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1. Ziņojums par Naujenes pagasta 2008. gada publisko pārskatu
Cienījamie lasītāji!
Naujenes pagasta pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam Naujenes pagasta publisko pārskatu
par 2008. gadu.
Naujenes pagasta 2008. gada publiskais pārskats sagatavots pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta
2006.gada 17.janvāra noteikumiem Nr. 44 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to
sagatavošanas kārtību”, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto metodiku
„Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošana, pieņemšana, publiskošana” un Naujenes
pagasta padomes 2008. gada 9. janvāra noteikumiem Nr.1 „Par Naujenes pašvaldības gada
pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību”. Naujenes pagasta 2008. gada publiskais pārskats
sagatavots ar mērķi sniegt informāciju sabiedrībai par pagasta padomes darbu, kas bija virzīts
uz stratēģisko jautājumu risināšanu iedzīvotāju interesēs, pašvaldības funkciju izpildi, vides
aizsardzību, administrācijas, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības kvalitāti, pagasta
budžeta līdzekļu un mantas likumīgu, racionālu izmantošanu.
Naujenes pagasta padomes darbība 2008. gadā bija virzīta uz pašvaldības teritorijas attīstību,
iedzīvotāju labklājību, labvēlīgas vides uzņēmējdarbības attīstībai nodrošināšanu. Lai sasniegtu
šos mērķus, pašvaldība iegulda ne tikai savus līdzekļus, bet piesaista valsts un Eiropas
Savienības investīcijas. 2008. gadā no Eiropas Lauksaimniecības fonda bija atbalstīts pašvaldības
ceļu infrastruktūras attīstības projekts ”Naujenes pagasta Kraujas ciema autoceļa „Kraujas
ciems, Parka, Pļavas un Ziedu ielas rekonstrukcija”, kura realizācija paredzēta 2009.gadā.
Pateicoties projektam „Trešais tēva dēls”, Naujenes tautas bibliotēkā iegādāta jauna
datortehnika. Pagasta iedzīvotājiem ir lieliskas iespējas saņemt plašāku informāciju un
kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu. Sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru tika īstenots
ERAF projekts, kura rezultātā ir izveidoti un aprīkoti 4 publiskie interneta pieejas punkti
Naujenes pagasta Vecstropu, Lociku, Kraujas un Naujenes ciemos.
Pārskata gadā pašvaldība strādāja pie pagasta attīstības programmas, teritorijas plānojuma
grozījumiem, kā arī atsevišķu nozaru, t.i., pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas
veicināšanas atbalsta programmas, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” attīstības
programmas un Lāču pamatskolas attīstības plāna līdz 2015. gadam izstrādāšanas.
Lai ekonomiski izmantotu pieejamos pašvaldības budžeta līdzekļus un optimizētu pašvaldības
administratīvo resursu izmantošanu, pārskata periodā veiktas būtiskas izmaiņas administrācijas
un pašvaldības iestāžu struktūrās.
2008. gadā Naujenes pagasta padome un tās struktūrvienības ir sekmīgi darbojušās daudzās
jomās. Tas bija arī interesantiem notikumiem bagāts gads, laiks, kad ar savu darbu, ieguldījumu,
pilsoniskumu esam godinājuši mūsu Latviju tās 90. dzimšanas dienā. Varam būt gandarīti, jo
pārskata gadā ir summējies daudzu iepriekšējo gadu neatlaidīgs darbs un varam teikt, ka
Naujenes pagasta padomes deputātu, administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju
un darbinieku, kuri strādāja ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm, Daugavpils rajona padomi un tās
izpildinstitūciju, veselības aprūpes iestādēm, uzņēmējiem, biedrībām un iedzīvotājiem, darbs
tika augstu novērtēts. Esam Latgales novada uzvarētāji konkursā „ Sakoptākais Latvijas pagasts
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2008”, kura mērķis ir sekmēt vietējās pašvaldības kā patiesā saimnieka atbildību, veicināt
labāko pagastu pieredzes pārņemšanu, celt Latvijas lauku ļaužu pašapziņu un lepnumu par savu
sētu, pagastu, novadu valsti. Par labākajiem esam atzīti 9 nominācijās: ”Pagasta attīstības
iespējas”, „Izglītība un sports”, „Kultūrvides veidošana pašvaldībā”, „Sociālais darbs pašvaldībā”,
„Vides aizsardzība”, „Sakoptākā uzņēmējdarbības vide”, „Veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana iedzīvotājiem”, „Bērnam un ģimenei draudzīgs pagasts” un „Civilā aizsardzība un
ugunsdrošība pagastā”.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un ar Naujenes pagasta
padomes lēmumu apstiprināto Daugavpils novada apvienošanās projektu, 2008.gadā turpinājās
Naujenes pagasta padomes deputātu un darbinieku darbs komunālās, izglītības, kultūras,
sociālās jomas darba grupās. Svarīgi atzīmēt, ka 2009. gada 26. jūnijā Naujenes pagasta padome
apstiprina Naujenes pašvaldības publisko pārskatu par 2008. gadu, kas ir pēdējais Naujenes
pagasta padomes pārskats. 2009. gada 1. jūlijā beidzas pilnvaras 11 Naujenes pagasta padomes
deputātiem, būs izveidots Daugavpils novads un publiska iestāde- Naujenes pagasta pārvalde ar
funkcijām sniegt pamatinformāciju par publiskā sektora pasākumiem un nodrošināt kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
2009. gads Naujenes pagastam ir īpašs gads – 750 gadi kopš Naujenes vārds ir pirmo reizi
minēts vēstures hronikā. Naujenes pagasta padome izdeva vairākas grāmatas, organizēja
pasākumus - dažādus konkursus, kur naujenieši gan dzejā, gan esejās, gan mākslā iemūžināja
savu attieksmi pret dzimto vietu – Naujeni. Naujenes pagastam ir arī sava himna.
Pateicos Naujenes pagasta padomes deputātiem par ražīgo darbu, par pieņemtajiem
lēmumiem un administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem par šo lēmumu īstenošanu dzīvē.
Paldies par paveiktiem darbiem, kas izdarīti pa daudzajiem gadiem pagasta iedzīvotāju labā, par
to, ka sakārtota, uzbūvēta un pārbūvēta infrastruktūra, izveidotas jaunas iestādes. Katras
pašvaldības iestādes darbinieks, strādājot savā jomā, ir stiprinājis mūsu pagastu un darījis to
atpazīstamāku ne tikai savā valstī, bet arī ārpus tās robežām. Paldies par sadarbību un atbalstu
valsts iestādēm, biedrībām, Latvijas Pašvaldību savienībai par pašvaldību interešu aizstāvēšanu,
žurnālam „ Logs”, laikrakstam „ Latgales laiks” , informatīvajam biļetenam „Naujenes Vēstis”,
Daugavas Savienībai, Daugavpils Tūrisma informācijas centram, Daugavpils rajona Lauku
partnerībai, biedrībām: „Bruņinieks”, „Esam kopā”, „Nika”, „Beibuks”, uzņēmējiem: SIA „LiaD”,
SIA ”Kombi D”, SIA „Ādmīdiņš”, SIA „ Meliors Krauja”, SIA „ Naujenes pakalpojumu serviss” u.c.
2008. gada pārskatā rakstiski, skaitliski un grafiski atspoguļots tas, kas noticis Naujenes
pagasta pašvaldībā un ikviens, kuru interesē pašvaldības darbība, var gūt ieskatu par to. Plašāku
informāciju par dažādiem ar Naujenes pagasta padomi, gan padoto institūciju un
struktūrvienību darbu saistītiem jautājumiem, atradīsiet Naujenes pagasta pašvaldības,
administrācijas, Lāču, Naujenes pamatskolas, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes, Naujenes
Mūzikas skolas, Naujenes Novadpētniecības muzeja, Naujenes tautas bibliotēkas, Naujenes
kultūras centra, Naujenes sporta kluba, Naujenes bērnu un jauniešu centra, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centra, Bāriņtiesas, informatīvā biļetena „ Naujenes Vēstis”,
komisiju publiskajos pārskatos par 2008. gadu.
Naujenes pagasta 2008. gada publiskais pārskats apstiprināts Naujenes pagasta padomes
sēdē 2009. gada 26. jūnijā ar lēmumu Nr. 461.
Ar 2008. gada publisko pārskatu pilnā apjomā var iepazīties:
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• Naujenes pagasta padomē, Skolas ielā 15;
• Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv;
• Naujenes tautas bibliotēkā, Kraujas ciemā, Daugavas ielā 31, bibliotēkas filiālē Lociku
ciemā, tās apkalpošanas punktos Naujenes un Vecstropu ciemos;
• Naujenes Novadpētniecības muzejā, Naujenes ciemā, Skolas ielā 1;
• Naujenes pagasta 2008. gada publiskais pārskats ir nosūtīts valsts institūcijām: Latvijas
Republikas Finanšu ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai.

1. rindā no kreisās - I. Vaidere, D. Čiževska, B. Purmalis, L. Gasjaņeca, B. Rivža, A. Aizbalts,
V.Pudovkina, S. Šķesteris, G. Klismeta, P. Brovkins, 2 rindā - I.Vārna, A. Badūns, S. Kačāns,
E.Kucins, V. Nikolajeva, V. Grišina, G. Smelcere, I. Kuļikova, O. Annišineca, R. Grustāne, S. Sproģe,
R.Vējonis; 3. rindā -A. Vaivods, A. Ādmīdiņa, S. Locika, I. Lune, O. Bružika, J. Bružiks, I. Miglāne,
T.Titkova, V. Šņukute, A. Vaidere, N.Annišineca, V. Aizbalts, D. Zvirbule, I. Jurķeviča, 4. rindā A.Annišineca, A. Elksniņš, A. Ādmīdiņš, A. Beloussa, M. Vasiļevska, R. Baļevs, J. Butāns, R. Užulis,
J. Kovaļčuka, I. Parfjonova, E. Kusiņa, S. Rožanska, S. Strode, G. BoroNenko, A. Strazds.

Ar cieņu
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja

Vasilisa Pudovkina
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2. Naujenes pagasta vispārējs raksturojums
Naujenes pagasts atrodas Latgalē, Daugavpils rajonā Daugavas krastā. Tā teritorija aizņem
129 km2 , kas ir aptuveni 5% no Daugavpils rajona teritorijas. Pagasta ģeopolitisko novietojumu
raksturo Latvijas austrumu robežas tuvums. Līdz Baltkrievijas robežai Verhņedvinskas virzienā ir
68 km (Patarnieki), līdz Lietuvas robežai – 43 km (Medumi).
Naujenes pagasta attīstību būtiski ietekmē otrās lielākās Latvijas pilsētas Daugavpils tuvums,
ar kuru pagasts robežojas 11,3 km garumā, kā arī pagasta sociāli ekonomisko attīstību nosaka
ģeogrāfiski izdevīgā atrašanās vieta – pagasta administratīvo teritoriju šķērso nozīmīgas
autotransporta maģistrāles- Daugavpils – Rēzekne – Sankt-Pēterburga un Rīga – Daugavpils –
Vitebska - un dzelzceļa maģistrāles.
Naujenes pagasta teritorijā atrodas starptautiskā reģionālā lidosta „Daugavpils”.
Pagastā ir labi attīstīti sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumi un ir labs mobilo tīklu
operatoru pārklājums. Lociku, Vecstropu, Kraujas un Naujenes ciemos ir pastāvīgā interneta
pieslēgums.
Naujenes pagasta teritorijā dzīvesvietu ir deklarējuši 5887 iedzīvotāji 57 ciemos. Vidējais
apdzīvojuma blīvums pagastā ir 46 iedzīvotāji uz 1 km2. Piepilsētas teritorijā, t.i., 4 lielākajos
ciemos - Naujenē, Kraujā, Vecstropos, Locikos - dzīvo 78 %, jeb, 4698 iedzīvotāju
55 daudzdzīvokļu ēkās un individuālajās mājās. Piepilsētas teritorija aizņem 14,6% no
pašvaldības teritorijas, kur ir attīstīta visa nepieciešamā infrastruktūra dzīvošanai: satiksmes,
sakaru un tehniskā infrastruktūra. Šajos ciemos iedzīvotāji tiek nodrošināti ar centralizētajiem
komunālajiem pakalpojumiem (siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas). Pārējie 53 ciemi
aizņem 85,4% teritorijas, un tajos dzīvo 1322 iedzīvotāji, jeb, 22 %. Šo ciemu iedzīvotāju galvenā
nodarbošanās ir lauksaimniecība un lauksaimnieciskās produkcijas mājražošana.
Saskaņā ar 2009. gada 7.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par
teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”, Naujenes pagasta teritorijas
attīstības indekss ir 0,479 un pašvaldība atrodas 35. vietā starp 445 Latvijas pagastiem un
novadiem, kuros ietilpst tikai pagasti. Indeksa aprēķināšanai izmanto šādus rādītājus: bezdarba
līmeni, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru uz 1 iedzīvotāju latos, demogrāfiskās slodzes
līmeni, pastāvīgo iedzīvotāju blīvumu, zemes vidējo kadastrālo vērtību, pastāvīgo iedzīvotāju
skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu laikā.
2.1. Vēsture
Naujene – latgaļu apdzīvota vieta, kas 1259. gadā senajos dokumentos minēta kā Novene,
izvietojusies gleznainā Latvijas Likteņupes – Daugavas – senlejas ielokā. Pirms vairāk nekā
septiņsimt gadiem Daugavas labajā krastā majestātiski slējās senais teikām un nostāstiem
apvītais latgaļu pilskalns – Novene. Ap 12.–13.gs. miju šajā teritorijā lielā skaitā ienāca lietuvieši,
par ko liecina vēl līdz mūsdienām saglabājušies lietuviešu izcelsmes vietvārdi – Naujene
(Novene), Slutišķi, Butišķi, Vasargališķi u.c.
13.gs., kad par vācu krustnešu karagājienu galamērķi kļuva baltu tautu apdzīvotās teritorijas,
Novenes pilskalnā 1275.gadā ordeņmestra Ernesta fon Raceburga vadībā tika likts Livonijas
ordeņa Dinaburgas mūra pils pamatakmens. Gandrīz 300 gadus Dinaburgas mūra pils kalpoja kā
stratēģiski nozīmīgs aizsargcietoksnis. 1577.g. Dinaburgas pils kļuva par Polijas karaļvalsts
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„Inflantijas Vojevodistes” administratīvo centru. Taču jau 16. gs. beigās Dinaburgas pils
pakāpeniski zaudēja savu militāro nozīmi un Livonijas kara laikā tika sagrauta. Tikai 1888. gadā
pēc muižnieka Ā. Plātera ierosmes vācbaltu pētnieks V. Neimanis veica pirmos arheoloģiskos
izrakumus Dinaburgas pilskalnā.
17. gs., kad šajā teritorijā ienāca jezuītu misionāri, nostiprinājās kristietība. Vēstures hronikas
vēstī, ka pirmā koka baznīca Naujenē tika uzcelta jau 1685. gadā. Tās altāri iesvētīja bīskaps N.
Poplavskis. Savu vēsturisko nosaukumu „Juzefova” šī vieta ieguvusi tikai 1782. gadā, kad
muižnieks Jezups (Juzefs) Šadurskis par saviem līdzekļiem šeit uzcēla koka baznīcu Sv. Pētera un
Pāvila godam. Šī baznīca katoļticīgos pulcēja 162 gadus.
18.–19. gs. Latgale, arī Naujenes pagasts, tika iekļauta Krievijas impērijas Vitebskas guberņā,
un, sākot ar 18.gs. otro pusi, par apdzīvotas vietas pamattipu Latgalē kļuva sādža. Savukārt,
sākoties reliģiskajai reformai un vecticībnieku vajāšanām cariskajā Krievijā, Dinaburgas apriņķis
– par vienu no galvenajiem vecticībnieku apmešanās centriem. Naujenes pagasta teritorijā
izveidojās vecticībnieku sādžas. Slutišķu sādža, kas rakstītajos dokumentos minēta jau 1695.
gadā, līdz šodienai ir saglabājusi seno koka apbūves arhitektūru ar tai raksturīgām dekoratīvām
un funkcionālām iezīmēm.
Taču 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā par kultūras centriem Latgalē – arī Naujenē –
kļuva muižas. Poļu muižnieks Bogdans Šahno 1900.g. Juzefovas parkā, līdzās vecajai koka
muižai, uzcēla jaunu mūra dzīvojamo ēku neoklasicisma stilā. Juzefovas muižu ieskāva parks
holandiešu dārza stilā, kurā uzskaitītas 17 eksotiskas koku un krūmu sugas. Muiža nav
saglabājusies, pašlaik apskatāmi tikai muižas ēkas pamati. Ap 1910.g. celta arī Hoftenberga –
„kalnu muiža” – vēlīnā baroka un agrīnā klasicisma paraugs, kas padomju laikos nodega.
Latvijas Republikas laikā pagastu administratīvās robežas vairākas reizes tika mainītas, un 19.
gadsimtā izveidotais krieviskais Maļinovas pagasta nosaukums, kura teritorijā ietilpa arī
Naujene, 1925. gadā tika nomainīts uz Naujenes. Latvijas brīvvalsts laiks iezīmējas ar aktīvu
celtniecību. 1933. gadā uzsāka celt Naujenes pagasta pašvaldības ēku, Spruktu Sv. Antona
Romas katoļu baznīcu un blakus Juzefovas koka baznīcai sāka celt Juzefovas mūra baznīcu.
Strauji attīstījās un uzplauka gan ekonomika, gan izglītība, gan kultūra. Šajā laikā Naujenē
darbojās dažādi uzņēmumi - Latgales lauksaimniecības centrālā kooperatīva spirta dedzinātava,
tvaika dzirnavas ar zāģētavu Stropos, vairākas eļļas spiestuves. Jauniešus vienoja Latvijas katoļu
biedrība, Latgales kultūrveicināšanas biedrības „Saule” un „Gaisma”.
Otrā pasaules kara laikā Naujenes teritorijā norisinājās sīvas cīņas starp karojošām pusēm. II
pasaules kara postījumi pakāpeniski tika likvidēti, izveidota Vecpils ciema padome, dibināti
kolhozi „Gaisma” un „Ļeņins”, kas 1964. gadā tika apvienoti sovhozā „Naujene”, un uzņēmumi:
Daugavpils mašīnu – traktoru stacija (MTS), „Ceļu celtniecības rajons” (CCR-1), „Daugavpils
Starpkolhozu Celtniecības organizācija” (DSCO), uz kuru bāzes veidojās jauni ciemati – Krauja,
Stropi. Lociku ciems bija padomju laikos slēgts, no ārpuses norobežots ar betona žogu, militārs
objekts, kura kārtas numurs, saskaņā ar tajā laikā pieņemto numerāciju, bija 24, tāpēc saukts arī
– 24. pilsētiņa, jeb, 24 gorodok. Padomju varas vajadzībām tika celti ne tikai jauni objekti, bet
arī piemērotas jau esošās ēkas – Juzefovas baznīcā tika ierīkots klubs un bibliotēka. Tikai
1989.gada 27.decembrī katoļu draudze atguva, atjaunoja un iesvētīja savu dievnamu Juzefovas
baznīcu.
7

Pagājušā gadsimta liktenīgajos astoņdesmitajos gados tika uzsākta Daugavpils HES
megabūves celtniecība. Tas bija drauds Daugavas senlejai – appludinot teritoriju no Naujenes
līdz Krāslavai, tiktu iznīcināta flora un fauna, kas bagāta retām un aizsargājamām sugām. Ar
tautas protestu pret absurdo Daugavpils HES būvi aizsākās Latvijas trešā atmoda un cīņa par
Daugavas senlejas – Latvijas nacionālo un kultūrvēsturisko bagātību saglabāšanu. 1990. gadā, lai
saglabātu šo unikālo dabas teritoriju, tika izveidots dabas parks „Daugavas loki”.
1991.gadā Vecpils ciema padomes darbību nomainīja Naujenes pagasta padome un pagājušā
gadsimta 90.-tajos gados izveidojās mūsdienu Naujenes pagasta infrastruktūra.
2.2. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija un kultūrvēsturiskais mantojums
Pagasta teritorija iekļaujas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: aizsargājamo ainavu apvidū
„Augšdaugava” , kas ir tīkla NATURA 2000 īpaši aizsargājamas dabas teritorija (aizņem 4930 ha
jeb 38% no pagasta kopplatības), kurā iekļauts dabas parks „Daugavas loki” (pagasta teritorijā
aizņem 3094 ha jeb 24% no pagasta kopplatības). Raksturīgākā dabas parka īpatnība ir 8 lieli
Daugavas līkumi (iegrauztie meandri) posmā no Krāslavas līdz Naujenei. Pagasta teritorijā
atrodas trīs līkumi, vienā no tiem lejpus Slutišķiem ir Slutišķu krauja, kas veido tā saucamo
Daugavas vārtu izcilni Latgales krastā, kur Daugava šķeļ Baltijas grēdu. Dabas piemineklis ir
Sandarišķu karengravas (aizsargājamas kopš 2001. gada). Pagastā atrodas „Daugavas loku”
lielākais avots – Viļušu avots, kas iztek Daugavas labā krasta palienē no iesarkana smilšakmens
slāņa, Valsts nozīmes aizsargājamie dabas pieminekļi - Juzefovas parks (platība 4.1 ha), kurā
aug 31 eksotu sugas, Hoftenbergas parks, kurā aug 42 introducētās sugas.
Naujenes pagastā atrodas daudz kultūrvēsturiskā mantojuma pieminekļu, no kuriem
nozīmīgākie ir valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi - Markovas, Vecračinas (Vecās Račinas)
pilskalns, Dinaburgas viduslaiku pils, Nitišu (Neicišku) senkapi, Rudānu (Rudānu) senkapi (Franču
kapi, Kara kapi), vietējās nozīmes arheoloģiskie pieminekļi - Melderišķu (Melderišku) senkapi,
Slutišķu (Slutišku) viduslaiku kapsēta un apmetne, Židinas senkapi.

