
Iepriekšējais 

tarifs 
Ls 

Apstiprinātais 
tarifs 

Ls 

Apstiprinātā 
tarifa spēkā 

stāšanās datums 
Ūdensapgāde  1m3 0.19 0.38 01.02.2006. 
Kanalizācija 1 m3 0.28 0.40 01.02.2006. 
Siltumenerģija     
Ø iedzīvotājiem 1MWh 18.53 21.76 01.05.2006. 
Ø juridiskām personām (ar PVN) 1MWh 19.80 23.09 01.05.2006. 

 
Uzņēmuma energoresursu ekonomijas koncepcijas un attīstības perspektīvas 2006. gadā 

 
1. Veikt personāla vadības uzlabošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu darba 

efektivitātes un intensitātes paaugstināšanai. 
2. Nodrošināt sniedzamo pakalpojumu un izpildīto darbu kvalitāti. 
3. Īstenot Naujenes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas 2. 

posmu Naujenes un Dunsku ciemos. 
4. Novērst lietus notekūdeņu noplūdi kanalizācijas tīklos Vecstropu un Kraujas ciemos. 
5. Sadarbībā ar māju pārvaldniekiem paaugstināt komunālo maksājumu parādu piedziņu. 
6. Pārreģistrēt licences uzņēmējdarbībai būvniecībā darbību būvreģistrā. 
7. Ieviest katrai dzīvojamai mājai norēķinus par apkurei izlietoto siltumenerģiju atbilstoši 

individuālo siltummezglu siltumskaitītāju rādījumiem. 
8. Ieviest norēķinus par auksto ūdeni atbilstoši mājas ievadā uzstādītā aukstā ūdens 

skaitītāja rādījumiem. 
9. Izanalizēt kurināmā (gāze, šķelda, akmeņogles) un elektroenerģijas cenu kāpuma 

ietekmi uz komunālo pakalpojumu tarifiem un nepieciešamības gadījumā veikt 
izmaiņas tajos. 

10. Izstrādāt un apstiprināt valdes sēdē pasākumus energoresursu ekonomijai. 
 
 SIA „Invest-Rīga „Daugavpils” veica uzņēmuma 2005. gada finanšu pārskata revīziju un 
2006. gada 11. aprīļa revidenta ziņojumā sniedza atzinumu, kurā teikts, ka „finanšu pārskats 
visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un 
naudas plūsmu 2005. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par uzņēmuma gada 
pārskatiem” prasībām”. 
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1. pielikums 
 

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” struktūra 
Ūdens ieguve un realizācija, kanalizācija Siltumenerģijas ražošana un realizācija Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 
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Sabiedriskās attiecības  
 

Sabiedrisko attiecību jomā 2005. gadā kā prioritātes tika izvirzītas Naujenes pagasta 
pašvaldības tēla atpazīstamības veicināšana un sabiedrības informēšana par pašvaldībā 
notiekošajiem procesiem. Naujenes pagastā no 2005. gada tika ieviesta jauna likme 
sabiedrisko attiecību speciālists. Pienākumus izpildīja Daugavpils universitātes absolvente 
sociologs Oksana Varfolomejeva. 

2005.gads bija notikumiem pilns un bagāts. 
26.janvārī Naujenes pagastā viesojās Latvijas 

Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu 
ministrs M. Kučinskis. Vizītes mērķis - Naujenes pagasta un 
Latgales novada tālākās attīstības jautājumi. 

27.janvārī Naujenes pagastā viesojās Polijas 
Republikas Lomžas rajona padome. Viesošanās mērķis bija 
iepazīstināt Lomžas rajona padomi ar Naujenes pagasta 
darbību, struktūru, kā arī notika sadarbības apspriešana ar 
poļu pašvaldībām Lomžas rajonā. 

28.01.2005 noslēgtā sadarbības līguma ietvaros Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāja maijā viesojās  Polijas Republikas Podaļskas vojevodistes Lomžas rajonā, kur 
tika parakstīts sadarbības līgums. 