Naujenes pagasta teritorijā ir 6 upes un 2 ezeri, 32 km garumā to šķērso Daugava.
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2.3. Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums pa
lietošanas veidiem
Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 12904.4 ha. Vislielāko platību
Naujenes pagastā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ), tās kopplatība ir 8794,9 ha
jeb 68 %, t.sk., meži – 2460,50 ha, jeb, 19 %, satiksmes infrastruktūras objekti – 721,20 ha, jeb,
6 % un ūdenssaimniecības zemes –387,10 ha, jeb, 3 %. Pārējās zemes lietošanas mērķu grupas
aizņem salīdzinoši nelielas platības (skat. 1. diagrammu). Lielākie meža masīvi koncentrējas gar
pagasta teritorijas rietumu, austrumu un dienvidu robežām, dabas parkā „Daugavas loki” un
blakus Stropu ezeram. Lai aizsargātu vērtīgos attīstības resursus – nacionālo bagātību saskaņā
ar LR Ministru kabineta noteikumiem valstī ir noteiktas nacionālās nozīmes lauksaimniecības
teritorijas. Šīs teritorijas ir ražīgas un piemērotas lauksaimniecības ražošanai. Naujenes pagastā
šādas teritorijas koncentrējas Bukštu, Kriškānu, Zastenku, Gribustu, Pritikinas, Mazo Krivānu,
Jurīšu, Grustānu, Ciršu ciemā, kuru platība aptuveni aizņem 339,0 ha platību. Salīdzinoši ar
2006. gadu lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas pieauga par 2116,9 ha, jeb, 17%, tomēr
mežsaimnieciskās teritorijas samazinājās par 1291,9 ha, jeb, 10 %. Lielāko pagasta teritorijas
daļu aizņem fizisko personu īpašumi un lietojumi. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi
apsaimnieko 1681 zemes lietotājs un īpašnieks.
1.diagramma. Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā esošās
zemes sadalījums pa lietošanas veidiem.
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2.4. Naujenes pagasta iedzīvotāju demogrāfiskie rādītāji
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošajiem datiem 2008.gada 31.decembrī Naujenes pagasta
teritorijā bija deklarēti 5887 iedzīvotāji (par 42 iedzīvotājiem mazāk nekā 2007.gadā).
Naujenes pagasta teritorijā dzīvojošo etniskais sastāvs ir ļoti daudzveidīgs, to veido krievu
tautības iedzīvotāji (48%), latvieši (31%), poļi (10%), baltkrievi (6%), ukraiņi (2%) un citas
tautības (lietuvieši, čigāni, gruzīni, armēņi, moldāvi, igauņi, azerbaidžāņi, karēļi, ebreji) (2%)
(skat.2.diagr.):
2.diagramma. Naujenes pagasta teritorijā deklarēto
iedzīvotāju etniskais satāvs.
Ukraiņi; 2%
Poļi
10%

Lietuvieši Citu
1% tautību

Baltkrievi
6%

2%

Krievi
48%
Latvieši
31%

67% Naujenes pagasta iedzīvotāju ir darbspējas vecuma personas. Personas virs darbspējas
vecuma sastāda 19%, skolas vecuma bērni un jaunieši sastāda 7%, bet pirmsskolas vecuma
bērni sastāda 6% no visiem pagasta iedzīvotājiem (skat. 3.diagr.):
3.diagramma. Naujenes pagasta iedzīvotāju sadalījums
pa vecuma grupām.
Virs darbspējas
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vecuma
363
6%

Skolnieki
407
7%

Darbspējas
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3934
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2008.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēts 41 jaundzimušais
(26 meitenes un 15 zēni), kas ir par 3 jaundzimušajiem vairāk nekā 2007.gadā. 20 bērni nākuši
pasaulē saviem vecākiem kā pirmdzimušie, 18 - otrie bērni ģimenē, 2 - trešie un 1 – sestais
bērns ģimenē.
Gada laikā tika reģistrētas 77 iedzīvotāju (41 sievietes un 36 vīriešu) miršanas, t.i., par
6 miršanām vairāk nekā 2007.gadā. Visbiežākais miršanas cēlonis gan vīriešiem, gan
sievietēm bija sirds-asinsvadu slimības. Vidējais mūža ilgums sievietēm - 72,8 gadi, vīriešiem –
63,6 gadi.
2008.gadā Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrētas 45 laulības (par 3 mazāk
nekā 2007.gadā). Laulībā stājās 24 pašvaldības iedzīvotāji, 65 citu pašvaldību iedzīvotāji un
1 ārzemnieks (skat. 4.diagr.).
4.diagramma. Naujenes pagasta Dzimtsarakstu nodaļā
registrēto civilstāvokļa aktu dinamika 2006.-2008.gados.
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3. Nodarbinātība
Naujenes pagastā ir vērojama augsta nodarbinātība. 2008. gada beigās no kopējā iedzīvotāju
skaita 3934 iedzīvotāju (67%) ir darbspējas vecumā. Pamatojoties uz Nodarbinātības valsts
aģentūras Daugavpils filiāles datiem, 2008. gada beigās bezdarba līmenis Naujenes pagastā
sastādīja 4,1%, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir palielinājies par 1,5 procentpunktiem ( skat.
5.diagr.)un, salīdzinot ar Daugavpils rajona vidējiem rādītājiem, ir par 0,6% zemāks. Bezdarba
līmeņa pieaugums ir skaidrojams ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī.
5.diagramma. Bezdarba līmenis
Naujenes pagastā 2005.- 2008. gadā (%).
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Bezdarbnieku skaits pašvaldības teritorijā 2008.gada beigās bija 166 cilvēki, kas ir par 54%
jeb 58 cilvēku vairāk nekā iepriekšējā gadā (skat.6.diagr.). Pagasta teritorijā dzīvojošo
bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām 2008. gadā bija sekojošs: 89 sievietes, 16 ilgstošie
bezdarbnieki, 16 pirmspensijas vecuma sievietes, 6 pirmspensijas vecuma vīrieši, 2 personas
pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, 7 invalīdi, 16 jaunieši vecumā no 18-24 gadiem un 1 jaunietis
vecumā no 15-17 gadiem.
6.diagramma. Bezdarbnieku skaits
Naujenes pagastā 2005.- 2008. gadā.
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2008.gadā Naujenes pagasta padome sadarbībā ar uzņēmējiem SIA „Meliors Krauja” un SIA
„Naujenes pakalpojumu serviss” turpināja īstenot Naujenes pagasta nodarbinātības plānu
2007.- 2015. gadam. Šī plāna ietvaros valsts līdzfinansētajos un Nodarbinātības valsts aģentūras
organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos „Algotie pagaidu darbi” iesaistīti 36
bezdarbnieki un pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" nodarbināti 24 skolēni.

4. Uzņēmējdarbība
Naujenes pagastā ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide, kuru sekmē Naujenes pagasta īpaši
atbalstāmās teritorijas statuss un Naujenes pagasta padomes piešķirtie nodokļu atvieglojumi
jaunajiem uzņēmējiem.
Naujenes pagasta uzņēmējdarbību veido:
• 43 komercsabiedrības, no tām:
- 40 sabiedrības ar ierobežotu atbildību;
- 2 akciju sabiedrības;
- 1 Naujenes pagasta pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”,
• 30 zemnieku saimniecības, jeb, lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji.
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7.diagramma. Naujenes pagasta uzņēmējdarbības nozares.
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27% no Naujenes pagasta uzņēmējiem nodarbojas ar tirdzniecību. Ar piena un gaļas
lopkopību nodarbojas 26% no uzņēmējiem, jeb, 16 zemnieku saimniecības. 10% sastāda
pagastā esošie 6 būvniecības uzņēmumi. Augļkopības un dārzeņkopības uzņēmumu īpatsvars ir
8%. 7%, jeb, 4 uzņēmumi sniedz autotransporta pakalpojumus. Ar graudaugu ražošanu un
pārstrādi nodarbojas 3 uzņēmumi: 1 zemnieku saimniecība audzē graudaugus, 2
komercsabiedrības: a/s „Daugavpils dzirnavnieks” un SIA „Kora” pārstrādā graudaugu
produkciju. Pašvaldības teritorijā darbojas arī kokapstrādes, mēbeļu izgatavošanas, gaisa
satiksmes, biodegvielas ražošanas uzņēmumi. Naujenes pagasta kapitālsabiedrība SIA
„Naujenes pakalpojumu serviss” (100% pašvaldības pamatkapitāls) nodrošina komunālo
pakalpojumu sniegšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Ar lauku tūrismu
Naujenes pagastā nodarbojas 5% uzņēmumu: SIA „Ādmīdiņš”, SIA „Brīvdienu māja „Pie
draugiem”” un sporta klubs „Beibuks”. (skat. 7. diagr.)
Ar komercdarbību Naujenes pagasta teritorijā nodarbojas 43 komercsabiedrības. No šīm
sabiedrībām 20, jeb, 46% ietilpst mikrouzņēmumu grupā, kuru maksimālais nodarbināto skaits
ir 9 un gada apgrozījums ir līdz 1,4 milj.latu. Mazie uzņēmumi, kuru gada apgrozījums ir no 1,4
milj.latu un strādā mazāk nekā 49 darbinieku, pašvaldības teritorijā ir 13 (30%). Vidējo
uzņēmumu kategorijā (gada apgrozījums pārsniedz 7 milj.latu, nodarbina līdz 250 darbiniekiem)
darbojas 8 komercsabiedrības. Pagasta teritorijā darbojas divi lielie tirdzniecības uzņēmumi SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”” un a/s „Virši A”, kuros ir nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki
un gada apgrozījums pārsniedz 35 milj.latu.
Naujenes pagasta teritorijā darbojošies uzņēmumi 2008. gadā nodrošināja darba vietas
aptuveni 894 strādājošajiem, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 42 darba vietām mazāk.
Darbinieku skaits ir samazinājies būvniecības uzņēmumos par 36 darbiniekiem, tirdzniecības
uzņēmumos par 6 darbiniekiem.
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8.diagramma. Nodarbināto īpatsvars Naujenes pagasta
uzņēmumos.
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Analizējot 8. diagrammu var secināt, ka vislielākais skaits 39%, jeb, 353 darbinieki strādā
piecos būvniecības uzņēmumos (SIA „Meliors Krauja”, SIA „LCB”, SIA „Kombi D”, SIA „SAU”, SIA
„DSCO” ). Tirdzniecības nozarē- 16 uzņēmumos (lielākie no tiem: SIA „Lia D”, SIA „Tirdzniecības
nams „Kurši””, SIA „Antaris”, SIA „Karsar”) strādā 224 darbinieki, kas sastāda 25% no Naujenes
pagasta uzņēmumos strādājošajiem. 17% no komercdarbībā nodarbinātajiem, jeb, 151 cilvēks
strādā lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, kuri nodarbojas gan ar graudu
pārstrādi un lopbarības ražošanu- a/s „Daugavpils dzirnavnieks”, galešu ražošanu - SIA „Kora”.
Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē strādā 3 komercsabiedrības (SIA „Dekorts M”, SIA
„AVA S”, SIA „Belwood”), kuros ir nodarbināti 46 cilvēki. Ar transporta pakalpojumu
komercdarbību nodarbojas 6: SIA „Volvo centrs”, SIA „Dilar Trans”, SIA „CN Motors”, SIA „AFT”,
SIA „Daugavpils lidosta” un SIA „Latgales avio”, kuros ir radītas darba vietas 52 strādājošajiem.
Naujenes pagasta teritorijā esošās komercsabiedrības ir ieguldījušas investīcijas ražošanas
procesa modernizācijā 1 milj. latu apmērā. SIA „Lia D” turpina īstenot saimnieciskās darbības
attīstības projektu „Metālapstrādes nodaļas darbības organizācija un modernizācija” un šī
projekta ietvaros plāno ieviest 3 jaunas darba vietas kvalificētiem metālapstrādes darbiniekiem.
Uzņēmumi plāno savu turpmāko attīstību un nākotnē gatavojas ieviest ražošanas
modernizāciju. SIA „Daugavpils lidosta” plāno lidostas un ar to saistīto infrastruktūras objektu
būvniecību, SIA „Meliors Krauja” - veikt kūdras ražotnes projektēšanas darbus, SIA „Lia D”ieviest jaunas metālapstrādes iekārtas, SIA „Ādmīdiņš”- atvērt kafejnīcu Naujenes ciemā, SIA
„Dekorts M” – jaunas mēbeļu ražošanas iekārtas, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”- ieviest
šķeldas ražošanu.
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Naujenes pagastā lauksaimniecības produkcijas ražotāji ir zemnieku saimniecības un
piemājas saimniecības. Pašvaldības teritorijā ir reģistrētas 30 zemnieku saimniecības (kopējā
zemes platība 1824 ha) - individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju,
izmantojot galveno ražošanas līdzekli- zemi un ir reģistrētas Latvijas Republikas uzņēmumu
reģistrā. Septiņas zemnieku saimniecības, jeb, 22%, kuriem ienākumi gadā pārsniedz Ls 10 000
ir reģistrējušās Valsts Ieņēmumu dienestā, kā PVN maksātāji. Naujenes pagasta zemnieku
saimniecībās ir nodarbināts 61 cilvēks.
Dominējošā lauksaimniecības nozare pašvaldībā ir piena lopkopība, ar ko nodarbojas 15
zemnieku saimniecības, kas saražo 830 t piena gadā un piemājas saimniecības. Pēdējo gadu
laikā uzlabojās ganāmpulku gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie rādītāji. Vairākās saimniecības
veikta slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu nomaiņa atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.
Saimniecības ir piesaistījušas ES investīcijas standartu sasniegšanai piena lopkopībā ar 8
projektiem 70,5 tūkst. latu apmērā. Papildus piena lopkopībai šīs saimniecības nodarbojas arī ar
gaļas ražošanu, saražo 13 t gaļas.
Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu projekta atbalstam 200 tūkst. latu apmērā,
attīstās lielākā graudkopības saimniecība „Bebri” (zemes platība 300 ha), kas saražo 600 t
graudu, kurus pārdod pārstrādes uzņēmumiem. Saimniecība palielina zemes platības un
iegādājās jaunas iekārtas, pilnībā modernizēja tehnikas parku.
Naujenes pagastā esošās 2087 piemājas saimniecības pamatā nodarbojas ar mājražošanu,
savās saimniecībās ražojot un realizējot pienu un gaļu. 27 piemājas saimniecības reģistrētas
Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji. 16 saimniecības aktīvi iesaistījās projekta
„Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija” līdzekļu apgūšanā, piesaistot kopējo
finansējumu Ls 56000. Pateicoties projektu atbalstam, pagasta lauksaimnieki izrāda interesi
nodarboties ar augļkopību un dārzeņkopību. Ir iestādīti 5 ha augļudārzu, 2008. gadā saražots 4 t
augļu, kas nodoti vietējiem pārstrādes uzņēmumiem. Naujenes pagastā ir 13 sertificētas
saimniecības ar bioloģisko darbības virzienu, kurām galvenās nozares ir aitkopība un piena
lopkopība.
Zemnieku un piemājas saimniecību attīstībai Naujenes pagastā pēdējo gadu laikā, apgūstot
Eiropas Savienības projektus, ir piesaistīti līdzekļi Ls 336 100 apmērā.

5. Naujenes pagasta padomes 2007. – 2008. gadā izpildītais un
2009.gadam pieņemtais budžets, tai skaitā, saistību un garantiju apjomi
5.1. Pamatbudžets
Lai realizētu noteiktās funkcijas, pašvaldība tās rīcībā esošos naudas līdzekļus ir izlietojusi
saskaņā ar Naujenes pagasta padomes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 35 „ Par
Naujenes pagasta 2008. gada budžetu”, kura ieņēmumi sastādīja Ls 2 190 687. Naujenes
pagasta padomes 2007.-2009. gada pamatbudžeta ieņēmumus raksturo 1.tabula.
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1.tabula. Naujenes pagasta padomes 2007.-2009. gada pamatbudžeta ieņēmumi
Nosaukums

2007.gada
budžeta
izpilde
Ls

2008.gada
budžeta
izpilde
Ls

Salīdzinājumā
ar 2007. gadu
%

2009.gadam
apstiprinātais
budžets
Ls

Salīdzinājumā
ar 2007. gadu
%

IEŅĒMUMI
1

Nodokļu ieņēmumi kopā
t.sk.

1 198 249

1 372 433

114.5%

1 116 449

81.3%

1.1

Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa

1 135 304

1 315061

115.8%

1 059 128

80.5%

1.2

Nekustamā īpašuma
nodoklis

62 945

57 362

91.1%

57 321

99.9%

Nenodokļu, pārējie
nenodokļu, ieņēmumi no
budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi kopā,
t.sk.,

288 524

122 236

42.4%

164 205

134.3%

2

2.1

Valsts un pašvaldības
nodevas

7 707

6 386

82.9%

6 171

96.6%

2.2

Naudas sodi un sankcijas

1 150

8 068

8.reizes

760

9.4%

2.3

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi

37 044

25 385

68.5%

22 645

89,2%

2.4

Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības) īpašuma
pārdošanas

169 121

14 600

8.6%

28 320

2.reiz

2.5

Ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

73 502

67 797

92.2%

106 309

156.8%

Transferti

809 804

696 018

85.9%

644 054

92.5%

3

Valsts budžeta transferti
kopā, t.sk.

498 285

302 100

60.6%

339 857

112.5%

3.1

No Kultūras ministrijas
budžeta programmas
pārskaitītā dotācija
pašvaldības
pamatbudžetam (mūzikas
skolai)

88 646

107 585

121.4%

114 000

106%
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3.2

Pārējās dotācijas

203 507

2 826

1.4%

3.3

Mērķdotācijas dažādām
pašvaldību funkcijām

11 050

4 140

37.5%

3.4

Ieņēmumi no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fonda

133 833

180 499

3.5

Pārējie transferti
pašvaldībām (NVA)

8 249

7 050

3.6.

Ieņēmumi pašvaldību
pamatbudžetā no valsts
budžeta iestādēm
kapitālajiem izdevumiem

53 000

Pašvaldību budžeta
transferti kopā, t.sk.

311 519

393 918

4.1

Ieņēmumi izglītības
funkciju nodrošināšanai

10 335

4.2

Ieņēmumi pašvaldības
budžetā no rajona
padomes no valsts budžeta
dotāciju un mērķdotāciju
sadales
KOPĀ IEŅĒMUMI

4

3 930

139.1%

134.9%

219 682

121.7%

85.5%

2 245

31.8%

126.5%

304 197

77.2

12 971

125.5%

46 312

3.5 reiz.

301 184

380 947

126.5%

257 885

67.7%

2 296 577

2 190 687

95.4%

1 924 708

87.8%

0

2008. gadā vislielākais īpatsvars 62.6 % bija nodokļu ieņēmumiem, kuri salīdzinot ar
2007.gadu pieauga par 14,5%. Šim rādītājam ir vislielākā ietekme uz kopējo Naujenes pagasta
padomes pamatbudžeta izpildīšanu. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir saņemts par Ls 17 818
vairāk nekā bija plānots gada sākumā (Ls 1 297 243) un sastāda 60 % no pamatbudžeta
kopējiem ieņēmumiem. 2008. gadā palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību daļa
līdz 80% (2007.g.-79 %), un, salīdzinot ar 2007. gadu, pieaugums ir Ls 179 757, jeb, 15.8 %.
2009. gadā palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību daļa līdz 83 %, bet prognozēts
samazinājums Ls 255 933 (19.5 %), ņemot vērā ekonomisko situāciju Latvijā.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi iekasēti Ls 57 362, tā īpatsvars 2008. gada Naujenes
pagasta padomes pamatbudžetā ir 2.6 % un salīdzinājumā ar 2007. gadu iekasēts mazāk par
8.9%, jo saskaņā ar likumdošanu samazinājās nodokļa procenta likme no kadastrālās vērtības
līdz 1 % (bija 1.5 %). 2009. gadā nekustamā īpašuma nodoklis prognozēts iekasēt 2008.gada
līmenī.
Nenodokļu, ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumu, īpatsvars 2008.gada Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā ir 5.6 %. Ieņēmumi
saņemti par 57,6% mazāk nekā 2007.gadā, un tā apjoma samazināšanu ietekmēja pašvaldības
nekustamā īpašuma (dzīvokļu) pārdošana, no kuras 2008. gadā pamatbudžetā saņemti Ls
14600, jeb, 10 reizes mazāk nekā 2007. gadā. Neizpildīti ieņēmumi no valsts nodevas,
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galvenokārt no bāriņtiesas funkciju pildīšanas, sakarā ar to, ka samazinājās darījumi ar
nekustamo īpašumu. Virs gada plāna par Ls 4 275 saņemti sodi un sankcijas, jo gada beigās
saņemta soda nauda no A/S „Komunālprojekts” par līguma nosacījumu neievērošanu.
Sagatavoti un iesniegti 24 projekti, no kuriem atbalstīti 16 projekti par summu Ls 97 057, un
2008. gadā piešķirtais finansējums sastādīja Ls 7 476, t.sk., materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai Ls 2 000.
2009. gadā ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nenodokļu un
citi pašu ieņēmumi ieplānoti Ls 164 205 apmērā, kas par Ls 41 969 (34.3 %) vairāk nekā
2008.gadā. Ieņēmumu apjoma palielinājumu ietekmē 2009. gadā budžetā plānotie ieņēmumi
par dzīvokļu īri Ls 30 951 apmērā un ieņēmumi Ls 28 320 apmērā no pašvaldības īpašuma
pārdošanas (zemes gabali, dzīvokļi un cits īpašums, kurš nav paredzēts funkciju pildīšanai).
Īpašuma pārdošana plānota uz nomaksu līdz pieciem gadiem.
Nozīmīgs īpatsvars 31.8 % 2008. gada Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā ieņēmumos
ir Valsts un pašvaldību budžetos transfertiem, (mērķdotācija izglītībai, pašvaldību kapitālajiem
izdevumiem, dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, pārējās dotācijas).
Salīdzinājumā ar 2007. gadu tie ir samazinājušies par 14.1 %, jo 2007. gadā bija saņemta Valsts
budžeta dotācija Daugavpils novada izveidošanas projektu izstrādāšanai un Naujenes pagasta
infrastruktūras attīstībai Ls 210 000 apmērā.
Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta 2008. gadā par Ls 46 666
(34.9%) vairāk nekā 2007. gadā. Tā apjoms atkarīgs no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķiniem, uz kura pamata katrai
pašvaldībai noteikti dotācijas apjomi no fonda uz pagasta vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar
vidējo rādītāju valstī.
2009. gadā Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā transferti plānoti Ls 644 054 apmērā.
Salīdzinājumā ar 2008. gadu tie ir samazinājušies par Ls 51 964 (7.5%), ko būtiski ietekmēja
ieņēmumi no Daugavpils rajona padomes - valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai
sadales, kura piešķirta tikai uz 8 mēnešiem. Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
2009. gadā piešķirta par Ls 39 183 (21.7%) vairāk nekā 2008. gadā.
2008. gadā Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta izdevumi veikti saskaņā ar
apstiprināto naudas plūsmas plānu, ievērojot energoresursu un telefonu sarunu limitēšanas
mehānismu un sastādīja Ls 2 154 921, kas par Ls 67 418 (3 %) mazāk, salīdzinājumā ar
2007.gadu, un tā sadalījums ir sekojošs: 59 % izlietoti pagasta padomes, administrācijas un
iestāžu uzturēšanai (atlīdzībai, kvalifikācijas paaugstināšanai darbiniekiem, komunālo
pakalpojumu apmaksai, saimniecības izdevumiem, mācību līdzekļu, grāmatu, degvielas iegādei,
telefona sarunu apmaksai, autotransporta uzturēšanai), kas par 11 % vairāk nekā 2007. gadā.
Infrastruktūras attīstībai (ēku un telpu renovācijas un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai
un attīstībai) izlietoti 18 %, un tie ir samazinājušies salīdzinājuma ar 2007. gadu par 4 %.
Izdevumi, kuriem piešķirtas dotācijas un mērķdotācijas (pedagogu atalgojumiem un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, algoto pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanai, brīvpusdienu nodrošināšanai pirmklasniekiem, bezmaksas interneta un datoru
izmantošanas nodrošināšanai iedzīvotājiem pašvaldības bibliotēkā) no valsts budžeta, sastādīja
23 % no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2007. gadu izdevumi samazinājās par 3 %,
kas ietekmē Valsts budžeta transfertu samazināšana 2008. gadā.
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2009. gadā Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 1 941 252, kas par
Ls 213 669, jeb, 10 % mazāk salīdzinājumā ar 2008. gadu, un tā sadalījums ir sekojošs: pagasta
padomes un iestāžu uzturēšanai 68.3 % (vairāk nekā 2008.g. par 4.3 %), infrastruktūras
attīstībai 10.8 % (par 45.9 % mazāk nekā 2008.gadā ), izdevumi, kuriem piešķirtas mērķdotācijas
no valsts budžeta - 19.4 % (mazāk nekā 2008.g. par 23.9 %), rezerves fonds 1.5 %.
Pēc funkcionālajām kategorijām 2008. gadā no Naujenes pagasta padomes pamatbudžeta
izdevumiem izglītībai izlietots - 52.7 % (2007. gadā – 52.1 %), pagasta padomes un
administrācijas uzturēšanai -20.1 % (2007.gadā – 24.9 %), atpūtai, kultūrai un reliģijai – 12.5 %
(2007. gadā – 11.7 %), sociālai aizsardzībai – 6.3 % (2007. gadā – 4.8 %), vides aizsardzībai,
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 6 % (2007. gadā – 5 %), veselībai – 1.4 %
(2007. gadā – 0 %), sabiedriskai kārtībai, drošībai un tiesību aizsardzībai (bāriņtiesas
uzturēšanai) – 0,6 % (2007. gadā – 0,5 %), ekonomiskai darbībai - 0,5 % (2007. gadā – 0,5 %).
Naujenes pagasta padomes 2007.-2009. gadā pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām
kategorijām raksturo 2.tabula.
2.tabula. Naujenes pagasta padomes 2007-2009. gada pamatbudžeta izdevumi pēc
funkcionālajām kategorijām

1.

2.

3.

4.

5.

Nosaukums

2007.gada
budžeta
izpilde
Ls

2008.gada
budžeta
izpilde
Ls

Salīdzinājumā
ar 2007. gadu
%

2009.gadam
apstiprinātais
budžets
Ls

Salīdzinājumā
ar 2008. gadu
%

Vispārējie valdības
dienesti (pagasta padomes
deputāti, administrācija,
reprezentācijas izdevumi,
parāda atmaksa VU
“Materiālās rezerves”, VK
aizdevuma procenti), t.sk.,
līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem

554 400

432 187

78 %

379506

87.8 %

Sabiedriskā kārtība,
drošība un tiesību
aizsardzība, t.sk.,
bāriņtiesa

10 743

12 384

115.3 %

12 217

98.7 %

Ekonomiskā darbība, t.sk.,
algotie sabiedriskie darbi,
dalības maksa „Daugavas
sabiedrība”, „Daugavpils
novada TIC”.

13 352

11 523

86.3 %

5 582

48.4 %

Vides aizsardzība, t.sk.,
atkritumu
apsaimniekošana, Pārējā
vides aizsardzība

7 996

902

11.3 %

4 017

4.reizes

Pašvaldības teritoriju un

111 052

127 939

115.2 %

126 936

99.2 %

28 648
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mājokļu apsaimniekošana,
t.sk., teritoriālās
plānošanas darbi, Ielu
apgaismošana, pagasta
ciemu, kapu un
kultūrvēsturisko objektu
labiekārtošana, bērnu
rotaļu laukumu uzturēšana
6.

Veselība

7.

Atpūta, kultūra un reliģija,
t.sk., Naujenes sporta
klubs, Naujenes tautas
bibliotēka, Naujenes
Novadpētniecības muzejs,
Naujenes kultūras centrs,
informatīvā biļetena
redakcija.

8.

29 893

33.reizes

6 004

20.1 %

260 495

269 730

103.5 %

167850

62.2 %

1 157 029

1 134 766

98.1 %

1 099 063

96.9 %

106 371

135 597

127.5 %

140 077

103.3 %

2 222 339

2 154 921

97 %

1 941 252

90 %

74 856

35 766

Izglītība,
t.sk., Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde „Rūķītis”,
Naujenes pamatskola, Lāču
pamatskola, Naujenes
mūzikas skola, Naujenes
bērnu un jauniešu centrs
(2009. gadā – Naujenes
pagasta jaunatnes
iniciatīvas un sporta
centrs), norēķini par citu
pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem

9.

901

Sociālā aizsardzība, t. sk.,
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centrs,
sociālās palīdzības
nodrošināšana naudas
pabalstu veidā, sociālā
palīdzība personām, izīrējot
sociālo dzīvokli, norēķini
par citu pašvaldību sociālās
palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Izdevumi kopā
Ieņēmumu pārsniegums
vai deficīts

-16 544
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Finansēšana kopā

-74 856

-35 766

16 544

VK aizdevuma
pamatsummas atmaksa

-65 368

-69 284

-49 652

19619

0

13 899

66 196

SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”
aizņēmuma atgriešana
Budžeta līdzekļu atlikuma
izmaiņas

-9 488

Pēc ekonomiskajām kategorijām (skat. 9.diagr.) vislielāko īpatsvaru, proti, 56 % 2008. gada
Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā sastāda atlīdzība. Darba algai un VSAOI izlietots par
Ls 246 490 (25.4 %) vairāk nekā 2007.gadā, t.sk., par Ls 97 758 pieauga atlīdzība pedagogiem un
par Ls 148 740 pieauga atlīdzība pašvaldības iestāžu un administrācijas darbiniekiem.
9.diagramma. 2008. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc
ekonomiskajām kategorijām

Pakalpojumu
apmaksa (iestāžu
uzsturēšanas,
apsardzes,
komunālo, telefona
un c.)
329676
15%

Procentu izdevumi
15789
Krājumi, materiāli,
1%
degviela,biroja
Pamatkapitāla
preces un inventārs)
veidošana
211570
240596
10%
11%

Atlīdzība
1 216 548
56%

Sociālie pabalsti
36670
2%
Transferti citām
pašvaldībām (par
izglītības un sociālo
iestāžu
pakalpojumiem)
104072
5%

15 % no 2008. gada izdevumiem sastāda izdevumi pakalpojumu apmaksai, no tiem Ls 237
813 izlietoti ēku, būvju un telpu remontiem. Salīdzinājumā ar 2007. gadu. izdevumi
pakalpojumu apmaksai samazinājās par 44 %, jo 2007. gadā pabeigta Naujenes pamatskolas
ēkas rekonstrukcijas un siltināšanas projekta IV. posma īstenošana. Maksājumi par
siltumenerģiju, energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju, telekomunikācijas pakalpojumiem tiek
veikti pielietojot limitēšanas mehānismu. Ņemot vērā cenu paaugstināšanu 2008.gada laikā, šo
izdevumu apmaksai izlietots par 34 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Energoresursu,
ūdens un telefona izmantošanas limiti ir ievēroti, un plānoto līdzekļu ekonomija 2008. gadā
sastādīja Ls 907.
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Krājumu, materiālu, degvielas, biroja preces un inventāra iegādes izdevumu īpatsvars
sastādīja 10 %. Šo rādītāju palielinājumu, salīdzinājumā ar 2007. gadu, ietekmēja ēdināšanas
izdevumi Naujenes pagasta skolās un pirmsskolas bērnu iestādē, kuri veikti gada laikā, bet
2007.gadā no 1.septembra.
Pamatkapitāla veidošanai izlietoti 11% no 2008. gada izdevumiem, no kuriem Ls 82 871
apmaksāti par tehnisko projektu izstrādi Naujenes pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” ēkas
siltināšanai un Naujenes pagasta sporta kompleksa „Lociki” būvniecībai. Salīdzinājumā ar
2007.gadu izdevumi palielinājās par 43 %.
2009. gadā Naujenes pagasta padomes pamatbudžetā pēc ekonomiskajām kategorijām
vislielāko īpatsvaru, proti, 52 % - Ls 1 007 940, plānots izlietot atlīdzībai, t.sk., pedagogiem no
piešķirtās mērķdotācijas – 19.3%. Izstrādāti un apstiprināti Naujenes pagasta padomes iestāžu
un administrācijas darba samaksas nolikumi un amatu saraksti, ņemot vērā 2008. gada Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā” nosacījumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto likumu, Naujenes pagasta
pašvaldības darbiniekiem samazinātas atlīdzības izmaksas par 15 % un veikta darbinieku skaita
samazināšana par 25.3 likmēm (algas fonda ekonomija Ls 36 347, jeb, 6.4%). Ņemot vērā cenu
paaugstināšanu, 2009.gada laikā komunālo pakalpojumu apmaksai plānots par Ls 22 539
(15.8%) vairāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju
nodrošināšanai aprēķināti Ls 188 294 (2008.g. Ls 87 385), ņemot vērā Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumus Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķinu
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”. Transfertu
apjoms citām pašvaldībām sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai aprēķināts Ls 17 434
apmērā, kas par Ls 6 937 (66%) vairāk nekā 2008. gadā, jo palielinājās bērnu namā un
pansionātos ievietoto iemītnieku skaits un to uzturēšanas izdevumi.
Var secināt, ka Naujenes pagasta padomes 2008. gada pamatbudžeta ieņēmumi
nodrošināja izveidotās infrastruktūras uzturēšanu, attīstību un pašvaldības funkciju pildīšanu.
5.2. Speciālais budžets
Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atspoguļoti 3.tabulā.
3.tabula. Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2007. 2009.gadā
Nosaukums

1.
2.
3.
4.
1.

Ieņēmumi kopā
Privatizācijas fonda līdzekļi
Dabas resursu nodokļa
ieņēmumi
Autoceļu fonda līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi kopā
Privatizācijas fonda līdzekļi

2007.gada
budžeta
izpilde
Ls
111 388
5 582

2008.gada
budžeta
izpilde
Ls
102 656
5 434

2 483
103 323
1 300
102 411
877

Salīdzinājumā
ar 2006. gadu
%
92.2%
97.3%

2009.gadam
apstiprinātais
budžets
Ls
38 580
1 150

37.6%
21.2%

2 817

113.4%

2 237

79.4%

92 735
1 670
101 056
4 767

89.8%
128.5%
98.7%
5.reiz.

35 193
0
50 560
6 819

37.9%
0
50%
143%

Salīdzinājumā
ar 2007. gadu
%
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2.
3.
4.

Dabas resursu nodokļa
ieņēmumi
Autoceļu fonda līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumu pārsniegums vai
deficīts
Finansēšana kopā
Naudas līdzekļu atlikuma
izmaiņas

2 135

2 211

103.6%

3 173

143.5%

98 068
1 331

93 078
1 000

94.9%
75.1%

40 168
400

43.2%
40%

74 856

1 600

-11 980

-74 856

-1600

11 980

-74 856

-1600

11 980

2008. gadā Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta ieņēmumi saņemti Ls 102 656
apmērā, salīdzinājumā ar 2007. gadu tie ir samazinājušies par 7.8 %. No tiem:
Privatizācijas fondā saņemti ieņēmumi Ls 5 434 apmērā no dzīvokļu privatizācijas uz
nomaksu, saskaņā ar 42 noslēgtiem līgumiem, kas ir 2007. gada līmenī. No saņemtiem
līdzekļiem Ls 4 767 izlietoti pašvaldības īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā un dokumentu
noformēšanai Valsts arhīvā, kas ir 5 reizes vairāk nekā 2007. gadā.
Autoceļu fondā saņemta mērķdotācija no Valsts Autoceļu fonda Ls 92 735 apmērā, kura,
salīdzinājumā ar 2007. gadu, samazinājusies par 10.2 %. Izdevumi pagasta ceļu un ielu
uzturēšanai, ņemot vērā līdzekļu atlikumu no pagājušā gada, sastādīja Ls 93 078. 2008. gadā
tika veikti remontdarbi par kopējo summu Ls 73 405, t.sk., autoceļam „Teivāni – Krauja” 1,1 km
kopgarumā par summu Ls 51 730 (2008. gadā apmaksāti Ls 46 130), Kraujas ciemā, Daugavas
ielas posmā 130 m garumā par summu 21 784 (2008. gadā apmaksāti Ls 4 416), melnā seguma
bedrīšu remonts Vecstropu, Lociku, Kraujas un Naujenes ciemos par summu Ls 17 712, ceļa
posma „Sprukti –Putāni” caurtekas remonts par summu Ls 1 144, trotuāra rekonstrukcija
Kraujas ciemā no Krāslavas šosejas līdz dzīvojamai mājai Daugavas ielā 26 par summu Ls 2 725,
gājēju celiņa rekonstrukcija Kraujas ciemā no Krāslavas šosejas līdz Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādei par summu Ls 1 278. Veikta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana: attīrīšana no
sniega, ceļa seguma profilēšana, ceļmalu appļaušana par kopējo summu Ls 15 550. Veikta
tehniskā projekta par Naujenes pagasta Kraujas ciema ielu: Pļavas, Ziedu, Meža, Dārza,
Strādnieku, Parka un autoceļu ''Kraujas ciems'' rekonstrukciju sadali divos posmos par summu
Ls 1 770, ceļazīmju uzstādīšana par summu Ls 2 353.
Dabas resursu nodoklis saņemts Ls 2817 apmērā, salīdzinājumā ar 2007.gadu, palielinājās
par 13.4%, kurš izlietots pakalpojumu apmaksai par sadzīves atkritumu stihisko izgāztuvju
likvidēšanu.
2009. gadā Naujenes pagasta padomes speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 38 580
apmērā un salīdzinājumā ar 2008. gadu tie ir samazinājušies par 62.4 %. Šo samazinājumu
galvenokārt ietekmē autoceļu fonda līdzekļi (mērķdotācija no Valsts Autoceļu fonda), kuri
plānoti Ls 35 193 apmērā, kas ir mazāk nekā 2008. gadā par 62.1 %. Privatizācijas fondā
ieņēmumi plānoti Ls 1 150, kas veidojas no dzīvokļu privatizācijas uz nomaksu saskaņā ar
noslēgtiem līgumiem, kuru apmaksas termiņi nav beigušies (12 līgumi). Salīdzinot ar 2008. gadu,
ieņēmumi samazinājās 4 reizes. Dabas resursu nodoklis plānots pagājušā gada līmenī.
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5.3. Naujenes pagasta pašvaldības saistības un garantijas
Naujenes pagasta pašvaldības debitoru saistības 2008. gada beigās sastādīja Ls 12 019, un to
veido prasības par nekustamā īpašuma nodokli Ls 1 605, prasības par pamatbudžeta norēķiniem
(izglītības pakalpojumi, nomas maksa, maksa par elektrību, norēķini ar vecākiem par bērnu
ēdināšanu un mūzikas skolu) Ls 1 501, pārējie parādi Ls 6 227, norēķini par iztrūkumiem Ls
2 686. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru saistības samazinājās par Ls 16 175 (57.4 %).
Naujenes pagasta pašvaldības kreditoru saistības 2008. gada beigās sastādīja Ls 637 708, ko
veido stabilizācijas aizņēmumi no Valsts kases - Ls 372 531 (4. tabula), aizņēmumu procenti par
2008. gadā IV. ceturksni - Ls 3 501, pārējie ilgtermiņa maksājumi - Ls 21 498 apmērā (VU
“Materiālās rezerves” parāds par mazutu, autobusa un automašīnu nomu) un kārtējie
maksājumi (darba alga ar nodokļiem, norēķini ar piegādātājiem decembrī) - Ls 243 679.
Salīdzinot ar 2007. gadu, aizņēmumu saistības samazinājās par Ls 69 284 saskaņā ar noteikto
termiņu līgumos par pamatsummu atgriešanu Valsts kasei. Kopumā kreditoru saistības
samazinājās par Ls 61 148 (8.7 %).
4. tabula. Naujenes pagasta pašvaldības aizņēmumu saistības
Aizņēmuma summa
no 2001.g. līdz
2004.g. Ls

Aizdevējs
Valsts kase

672 030

Aizņēmuma atmaksātā daļa
Atmaksas
termiņš
Līdz 2016.g.

2003.-2007.g.
Ls
230 215

2008.g.
Ls

Kopā
Ls

69 284

299 499

Aizņēmuma
neatmaksātā
daļa 2008.g.
beigām Ls
372 531

Aizdevumu un galvojumu summas nedara būtisku spriedzi (5. tabula) uz pašvaldības budžetu
un ļauj pildīt visas funkcijas pilnā apjomā. Saņemtie aizdevumi savlaicīgi atmaksāti, precīzi tiek
ievērots maksājumu grafiks.
5.tabula. Naujenes pagasta atmaksāto saistību un garantiju spriedze uz pašvaldības budžetu
Nosaukums
Naujenes pagasta pamatbudžeta nodokļu, nenodokļu, pārējie nenodokļu, no
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi
Naujenes pagasta 2006.g. atmaksāto saistību ar % un garantiju apjoms kopā
t.sk. Valsts kases aizdevuma pamatsummas atgriešana
Valsts kases aizdevuma procenti
Spriedze uz pašvaldības budžetu (%)

2008.g.
1 190 687
85 073
69 284
15 789
7.1

5.4. Naujenes pagasta pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā (6. tabula) ir Naujenes pagasta pašvaldības līdzdalība
radniecīgo uzņēmuma kapitālā, aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem un pārējie ieguldījumi.
6.tabula. Naujenes pagasta pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu kopsavilkums
Kapitāla daļas turētājs
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

Līdzdalība
kapitālā
%

Vērtība
2007.g.

2008.g.

1 069 356

811 190

Izmaiņas (+), (-)
-258 166
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t.sk., SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem
t.sk., SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
Pārējie ieguldījumi
t.sk.,
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starp pašvaldību organizācija”
Pavisam

100 %

1 069 356
19 619
19 619
3 666

3.3 %

3 666
1 073 022

811 190
0
0
0

-258 166
-19 619
-19619
-3 666

0

-3 666

811 190

-281 451

Līdzdalība SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” kapitālā 2007. gadā novērtēta pēc izmaksu
metodes, bet 2008. gadā pēc pašu kapitāla metodes un sakarā ar to ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi samazinājās par Ls 281 451. Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem samazinājās, jo
2008. gadā SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pabeidza aizdevuma atmaksu. SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ieguldījuma samazinājuma
izskaidrojums - no grāmatvedības uzskaites noņemtas 6.06 daļas, tā kā visu kapitāla daļu
turētāja ir Daugavpils rajona padome.
7. tabula. Naujenes pagasta pašvaldības nekustāmā īpašuma novērtējums 2007.g.un 2008.g.
N.p.k.

Nosaukums

57
64

2007. gads
Uzskaites
vērtība (Ls)
319744
1109971

167
545.6 ha
11

Daudzums
1.
2.

3.
4.
5.

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

50
64

2008. gads
Uzskaites
vērtība (Ls)
326358
1139325

2342250

167

2073315

-268935

133063
16826

751.848 ha
15

301837
18503

+168774
+1677

3859338

-62516

3921854

Daudzums

Izmaiņas +,(Ls)
+6614
+29354

Naujenes pagasta pašvaldības dzīvojamā fonda vērtība 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu,
palielinājās par Ls 6 614, tas saistīts ar to, ka 2008. gadā dzīvojamā mājā Kraujā, Meža ielā 4
veikti renovācijas darbi par Ls 30 601. No grāmatvedības uzskaites izslēgti 18 dzīvokļi ar
uzskaites vērtību Ls 17 030, no tiem 16 dzīvokļi privatizēti un 2 dzīvokļi pārdoti izsolē un
norakstīts nolietojums par 2008. gadu Ls 5 966.
No 1 864 dzīvokļiem privatizēti 1 516 dzīvokļi, kas ir 81.3% no kopējo dzīvokļu skaita. 100 %
privatizācija pabeigta dzīvojamās ēkās: Kraujā, Daugavas ielā 28,30,32 un Meža ielā 2.
Viena dzīvojamā ēka Vecpils ielā 3, Naujenē 2008.gada 21.janvārī ir nodota pārvaldīšanā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai Svetlanai Ņikitinai, kura savukārt, pamatojoties uz
dzīvokļu īpašnieku lēmumu, ir noslēgusi apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”.
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2 dzīvojamās ēkas Vecstropos 18. Novembra ielā 420 un 422 ar 2008. gada 1. oktobri ir
nodotas pārvaldīšanā DzĪKS „Mežmala”, noslēdzot aktu par nekustamā īpašuma nodošanu un
pārņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
Nedzīvojamo ēku vērtība 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, palielinājās par Ls 29 354.
2008. gadā Naujenes mūzikas skolai veikti renovācijas darbi par Ls 47 470. Ēkai veikta ārsienu
siltināšana, jumta, logu un durvju nomaiņa. Ēkas siltināšanas rezultātā paaugstinājās skolas ēkas
energoefektivitāte un estētiskais skats.
Transporta un inženierbūves tiltiņi Juzefovas parkā, ceļi, ielas, caurtekas u.c.. 2008. gadā,
salīdzinot ar 2007. gadu, kopumā samazinājās par Ls 268 935. Tas izskaidrojams ar nolietojuma
norakstīšanu par 2008. gadu.
Zeme. Naujenes pagasta īpašumā atrodas zeme 50.7 ha platībā ar kadastra vērtību Ls 20 382,
kura reģistrēta Zemesgrāmatā, un 701.148 ha piekritīgās zemes ar kadastra vērtību Ls 281 455,
kura ņemta grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Sakarā ar zemes reformas pabeigšanu valstij nodoti 159.65 ha piekritīgās zemes ar kadastra
vērtību Ls 27 954.
Pārējais nekustamais īpašums (sporta un atpūtas būves) 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu,
palielinājās par Ls 1 677. Palielinājums saistīts ar pamatlīdzekļu pieņemšanu ekspluatācijā
(laipas, suņu laukumu un sporta laukuma „Krauja”) par Ls 4 301.

6. Veiktie pasākumi teritorijas plānojuma un detālplānojumu
izstrādei
2008. gada 13. februārī tika apstiprināta Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.2015.g. grozījumu galīgā redakcija, kura tika izstrādāta pamatojoties uz Naujenes pagasta
attīstības programmu līdz 2011. gadam.
2008. gadā tika apstiprināts detālplānojums Lociku ciema zemesgabala „Lociki” ar kadastra
apzīmējumu 4474-002-0029 231,77 ha platībā ar zemes izmantošanas mērķi – satiksmes
infrastruktūras teritorijas, kura izstrādes mērķis ir radīt priekšnosacījumus lidostas un ar to
saistīto objektu pakāpeniskai projektēšanai un būvniecībai, tika uzsākta otrā posma sabiedriskā
apspriešana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4474-005-0015 3,44 ha platībā ar
nosaukumu „Stropi 11”, kura mērķis ir sadalīt zemes gabalu un veikt 10 individuālo dzīvojamo
māju būvniecību.

7. Darbības izvērtējums Naujenes pagasta attīstības programmas līdz
2011. gadam izpildē
Naujenes pagasta attīstības programmas līdz 2011. gadam un Naujenes pagasta iestāžu un
nozaru attīstības programmu īstenošanā, pamatojoties uz rīcības plāniem, izlietots Ls 554 751,
no tiem 32% līdzekļu piešķirti pašvaldības izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošanai, 27%
pašvaldības teritorijas labiekārtošanai, mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai, 25%
kultūrai un sportam, 13% pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, 3% pagasta padomes
administrācijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.
26

Naujenes pagasta izglītības iestāžu attīstībai 2008. gadā bija piešķirti Ls 176 500. Nozīmīgākie
darbi: izstrādāts Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskais
projekts ar mērķi piesaistīt nepieciešamo finansējumu ēkas rekonstrukcijai no Eiropas
Savienības struktūrfondiem, kā arī veikta mūzikas skolas ēkas fasādes renovācija.
Naujenes pagasta teritorijas labiekārtošanai, mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai
piešķirts Ls 144 363. Ir izstrādāts publiskai lietošanai paredzētā laukuma Naujenes ciemā
tehniskais projekts, ar mērķi piesaistīt finansējumu laukuma būvniecībai, ierīkoti jauni bērnu
rotaļu laukumi Kraujas, Naujenes un Lociku ciemos, ierīkoti suņu pastaigas laukumi Kraujā un
Locikos. Veikta Juzefovas parka dendroloģisko stādījumu atjaunošana, kultūrvēsturisko objektu
un atpūtas vietu labiekārtošana. Locikos likvidētas 2 stihiskās atkritumu izgāztuves. Izstrādāts
pašvaldības kapu topogrāfiskie plāni un veikta kapu inventarizācija. Remontēti pašvaldības
neizīrētie dzīvokļi.
Kultūras un sporta attīstībai atvēlēti Ls 138 582. Lielākais ieguldījums - izstrādāts sporta
kompleksa „Lociki” būvniecības tehniskais projekts, veikta Naujenes Novadpētniecības muzeja
ekspozīciju un ārpusmuzeja ekspozīcijas Slutišķu vecticībnieku māja ekspozīcijas papildināšana.
2008. gadā, īstenojot Naujenes pagasta autoceļu, ielu tīklu un ielu apgaismojuma
saglabāšanas un attīstības programmu 2007.-2015. gadam, veikta Naujenes pagasta Kraujas
ciemu ielu rekonstrukcijas tehniskā projekta sadale divos sējumos: autoceļa „Kraujas ciems”,
Pļavas ielas, Parka ielas un Ziedu ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts un Meža, Dārza,
Strādnieku ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts ar mērķi piesaistīt līdzekļus rekonstrukcijai
no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Veikta autoceļa „Teivāni - Krauja”, Daugavas
ielas posma, trotuāra un gājēju celiņa rekonstrukcija Kraujas ciemā, kā arī pašvaldības ciemu
ielu melnā seguma bedrīšu remontdarbi.
Lai piesaistītu līdzekļus Naujenes pagasta teritorijas un iestāžu attīstībai, dažādiem fondiem
bija iesniegti 24 projekti, no kuriem atbalstīti 16 projekti par kopējo piešķirto finansējumu Ls
97057 (skat.8.tabulu) .
8.tabula. Naujenes pagasta 2008. gada budžetam piesaistītie līdzekļi no projektiem
Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

1.