25.februārī Naujenes pagastā viesojās Labklājības ministre Dagnija Staķe. Vizītes 
mērķis bija informācijas un atbilžu saņemšana par likumdošanas jautājumiem Naujenes 
pagasta iedzīvotājiem. 

19.maijā Naujenes pagasta padome noslēdza sadarbības līgumu ar Polijas Republikas 
Gmina Miastkowo par kopējo sadarbību starp pagastiem kultūras, izglītības, tūrisma un 
lauksaimniecības nozaru jomā. 

13.jūlijā notika Latvijas Republikas 8.Saeimas 
deputātu A.Kāposta, S.Šķestera, J.Strazdiņa vizīte Naujenes 
pagastā ar mērķi iepazīties ar Naujenes pagasta infrastruktūru 
un novada izveidošanas iespēju.  

4.oktobrī Naujenes pagasts pieņēma delegāciju 26 
cilvēku sastāvā Lauku partnerības programmas ietvaros 
(pārstāvji no Beļģijas, Horvātijas, Bulgārijas, Zviedrijas, 
Anglijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas). 

7.oktobrī Naujenes pagasta padomē ar pieredzes 
apmaiņu apmeklēja Liepājas rajona pašvaldību sociālo darbinieku delegācija. 

16.novembrī Naujenes pagasta padomē vizītē atbrauca Polijas Republikas Lomžas 
rajona pašvaldības delegācija, kuras rezultātā tika parakstīts Sadarbības līgums starp 
Naujenes pagasta padomi un Polijas Republikas Podaļskas vojevodistes Lomžas rajona 
Miastkowo pašvaldību. Sadarbības līguma galvenie virzieni:  

1) apmaiņas pasākumi izglītībā starp skolēniem un jaunatni, kopēju projektu 
īstenošana, nometņu izveidošana, valodu apguve u.c.; 

2) pieredzes apmaiņa sociālajā un veselības aprūpes sfērā; 
3) pasākumi kultūras un sporta jomā; 
4) pieredzes apmaiņa dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jautājumos; 
5) kontakti uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un lauku tūrisma attīstībā; 
6) pieredzes apmaiņa informācijas tehnoloģiju attīstībā; 
7) pieredzes apmaiņa lauku partnerības programmas ietvaros. 

Latvijas Republikas 8. saeimas 
deputātu A. Kāposta, S. Šķestera,  

J. Strazdiņa 
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2005.gada 8.decembrī Naujenes pagastā notika informatīvais seminārs „Par pašvaldību darba 
pieredzes apmaiņu” un novada izveidošanu, kurā piedalījās 
Naujenes, Izvaltas un Biķernieku pagastu pārstāvji. Tika 
apspriests arī jautājums par novada izveidi, pagastu pārstāvji 
izteica savu viedokļi novadu veidošanā. 

2004. gadā pašvaldību apmeklējuši un rakstu sērijas 
veidojuši laikrakstu „Latgales Laiks”, „Diena”, „Миллион”, 
„Наша газета”, „Час”,  žurnālisti. Maijā Latvijas radio ēterā 
tika organizēta intervija ar Naujenes pagasta padomes 

priekšsēdētāju V. Pudovkinu, 25.oktobrī Naujenes pagastā notika LTV 7 programmas 
raidījuma „Nāc līdz” filmēšana. 
 Tika izstrādāta un sagatavota jauna Naujenes pagasta pašvaldības prezentreklāma 
krūžu un pildspalvu veidā. Sadarbībā ar SIA „AG Finance Consulting” tika izdots buklets 
„Tūrisma ceļvedis 2005” 6 000 eksemplāru apmērā. 

V. Pudovkina vīzītē Polijā 
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Pasākumi, kas veicināja iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību 
 

2005. gadā Naujenes pagasta padome turpināja nostiprināt sakarus ar iedzīvotājiem, 
pastāvīgi informējot viņus par pašvaldības darbu, iesaistot lēmumu pieņemšanā, pagasta 
attīstības projektu sagatavošanā un īstenošanā.   
Vienu reizi mēnesī iznāca informatīvais biļetens „Naujenes Vēstis” (redaktora p.i. 
A.Iļjinskis, žurnāliste A.Kokina, tālr. 5476855, e-pasts: zurnalists@naujene.lv , Skolas iela 6, 
Naujene). Šo informācijas izdevumu jau devīto gadu katra Naujenes pagastā dzīvojoša 
ģimene, kā arī pašvaldības iestādes un uzņēmumi, kas darbojas pagasta teritorijā, saņem bez 
maksas. Izdevuma metiens – 550 eksemplāri latviešu valodā un, ņemot vērā pagasta 
iedzīvotāju nacionālo sastāvu, krievu valodā – 1880 eksemplāri. Galvenais izdevuma mērķis – 
informēt iedzīvotājus par pagasta padomes visiem darba aspektiem, pieņemtajiem lēmumiem 
un to izpildi, kā arī iepazīstināt ar pagasta iestāžu darbību, atspoguļot aktuālākos jautājumus 
un radušās problēmas,  iesaistot iedzīvotājus to apspriešanā.  

2005. gadā iedzīvotājiem pastāvīgi tika sniegta informācija par pagasta padomes sēdes 
lēmumiem, kuras apjoms katrā izdevumā sastādīja no 16 līdz 22%. Ar mērķi informēt 
iedzīvotājus tika publicēti Saistošie noteikumi „Naujenes pagasta padomes nolikums” un 
2004. gada publiskais pārskats, tika izskaidrotas Saistošo noteikumu „Par Naujenes pagasta 
atkritumu apsaimniekošanu” un Saistošo noteikumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu 
prasības. 

IB „Naujenes Vēstis” tika publicēti ziņojumi par komiteju, komisiju un darba grupu 
darbu, informācija par projektu īstenošanu. Piemēram, sīki tika stāstīts par pagasta ūdensvada 
un kanalizācijas saimniecības rekonstrukcijas 1. posmu, par EMAS sistēmas ieviešanu 
pašvaldībā, par Lauku partnerības programmas ietvaros sagatavotajiem un realizētajiem 
projektiem. Tika publicēti materiāli arī par iedzīvotāju nodarbinātības programmas 
sagatavošanu un realizēšanu, lauku tūrisma attīstības programmu un citiem ilgtermiņa 
dokumentiem.  

Lasītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, svarīgi bija saņemt 
informāciju par subsīdiju saņemšanas kārtību no ES fondiem, par apmācību organizēšanu 
lauku iedzīvotājiem, par zemnieku un piemājas saimniecību darba rezultātiem 2005. gadā. 

Informatīvais biļetens pastāvīgi publicēja informāciju par izglītības, kultūras, sporta, 
attīstību pagastā, par tautas tradīcijām un veselīgu dzīvesveidu, piedāvāja apspriešanai bērnu 
tiesību aizsardzības un vasaras nodarbinātības organizēšanas skolēniem un studentiem 
problēmas. 

2005. gadā paplašinājās materiāla pasniegšanas formas, biežāk tika publicētas 
intervijas ar iedzīvotājiem, tika apspriestas pagasta tālākās attīstības perspektīvas. Tā 
informatīvā biļetena „Naujenes Vēstis” žurnālists, lai nostiprinātu saikni ar lasītājiem, izpētītu 
viņu pieprasījumu un intereses, tikās ar māju pārvaldniekiem un uzņēmējiem, skolotājiem un 
skolēniem, pensionāriem un studentiem. Turklāt vairākos informatīvā biļetena rakstos „Kā 
attīstīsies pagasta teritorija?”, „Es plānoju pagasta attīstību”, „Kā attīstīt īpaši aizsargājamo 
teritoriju” tika rīkota teritorijas plānojuma grozījumu, kā arī 2006. gada budžeta projekta 
sabiedriskā apspriešana. 