Naujenes pagasta
padome

2.

Naujenes
Novadpētniecības
muzejs

3.

4.

Naujenes
Novadpētniecības
muzejs
Naujenes
Novadpētniecības
muzejs

Projekta nosaukums
Naujenes pagasta Kraujas ciema
autoceļa „Kraujas ciems”, Pļavas
ielas, Parka ielas un Ziedu ielas
rekonstrukcija
S.Kuzņecova porcelāna un fajansa
fabrikas trauku kolekcijas
saglabāšana un pieejamība
sabiedrībai

Piešķirtais
finansējums (Ls)

Fonds

Ls 89 581

Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku
attīstībai

Ls 600

Kultūrkapitāla fonds

Muzeju nakts 2008

Ls 300

Muzeju valsts
pārvalde

Muzeju nakts 2008

Ls 330

Daugavpils rajona
kultūras pasākumu
atbalsta programma
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5.

Naujenes kultūras
centrs

Starptautiskais tautas mākslas
festivāls „Augšdaugava 2008”

6.

Naujenes kultūras
centrs

Starptautiskais tautas mākslas
festivāls „Augšdaugava 2008”

Naujenes tautas
bibliotēka

7.

Trešais tēvadēls

Ls 800

Kultūrkapitāla fonds

Ls 1000

Daugavpils rajona
kultūras pasākumu
atbalsta programma

7 datori,
multimediju
iekārta, kopētājs,
bezvadu
internets,
darbinieku
pamācība

Melindas un Bila
Geitsu fonds

Naujenes tautas
bibliotēka
Naujenes tautas
bibliotēka
Naujenes tautas
bibliotēka

Lasīšanas veicināšana- Bērnu žūrija

20 grāmatas

Kultūrkapitāla fonds

Jaunu grāmatu un citu izdevumu
iegāde publiskajām bibliotēkām

86 grāmatas

Kultūrkapitāla fonds

Pirmā tikšanās ar bibliotēku

56 grāmatas

Kultūrkapitāla fonds

11.

Naujenes mūzikas
skola

Naujenes mūzikas skolas materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana

Ls 2000

12.

Naujenes mūzikas
skola

VII Starptautiskais mūzikas skolu
akordeonistu –solistu konkurss
„Naujene 2008”

Ls 576

13.

Naujenes mūzikas
skola

Starptautiskais skolu pūtēju
orķestru saiets „Lai skan taure!”

Ls 700

14.

Naujenes mūzikas
skola

Radošās dienas Naujenes mūzikas
skolas pūtēju orķestra dalībniekiem

Ls 500

15.

Naujenes mūzikas
skola

Modernās tehnoloģijas un māksla

Ls 670

8.
9.
10.

16.

Naujenes pagasta
padome

Sapņi piepildās Augšdaugavā!

KOPĀ PIESAISTĪTS FINANSĒJUMS

Daugavpils rajona
tautas izglītības un
kultūras centrs
Daugavpils rajona
kultūras pasākumu
atbalsta programma
Daugavpils rajona
kultūras pasākumu
atbalsta programma
Daugavpils rajona
tautas izglītības un
kultūras centrs
Kultūrkapitāla fonds

Naujenes pagasts
iekļauts bukletā
Tūrisma attīstības
„EDEN-Eiropas
valsts aģentūra
izcilākie tūristu
galamērķi”
Ls 97057

Visapjomīgākais no šiem projektiem ir pašvaldības ceļu infrastruktūras attīstības projekts
„Naujenes pagasta Kraujas ciema autoceļa „Kraujas ciems”, Parka, Pļavas un Ziedu ielas
rekonstrukcija”, kuram atbalsts saņemts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Ls
89581,28. Projekta īstenošana līdz 2009. gada jūlijam.
2008. gadā dažādu fondu atbalstu bija guvuši 4 Naujenes mūzikas skolas projekti par kopējo
summu Ls 4446, 2 Naujenes Novadpētniecības muzeja projekti par Ls 1230, Naujenes kultūras
centra 2 projekti Ls 1800, 2 Naujenes tautas bibliotēkas projekti grāmatu iegādei un Tūrisma
attīstības valsts aģentūra atbalstīja projektu, kura rezultātā Naujenes pagasts iekļauts bukletā
„EDEN- Eiropas izcilākie tūristu galamērķi”.
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8. Naujenes pagasta līdzdalība sadarbības projektos
2008. gadā Naujenes pagasta padome piedalījās pašvaldības infrastruktūras attīstības
sadarbības projektu sagatavošanā un īstenošanā kopā ar Daugavpils rajona padomi, Latgales
reģiona attīstības aģentūru un pagasta teritorijā esošajām nevalstiskajām organizācijām.
Kopā ar Daugavpils rajona padomi un Krāslavas rajona padomi bija sagatavots un iesniegts
projekta pieteikums „Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana
dabas parka "Daugavas loki" teritorijā” Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības
divpusējajam finanšu instrumentam. Projekts tika apstiprināts un 2009. gada septembrī sāksies
tā īstenošana. Projekta īstenošanas rezultātā dabas parka „Daugavas loki” teritorijā Naujenes
pagastā būs rekonstruēts automašīnu stāvlaukums Markovas ciemā, ierīkota nojume atpūtas
vietā „Latgales sēta” un izveidota makšķernieku atpūtas vieta Nitišu ciemā. Naujenes pagasta
padomes līdzfinansējums projekta īstenošanai Ls 6536, t.sk.: 2008. gadā Ls 851, 2009. gadā Ls
5685, savukārt pašvaldības tiešais ieguvums no projekta būs Ls 26476 apmērā.
Sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru tiek īstenots ERAF projekts „Publisko
interneta punktu izveide Latgales reģionā”, kura rezultātā ir izveidoti un aprīkoti 4 publiskie
interneta pieejas punkti Naujenes pagasta teritorijā:
• Locikos- 5 datori un multifunkcionālā perifērijas iekārta;
• Naujenē, Vecstropos, Kraujā - 1 dators un multifunkcionālā perifērijas iekārta.
Projekta īstenošanai 2008. gadā nodrošināts līdzfinansējums Ls 500.
Sadarbībā ar dabas parka „Daugavas loki” teritorijā ietilpstošajām Daugavpils un Krāslavas
rajonu pašvaldībām, notiek Vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta „Dabas parka
„Daugavas loki” dabas aizsardzības plāna izstrāde” realizācija, kuram no 2008. gada Naujenes
pagasta budžeta nodrošināts līdzfinansējums Ls 533.
Naujenes pagasta pašvaldība kopā ar biedrību Naujenes pagasta jauniešu grupu „Esam
kopā”, iesniedza un guva atbalstu programmas Jaunatne darbībā projektam „Jauniešu
spartakiāde Naujenes pagastā”, kura ietvaros plānots pašvaldības īpašumā esošā Naujenes
ciema sporta laukuma labiekārtošana un sporta spēļu organizēšana. Projekta kopējais
finansējums EUR 4300.
Biedrība „Sporta klubs „Bruņinieks” piesaistīja finansējumu projektam no Eiropas Savienības
Leader+ programmas Ls 5000 apmērā sporta aprīkojuma iegādei, uz kura bāzes ir izveidota
trenažieru zāle pašvaldības iedzīvotājiem Naujenes kultūras centrā.

9. Naujenes pašvaldības funkcijas un struktūra
9.1. Naujenes pagasta padomes darbība 2008. gadā
Naujenes pagasta padomes deputāti
Skolas ielā 15, Naujenes ciems, t. 65476840, f. 65476857, e-pasts: padome@naujene.lv
2005. gada 12. martā notika Naujenes pagasta padomes vēlēšanas un Naujenes pagasta padomē tika
ievēlēti 11 deputāti, t.sk.:(skat.9.tabulu)
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9.tabula.
Nr. p.k.

Vārds, uzvārds, deputāta
pilnvaru laiks
Vasilisa Pudovkina
22.10.1986.g.01.07.2009.g.
Jānis Butāns
09.03.1997.g.-1.07.2009.g

Kandidātu saraksts, no kura
ievēlēts /12.03.2005./
Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”
Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”

3.

Lilita Gasjaņeca
11.03.2001. g.08.04.2009.g.

Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”

4.

Ināra Miglāne
12.03.2005.g.1.07.2009.g.
Inese Locika
11.03.2001. g.01.07.2009.g.

Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”
Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”

Dainis Gailītis
29.05.1994.g.01.07.2009.g.
Marija Rimicāne
11.03.2001. g.01.07.2009.g.

Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”
Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”

Valērijs Mihejevs
12.03.2005.g.01.07.2009.g.
Ināra Parfjonova
12.03.2005.g.1.07.2009.g.
Juris Bleidelis
11.03.2001. g.01.07.2009.g.

Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”
Reģionālā partija” Mēs savam
novadam” un „ Zaļo un
zemnieku savienība”
Politiskā organizācija
”
Latgales gaisma”

Aleksejs Semjonovs
12.03.2005.g.1.07.2009.g.

Politiskā organizācija
Latgales gaisma”

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

”

Komiteja
-Finanšu komitejas priekšsēdētāja

-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautājumu komitejas
priekšsēdētājs
-Finanšu komitejas priekšsēdētājas
vietnieks
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas loceklis
-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas
priekšsēdētāja
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas locekle
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
-Finanšu komitejas locekle
-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas
priekšsēdētājas vietniece
-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautājumu komitejas locekle
-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautājumu komitejas
loceklis
-Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētājas
vietniece
-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas
locekle
-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautājumu un Finanšu
komitejas loceklis
-Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas
locekle
-Finanšu komitejas un
Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas
loceklis
-Attīstības, tautsaimniecības un
komunālo jautājumu un Sociālo un
veselības aprūpes jautājumu komitejas
loceklis

Naujenes pagasta padomes struktūra 4. pielikumā.
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9.2. Pastāvīgās komitejas
Naujenes pagasta padomes darbu vada priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina. Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts Jānis Butāns aizvieto padomes priekšsēdētāju
viņas prombūtnes laikā. Pagasta padomes priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkinas kompetenci
nosaka Naujenes pagasta padomes nolikums. Priekšsēdētājas darbība pamatā vērsta uz
stratēģisko padomes darba vadību un komiteju darba koordinēšanu, pašvaldības ārējo darbību
(attiecības ar valsti un citām pašvaldībām), sadarbību ar ārzemju partneriem, padomes
pārstāvēšanu dažādās institūcijās. Padomes priekšsēdētājas padotībā ir pagasta padomes
izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts, kura galvenie uzdevumi ir: padomdevēja funkcijas padomes
lēmējinstitūcijai, pašvaldības administrācijas ikdienas darba vadīšana, personāla jautājumi,
projektu koordinēšana, pašvaldības iestāžu darba uzraudzība.

Naujenes pagasta padomes darbs notika sēdēs un pastāvīgajās komitejās. 2008. gadā
notikušas 26 atklātas Naujenes pagasta padomes sēdes, no tām 24 kārtējās un 2 ārkārtas sēdes.
Pagasta padomes sēdēs izskatīti un pieņemti 912 lēmumi, t.sk., 581 administratīvais akts (64 %
no kopējā lēmumu skaita), 27 Naujenes pagasta saistošie noteikumi, 20 noteikumi un 28
nolikumi, 2 reglamenti. Visi Naujenes pagasta padomes lēmumi, saistošie noteikumi, kā arī sēžu
protokoli ir publiski pieejami sabiedrībai Naujenes pašvaldības interneta mājas lapā
(www.naujene.lv). Ar kārtējās pagasta padomes sēdes darba kārtību iedzīvotāji 3 dienas pirms
sēdes varēja iepazīties padomes administratīvajā ēkā Skolas ielā 15, Naujenē un interneta mājas
lapā. Pieņemtie saistošie noteikumi ir pieejami iedzīvotājiem Naujenes tautas bibliotēkā, tās
filiālēs un apkalpošanas punktos. Ikmēneša informatīvā biļetena „Naujenes Vēstis” numurā, tika
ievietota informācija par pagasta padomes un komiteju sēžu laiku, pieņemtajiem lēmumiem.
No Naujenes pagasta padomes deputātiem ir ievēlētas 4 pastāvīgās komitejas 5 deputātu
sastāvā:
- Finanšu komiteja;
- Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja;
- Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja;
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- Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja.
Tās sniedz atzinumus un sagatavo lēmuma projektus par jautājumiem, kas ir komitejas
kompetencē, kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, apstiprina to gada pārskatus, izskata
pašvaldības iestāžu budžeta projektus, kontrolē izdevumu tāmju izpildi un izskata citus nozares
jautājumus.
2008. gadā organizētas 73 pastāvīgo komiteju sēdes. Komiteju sēdes notika katru mēnesi,
vienu nedēļu pirms pagasta padomes sēdēm. Komitejas sniedza atzinumus sagatavotajiem
Naujenes pagasta padomes lēmuma projektiem. Katru ceturksni nozares komitejas izskatīja
administrācijas pārskatus par Naujenes pagasta padomes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Finanšu komiteja
Notika 16 Naujenes pagasta padomes Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 172 jautājumi.
Komiteja sniedza atzinumus 147 sagatavotajiem lēmuma projektiem, t.sk.:
- saistošiem noteikumiem par Naujenes pagasta 2008. gada budžetu un tā grozījumiem, par
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā”;
- nolikumiem par Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja, deputātu, komisiju, darba
grupu locekļu, administrācijas darbinieku, iestāžu vadītāju darba samaksu un tā grozījumiem;
- noteikumiem par Naujenes pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli, grozījumiem
noteikumos „Par kārtību, kādā amatpersonas, iestāžu un administrācijas darbinieki rīkojas ar
pašvaldības mantu un finanšu resursiem, grozījumiem noteikumos par pašvaldības nekustamā
īpašuma nomas maksu”.
Komiteja izskatīja un akceptēja Naujenes pagasta 2008. gada budžeta izpildi par 1. ceturksni,
pusgadu, 9 mēnešiem, pašvaldības 2007. gada saimniecisko pārskatu, administrācijas
darbinieku, iestāžu vadītāju un darbinieku amatu sarakstu un darba samaksu un grozījumus
tajā. Sniedza atzinumus lēmuma projektiem par 2008. gada pamatbudžetā plānoto līdzekļu
precizēšanu pēc funkcionālajām kategorijām, līdzekļu piešķiršanu no 2008. gada pamatbudžeta
rezerves fonda, par projektu finansēšanu 2008. gadā, t.sk., „Par Kraujas ciema ielu
rekonstrukciju 2009.-2010. gadā”, par līdzfinansējumu Daugavpils rajona kopienu atbalsta
mērķprogrammai 2008. gadā, par piedalīšanos Latgales reģiona attīstības aģentūras projektā
„Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā, par līdzfinansējuma nodrošināšanu
ģimenes ārsta prakses ierīkošanai, par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu, par pašvaldības
nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, par tehnisko projektu sporta kompleksam
”Lociki” un NPII „Rūķītis” projektēšanas darbu apjoma palielināšanu, par nekustamā īpašuma
nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu.
Finanšu komiteja izskatīja Naujenes pagasta pašvaldības 2009. gada pamatbudžeta
ieņēmumu prognozi un izdevumu kontrolskaitļus, Naujenes pagasta materiālās tehniskās bāzes
pilnveidošanas un infrastruktūras uzlabošanas rīcības plānus 2009. gadam, Finanšu komitejas
pārskatu par veikto darbu 2007. gadā, apstiprināja budžeta un finanšu uzraudzības komisijas,
darba samaksas un apbalvojumu piešķiršanas komisijas, iepirkumu komisijas, administratīvās
komisijas, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, licenču un atļauju izsniegšanas komisijas,
kustamā un nekustamā īpašuma pieņemšanas, nodošanas un norakstīšanas komisijas, ekspertu
komisijas pārskatus par 2007. gadu.
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Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja
Notika 19 Naujenes pagasta padomes Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu
komitejas sēdes, kurās tika sniegti atzinumi 222 sagatavotajiem Naujenes pagasta padomes
lēmumu projektiem, t.sk., 162 lēmumu projektiem, kas saistīti ar personu iesniegumu
izskatīšanu par adreses un īpašuma nosaukuma piešķiršanu, zemes robežu precizēšanu,
aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi, zemes vienību sadali,
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piešķiršanu nomā u.c.
Komiteja sniedza atzinumus Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu
galīgajai redakcijai, saistošo noteikumu projektiem par detālplānojumiem individuālo dzīvojamo
māju apbūvei un lidlaukam Locikos, par kapsētu uzturēšanu. Izskatīja un akceptēja Naujenes
pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas veicināšanas pašvaldības atbalsta programmu
2008.- 2016. gadam, par pagasta padomei un valstij piekritīgās zemes noteikšanu un zemes
vienību nodošanu reformas pabeigšanai, dzīvojamā fonda energoefektivitātes pasākumu
izvērtēšanas komisijas nolikumu, par Kraujas ciema ielu rekonstrukciju, par pilnvarojuma līguma
par dzīvojamās mājas ēkas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, par zemes ierīcības projekta
izstrādes nepieciešamību, par konkursa „Sakoptākais īpašums” izsludināšanu u.c.
Attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja izskatīja 2008. gada budžeta
ieņēmumu izdevumu tāmes, apstiprināja rīcības plānus 2009. gadam atkritumu
apsaimniekošanai, vides aizsardzībai, teritorijas plānošanas pasākumiem, pagasta ciemu,
kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un labiekārtošanai, pašvaldības ielu apgaismojumam,
dzīvojamā fonda remontdarbiem, ielu un autoceļu uzturēšanai. Komiteja izskatīja pārskatu par
paveiktajiem remontdarbiem dzīvojamā fondā 2007. gadā un par plānotajiem darbiem
2008.gadā. Ik ceturksni komiteja izskatīja pašvaldības SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
pārskatu par gada finanšu plāna izpildi. Komiteja apstiprināja zemes jautājumu komisijas
pārskatu par 2007. gadu.
Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja
2007. gadā notika 19 Naujenes pagasta padomes Sociālo un veselības aprūpes jautājumu
komitejas sēdes, kurās izskatīti un sniegti atzinumi 178 sagatavotajiem Naujenes pagasta
padomes lēmumu projektiem, t.sk.:
- saistošiem noteikumiem „Par aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas kārtību Naujenes
pagasta pašvaldībā ” un 11 grozījumiem saistošajos noteikumos, t.sk., par sociālo aprūpi mājās,
kārtība, kādā sniedzama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, par vienreizējo
materiālā un mantiskā pabalsta piešķiršanu, par citu veidu pabalstiem, par pabalstiem veselības
aprūpei, par kārtību, kādā piešķirams trūcīgās ģimenes statuss un izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
- nolikumam par Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
darbinieku darba samaksu un sociālās aizsardzības izmaksām.
Komiteja sniedza atzinumu 14 Naujenes pagasta padomes lēmuma projektiem, t.sk., par
SPSPC direktora iecelšanu un atbrīvošanu no amata, par SPSPC amatu sarakstu un grozījumiem
tajā, par pašvaldības telpas rekonstrukciju un līdzekļu nodrošināšanu ģimenes ārstu prakses
telpu rekonstrukcijai.
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Komiteja izskatīja 151 administratīvā akta projektu, sagatavotu pamatojoties uz personu
iesniegumiem, t.sk., par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, par sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu un pabalsta piešķiršanu sociālā dzīvokļa apmaksai, par aprūpes mājās
pakalpojumu piešķiršanu, par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, par pabalsta
piešķiršanu ikmēneša izdevumiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par vienreizējo
materiālo pabalstu piešķiršanu, par atteikumu sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanai, par
ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja apstiprināja Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centra, bērnu tiesību aizsardzības, dzīvokļu jautājumu komisijas pārskatus
par 2007. gadu, izskatīja grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
izdevumu tāmēs, ik ceturksni izskatīja pārskatus par ieņēmumu izdevumu tāmes par pabalstu
piešķiršanu izpildi. Komiteja akceptēja rīcības plānu SPSPC materiālās bāzes pilnveidošanai un
ģimenes ārsta prakses vietas ierīkošanai, izdevumu tāmes 2009. gadam: pabalstu trūcīgiem
iedzīvotājiem, sociālās aprūpes citas izmitināšanas vietas, norēķinu par citu pašvaldību sociālo
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un virzīja tās izskatīšanai finanšu komitejā.
Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja
Pārskata gadā notika 19 Naujenes pagasta padomes izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdes, kurās tika sniegti atzinumi 104 sagatavotajiem
pagasta padomes lēmumu projektiem un izskatīti 26 komitejas jautājumi. Akceptēti un iesniegti
apstiprināšanai pagasta padomes sēdē Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes attīstības
programma 2008.-2015. gadam, Lāču pamatskolas attīstības plāns 2008. -2015. gadam,
Naujenes pagasta informatīva biļetena ”Naujenes Vēstis” reglaments, Bērnu tiesību aizsardzības
programmas realizācijas rīcības plāns 2008. gadam, bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības
pasākumu plāns, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes Speciālā pirmsskolas izglītības
programma, Naujenes pamatskolas Speciālās pamatizglītības programma, Noteikumi par
audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas iestādē, Naujenes pagasta
apbalvojumu nolikums, Naujenes pagasta izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas nolikumi,
Naujenes pagasta kultūras, sporta norišu pasākumu plāns 2009. gadam. Akceptēti un iesniegti
izskatīšanai pagasta padomē nolikumi par dažādu konkursu izsludināšanu, lēmuma projekti par
rīcības komisijas izveidošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas pasākumu
organizēšanai, par goda nosaukumu „Naujenes pagasta Gada skolēns” un „Gada skolotājs„
piešķiršanu, par skolēnu un skolotāju apbalvošanu par mācību gada rezultātiem, par papildus
grupas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē, par sporta kluba tūrisma un smaiļošanas
pulciņu programmu licencēšanu, par izglītības, kultūras iestāžu amatu sarakstiem, par bērnu un
jauniešu centra un sporta kluba reorganizāciju u.c.. Komitejā izskatīta izglītības, kultūras un
sporta iestāžu ieņēmumu izdevumu tāmju projektus, tāmju izpilde par 2008. gadu un izdevumu
tāmju projekti 2009. gadam un papildus līdzekļu pieprasījumi. Komiteja izskatīja un apstiprināja
rīcības plānus 2009. gadam izglītības, kultūras pašvaldības iestāžu materiālās bāzes
pilnveidošanai un attīstībai.
Komitejā izskatīti un apstiprināti 10 izglītības, kultūras un sporta iestāžu publiskie pārskati
par 2007. gadu.
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9.3. Komisijas
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Naujenes pagasta padome ir izveidojusi 15 komisijas,
kuru sastāvā ir pagasta padomes deputāti, pašvaldības speciālisti un pagasta iedzīvotāji (skat.
10.tab.)
Naujenes pagasta padomes pastāvīgi darbojošās komisijas
10.tabula
Nr.p.k.