Lasītājiem pastāvīgi tika piedāvāta praktiska rakstura informācija mājokļa uzturēšanas 
jautājumos (par šo jautājumu gada laikā publicēti 11 materiāli). Rubrikā „Jūs jautājat – mēs 
atbildam” iedzīvotājiem atbildes sniedza pagasta administrācijas speciālisti, juristi, ārsti un 
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes priekšsēdētājs un tehniskais darbinieks. Rubrikā 
„Sociālajā dienestā” katru mēnesi tika stāstīts par iedzīvotājiem piešķirtajiem pabalstiem un 
citiem sociālajiem pakalpojumiem. Tika publicētas arī „Jurista konsultācijas,” nodokļu 
inspektora informācija un policijas hronika. 

2005. gadā galvenās rubrikas informatīvā biļetena lappusēs tika izkārtotas šādi: 
materiāli par pagasta padomes darbu – 19%, kultūras jautājumi – 17%, izglītība – 15%, 

mailto:zurnalists@naujene.lv
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mājokļa uzturēšana – 12%, lauksaimniecības jautājumi – 10%, bērnu tiesību aizsardzība – 
8%, „Jūs jautājat – mēs atbildam” – 6%. 

Informācija par pagasta padomes darbu un pagasta dzīvi tika ievietota arī mājas lapā 
Internetā :www.naujene.lv, kas izveidota 2003. gadā. Šī lappuse pastāvīgi tiek papildināta ar 
jauniem materiāliem, tā kļūst arvien aktuālāka. Tajā var iepazīties ar pašvaldības struktūru un 
tās institūcijām, tiek sniegta informācija par pagasta padomes pieņemtajiem lēmumiem, par 
pašvaldības budžetu un tā izpildi. Iedzīvotāji var atrast arī ziņas par pagasta padomes deputātu 
pieņemšanas laiku. Lappusē regulāri tiek atjaunota informācija par pagastā notiekošajiem 
konkursiem un pasākumiem, tūrisma attīstību, pakalpojumiem, kurus iedzīvotājiem sniedz 
pagasta iestādes un daudzi citi jautājumi.  

2005. gadā pagastā strādāja 42 daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki un 23 ciemu vecākie, 
keri informatīvo semināru laikā, kā arī apspriedēs saņēma informāciju no pagasta padomes 
vadītājiem un administrācijas speciālistiem. Viņi tika informēti, piemēram, par pašvaldības 
budžeta izstrādi, saistošajiem noteikumiem, kurus ir pieņēmusi pagasta padome, saņēma 
konsultācijas mājokļa uzturēšanas problēmu risināšanā, nodokļu maksāšanā par nekustamo 
īpašumu un citos jautājumos. Gada laikā ciemu vecākie un māju pārvaldnieki izplatīja 
iedzīvotāju vidū informatīvo biļetenu „Naujenes Vēstis.” Informācija tika izvietota arī 
informatīvajos stendos, kuri ir uzstādīti pagasta lielajos ciemos.     
 Naujenes pagasta lielajos ciemos – Sociālas aprūpes dienas centrā Vecstropos, 
Naujenes kultūras centrā Locikos un Naujenes tautas bibliotēkā, Bērnu un jauniešu centrā 
Kraujā katram iedzīvotājam ir pieejams Interneta pakalpojums.  
 

http://www.naujene.lv
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Pašvaldības lēmums 2005. gada saimniecisko pārskatu 
 
 
 

        
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

DAUGAVPILS  RAJONA 
 

NAUJENES  PAGASTA  PADOME 
___________________________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. 90000073501, Skolas ielā 15, Naujenē, p.n. Naujene,  
Daugavpils raj., LV-5462, tālruņi 54-76840, 54-76841, fakss 54-76857, 

 e-pasts: naupag@apollo.lv 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
protokols Nr. 9., 1. &  

2006. gada 26. aprīlī                                 Daugavpils rajona Naujenes 
pagastā 