Komisijas nosaukums
Komisijas priekšsēdētāja
vārds, uzvārds
Iepirkuma komisija
Priekšsēdētājs- Aleksandrs
Aizbalts, Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors

Komisijas
locekļu skaits
5

2008. gadā
organizēto sēžu
skaits
43

2.

Administratīvā komisija
Priekšsēdētāja – Tamāra
Titkova, Lāču pamatskolas
direktore

5

21

3.

Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Priekšsēdētāja – Vasilisa
Pudovkina, Naujenes
pagasta padomes
priekšsēdētāja
Dzīvokļu jautājumu
komisija
Priekšsēdētājs- Aleksandrs
Aizbalts, Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors
Tirdzniecības atļauju
izsniegšanas komisija
Priekšsēdētāja- Ināra
Miglāne, lietu pārvaldes
vadītāja
Budžeta un finanšu
uzraudzības komisija
Priekšsēdētāja – Vasilisa
Pudovkina, Naujenes
pagasta padomes
priekšsēdētāja

4

1

9

15

1) pieņemts 1 lēmums
(administratīvais akts);
2) sagatavoti 107 lēmuma projekti.

3

4

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

5

14

1) izskatīti saistošie noteikumi „Par
Naujenes pagasta 2008. gada
budžetu”;
2) ik ceturksni izskatīta ekonomiskā
analīze par budžeta līdzekļu
izlietošanu;
3) pieteikumu izskatīšana par
papildus līdzekļu piešķiršanu;
4) izstrādāti priekšlikumi par
finanšu pieprasījumu iekļaušanu

1.

4.

5.

6.

2008. gadā izskatītie jautājumi

1) organizētas 77 iepirkuma
procedūras;
2) pieņemti 64 lēmumi par
iepirkuma līgumu slēgšanu, 5 par
iepirkuma procedūras
pārtraukšanu;
3) organizētas 7 cenu aptaujas,
pieņemti 6 lēmumi;
1) izskatīti 288 administratīvie
protokoli, pieņemti 283 lēmumi par
adminstratīvā soda uzlikšanu
personām un 5 lēmumi par
lietvedības izbeigšanu.
1) pieņemti 4 lēmumi par dzīvokļa
īpašuma pirkuma līguma slēgšanu;
2) pieņemts lēmums par
viendzīvokļu dzīvojamās mājas
nodošanu privatizācijai
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7.

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

7

28

8.

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

5

9

5

5

10.

Bērnu tiesību aizsardzības
komisija
Priekšsēdētāja - Staņislava
Locika, bāriņtiesas
priekšsēdētāja

9

5

11.

Zemes jautājumu komisija
PriekšsēdētājaRuta Grustāne, īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja

5

4

9.

budžeta projektā .
Izskatīti 77 jaut ājumi, t.sk.:
1)adminstrācijas un iestāžu
darbinieku amatu sarakstu, to
grozījumu, darba samaksas
nolikuma izskatīšana;
2) piemaksu noteikšana par darba
kvalitāti izglītības iestāžu
vadītājiem;
3) priekšlikumi par darbinieku
prēmēšanu;
4) priekšlikumu izskatīšana
darbinieku apbalvošanai ar
Naujenes pagasta padomes un
Daugavpils rajona apbalvojumiem.
1) fiziski un morāli nolietojušos
pamatlīdzekļu norakstīšana;
2) fiziski un morāli novecojušo
grāmatu norakstīšana Naujenes
pamatskolā;
3) pamatlīdzekļu izkomplektēšana.
Izskatīja un akceptēja:
1) aktus par Vecstropu un Lociku
doktorātu dokumentu atlasi
iznīcināšanai, ģimenes ārstes E.
Suprones prakses dokumentu atlasi
iznīcināšanai;
2) pastāvīgi un ilgtermiņa
glabājamo lietu aprakstus par
2005.,2006.gadu ;
-3)lietu nomenklatūru 2009.
gadam.
1) izstrādāja Bērnu tiesību
aizsardzības programmas
realizācijas rīcības plānu
2008.gadam;
2) izskatīja jautājumus par bērnu
drošību mācību iestādēs, izstrādāja
priekšlikumus;
3)izskatīja vasaras brīvā laika
pavadīšanas pasākumu plānu un
sniedza priekšlikumus tā
īstenošanai.
1) veica zemes apsekošanu sakarā
ar nekustamā īpašuma nodokļa
parādu;
2) sastādīja apsekošanas aktus;
3) sagatavoja lēmuma projektus
par atvieglojumiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
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12.

Autoceļu un ielu
uzturēšanas komisija
Priekšsēdētājs- Aleksandrs
Aizbalts, Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors

7

2

13.

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

7

6

14.

15

1)izskatīja grozījumus pašvaldības
ceļu un ielu uzturēšanas rīcības
plānā 2008. gadam;
2) izstrādāja rīcības plānu
pašvaldības ceļu un ielu
uzturēšanai 2009. gadam
1) novērtēja 9 nekustamā
pašvaldības īpašuma objektus;
2) novērtēja 1 kustamās mantas
objektu- būves sporta laukumā
„Krauja”

7

5

Komisijās strādā 88 locekļi. Piecas no izveidotajām komisijām ir tiesīgas pieņemt lēmumus,
t.sk., administratīvos aktus. Tās ir iepirkumu, administratīvā, dzīvojamo māju privatizācijas,
dzīvokļu jautājumu un tirdzniecības atļauju izsniegšanas komisija, kas pilnvarotas izpildīt
pašvaldībai likumos noteiktās funkcijas.
Kultūras pasākumu organizēšanai 2008. gadā bija izveidotas 2 rīcības komisijas, t.sk., Latvijas
Republikas proklamēšanas 90. gadadienas pasākumu organizēšanai un konkursa „Sakoptākais
Latvijas pagasts 2008” Latgales noslēguma pasākuma organizēšanai.
9.4. Darba grupas
2008. gadā bija izveidotas 20 darba grupas no pagasta padomes deputātiem, darbiniekiem
un pagasta iedzīvotājiem, t.sk., saistošo noteikumu, administrācijas reglamenta projektu
izstrādāšanai, mājokļu attīstības un pašvaldības atbalsta daudzdzīvokļu māju renovācijas
veicināšanas programmas izstrādāšanai, Naujenes pagasta attīstības programmas grozījumu
izstrādāšanai, Lāču pamatskolas, pirmsskolas iestādes, Bērnu un jauniešu centra attīstības
programmu un plānu izstrādāšanai, projektu pieteikumu infrastruktūras attīstībai
sagatavošanai, pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanai, grozījumu sagatavošanai finansu
stabilizācijas projektā, Naujenes pagasta grāmatas izdošanai u.c.
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10. Naujenes pagasta administrācija, iestādes, kapitālsabiedrība
Naujenes pagasta padomes administrācija
(Skolas ielā 15, Naujenes ciems, t. 65476840, f. 5476857, e-pasts: padome@naujene.lv )
11.tabula.
Nr.p.k

Iestādes nosaukums

1.

Izpilddirektors

Vadītāja vārds,
uzvārds
Aleksandrs Aizbalts

2.

Lietu pārvalde

Ināra Miglāne

3.

Finanšu nodaļa

Gaļina Boroņenko

4.

Juridiskā nodaļa

Diāna Petrova

5.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

Raimonds Užulis

6.

Dzimtsarakstu nodaļa

Vija Linarte

7.

Ruta Grustāne

8.

Īpašuma
apsaimniekošanas
nodaļa
Personāla inspektore

9.

Nodokļu inspektore

Marija Boroņenko

10.

Darba aizsardzības
inženiere
Kopā

Ināra Zvaigzne

Inga Milaševiča

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

Nodarbināto
skaits
35

6
7

2
2

1

15

1
1
1
36

Naujenes pagasta pašvaldības iestādes
Naujenes pagasta padomes padotībā pārraudzības formā darbojās 11 pašvaldības iestādes.
(skat.12.tab.)
12. tabula
N.p.k
1.

2.

Iestādes nosaukums
un izveidošanas gads
Bāriņtiesa
1996. gads

Vadītāja vārds, uzvārds un
kopš kura gada amatā
Stanislava Locika,
no 1996. gada

Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības

Viktorija Nikolajeva,
no 2007. gada

Iestādes adrese
Skolas ielā 6, Naujenes ciems,
65476856,
stanislava.locika@naujene.lv
18. Novembra ielā 392,
Vecstropu ciems, 65459049,

Nodarbināto
skaits
2

23

38

3.

4.

centrs
1996. gads
Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde
„Rūķītis”
1990. gads
Naujenes pamatskola
Izveidota 1897.gadā,
atsāka darbību
1949.gadā

soc.dienests@inbox.lv
Anna Vaidere,
no 2002. gada

Alejas ielā 2, Kraujas ciems,
65450176,
naujenes_pii@inbox.lv

39

Pāvels Brovkins,
No 1995.gada
2008. gadā, slimības laikā
aizvietoja Vilhelmīne Šņukute

Stacijas ielā 8, Naujenes ciems,
65476858,
naujenes.psk@apollo.lv

30

5.

Naujenes bērnu un
jauniešu centrs
1998.gads

Svetlana Rožanska,
no 2004. gada

Daugavas ielā 34, Kraujas
ciems, 65430190,
bjc_naujene@inbox.lv

9

6.

Lāču pamatskola;
Izveidota1933.g,
atsāka darbību
1993.gadā
Naujenes mūzikas
skola
1996. gads
Naujenes tautas
bibliotēka
1955. gads

Tamāra Titkova,
no 1994. gada

Muzeja ielā 2, Lociku ciems,
65474565, skola@naujene.lv

30

Spodris Kačāns,
no 2002. gada

Daugavas ielā 29, 65450287,
spodriskac@inbox.lv

20

Diāna Čiževska,
no 1993. gada

Daugavas ielā 31, Kraujas
ciems, 65450246,
naujenes.biblioteka@inbox.lv

8

Naujenes
Novadpētniecības
muzejs
1996. gads
Naujenes kultūras
centrs
1999. gads
Naujenes sporta klubs
1997. gads

Evita Kusiņa,
no 2005. gada

Skolas ielā 1b, Naujenes ciems,
65471321, muzejs@apollo.lv

13

Jekaterina Kovaļčuka,
no 2007. gada

Muzeja ielā 6, Lociku ciems,
65474268, nkc_lociki@inbox.lv

12

Edgars Kucins,
no 1998. gada

18. Novembra ielā 416,
Vecstropu ciems, 65459008,
edgarskucins@inbox.lv

7

7.

8.

9.

10.

11.

Kopā 11 iestādēs
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Ar Latvijas Republikas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un darbu, kas veicinājis
Naujenes pagasta attīstību un uzvaru konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts” 2008.gadā
apbalvota Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja V. Pudovkina, izpilddirektors A. Aizbalts, 7
pašvaldības iestāžu vadītāji, 3 pašvaldības darbinieki, biedrība „Nika”, 6 uzņēmēji.
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Naujenes pašvaldības kapitālsabiedrība
13.tabula
Nr.p.k
1.

Iestādes nosaukums un
izveidošanas gads
SIA „Naujenes pakalpojumu
serviss”,
1993.gads

Vadītāja vārds, uzvārds
Aivars Elksniņš

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

Kopā

Nodarbināto
skaits
62

62

Pašvaldību kopīgā izveidotā iestāde
14.tabula
Nr.p.k
1.

Iestādes nosaukums
Daugavpils reģionālais
sabiedrisko pakalpojumu
regulators (Ambeļu,
Biķernieku, Demenes,
Naujenes pagasta padomju,
Dagdas, Ilūkstes, Krāslavas,
Līvānu, Preiļi novada domju,
Daugavpils, Krāslavas, Preiļu
rajona padomju un
Daugavpils pilsētas domes
kopīgā 2002. gada 28. maijā
izveidotā iestāde)
Kopā

Vadītāja vārds, uzvārds
Andris Strazds

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

Nodarbināto
skaits
4

4

Naujenes pagasta padomes administrācijas darbības prioritātes 2008. gadā noteiktas
balstoties uz likumā „Par pašvaldībām” un Naujenes pagasta padomes administrācijas
reglamentā noteikto funkciju izpildi. Administrācija nodrošināja Naujenes pagasta padomes
izdoto saistošo noteikumu, lēmumu izpildi, pagasta padomes darbu un tehnisko apkalpošanu,
pagasta padomes lēmumu projektu sagatavošanu, padomdevēja funkciju izpildi, saimnieciskās
darbības organizēšanu, sanitāro tīrību un pagasta teritorijas labiekārtošanu, tiesību principu un
administratīvā procesa ievērošanu, lietvedības procesa organizēšanu, centralizētas
grāmatvedības uzskaiti, civilstāvokļu aktu reģistrēšanu un dzīvesvietas deklarēšanu, personu
iesniegumu izskatīšanu.
Naujenes pagasta administrāciju vada Naujenes pagasta padomes iecelts izpilddirektors
Aleksandrs Aizbalts un viņa pakļautībā bija 36 darbinieki (struktūra 13.5. pielikumā), kuri strādā
profesionāli un ir kompetenti speciālisti.
Administrācijas darbinieki pieņēma apmeklētājus un sniedza konsultācijas par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas, zemes nomas tiesību piesķiršanas, adrešu un nosaukumu
piešķiršanas īpašumiem, samaksas samazināšanas izpērkot zemi, zemes platības precizēšanas,
konfigurācijas izmaiņu, pirmpirkuma tiesību izmantošanas jautājumos, palīdzības sniegšanas
40

dzīvokļu jautājumos, ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, ar dzīvojamas telpas īres
līguma grozīšanu saistītos jautājumos, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un apmaksas
jautājumos, dzīvojamo māju apsaimniekošanas, dažādu izzinu saņemšanas u.c. jautājumos.
Pārskata gadā no personām saņemti 548 iesniegumi, sagatavoti izskatīšanai pagasta padomes
sēdē 428 administratīvo aktu projekti un 120 atbildes uz personu iesniegumiem. Pamatojoties
uz pieņemtajiem pagasta padomes lēmumiem sagatavotas un izsniegtas 4438 Naujenes pagasta
padomes lēmumu kopijas un izraksti no sēžu protokoliem. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas
777 izziņas. Sniegtas konsultācijas par zemes izmantošanas mērķiem atbilstoši Naujenes
pagasta teritorijas plānojumam, juridiskajos jautājumos un konsultācijas lauksaimniekiem.
2008. gadā tika kontrolēta 309 pieņemto Naujenes pagasta padomes lēmuma izpilde, ik
ceturksni sagatavota informācija nozaru komitejām par kontrolē esošo lēmumu izpildes gaitu.
Pārskata gadā darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 23 darbiniekiem (t.sk., ar algotos
pagaidu darbos iesaistītiem 17 palīgstrādniekiem un 5 sezonas strādniekiem). Izbeigtas darba
tiesiskās attiecības ar 26 darbiniekiem (t.sk., ar 4 administrācijas darbiniekiem, algotos pagaidu
darbos iesaistītiem 7 palīgstrādniekiem un 5 sezonas strādniekiem). Pārskata gadā
administrācijas struktūrā bija ieviestas izmaiņas, samazinātas 8 amata likmes, t.sk., Īpašuma
apsaimniekošanas nodaļā bija samazinātas 2 likmes remontdarbu strādnieku, labiekārtošanas
strādnieka un automobiļa vadītāja likme, Finanšu nodaļā bija samazināta ekonomista likme,
Attīstības un plānošanas nodaļā - vides aizsardzības speciālista kā arī samazinātas sabiedrisko
attiecību speciālista un speciālista mājokļu jautājumos amata likmes. Pārskata gadā 18
administrācijas darbinieki apmeklēja 35 darba devēja apmaksātas kvalifikācijas paaugstināšanas
apmācības, no tām 1 kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 2008. gadā Naujenes pagasta
padomes administrācijas 14 darbinieki ir apbalvoti ar dažāda mēroga apbalvojumiem par
nozīmīgu ieguldījumu Naujenes pagasta pašvaldības darbā, par izcilu, ilgstošu un panākumiem
bagātu darbību. Pārskata gadā ir nodrošināta droša un veselībai nekaitīga darba vide, novērsti
darba vides riska cēloņi un veikta darba vides iekšējā uzraudzība.
Pagasta administrācijas uzturēšanai izlietoti Ls 370 322 un to īpatsvars Naujenes pagasta
2008. gada budžetā ir 17,2 %. Salīdzinot ar 2007.gadu, izdevumi ir samazinājušies par Ls 114
402 (23.6 %). Naujenes pagasta administrācijas 2008.gada izdevumi 94.7 % vai izlietoti
atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem un 5,3 % materiāli tehniskas bāzes pilnveidošanai un
attīstībai. 2008. gadā maksājumi par siltumenerģiju, energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju,
degvielu un telekomunikāciju pakalpojumiem veikti pielietojot limitēšanas mehānismu. Ņemot
vērā cenu paaugstināšanu šo izdevumu apmaksai izlietots Ls 28 486, kas par Ls 3 318 (13.2 % )
vairāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
Papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti pamatlīdzekļi par summu Ls 16 046, t.sk., iegādāta
datortehnika un cita biroja tehnika par summu Ls 5 820, biroja mēbeles un iekārtas par summu
Ls 1 376, mikroautobuss „Renault Master” par summu Ls 8 850. Var secināt, ka pagasta
administrācijas uzturēšanai plānotie līdzekļi izlietoti lietderīgi, ar mērķi uzlabot darba vidi
darbiniekiem un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nodaļas darbinieku spēkiem tika
apsaimniekoti 9 objekti ar kopējo teritoriju 22.66 ha, t.sk. 3 kultūrvēsturiskie objekti, 3
pašvaldības kapi, 1 parks, 2 sporta laukumi. Veikta teritorijas pļaušana. Pļaušanas darbu
izmaksas sastāda Ls 708. Objektu labiekārtošanai ieguldīti Ls 4104, t.sk., uzstādītas 2
aizsargbarjeras par Ls 948, pie dīķa uzstādīta laipa par Ls 2127. Saskaņā ar apzaļumošanas plānu
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tika ierīkoti jauni dekoratīvo koku un krūmu stādījumi par kopējo summu Ls 1842. Parka dīķa
attīrīšanai no ūdenszālēm tika iegādātas zivis uz summu Ls 135. Tūrisma sezonas laikā
kultūrvēsturiskajos objektos uzraugu iekasētā maksas pakalpojumu summa sastāda Ls 5864.
Naujenes pagasta ciemu labiekārtošanas ieguldīti līdzekļi uz kopējo summu Ls 18619, t.sk.,
uzstādītas jaunas bērnu rotaļu pilsētiņas Naujenes, Kraujas un Lociku ciemos uz kopējo summu
Ls 15113, atjaunoti gājēju celiņi uz summu Ls 568, iestādīti ziedi uz summu Ls 1421, uzstādīti 11
jauni soliņi uz Ls 485, aprīkotas peldvietas Naujenes un Lociku ciemos uz summu Ls 1032.
Uzstādīti 2 jauni suņu pastaigas laukumi un aprīkoti ar nepieciešamo inventāru uz kopējo
summu Ls 1022. Likvidētas divas lielās stihisko atkritumu izgāztuves Lociku un Naujenes ciemos
uz kopējo summu Ls 1992. Krivānu un Bukštu kapsētām izgatavots topoplāns uz Ls 1995, tiek
veikta apbedījumu vietu inventarizācija. Juzefovas kapos iestādīti ziedi uz summu Ls 215.
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” par autonomu funkciju
nodošanu Naujenes, Lociku, Kraujas, Vecstropu ciemos pastāvīgi tika veikta teritorija zālāja
appļaušana 14.82 ha platībā. Veikto darbu izmaksas sastāda Ls 22800. Izglītojamo nokļūšanu
skolā, pirmsskolas izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā Naujenes pagasta teritorijā nodrošina
2 autobusi Volvo B10M un SETRA 313.UL. Autobuss SETRA tika iegādāts 2007.gadā. Veiktas
transporta nepieciešamās tehniskās apskates. Patstāvīgi veikta transporta racionālās
izmantošanas, tehniskā stāvokļa un degvielas izmantošanas kontrole.
2009. gadā administrācijai jānodrošina Naujenes pagasta padomes saistošo noteikumu,

Foto priekšplānā: Naujenes pagasta padomes priekšsēdētaja Vasilisa Pudovkina un izpilddirektors,
Aleksandrs Aizbalts, otrajā rindā no kreisās: Ināra Miglāne, Teresa Miglāne, Jefrosinija Fjodorova, Rita
Jankovska, Ināra Miglāne, Natālija Annišineca, Gaļina Boroņenko, Junona Jekimova, Leila Mgebri švili,
Ilona Samohvalova, Raimonds Užulis, Romāns Baļevs, Guna Smelcere, Diāna Petrova, Marija Boroņenko,
Aļona Annišiņeca, Inga Kuļikova, Ināra Zvaigzne, Vera Jakovļeva, Jūnija Marhiļeviča, Vija Linarte.

lēmumu izpilde, iesākto projektu īstenošana, dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu
novada domei, veidojoties Daugavpils novadam, pastāvīgi glabājamo dokumentu nodošanu
42

valsts zonālajā arhīvā un nodrošināt stingru energoresursu izmantošanas kontroli un finanšu
līdzekļu racionālu izmantošanu.
10.1. Izglītība
2008. gadā Naujenes pašvaldības izglītības funkcijas nodrošināja 5 izglītības iestādes
(skat.15.tab.)
15. tabula
Nr.p.k

Izglītības iestādes
nosaukums un
akreditācijas periods

Skolēnu vai
audzēkņu skaits

Pedagogu skaits,
tehniskais
personāls

Mācību programmas

Pamatizglītības un
mazākumtautības programma,
speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem, interešu
izglītības programmas
Pamatizglītības un
mazākumtautības programma
(2) 18 interešu izglītības
programmas
Pirmsskolas izglītības
programma un pirmsskolas
mazākumtautības izglītības
programma (2), speciālā
pirmsskolas izglītības
programma, speciālā
pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
2 interešu izglītības
programmas (angļu valoda un
ritmika),
6 profesionālās ievirzes
programmas, t.sk., Pūšamo
instrumentu spēle, Klarnetes
un Saksafona spēle (17
skolēni), Klavierspēle (33
skolēni), Akordeonu spēle (36
skolēni), Vijoļspēle (9 skolēni),
Vizuāli plastiskā māksla (28
skolēni), 2 interešu izglītības
programmas, akordeonistu un
pūšamo instrumentu orķestris
6 interešu izglītības
programmas, nometnes, saieti,
proforientācija
Konsultācijas, informācijas
saņemšana (1536 cilvēki)

1.

Naujenes pamatskola,
akreditēta līdz 2010.
gada 5. jūnijam

116 skolēni
32 absolventi,
14 pirmklasnieki

19 pedagogi (tsk.
psihologs),11
tehniskie darbinieki

2.

Lāču pamatskola
akreditēta 2010. gada
23. novembrim

152 skolēni
18 absolveni
20 pirmklasnieki

3.

Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde
„Rūķītis”,
9 bērnu grupas, t.sk. 6 mazākumtautību
apmācība, 3 - apmācība
valsts valodā

157 bērni, t.sk.
30 5-gadīgie bērni, 29
6-gadīgie bērni

19 pedagogi (t.sk.
psihologs),
11- tehniskie
darbinieki
19 pedagogi (t.sk.
logopēds),
20 tehniskie
darbinieki

4.

Naujenes mūzikas skola,
akreditēta līdz 2012.
gada 18. jūnijam

123 audzēkņi
2 absolventi

5.

Naujenes bērnu un
jauniešu centrs

97 bērni

17 pedagogi
3 tehniskie
darbinieki

9 darbinieki, t.sk.,
5 interešu izglītības
pulciņu pedagogi,
1 tehniskais
darbinieks
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2008./2009. mācību gadā divās vispārizglītojošās skolās mācās 268 skolēni.
2008. gada 1.septembrī Naujenes pagasta skolās uzsāka mācības 34 pirmklasnieki.
10.1.1.
Naujenes pamatskola
Apgūt zināšanas Naujenes pamatskolā naujenieši uzsāka jau tālajā 1897. gadā. Naujenes
pamatskola 2008. gadā īstenoja trīs licenzētas izglītības programmas. Pārskata gadā uzsākta
speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
īstenošana.
2008./2009.m.g. Naujenes pamatskolā 9 klašu
komplektos mācījās 116 skolēni. Pirmajā klasē
mācības uzsāka 14 skolēni. Skolā strādāja 33
darbinieki, t.sk., 20 pedagogi un 13 tehniskie
darbinieki. Visiem pedagogiem ir augstākā
pedagoģiskā izglītība, 7 skolotājiem ir
papildkvalifikācija, 2 – maģistra grāds. Mācību
programmas visos priekšmetos tika izpildītas
atbilstoši jaunajiem standartiem. Visi valsts
pārbaudes darbi, kurus paredzēja LR Izglītības
un zinātnes ministrija, tika izpildīti.
Mācību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu
viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.
2007./2008.mācību gadā īpaša uzmanība tika pievērsta skolēnu zināšanu līmeņa
paaugstināšanai. Salīdzinot iepriekšējo mācību gadu, 2007./2008. m.g. var secināt, ka zināšanu
līmenis skolēnu sniegumos ikdienas darbā gan 4.-6.klašu grupā, gan 7.-9.klašu grupā ir
paaugstinājies un sasniedza 6,18 balles (iepriekšējā mācību gadā – 6,08 balles).Visi 32 devīto
klašu skolēni sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus par pamatizglītību. Lai padziļinātu un
paplašinātu zināšanas, radītu interesi par mācību priekšmetiem, skolā notika arī ārpusstundu
darbs mācību priekšmetos. Skolēni apmeklēja fakultatīvas nodarbības informātikā, angļu
valodā, latviešu valodā, vēsturē, matemātikā, bioloģijā. Šajās nodarbībās skolēniem bija iespēja
padziļināt savas zināšanas. Skolā bija organizētas skolēniem individuālās nodarbības visos
mācību priekšmetos. Tas deva iespēju skolēniem uzlabot savas sekmes mācību priekšmetos.
Skolā tika organizētas priekšmetu olimpiādes un priekšmetu nedēļas.
Skolēni piedalījās Daugavpils rajona rīkotajās olimpiādēs: bioloģijā, latviešu valodā, vizuālajā
mākslā, mājturībā, informātikā. Atzinība – 9a.klases skolniecei A.Ročenko – krievu valodas
olimpiādē (svešvalodā) (skolnieci sagatavoja skolotāja A.Kokina). Naujenes pamatskolas skolēni
aktīvi iesaistījās zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā. 8.klases skolniece T.Ivanova ar darbu
„Vecticībnieki Naujenes pagasta Slutišku sādžā”, 9.klases skolnieks E.Buls ar darbu
„Gordonseters un viņa dzīvesveids”, 3.klases skolniece V.Prohovska ar darbu ”Govis” , 4.klases
skolniece J.Klimanska ar darbu „Laika apstākļi”,
Par mācību formu dažādību un kvalitāti skolā notika Daugavpils rajona seminārs angļu
valodas skolotājiem. Augstu atzinību izpelnījās skolotājas N. Semjonovas atklātā stunda.
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Par radošu darbu skolēnu mācīšanā un svešvalodu apguvē skolotājai Natašai Semjonovai
tika piešķirts Naujenes pagasta padomes apbalvojums –
„Naujenes pagasta gada skolotājs”. 9.a. klases skolniekam
Egilam Bulam par labiem un izciliem sasniegumiem
mācībās un ārpusstundu darbā piešķirts Naujenes pagasta
padomes apbalvojums „ Naujenes pagasta gada skolēns”.
Sakarā ar Naujenes pagastam piešķirto nomināciju
„Sakoptākais Latvijas pagasts” skolas direktora vietniecei
izglītības jomā
V. Šņukutei tika pasniegts Latvijas
Republikas Atzinības Raksts par ilggadēju darbu un
nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā, veiksmīga mācību procesa organizāciju un
radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē. Pateicības un
prēmijas sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas
90.gadadienu tika piešķirtas skolotājai Zinaīdai Pauliņai un
skolas pavārei Reģīnai Prohovskai.
2008. gadā skolā audzināšanas darbs tika veikts, Naujenes pagasta gada skolēnspamatojoties uz Naujenes pamatskolas attīstības plānu, tā Egils Buls
izvirzītajām prioritātēm 2008.gadam, Naujenes pamatskolas Nolikumu un audzināšanas darba
programmu. Mācību procesā skolēniem tiek nodrošinātas pilnvērtīgas nepieciešamo zināšanu
ieguves iespējas, bet audzināšanas process vērsts uz to, lai veidotu jauno cilvēku morālos
uzskatus un atbalstītu viņu vispārējo izaugsmi. Pārskata gadā Naujenes pamatskola piedalījās
projektos, kas virzīti izglītojošas sadarbības veicināšanai starp Eiropas skolām, skolēnu drošības
jautājumu izzināšanai, veselīgam dzīvesveidam un ekoloģijas jautājumu pētīšanai:
- Naujenes pamatskolas skolotājas A.Kokinas vadībā skola iesaistījās starptautiskajā projektā
„eTwinning”, jeb, skolu partnerība Eiropā. Projekta mērķis ir starptautiska sadarbība, kas tiek
īstenota, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. A.Kokina saistībā ar šo projektu
pārskata gadā apmeklēja konferenci Rīgā.
- 7. un 8. klases skolēni (klases audzinātājas N.Semjonova un L.Kucina) piedalījās CSDD
projektā „Gribu būt mobils”, kura mērķis bija veicināt satiksmes drošību un skolēnu zināšanas
šajā jomā. Projekta dalībnieki saņēma CSDD Atzinības rakstus;
- Eko pulciņa dalībnieki (vad. Z.Pauliņa), 6. un 8.klašu kolektīvi (kl.audz. I.Locika, L.Kucina)
iesaistījās Latvijas dabas fonda projektā, kurš ietver sevī Vislatvijas makulatūras vākšanas akciju
un konkursu „Zaļā klase”. Projekta noslēgums paredzēts 2009.gada pavasarī. Šo projektu
atbalsta Swedbanka.
Maijā Naujenes pamatskolas kolektīvs bija ekskursijā Dunte – Rāmkalni sadarbībā ar tūrisma
firmu „Mari”. Jāatzīmē, ka mācību ekskursijas tiek arvien vairāk popularizētas Naujenes
pamatskolas mācību un audzināšanas darbā. Pārskata gadā liela uzmanība tika veltīta
profilaktisko pasākumu rīkošanai, kas mazinātu nepilngadīgo likumpārkāpumus, veicinātu
nepieciešamību ievērot veselīgu dzīvesveidu. Tie bija: tikšanās ar Daugavpils rajona
nepilngadīgo lietu inspektori un tikšanās ar firmas „Alweys” pārstāvjiem.
2008. gadā klašu audzinātāji lielu uzmanību veltīja skolēnu karjeras izglītības jautājumiem.
Vecāko klašu skolēni tikās ar Višķu profesionālās skolas, Lūznavas arodskolas, Daugavpils
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tirdzniecības skolas pedagogiem, kā arī Ēnu dienās iepazinās ar Naujenes pagasta padomes un
tās struktūrvienību darbu.
2008. gadā Naujenes pamatskolā darbojās 12 interešu izglītības pulciņi. Īpaši populāri pulciņi
skolēnu vidū ir dziedāšana un dejošana. Skolas ansambļi un kori, kurus vada L. Koroļkova, ir
ieguvuši godalgotās vietas Daugavpils rajona un novada konkursos un skatēs.(13.6. pielikums)
Skolas 5.-9.klašu kora dalībnieku balsis lepni līgoja kopīgajā Vispārējo XXIV Dziesmu un XIV deju
svētku kopkorī Mežaparka estrādē.

Naujenes pamatskolas 5.-9.klašu kori Vispārējos XXIV Dziesmu un XIV deju svētkos Rīgā

2008.gada pavasarī 500.mazpulka dalībnieki 1.klases skolniece L.Kucina un 2.klases skolnieks
A.Lociks skolotājas Z.Pauliņas vadībā iesaistījās Zemkopības ministrijas projektā sadarbībā ar z/s
„Lielzeltiņi”. Projekts virzīts uz skolēnu vides
izglītības zināšanu nostiprināšanu, skolēnu
ieinteresēšanu ekoloģiski tīras produkcijas
ražošanā,
tirgus
ekonomikas
zināšanu
attīstīšanai.
2008.gada rudenī A.Lociks piedalījās
projekta noslēguma pasākumā Daugavpilī un
saņēma Atzinības rakstu par teicamu dalību
Latgales novada projektu forumā. Pateicoties
skolas
interešu
izglītības
pulciņiem
(13.6.pielikums) mācību gada laika skolā tika
Mazpulcēns A. Lociks ar skolotāju Z. Pauliņu
organizēti dažāda veida un tematiskas virzības
pasākumi. Naujenes pamatskolā ir radīta vide individualitātes un personības radošai izpausmei.
Tieši Naujenes pamatskolas kolektīvs sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi un pārējām
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izglītības iestādēm uzsāka ģimenisko svētku svinēšanas tradīciju – ikgadējo Tēvu dienas
pasākumu 19. martā, kur ar vislielāko siltumu izskan skolas audzēkņu sirdsbalsis.
2008. gada septembrī notika Naujenes pamatskolas skolēnu parlamenta vēlēšanas, par
prezidenti tika ievēlēta 8. klases skolniece Ilona Morozova. Skolēnu parlaments sadarbojas ar
skolas administrāciju un pedagogiem, izdod parlamenta avīzi „Pūcīte”, iesaistās projektu
nedēļās tēmu izvēlē, pasākumu un citu brīvā laika organizēšanas iespēju izskatīšanā.
Naujenes pamatskolas 2008.gada budžets sastādīja – Ls 214069, un tā finansējums bija
sekojošs:
• no Daugavpils rajona pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls 135801;
• Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtie līdzekļi – Ls 78268, t.sk., ieņēmumi no
sniegtajiem maksas pakalpojumiem – Ls 10166, t.sk., vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – Ls
10071 un pārējie maksas pakalpojumi – Ls 95.
Naujenes pamatskolas pašvaldības pamatbudžeta finansējuma vidējais budžeta pieaugums 3
gadu laikā ir 117%.
No Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtajiem līdzekļiem – Ls 78268 tika izlietots:
• darbinieku darba samaksai un VSAOI – Ls 39296 (50,2%);
• skolas ēkas uzturēšanai – Ls 24953 (31,9%);
• skolas attīstībai – Ls 14019 (17,9%).
Skolas tehnisko darbinieku vidējā darba alga 2008.gadā sastādīja Ls 171 (2007.gadā – Ls 136).
Salīdzinot ar 2007.gadu, darba samaksa pieaugusi par 25%. Palielinājusies arī pedagogu vidējā
darba samaksa. Skolas ēkas uzturēšanas izdevumi no kopēja budžeta sastādīja Ls 24953
(31,9%). 2008.gadā tika veikti skolas telpu remontdarbi par kopējo summu Ls 4722, skolas
attīstībai tika novirzīti Ls 14019- uzlabota siltuma padeve skolas ēdināšanas blokā, tika veikta
skolas apkures sistēmas siltuma padeves balansēšana. Skolēniem drošas un sakoptas vides
nodrošināšanai, vairākos kabinetos tika atjaunotas mēbeles par kopējo summu Ls 5669 - 1.kl.,
2.kl., 3.klasē, dabaszinību kabinetā, direktora kabinetā, informātikas kabinetā mēbeles
atjaunotas daļēji, bibliotēkā tika iegādāti plaukti. Iegādāti trīs jauni skapīši virtuvē.
Pamatojoties uz Veselības inspekcijas prasībām, 2008. gada laikā 33 skolas ēkas logiem
iegādātas žalūzijas. Lai uzlabotu skolas estētisko vidi, skolas ēdamzālē un aktu zālē tika iegādāti
aizkari. Šīs izmaksas sastādīja Ls 2349.
Naujenes pamatskolā 2008. gada laikā ir iegādātas mācību grāmatas par kopējo summu Ls
1564, kas sastāv no Daugavpils rajona mērķdotācijas mācību grāmatu iegādei Ls 569 un
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai atvieglotu skolēna somu, Naujenes pašvaldība no sava
budžeta piešķīra 1.klases skolēniem Ls 308 mācību grāmatu otrā komplekta iegādei.
Ar mērķi palielināt mācību procesa efektivitāti un kvalitāti gada laikā tika iegādāti mācību
līdzekļi un uzskates materiāli par kopējo summu Ls 1519. Meiteņu mājturības kabinetam tika
iegādātas 2 šujmašīnas. 5.- 9.klašu koris pasākumos uzstājās vienotos skatuves tērpos. Šim
nolūkam tika pašūti 33 tērpi, kuru izmaksas sastādīja Ls 1775. Lai nodrošinātu darba drošību
dabaszinību cikla mācību priekšmetu stundu norisē, 2008.gada 21.janvārī dabaszinību kabinetā
tika uzstādīts jauns vilkmes skapis. Tā izmaksas sastādīja Ls 308.
Pamatojoties uz Naujenes pamatskolas 2008. gada budžeta rādītāju analīzi, var secināt, ka tā
prioritātes bija mācību procesa kvalitātes paaugstināšana, skolas materiāli tehniskās bāzes
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uzlabošana un nostiprināšana, skolēniem drošas un sakoptas vides nodrošināšana. Bibliotēkai
skolā ir gan izglītojošā, gan audzinošā funkcija. Saistībā ar šīm funkcijām tika organizēts arī
bibliotēkas darbs.
Naujenes pamatskolas bibliotēkas fonds uz 31.12.2008.g. ir 15513 grāmatas par summu Ls
15863, no tām
• mācību grāmatas – 8716 par summu Ls 14255;
• daiļliteratūra – 6797 grāmatas par summu Ls1608.
2008.gadā bibliotēkas apmeklējumu skaits sastāda 1200, kas par 120 vairāk nekā 2007.gadā,
izsniegtas 2486 grāmatas:
• 1280 mācību grāmatas;
• 794 daiļliteratūras, uzziņu literatūras grāmatas.
Mācību gada laikā skolēni tika aicināti uz bibliotēkas stundām. Tās notika pēc plāna, katrai
klasei viena stunda semestrī. Šo stundu laikā skolēni tika arī iepazīstināti ar jaunāko
daiļliteratūru un izziņu literatūru.
Bibliotekāre arī sniedz konsultācijas gan skolēniem, gan skolotājiem klases un skolas
pasākumu organizēšanā, referātu, zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, gan projektu nedēļas
laikā.
2008.gadā skolēniem tika nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, pamatojoties uz nolikumu
„Par Naujenes pagasta vispārējas izglītības iestāžu skolēnu un audzēkņu ēdināšanas
organizēšanas kārtību”. No 2008.gada 1.septembra, pamatojoties uz 2008.gada 28.jūlija MK
noteikumiem Nr.605, valsts piešķīra finansējumu 14 1.klases skolēnu ēdināšanai 0,80 latu dienā.
Pārskata gadā skola bija iesaistījusies Piena programmā, kura deva iespēju sākumskolas
skolēniem katru dienu izdzert krūzi piena. Skolēnu ēdienkarte Naujenes pamatskolā tika
veidota, ievērojot veselīga uztura principus. Skolēni pusdienās bauda pilnvērtīgu uzturu,
bagātinātu ar augļiem un dārzeņu salātiem. Skolas ēdnīcā skolēni var paēst garšīgas pusdienas
( Ls 0,60 ) un launagu ( Ls 0,25 ). Liels paldies par apzinīgu darbu skolas pavārei R. Prohovskai!
Naujenes pamatskola, izmantojot visdažādākos komunikācijas veidus, rod iespēju
iepazīstināt sabiedrību, pirmkārt, vecākus ar izglītības procesa jautājumiem. Skola ir
reģistrējusies portālā www.skola.lv, kur ir iespēja apmainīties ar metodiskiem un cita veida
pieredzi bagātinošiem materiāliem. Komunikācijas funkciju pilnveidošana sadarbībā ar
Naujenes pagasta padomi un pašvaldības iestādēm veicina skolas publicitāti pašvaldības
teritorijā un aiz tās robežām.
10.1.2.