 
Lēmums Nr. 241 

       
Par Naujenes pagasta pašvaldības 2005. gada saimniecisko pārskatu 

_____________________________________________________________________ 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta     2. punktu, 
Naujenes pagasta padome, atklāti un vārdiski balsojot „par” - 10 balsis (J. Bleidelis, J. 
Butāns, D. Gailītis, L. Gasjaņeca, I. Locika, I. Miglāne,V. Mihejevs, I. Parfjonova, M. 
Rimicāne, A. Semjonovs), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:  

 
1. Apstiprināt Naujenes pagasta pašvaldības 2005. gada saimniecisko pārskatu 

saskaņā ar pielikumu uz 103 lapām. 
 

2. Naujenes pagasta finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Natālijai Annišinecai 
līdz 2006. gada 1. maijam iesniegt Naujenes pagasta pašvaldības 2005. gada saimniecisko 
pārskatu: 

2.1. Latvijas Republikas Valsts kontroles piektajam revīzijas departamentam; 
2.2. Valsts kases Daugavpils norēķinu centram;  
2.3. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas finanšu stabilizācijas uzraugam. 

           
Sēdes vadītājs       (paraksts)   J. Butāns 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Naujenes pagasta padomes 
lietu pārvaldes vecākā lietvede      R. Jankovska 
Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
___.___.2006. 
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Pašvaldības lēmums 2005. gada publisko pārskatu 
 
 
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

 
DAUGAVPILS RAJONA 

 
NAUJENES PAGASTA PADOME 

___________________________________________________________________________ 
Reģistrācijas Nr. 90000073501, Skolas ielā 15, Naujenē, p.n. Naujene,  
Daugavpils raj., LV-5462, tālruņi 54-76840, 54-76841, fakss 54-76857, 

 e-pasts: naupag@apollo.lv 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
 

protokols Nr. 13., 1. &  
2006. gada 28. jūnijā    Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
 

Lēmums Nr. 449 

Par Naujenes pagasta 2005. gada publisko pārskatu 
______________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 

72. pantu, Naujenes pagasta padome, atklāti un vārdiski balsojot „par” - 11 balsis (J. 
Bleidelis, J. Butāns, D. Gailītis, L. Gasjaņeca, I. Locika, I. Miglāne, V. Mihejevs, I. 
Parfjonova, V. Pudovkina, M. Rimicāne, A. Semjonovs), „pret” – nav, „atturas” - nav,  
 
nolemj: 
 

1. Apstiprināt Naujenes pagasta 2005. gada publisko pārskatu. 
 
2. Lietu pārvaldes vecākajai lietvedei Ritai Jankovskai līdz 2006. gada          6. jūlijam 

Naujenes pagasta 2005. gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijai un pagasta finansu stabilizācijas uzraugam, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai, Naujenes tautas 
bibliotēkai un tās Lociku un Vecstropu ciemu filiālēm un Naujenes novadpētniecības 
muzejam. 

 
 3. Lietu pārvaldes informācijas sistēmu administratoram Romānam Baļevam līdz 
2006. gada 6. jūlijam Naujenes pagasta 2005. gada publisko pārskatu ievietot Naujenes 
pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv 
 

4. Naujenes pagasta sabiedrisko attiecību speciālistei Oksanai Varfolomejevai līdz 
2006. gada 28. jūlijam: 

 
4.1. publicēt pārskatu saīsinātā veidā informatīvajā biļetenā „Naujenes Vēstis”; 

 

mailto:naupag@apollo.lv
http://www.naujene.lv
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4.2. publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ziņojumu par Naujenes pagasta            
2005. gada publisko pārskatu. 

 
5. Naujenes pagasta lietu pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei kontrolēt lēmuma izpildi. 

 
 
 
Sēdes vadītāja       (paraksts)   V. Pudovkina 
 
 
 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Naujenes pagasta padomes 
lietu pārvaldes vecākā lietvede      R. Jankovska 
Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
___.___.2006. 

 