Lāču pamatskola

Lāču pamatskola ir Naujenes pašvaldības 1993. gadā
dibināta vispārējās izglītības iestāde.
Lāču pamatskola īsteno divas pamatizglītības programmas.
2008. gadā skolā mācījās 152 skolēni un strādāja 30 darbinieki,
t.sk. : 18 pedagogi, 1 psiholoģe un 11 tehniskie darbinieki. Lāču
pamatskolā strādā pedagogi ar lielu profesionālo pieredzi.
Vienpadsmit skolotājiem ir iegūta papildkvalifikācija, 2 –
maģistra grāds. Skola 2008. gadā strādāja pie iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas, t.sk.,
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atbalsts skolotājiem mācību saturu apguves plānošanā atbilstoši jaunajiem pamatizglītības
priekšmetu standartiem.
Sagaidot Lāču pamatskolas 75. gadu jubileju un Latvijas Republikas proklamēšanas 90.
gadadienu ir izveidota savas skolas simbolika- karogs un himna, papildināta skolas vēsture,
sagatavota izstāde „Skolas vēsture un mūsdienas”.
2008. gadā izstrādāts un apstiprināts skolas attīstības plāns 2008.-2015.g, apstiprināta un
saņemta atkārtoti pamatizglītības licence. Uzlabojās skolēnu mācību rezultāti. Skola
ierindojusies ceturtajā vietā starp Daugavpils rajona skolām pēc priekšmetu olimpiāžu
rezultātiem. Aizvadītajā gadā ar lielu interesi un ar labiem rezultātiem Lāču pamatskolas skolēni
piedalījās zinātniski pētniecisko darbu konkursos un ir iegūta 2. vieta republikā. Īpaši labi
sasniegumi Lāču pamatskolas skolēniem bija sportā, iegūta 2. vieta Daugavpils rajona konkursā
„Sporta laureāts 2008”. Sākumskolas skolotājas Aina Solima, Aina Markoviča, Gaļina
Naumuškina piedalījās žurnāla „Sākums” konkursā „Skolotāja pieredze 2008” un tika
apbalvotas. Viņu darbi bija publicēti žurnāla 3.-6. numuros.
Pozitīvi vērtējams, ka 1. klases skolēniem bija organizētas bezmaksas pusdienas. Lai
piesaistītu skolēnus Lāču pamatskolai, vienreiz nedēļā bija organizētas attīstošas nodarbības 5.6. gadīgajiem bērniem „Zelta atslēdziņa”. Mācību gada laikā 17 skolotāji paaugstināja savu
kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos.
2008. gadā skola strādāja pie skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju kvalitātes uzlabošanas
un attīstīšanas. Skola ir lielā mērā nodrošināta ar piemērotiem resursiem un līdzekļiem izglītības
programmu īstenošanai. Visi skolas pedagoģi bija iesaistīti skolas metodisko komisiju darbā.
Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas: sākumskolas skolotāju metodiskā komisija (vadītāja G.
Vagele), valodas un mākslas jomu metodiskā komisija (vadītāja I. Parfjonova), tehnoloģiju un
zinātņu pamatu un „Es un sabiedrība” jomu metodiskā komisija (vadītāja A. Kondrašenkova),
klašu audzinātāju metodiskā komisija (vadītāja Z. Šumska). Metodiskās komisijās tika apspriesti
jautājumi, kuri palīdz darbā ieviest jaunas darba formas, lai katra mācību stunda atbilstu
mūsdienu prasībām, tika analizēti skolēnu sasniegumi mācību priekšmetos. Metodiskās
komisijas realizē skolotāju sadarbību un savstarpējo atbalstu, skolotāji iesaistās savas pieredzes
popularizēšanā, analizē mācību procesu un tā rezultātu. Skolas metodiskā padome izstrādājusi
vienotu kārtību skolēnu zināšanu vērtēšanai, mājas darbu kārtībai, vērtēšanai, ar kuriem
iepazīstināti skolēni un viņu vecāki. Skolēniem pārsvarā ir pozitīva attieksme pret mācību darbu,
viņi veiksmīgi strādā individuāli un dažādās grupās, spēj plānot savu darbu un laiku, prot izteikt
un aizstāvēt savu viedokli, pieņemt lēmumus. Skolēni ir aktīvi stundās, prot strādāt grupās,
iesaistās kopīgu projektu izstrādē stundās un projektu nedēļas ietvaros.
Skolotāji organizē tādu mācību vidi, kas rosinātu sekmīgai zināšanu apguvei ikvienu skolas
skolēnu. Visos priekšmetos skolēniem tika organizētas individuālās konsultācijas, kuru laikā
skolēni varēja noskaidrot nesaprotamus jautājumus un uzlabot savus mācību rezultātus. Vidējā
atzīme skolā palika iepriekšējā gada līmenī – 6,04 balles. Skolēnu skaits ar zemu zināšanu līmeni
samazinājās un palielinājās skolēnu skaits ar vidējo zināšanu līmeni.
Ar Izglītības likuma 14. pantu un saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 1027 „Par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” tika organizēti valsts
pārbaudes darbi 3.,6.,9. klases skolēniem. Visu šo klašu skolēni sekmīgi nokārtoja valsts
pārbaudes darbus. Ļoti labi sniegumi valsts pārbaudes darbos bija 9. klases skolēniem (kl.
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audzinātāja A. Sarule). Visi absolventi saņēma apliecību par pamatizglītību un turpina mācības
citās mācību iestādēs.
Pārskata gadā veikts ārpusstundu darbs mācību priekšmetos. Skolēniem bija iespēja
padziļināt savas zināšanas fakultatīvajās
nodarbībās dzimtajā valodā, informātikā,
vēsturē, matemātikā, ķīmijā. Turpinājām
organizēt priekšmetu nedēļas, priekšmetu
olimpiādes. Labākie skolēni piedalījās
Daugavpils rajona rīkotajās olimpiādēs: 2.
vieta – krievu valodā 9.a klases skolniecei I.
Ģiņevičai (skolotāja T. Titkova), 3. vieta –
krievu valodā 9.a klases skolniekam A.
Trifanovam (skolotāja T. Titkova), 2. vieta –
vides projektu olimpiādē 9.a klases skolniecei
I. Ģiņevičai (skolotāja N. Laitāne), Atzinība – vēsturē 9.a klases skolniekam A. Trifanovam
(skolotāja A.Kondrašenkova), Atzinība – vizuālā mākslā 9.a klases skolniekam M. Strautmalim
(skolotāja A. Markoviča)
Ļoti labus rezultātus sasniedza zinātniski pētniecisko darbu rajona konkursā. 9.a klases
skolnieces Violetas Staļukjanecas darbs „Mūzikas ietekme uz pusaudžu organismu” ieguva 2.
vietu rajonā, ar šo darbu skolniece piedalījās Republikas zinātniski pētniecisko darbu konkursā
un ieguva otru vietu. Konsultēja šo skolnieci skolotāja
N.Laitāne.
Pēc Daugavpils rajona olimpiāžu un zinātniski
pētniecisko darbu rezultātiem Lāču pamatskola ierindojās
4. vietā starp pamatskolām rajonā. Tāpēc par radošu un
prasmīgu metodiskā un mācību darba vadīšanu un
pilnveidošanu, par skolēnu pētnieciskās darbības
veicināšanu un veiksmīgas sadarbības nodrošināšanu ar
skolēnu vecākiem direktores vietniecei izglītības jomā G.
Gedrovičai – Juragai tika piešķirts Naujenes pagasta
apbalvojums – „Gada skolotājs” un 9. a klases skolniekam
A. Trifanovam par labiem un izciliem sasniegumiem
mācībās un ārpusstundu darbā piešķirts nosaukums
„Naujenes pagasta gada skolēns”.
2008. gadā skolā tika organizēts pieredzes apmaiņas
seminārs Daugavpils rajona un Daugavpils pilsētas skolu
G.Gedroviča-Juraga.
vides koordinatoriem. Augstu atzinību izpelnīja šī semināra
organizatore bioloģijas skolotāja N. Laitāne.
Sākumskolas skolotājas popularizēja savu pieredzi žurnālā „Sākums”. Žurnāla 3. - 6. numurā
ir publicēti A. Solimas raksts - „Kā palīdzēt 2. klases skolēnam vizuālo mākslu apgūt bilingvāli”,
G. Naumuškinas - „Rodi prieku darbojoties fakultatīvā nodarbībā dzimtajā valodā” un pulciņa
nodarbība „Manai Latvijai”, G. Vageles – „Zini pats! Iemāci otram!” stundas konspekts
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dabaszinībās 3. klasē, klases stunda 3. klasē „Latvijas Republikai 90. gadadiena”. Paldies
skolotājiem par skolas un savas pieredzes reklamēšanu republikāniskajos izdevumos.
8. un 9.kl. audzinātājas lielu vērību pievērš karjeras izglītībai klases stundās, 9.kl. piedalījās
Naujenes BJC rīkotajā karjeras izglītības pasākumā, apmeklēja atvērto durvju dienas Daugavpils
tirdzniecības skolā, Latgales transporta un sakaru tehniskajā skolā, kā arī uzklausījām ciemiņus
no Jaunaglonas arodvidusskolas, Višķu profesionālās vidusskolas un Lūznavas profesionālās
vidusskolas. 9.kl. skolēniem bija iespēja iepazīties ar Naujenes pagasta padomes speciālistu
darbu, piedaloties Ēnu dienā.
2008. gadā skolā darbojās 19 interešu izglītības pulciņi, kurus apmeklēja 115 skolēni, kas ir
76,2 % no kopējā skolēnu skaita.
2008. gads bija veltīts Latvijas 90.
gadadienai, Lāču pamatskolas
interešu
izglītības pulciņi piedalījās pasākumu ciklā „Tu
esi Latvija”.
2008. gads veiksmīgs bija sporta dzīvē,
sporta skolotāja A. Meškovska vadībā skolēni
tika sagatavoti rajona sporta sacensībām
sporta stundās un pulciņa „Sporta spēles”
nodarbībās. Ir iegūtas godalgotās vietas
individuālajos sporta veidos un sporta spēlēs
komandām, jaunie sportisti piedalījās 8 sporta
veidos, 5 komandas izcīnīja godalgotās 3. vietas. Rajona konkursā „Sporta laureāts 2008” mūsu
skola ieguva 2. vietu nominācijā „Rajona labākā pamatskola sporta darba organizācijā”.
Pateicoties pulciņu dalībniekiem, veiksmīgai pulciņu vadītāju A. Novickas, A. Solimas,
G.Naumuškinas, S. Kardeles, A. Markovičas, N. Laitānes, N. Dudarevas, B. Daļeckas,
A.Kondrašenkovas, A. Meškovska un A. Sarules darbībai Lāču pamatskola var lepoties ar
sasniegumiem interešu izglītībā (pielikums Nr. 13.6. ), skolā mācās daudz talantīgu, aktīvu
skolēnu, kuriem patīk piedalīties rajona konkursos, skolas pasākumos, koncertos, skolēni paši
izvirza idejas pasākumu organizēšanai, lai skolas dzīve būtu interesantāka. Skolai ir izveidojušās
savas tradīcijas, tradicionālie skolas pasākumi: Zinību diena, Dzejas dienas, Skolotāju diena,
Mārtiņdiena, Ziemassvētku pasākumi, Masļenica, Lieldienu pasākumi. Skolā ir izveidojusies
tradīcija Mātes dienā pulcināt pagastā dzīvojošās māmiņas un sveikt viņas ar dziesmām, dejām
un pirmajiem pavasara ziediem.
Liels atbalsts skolas dzīvē rodams no skolēnu parlamenta. Skolēnu parlamenta prezidente
bija 8.b klases skolniece Anna Maskaļova. Parlamentā darbojās 13 pamatskolēni, kuri organizēja
izglītības centra, kārtības centra, preses centra, kultūras centra un sporta centra darbību.
2008.gadā organizēts reids „Mana skolas soma”, īstenota projekta „Draudzīgā skola” trešā
kārta. Visaktīvāk skolas parlamentā darbojās meitenes no 8. klases (A. Deiko, V. Gibovska,
J.Aleksejeva, D. Petrova).
Lāču pamatskolā 2008. gadā sākumskolas skolēniem bija iespēja visu gadu interesanti
pavadīt savu brīvo laiku dienas centrā „Draudzīgā vide”.
2008. gadā aktīvi strādāja Skolas padome, kuras sastāvā bija 13 locekļi. Skolas padomes
priekšsēdētāja ir Vija Linarte. Skolas padome bija liels palīgs skolai, palīdzēja veikt klašu
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kosmētisko remontu, organizēja skolas pasākumus, rūpējās par skolēnu ēdināšanas
organizēšanu un kvalitāti, apmeklēja mācību stundas.
Pēdējo triju gadu laikā skolas budžets gadu no gada palielinājies. 2008. gada Lāču
pamatskolas budžets sastādīja Ls 252 742 un to finansējums bija sekojošs:
mērķdotācijas no Daugavpils rajona padomes pedagogu darba samaksai un VSAOI – Ls
171 503.
- Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtie līdzekļi bija Ls 83600, faktiskais izlietojums gada
beigas – Ls 81239, jeb, 97% no gada budžeta.
Ieņēmumu daļu vēl sastādīja:
• mērķdotācija no Daugavpils rajona padomes mācību grāmatu iegādei – Ls 647.
• norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem – Ls 3914.
• ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem – Ls 11737.
Lāču pamatskolas vidējais budžeta pieaugums 2008. gadā salīdzinot ar 2007.gadu, ir par 27%
lielāks, t.i., Ls 56 208. Naujenes pašvaldības piešķirtais pamatbudžeta vidējais pieaugums ir
Ls 28 128 jeb 35%, salīdzinot ar 2007. gadu. Skolas ēkas uzturēšanai izdevumi no kopējā
budžeta sastādīja Ls 39 947, kas ir 15,8% no kopējā budžetā. Lai skolēniem radītu skaistu un
mājīgu vidi, audzinātu bērnos estētiskās vērtības, 2008. gadā kvalitatīvi tika izremontēta skolas
ēdnīca un virtuve par Ls 2260, kas arī atbilst pārtikas un veterinārā dienesta prasībām.
Rūpējoties par skolēnu veselību, skolā ir organizēti ēdināšanas pakalpojumi – pusdienas,
launags un 1. klasei – brokastis pēc 1. stundas. Pusdienas maksā Ls 0,60, launags – Ls 0,25. Lai
sakārtotu materiāli tehnisko stāvokli un veidotu drošu vidi skolēniem tika iegādāts
kondicionieris informātikas kabinetam, iegādāti ugunsdzēšamie aparāti un apkalpota
ugunsdrošības signalizācija, bibliotēkai iegādāti jauni plaukti, galdi lasītavai, demonstrējumu
skapji, tika nopirkti krēsli aktu zālei, elektriskā panna virtuvei par kopējo summu Ls 5065.
Ar mērķi palielināt mācību procesa kvalitāti un efektivitāti gada laikā tika iegādāti projektors
un portatīvais dators matemātikas kabinetam, lai nodrošinātu darbu ar interaktīvu tāfeli.
Iegādāti dators informātikas kabinetam un televizors dažādu mācību filmu demonstrēšanai,
ledusskapis un putekļusūcējs mājturības stundu vajadzībām par kopējo summu Ls 2417.
2008.gadā skola iegādājās grāmatas par kopējo summu Ls 1662,kas ir par 8% lielāka nekā
2007.gadā (Ls 1527). Pamatojoties uz ikgadējo Lāču pamatskolas budžeta pieaugumu
palielinājās arī izdevumi uz vienu skolēnu, un 2008. gadā tie sastādīja Ls 534 uz vienu skolēnu,
t.i., par 33% vairāk, nekā 2007. gadā – Ls 415.
Lāču pamatskolas bibliotēkas fonds 9472 grāmatas par summu Ls 15818,89 no tām:
• mācību grāmatas –5428 grāmatas par summu Ls 12593,43;
• daiļliteratūra –3990 grāmatas par summu Ls 3225.46.
2008.gadā bibliotēkā tika iegādātas 527 jaunas grāmatas par summu Ls 1842.97.
2008. gadā bibliotēkas apmeklējumu skaits sastāda 1926 , kas ir par 122 vairāk nekā
2007.gadā, izsniegta 3961 grāmata.
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10.1.3.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis“ ir Naujenes pagasta padomes dibināta un
pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības un interešu
izglītības programmas bērniem pirmsskolas vecumā. Kopš 2002.gada ar Naujenes pagasta
padomes lēmumu Naujenes pagasta teritorijā piecgadīgu un sešgadīgu bērnu sagatavošana
pamatskolas programmas apguvei notiek tikai Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis” ir izstrādāts attīstības plāns 2008.2015.gadam, kas ir apstiprināts ar Naujenes pagasta padomes 2008.gada 26.marta lēmumu
Nr.145., saskaņā ar kuru arī tika plānots iestādes darbs 2008.gadā.
2008. gadā Naujenes pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” bērnu skaits sasniedza
maksimālo skaitu - 157, nokomplektētas 9 grupas, t.sk., 3 grupas īstenoja pirmsskolas izglītības
programmu latviešu mācību valodā; 6 grupas
īstenoja
pirmsskolas
izglītības
mazākumtautību programmu krievu mācību
valodā ar padziļinātu valsts valodas apguvi.
Jauktā vecuma grupa „Bitīte”, pamatojoties
uz
vecāku
iesniegumiem,
sagatavoja
audzēkņus pārējai uz programmas apguvi
latviešu valodā. Naujenes pirmsskolas
izglītības iestādei “Rūķītis” pedagoģisko
procesu nodrošināja 19 pedagogi un 20
pārējie darbinieki. Par bērnu veselību,
sadarbību ar ģimenes ārstu privātpraksēm, pareizu uzturu, sanitāro normu ievērošanu iestādē
rūpējās iestādes medmāsa.
Vispārizglītojošās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās tika integrēti bērni ar valodas
attīstības problēmām, kuri apguva speciālo programmu. Ar šiem bērniem papildus individuāli
strādāja 2 logopēdi, grupu skolotāji, latviešu valodas, sporta un mūzikas skolotāji. Uz Naujenes
pirmsskolas izglītības iestādes bāzes 2008. gadā pirmo reizi notika Daugavpils rajona
pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde, kura
sagatavoja priekšlikumus darbam ar 17
bērniem, kuri apmeklē mūsu iestādi.
Noslēdzās 3 gadu darbs ESF projektā
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājuma izveide”, rezultātā tika
izstrādātas un publicētas rokasgrāmatas
pedagogu tālākizglītības sistēmas izveidei un
pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai, kuras
saņēma visas republikas mācību iestādes un
izmanto sava darba procesa novērtējumā.
Piedalīšanās labdarības
Iestādes skolotāja Ņ.Ļipina piedalījās
koncertā „Vārpā” Daugavpils
rajona
bērniem ar īpašām vajadzībām
Daugavpils rajona apmācību programmā
“Neiecietības un diskriminācijas novēršana
pret bērniem ar garīgās un fiziskas attīstības traucējumiem” pēc 128 stundu programmas, tās
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ietvaros viņa organizēja semināru iestādes pedagogiem un kopā ar iestādes audzēkņiem
piedalījās Daugavpils rajona labdarības koncertā bērniem ar īpašām vajadzībām.
2008.gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana pamatskolas programmas
apguvei obligāto sagatavošanu apmeklēja 58 audzēkņi, t.sk., pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programmu apmeklēja 22 audzēkņi, pirmsskolas izglītības programmu – 23,
speciālo pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar valodas attīstības
traucējumiem - 9, speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības
traucējumiem – 4.
Attīstošais un audzinošais darbs tika organizēts rotaļnodarbību un ārpus nodarbību laikā.
Bērni iepazina apkārtējo pasauli un ieguva pieredzi saskarsmē ar vienaudžiem, pieaugušajiem;
iepazinās ar parādībām un to kārtību. Grupas attīstošajā vidē bērni kļuva par pētniekiem,
māksliniekiem un pilnvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem ar atbildības sajūtu.
Skolai sagatavoti 26 bērni, no kuriem Naujenes pagasta skolās sāka mācīties 13 skolēni.
Neatkarīgi no skolas izvēles, bērnu vecāki ļoti pozitīvi izsakās par sagatavošanas skolai labo
kvalitāti un atzīst tās nepieciešamību.
Primārais pirmsskolas izglītības iestādes metodiskajā darbā ir reāla atbalsta sniegšana
pedagogiem darbā ar audzēkņiem un vecākiem.
Šo darbu vadīja iestādes metodiķe V.Naklonova. Metodiskais darbs paredz: individuālās un
kopīgās konsultācijas, pieredzes apmaiņu, atklāto nodarbību apmeklējumu, pedagoģiskās
padomes sēdes, nodarbību un citu darba dienas momentu hospitāciju, metodiskā kabineta
papildināšanu ar metodiskiem līdzekļiem un literatūru.
Pārskata gadā notika 3 pedagoģiskās
padomes sēdes, katru mēnesi tiek organizētas konsultācijas pedagogiem.
Metodiķa un skolotāju darbā plaši tiek pielietoti arī interneta resursi – izdales materiāli
audzēkņiem, jaunākā literatūra, jaunāki mūzikas skaņdarbi, metodiskais kabinets papildināts ar
metodiskiem līdzekļiem dažādos priekšmetos pa nedēļu tēmām, tai skaitā attēli, nodarbību
konspekti, rokdarbu izpildes instrukcijas un paraugi, video materiāli, tēmu prezentāciju
materiāli, multfilmas par nedēļu tēmām.
Pagājušajā mācību gadā individuālās logopēda nodarbības uz 1.septembri apmeklēja 29
iestādes audzēkņi, kuriem pamatā bija valodas sistēmas nepietiekama attīstība, tās dažādās
pakāpēs (VSNA 1.-3.pak.). Šīs programmas svarīgākais uzdevums – attīstīt bērna valodu, tā
izpilde nebūtu iespējama bez logopēdu darba. 2008.gadā tie bija divi: M.Suseja un J.Ševčenko.
Iestādes logopēdu darba uzdevums runas attīstīšanā bija veidot runas, saskarsmes un
valodas apguves līmeni, uz kura var balstīties bērnu apmācīšana 1.klasē. Tajā pašā laikā
jāatzīmē, ka valodas apguvē nav noteiktas attīstības robežas. Lai šo uzdevumu virzītu pozitīvi, tā
realizēšanā iesaistījās viss iestādes kolektīvs un vecāki ciešā sadarbībā ar iestādes logopēdiem.
Lielu atbalstu sniedza arī ritmikas un sporta nodarbību skolotāji ritma, motorikas, kustību
koordinācijas attīstīšanā. Bērnudārza tuvināšana ģimenei nav iedomājama bez pārdomātas
pirmsskolas iestādes un ģimenes sadarbības, kas pamatos nodrošinātu bērna individualitātes un
neatkārtojamības saglabāšanu. Viens no galvenajiem mijiedarbības momentiem starp ģimeni un
pirmsskolas iestādi saistīts ar bērna adaptācijas periodu. 2008.gadā ir izstrādāti ieteikumi
vecākiem, kā arī aptauju lapas šajā jautājumā.
Iestādes darbā aktīvi iesaistās vecāku padome. 2008.gadā padomes sēdēs izskatītie
jautājumi: vecāku palīdzība iestādes sagatavošanā jaunajam mācību gadam, iestādes attīstības
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plāna izstrāde nākamajiem 7 gadiem, gada budžeta akceptēšana, iekšējie kārtības noteikumi,
Ziemassvētku un citu pasākumu rīkošana.
Atskaites periodā notika vecāku kopsapulces, „Atvērto durvju” dienas, grupu vecāku
sanāksmes, konsultācijas vecākiem, koncerti, ikmēneša tematiskie pasākumi, bērnu darbu un
foto izstādes, ģimenes izzināšanas aptaujas, ģimenes apmeklējumi mājās, telefonsarunas,
informatīvās lapas vecākiem par aktuālām tēmām. Pirmsskolas izglītības iestādes specifika ir tā,
ka bērniem mācību viela tiek pasniegta ciešā saistībā ar dabas pārvērtībām, gadalaiku miju un
tautas tradīcijām. Līdz ar to, katru mēnesi iestādē notiek pasākumi, kuru laikā bērni nostiprina
mācīto, kas ir apgūts iepriekšējā periodā. Uz šiem pasākumiem tiek aicināti vecāki un visi
interesanti.
Šo pasākumu uzdevumi:
• Veidot iecietību un izpratni par kopīgo un atšķirīgo dažādu tautību kultūrās un tradīcijās.
• Iemācīt bērniem skatuves runas pamatus, audzināt uzvedības kultūru.
• Mācīt prasmi uzstāties citu cilvēku priekšā, strādāt komandā, uzklausīt citus, gaidīt savu
rindu.

Māmiņas dienas pasākums Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē

Par ieguldījumu izglītības jomā un mūsdienīgu pieeju Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes
programmu īstenošanā konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts” iestādes vadītāja Anna Vaidere
saņēma Latvijas Republikas Atzinības rakstu.
Nominēšanai par Naujenes pagasta Gada skolotāju Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķītis” kolektīvs vienbalsīgi izvirzīja pirmsskolas skolotāju Larisu Vansoviču par apzinīgu un
radošu attieksmi pret darbu, labiem audzēkņu sasniegumiem valsts valodas apguvē, veiksmīgu
mācību procesa organizāciju jauktā vecuma latviešu grupā „Skudriņas”.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” veiksmīgi izveidojās sadarbība ar Naujenes
pagasta teritorijā esošām iestādēm:
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• Naujenes un Lāču pamatskolu – bērnu sagatavošana skolai, piecgadīgu un sešgadīgu
bērnu ekskursijas uz skolām, sagatavošanas grupu apmeklējumi, skolu skolotāju piedalīšanās
iestādes vecāku sanāksmēs, direktoru un mūzikas skolotāju piedalīšanās konkursā „Cālis –
2008”.
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru – kopīgs darbs ar trūcīgām ģimenēm,
bērniem no sociāli apdraudētām grupām un viņu vecākiem.
• Bāriņtiesu – bērnu tiesību pārkāpumu gadījumu izskatīšana, īpaši tad, kad bērniem tika
liegta iespēja saņemt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo izglītību.
• Mūzikas skolu – kopīgi koncerti, mūzikas skolotāju darbs ar nākamiem absolventiem
pirmsskolas izglītības iestādē, mūzikas skolas skolotāju piedalīšanās iestādes vecāku sanāksmēs.
• Bibliotēku – bērnu ekskursijas uz
bibliotēku, Bērnu žūrija, Dzeju dienas, tikšanās
ar rakstniekiem, Grāmatu svētki.
• Ģimenes ārstu Čivkules, Ņesterova un
Strodes praksēm - bērnu profilaktiskās
apskates iestādē, norīkošana uz potēm,
konsultāciju un rekomendāciju saņemšana par
jautājumiem, saistītiem ar bērnu veselību.
• Zobu un mutes dobuma veselības
centrs – bērnu profilaktiskas apskates,
NPII audzēkņi ciemojas Naujenes pagasta padomē,
zīmējumu konkursi, ģimeņu konsultēšana par
“izmēģina” deputātu krēslus
bērnu mutes dobuma veselības stāvokli;
• Rīgas leļļu teātris – teātra izbraukuma izrāde iestādē, Daugavpils teātris – 2 izrādes gadā
iestādē un 1 Daugavpils teātrī,
• 17. Daugavpils PII, Ilūkstes PII, Krāslavas PII – regulāras pieredzes apmaiņas starp
pedagogiem izbraukumu semināru laikā, kopīgi pasākumi – semināri, kursi;
• Daugavpils rajona Izglītības pārvaldi – semināri, informatīvās sanāksmes, konsultācijas.
Darbs ar sadarbības partneriem, kuri
uzskaitīti augstāk, ļauj ne tikai uzlabot darbu ar
audzēkņiem, bet arī iepazīstināt plašāku
sabiedrību ar pozitīvu informāciju par iestādes
darbu kopumā: ikdienas darbs ar kadriem, kuri
strādā ar iestādes audzēkņiem – rezultātā
vecāki, kuri ir apmierināti ar to, ka bērns tiek
aprūpēts ar mīlestību, atrodas mājīgā vidē un
labi sagatavots skolai, pauž apmierinātību ar
iestādi kopumā un popularizē to plašā paziņu
lokā; iestādes attīstošas un funkcionālas vides
Naujenes pamatskolas skolotāja I. Bleidele
iepazīstina NPII audzēkņus ar mācību procesu skolā
izveide – katrā grupā tiek veidota attīstoša,
mājīga vide, kur katrs bērns var attīstīt savas
spējas un justies drošs un pasargāts; visas iestādes telpas tiek profesionāli noformētas atbilstoši
gadskārtu svētkiem un bērni tajās attīsta iztēli un estētisko gaumi; sakopta, ziedoša un atbilstoši
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iekārtota pastaigu teritorija rosina katru apmeklētāju atgriezties vēl vienu reizi; iepazīstināšana
ar iestādes pārskatu par iepriekšējā gada darbu plašākai sabiedrībai, publicējot informāciju par
iestādes darbu informatīvā biļetenā „Naujenes Vēstis” un Naujenes pagasta mājas lapā.
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 2008.gada budžets sastādīja - Ls 274327,
t.sk.: pašvaldības budžeta finansējums – Ls 191890 (69.95%), Valsts mērķdotācija pedagogu
atalgojumam – Ls 58811 (21.44 %), vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – Ls 23189 (8.45%),
vecāku maksa par interešu pulciņiem – Ls 437 (0.16 %) (tai skaitā: ritmika – Ls 321, angļu valoda
– Ls 116). 2008.gada budžets, salīdzinājumā ar 2007.gada budžetu, pieauga par 55 %. Naujenes
pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 2008. gada budžeta izdevumi Ls 274327 apmērā veikti
saskaņā ar ieņēmumu-izdevumu tāmi, ievērojot energoresursu ekonomiju un racionālu līdzekļu
izlietošanu.
2008.gadā vislielāko iestādes izdevumu īpatsvaru sastāda darbinieku darba samaksa – 59,9 %
no Naujenes pašvaldības budžeta. Izdevumi algai 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, pieauga
par 26 %. Tas ir saistīts ar algu paaugstinājumu un jaunu darba vietu izveidi. Vidējā darba alga
2008.gadā pedagogiem, kuri strādāja ar 5.,6.gadīgiem bērniem bija – Ls 419, pedagogiem, kuri
strādāja ar jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem - 343, pārējiem darbiniekiem - Ls 197.
2008.gadā darba algas tika paaugstinātas 2 reizes uz 2008.gada 1.janvāri un 2008.gada
1.septembri.
No kopējā atalgojuma fonda piešķirti 2% darbinieku materiālai stimulēšanai un sociālo
garantiju nodrošināšanai. Materiālās stimulēšanas fonds 2008.gadā no Naujenes pašvaldības
budžeta, salīdzinot ar 2007.gadu pieauga par 52%, tas bija saistīts ar 50% studiju kompensāciju
2 pedagogiem un pabalstu izmaksu.
Iestādes uzturēšanas pakalpojumi sastādīja Ls 116318 no kopējā iestādes finansējuma, jeb
26,11%, t.sk., tehniskā projekta apmaksa Ls 58056 apmērā. Īstenojot 2008.-2015. gada
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” attīstības plānā noteiktos pasākumus, tika
izstrādāts Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas un renovācijas tehniskais
projekts, kurš paredz paplašināt iestādi ar bērnu grupu telpām un sporta zāles piebūvi.
Iestādē tika izstrādāti telefona un interneta, elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas
lietošanas limiti, un veikti pasākumi stingrai to ievērošanai, kā rezultātā par telefona un
interneta pakalpojumiem izdevās ieekonomēt 6,5% no plānotiem līdzekļiem. Elektroenerģijas
patēriņa ekonomija, salīdzinot ar plānotiem limitiem, sastādīja 5 % pateicoties tam, ka
iegādātas ekonomiskās virtuves iekārtas (A klases ledusskapis, gaļas maļamā mašīna,
elektroplīts), nomainīti novecojuši gaismas ķermeņi, nodrošināts ielas apgaismojuma lietderīgs
izmantojums, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ekonomija sastāda 10.6 %.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanai, mīkstā inventāra un trauku
iegādei paredzēto līdzekļu īpatsvars sastādīja 11,53% no kopēja budžeta. Viens no iestādes
pamatuzdevumiem ir nodrošināt audzēkņus ar veselīgu, sabalansētu un vitamīniem bagātu
uzturu. Vecāku maksa par produktu iegādi sastādīja Ls 23189, savukārt, no Naujenes pagasta
padome budžeta piešķirtie līdzekļi 2 pavāru, virtuves strādnieka, medmāsas, saimniecības
vadītājas darba samaksai, ēdnīcas telpu un iekārtu uzturēšanai (elektroenerģijas un ūdens,
trauku un mazgājamo līdzekļu apmaksai) sastādīja Ls 17744, kas ir par 34% vairāk, salīdzinot ar
2007.gadu.
57

Remontdarbu izmaksas 2008.gadā sastādīja 1,4% no kopējā budžeta, t.sk., veikti katlu mājas
un santehnisko mezglu profilaktiski remontdarbi. Siltumenerģijas ekonomijas un drošības
nolūkos uzstādītas 3 metāla ugunsdrošas durvis bērnu guļamistabās, to izmaksas sastādīja – Ls
1335.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas apkurei 2008.gadā iztērēti Ls 3245 malkas
iegādei, kas sastāda 1,2 % no izdevumu tāmes. Tas ir saistīts ar izdevumu kurināmā iegādei
sadārdzināšanos, kurināšanas sezonas pagarināšanos, karstā ūdens padevi arī vasaras periodā,
zemo diennakts temperatūru. Tas liecina arī par nepieciešamību steidzīgi veikt ēkas siltināšanas
pasākumus, logu un jumta nomaiņu, sienu siltināšanu. Jāņem vērā arī tas, ka ēkas apkuri
nodrošina 4 kurinātāji, kuru darba samaksai iztērēti Ls 7147.
Mācību līdzekļu un literatūras iegādei ir izlietoti Ls 1222.
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes drošas vides uzturēšanai un darba aizsardzības
veiktiem pasākumiem darbiniekiem un audzēkņiem 2008.gadā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem izlietoti Ls 1969, t.sk., izstrādāta darba drošības pasākumu uzraudzība, ikgadējā
darbinieku veselības medicīniskā pārbaudes, ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, iekārtu
nomaiņa ēdināšanas blokos, gaismas ķermeņu nomaiņa, medicīnas kabineta un aptieciņu
nodrošināšana ar medikamentiem, darbinieku nodrošināšana ar spectērpiem un individuālās
aizsardzības līdzekļiem.
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas par 1 audzēkni 2008.gadā sastādīja – Ls
1440, 2007.gadā tās sastādīja - Ls 880, 2006.gadā – Ls 642. Pieaugums pēdējā gada laikā
sasniedza Ls 560. Tas ir saistīts ar strauju darbinieku algu paaugstinājumu, un izmaksu
pieaugumu par pakalpojumiem (tai skaitā, ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrāde).
Grozījumi iestādes izdevumu – ieņēmumu tāmē veikti sakarā ar papildfinansējuma
piešķiršanu Ls 4159 apmērā, t.sk., jaunas mazbērnu grupas atvēršanu rotaļlietu un mēbeļu
iegādei tika iedalīti Ls 2586 un sagatavošanas grupas papildvietu iekārtošanai, sakarā ar bērnu
skaita palielināšanos mēbeļu iegādei iedalīti Ls 1573.
Katru gadu Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē notiek nemateriālo ieguldījumu,
pamatlīdzekļu, mazvērtīgā un mīkstā inventāra, dokumentācijas inventarizācija. 2008. gadā
inventarizāciju veica neatkarīga komisija, kura atzina, ka trūkumi konstatēti nav.
10.1.4.
Naujenes mūzikas skola
Naujenes mūzikas skola ir Naujenes pagasta padomes dibināta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
2008. gadā, pamatojoties uz Naujenes mūzikas skolas Nolikumu un Naujenes pagasta
padomes 2004. gada 28. janvāra lēmumu Nr.4 „Par Naujenes mūzikas skolas attīstības
koncepciju 2004. – 2010. gadam“, Naujenes mūzikas skola veica pasākumus izglītības procesa
uzlabošanai, audzēkņu zināšanu, iemaņu un talantu attīstībai, informācijas un savu sasniegumu
popularizācijai, sadarbībai ar citām pašvaldības iestādēm, lai vairāk piesaistītu bērnus mūzikai
un mākslai. Naujenes mūzikas skola 2008./2009. m. g. skola turpina savu darbu, kā stabila
izglītības iestāde ar nokomplektētu pedagoģisko sastāvu -17 skolotāji, tehnisko personālu -3
darbinieki un 123 audzēkņiem 6 profesionālās ievirzes izglītības programmās.
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Bērnu un jauniešu vidū vēl arvien lielāku popularitāti iegūst Akordeona spēles un
Klavierspēles izglītības programmas, tomēr arī
salīdzinoši jaunās izglītības programmas
Vijoļspēle un Vizuāli plastiskā māksla ieņem
nozīmīgu vietu skolas piedāvāto programmu
vidū.
Akordeona spēles programmas vadītājs
Giršs Kagans, programmā mācījās 36
audzēkņi.
Pateicoties skolotāju profesionalitātei,
zināšanām, enerģijai, audzēkņi veiksmīgi
Skolotāja Ņina Laškova ar audzēknēm
piedalījās konkursos, uzstājās koncertos:
D. Grohoļsku un A. Fjodorovu
-Daugavpils reģiona mūzikas skolu akordeonistu - solistu festivālā –konkursā Diāna Grohoļska
(skolotāja Ņina Laškova) ieguva 3.vietu, Anželika Fjodorova (skolotāja Ņina Laškova) -3. vietu;
- VII Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu-solistu konkursā „Naujene 2008“:
Anželika Fjodorova (skolotāja Ņina Laškova) ieguva 3. vietu.
Tika organizēts VII Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss „Naujene
2008“, kurā piedalījās 31 mūzikas skolas no Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Latvijas ar 88
dalībniekiem un 48 skolotājiem, kā rezultātā Naujenes skola veicināja akordeona spēles
audzēkņu profesionālo izaugsmi, skolotāju darba pieredzes apmaiņu un skolas atpazīstamību
citu mācību iestāžu vidū.
Klavierspēles programmas vadītāja Irina Gusarova, 2008./2009. m. g. programmā mācījās 33
audzēkņi. Audzēkņu sasniegumi konkursos:
III Latgales Jauno pianistu konkursā (Balvos) Jevgeņija Jegorova (skolotāja Ilana Cirkiļeviča)
ieguva 2.vietu:
Klarnetes spēles un Saksofona spēles programmas vadītājs Voldemārs Skutāns, 2008./2009.
m. g. programmā mācījās 17 audzēkņi.
Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu
spēle audzēkņu ansambļu valsts konkursa II kārtā Sergejs Osipovs, Artūrs Šinkevičs, Rihards
Baranovskis (skolotājs Voldemārs Skutāns) apbalvoti ar LR Kultūras Ministrijas Daugavpils
Mūzikas vidusskolas Pateicības rakstiem.
Vijoļspēles skolotājs Nikolajs Sļusars. 2008./2009. m.g. programmā mācījās 9 audzēkņi.
Programma skolā tiek pasniegta tikai dažus mācību gadus, bet audzēkņi jau piedalījās skolas
koncertos un Daugavpils reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu festivālā –
koncertā „Pavasara stīgas“ Krāslavas pilsētā.
Vizuāli plastiskā mākslas izglītības programmas vadītājs Valdis Grebežs, 2008./2009. m.g.
programmā mācījās 28 audzēkņi (sasniegumi pielikumā Nr. 13.6.)
Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji Svetlana Borina un Olga Gončarova studē
Daugavpils Universitātē Mūzikas un mākslas fakultātes pilna laika profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programmā.
Skolotāji papildināja savas zināšanas profesionālās pilnveidošanas tālākizglītības kursos,
semināros. Skolotāja Olga Gončarova piedalījās Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.
Interešu izglītības programmas:
59

- Pūšamo un sitamo instrumentu ansamblis (skolotājs Jānis Grinberts)
- Māksla (skolotājs Valdis Grebežs)
Naujenes mūzikas skolā darbojas 3 mūzikas kolektīvi:
- Akordeonistu orķestris (vadītājs Sergejs Petrovs)
- Pūšāmo instrumentu orķestris (vadītājs Jānis Grinberts)
- Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans)
Sasniegumi:
• XX Starptautiskajā klasiskās mūzikas
festivālā „Janvāra mūzikas vakari“ Brestas
pilsētā, Baltkrievijā Naujenes Akordeonistu
orķestris (vadītājs Sergejs Petrovs) apbalvots
ar Diplomu.
• XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV
Deju svētku pūtēju orķestru skatē (Rēzeknē)
Naujenes mūzikas skolas pūtēju orķestris
(vadītājs Jānis Grinberts) apbalvots ar II
pakāpes Diplomu.
J.Grinberts ar pūtēju orķestri XXIV Vispārejos
• Izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē
Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā.
konkursā Latgales novadā (Jēkabpilī) Naujenes
mūzikas skolas pūtēju orķestrim (vadītājs Jānis Grinberts) piešķirts Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra III pakāpes Diploms.
• Par augstiem sasniegumiem interešu izglītības darbā, kas veicinājuši audzēkņu talantu
attīstīšanu, par starptautisko sadarbību ar
pūtēju orķestriem un sekmīgu orķestra
sagatavošanu dalībai XXIV Vispārējos Dziesmu
svētkos un XIV Deju svētkos par Naujenes
pagasta Gada skolotāju 2008. gadā nominēts
Jānis Grinberts.
Par teicamām un labām sekmēm mācībās,
iegūto 2. vietu Starptautiskajā Vitolda
Lutoslavska klavierspēles konkursā un aktīvu
piedalīšanos skolas un Naujenes pagasta
rīkotajos pasākumos par „Naujenes pagasta
Naujenes pagasta gada skolniece Ilze Vaidere.
Gada skolnieci 2008“ nominēta Ilze Vaidere
2008. gadā skola sadarbībā ar citām Naujenes pašvaldības iestādēm organizēja Starptautisko
pūšamo instrumentu orķestru saietu „Lai skan taure!”, veltītu Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai. Saietā piedalījās pūtēju orķestri no Naujenes, Jēkabpils un
Ostrov Mazoveckis (Polija). Šie kolektīvi uzstājās Naujenes pagasta Kraujas un Lociku ciemā,
Naujenes kultūras centrā un sniedza koncertu Vienības laukumā Daugavpils pilsētā. Turpinot
paplašināt sadarbību ar citu valstu mūzikas skolām, 2008. gadā 4. aprīlī

60

Naujenes mūzikas skolas direktors Spodris Kačāns un Senno mākslas skolas direktors Ivans
Smirnovs parakstīja kopīgu nodomu protokolu par sadarbību kopīgu projektu, konkursu,
koncertu, festivālu, iestāžu un citu pasākumu
organizēšanā.
2008. gada laikā Naujenes mūzikas skola
informēja sabiedrību par savām aktivitātēm,
izmantojot Naujenes pagasta informatīvo
biļeteni „Naujenes Vēstis”, Naujenes pagasta
mājas lapu, avīzi “ Latgales laiks”, TV Miljons,
Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas
metodiski informatīvo izdevumu “Partita”,
rīkojot atvērto durvju dienu pasākumus,
organizējot koncertus pagasta iedzīvotājiem, Skolas direktors S.Kačāns parakstot sadarbības līgumu
izvietojot informāciju pagasta informācijas
ar Senno mākslas skolas direktoru I.Smirnovu.
stendos, aicinot uz audzēkņu vecāku
sapulcēm.
Tiek veikts ikdienas darbs ar audzēkņu vecākiem, lai informētu viņus par bērnu zināšanu un
iemaņu apgūšanas veiksmēm un grūtībām. Skola organizēja gada laikā 3 audzēkņu vecāku
sapulces, lai izskatītu sekojošos jautājumus: skolas 2008. gada ieņēmumu – izdevumu tāme,
skolas pārskats par 2007. gadu, par audzēkņu sekmības rezultātiem, par skolas piedāvāto
pakalpojumu klāstu, par audzēkņu un vecāku
pienākumiem un tiesībām u.c.
Skola ir Latvijas mūzikas izglītības iestāžu
asociācijas dalībniece.
Naujenes mūzikas skolas ieņēmumu izdevumu tāmes kopējā summa 2008. gadā ir
Ls 215877.00, kas sastāv no sekojošiem
ieņēmumiem:
Naujenes
pagasta
pamatbudžeta piešķirtajiem līdzekļiem Ls
92048.00, dotācijas no valsts budžeta
pedagogu atlīdzībai Ls 107585.00, Daugavpils
Pūtēju orķestra uzstāšanās Jekabpilī.
rajona padomes mērķdotācijas pedagogu
atlīdzībai Ls 4475.00 un vecāku maksas un maksas pakalpojumiem Ls 4753.00 apmērā, kas
novirzīta mūzikas instrumentu, mācību līdzekļu un grāmatu iegādei, kā arī saņemts projektu
finansējums Ls 7016.00 apmērā. Iestādes budžeta vidējais pieaugums laika posmā no 2007.2008. gadam ir 63%, kura pamatā ir pašvaldības un Kultūras ministrijas finansējuma pieaugums,
iedalītie pašvaldības līdzekļi skolas ēkas renovācijas darbiem, kā arī projektu līdzfinansējuma
rezultātā papildus piesaistītie līdzekļi.
Naujenes mūzikas skolas ieņēmumu-izdevumu tāmē 2008. gadā vislielāko izdevumu
īpatsvars saistīts ar darba samaksu, kopā 60,37% Ls 130354.00 apmērā, t.sk., atalgojums un
VSAOI no Kultūras Ministrijas mērķdotācijas 49,8% Ls 107585.00 apmērā; atalgojums un VSAOI
no pašvaldības budžeta 8,5% Ls18294.00 apmērā; atalgojums un VSAOI no Daugavpils rajona
padomes 2,07% Ls 4475.00 apmērā.
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Iestādes ēkas renovācijas 3. posma veikšana - 24%, Ls51365.00 apmērā, izdevumi, kas
saistīti ar mācību līdzekļu, mācību grāmatu un pamatlīdzekļu iegādi - 3,8%, Ls 8254 apmērā,
izdevumi, kas saistīti ar telefona un komunālo pakalpojumu apmaksu -1,28%, Ls 2755.00
apmērā.
Energoresursu un komunālo pakalpojumu izlietojums skolas ēkā notiek pamatojoties uz
izstrādātajiem un apstiprinātajiem limitiem, ievērojot ekonomijas pasākumus, limiti ir ievēroti
un, salīdzinot ar 2007. Gadu, procentuāli samazinājušies.
Pamatojoties uz ikgadēju Naujenes mūzikas skolas budžeta pieaugumu, palielinās izdevumi
par 1 audzēkni. 2006. gadā - Ls 314 , 2007. gadā - Ls 332, bet 2008. gadā – Ls 344 .
2008. gadā tika veikti skolas ēkas renovācijas 3. posma darbi Ls 51365.00 vērtībā: skolas ēkas
fasādes siltināšanas un krāsošanas darbi, logu un durvju nomaiņa, ēkas jumta seguma un lietus
ūdens noteku nomaiņa, teritorijas labiekārtošana: gājēju ietvju seguma nomaiņa, zālāja
ierīkošana, karogu mastu uzstādīšana. Iegādāta datortehnika un mēbeles Ls 1655, iegādāti,
izremontēti un noskaņoti mūzikas instrumenti par summu Ls 4712, mācību līdzekļu un nošu
literatūra par summu Ls 326.00, veikts skolas kosmētiskais remonts par summu Ls 200.00,
darba aizsardzības pasākumiem izlietots Ls 478.00, t.sk., darbinieku obligātās veselības
pārbaudes, spectērpu iegāde, ugunsdrošības nodrošinājums, žalūziju iegāde.
2008. gada veikta iestādes pilna inventarizācija. Pamatojoties uz iepriekšminēto, var
secināt, ka 2008. gada Naujenes mūzikas skolas budžets ir sekmējis skolas attīstību,
mūsdienīgas materiālās bāzes izveidošanu, mācību kvalitātes paaugstināšanu un audzēkņiem
drošas, sakoptas vides nodrošināšanu
Plāni nākamajam gadam
- sekmīgi integrēties Daugavpils novada struktūrā;
- gatavoties dalībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2010. gadā;
- licencēt jaunas profesionālās ievirzes izglītības programmas: „Trompetes spēle” un
„Eifonijas spēle”;
- veicināt pūšamo instrumentu orķestra darbības attīstību;
- aktīvi iesaistīties pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
10.1.5.

Naujenes bērnu un jauniešu centrs
(turpmāk tekstā Naujenes BJC) ir Naujenes pagasta padomes dibināta un
pakļautībā esoša bērnu un jauniešu interešu izglītības publiskā iestāde, un no
2003. gada 13. jūnija tā darbojas kā izglītības iestāde.
Analizējot un izvērtējot 2008. gada Naujenes BJC darbības rezultātus, var
atzīmēt sekojošas pozitīvas pārmaiņas:
Interešu izglītībā:
• 2008. gadā Naujenes BJC interešu izglītības programmas tika atbalstītas no Daugavpils
rajona mērķdotācijas par 2 mācību stundām nedēļā vairāk nekā 2007. gadā, tas sastādīja 26
stundas nedēļā un nodrošināja 8 interešu pulciņu darbu.
• Realizētas 2 jaunas interešu izglītības programmas „Teātra studija” un „Novadpētnieks”,
kas liecina par Naujenes BJC interešu izglītības virzienu paplašināšanu.
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• 111 audzēkņi piedalījās Daugavpils rajona, gan Latvijas Republikas līmeņa konkursos. Jau
trešo gadu pēc kārtas mūsu audzēkņiem ir iespēja apliecināt sevi starptautiskajos konkursos.
• 2008.gadā izstrādātas un realizētas 2 jaunas nometņu programmas „Naujenes pērle” un
„Jaunie pētnieki”.
Jaunatnes darbībā:
• Vasaras nodarbinātības ietvaros 2008. gada augustā tika uzņemta Zviedrijas jauniešu
delegācija un organizēti daudzveidīgi kopīgie pasākumi starp Zviedrijas un Latvijas jauniešiem.
Rezultātā tika nodibināti jauni kontakti, sakārtota teritorija pie BJC ēkas; Zviedrijas jaunieši
novadīja angļu valodas nodarbības Naujenes pagasta jauniešiem, organizēja aktīvu atpūtu un
Naujenes pagasta trūcīgas ģimenes saņēma humanitāro palīdzību.
• No 18. augusta līdz 24. augustam Naujenes pagasta jauniešu delegācija apmeklēja
Mjastkovas pašvaldību Polijas Republikā. Rezultātā tika nodibināti jauni kontakti gan jauniešu,
gan pedagogu vidū. Jaunieši iepazinās ar Polijas Republikas tautas kultūru, ar galvaspilsētas
Varšavas un Lomžas pilsētas un rajona arhitektūras pieminekļiem; gan jaunieši, gan pedagogi
dalījās darba pieredzē jauniešu centros, ģimnāzijās, skolās un universitātē.
Vidēji gada laikā 8 Naujenes BJC pulciņos darbojās 97 audzēkņi. 2008. gadā, aktīvi iesaistoties
Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiskā centra rīkotajos konkursos,
Naujenes BJC interešu izglītības pulciņu
audzēkņi guva godalgotas vietas (pielikums
Nr.13.6). Kopumā 2008. gadā 111 Naujenes
BJC interešu izglītības pulciņu dalībnieki
piedalījās 18 konkursos ar 103 darbiem.
Gribētos pievērst īpašu uzmanību tam, ka
audzēkņu iesaistīšana dažādās interešu
izglītības programmās nodrošina saturīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus skolas,
sekmējot bērnu un jauniešu socializāciju un
vērtīborientāciju, kā arī kļūstot par nopietnu
alternatīvu alkohola, narkotiku un citu atkarību izplatībai jaunās paaudzes vidū, noziedzības
tendenču mazināšanai.
Viens no Naujenes BJC uzdevumiem ir bērnu un jauniešu brīva laika organizēšana skolēnu
brīvdienās. Kopumā bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumus, kurus organizēja
Naujenes bērnu un jauniešu centrs, var raksturot kā ļoti veiksmīgus. Tajos piedalījās 429 bērni
un jaunieši.
Divu mēnešu laikā Naujenes pagasta teritorijā strādāja bērnu dienas nometnes „Naujenes
pērle” un „Jaunie pētnieki”, kurās piedalījās 52 bērni. Visu vasaru strādāja interešu grupas
Kraujas ciemā un bērnu interešu klubā „Naujene” interešu grupa „Draugu pulks”.
2008. gada laikā gada laikā Naujenes BJC izveidojās jauni sadarbības kontakti ar jauniešu
grupām, klubiem no citiem Daugavpils rajona pagastiem. Tās ir jauniešu grupa „Biķernieku
jaunieši” un Daugavpils bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”.
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2008. gadā organizēts darbs ar jaunatni, t.sk., diskusijas, debates par dažādām aktuālām
tēmām , semināri, izstādes, jaunatnes tikšanās, „Apaļais galds”, viktorīnas, ekskursijas,
konsultācijas, karjeras izvēles programmas
pasākumi, t.sk., tikšanās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem. Kopā 2008. gadā jaunatnei
organizēti 22 pasākumi, kurus apmeklēja 300
jaunieši.
2008. gada septembrī jau otru reizi notika
jauniešu salidojums „Esi vērīgs!” sadarbībā ar
Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, kurā
piedalījās 76 cilvēki. Tie bija : jaunieši no
Daugavpils
vispārizglītojošām
skolām,
Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta jauniešu
klubs „Fortuna”, jauniešu grupa „Biķernieku jaunieši”, Daugavpils bērnu un jauniešu centrs
„Jaunība”, jauniešu biedrība „Esam kopā”, Naujenes pagasta jaunieši. Šī saieta laikā citu
pašvaldību jaunieši uzzināja par Naujenes jauniešu aktivitātēm. Tika organizēts seminārs
jauniešiem „Mēs protam rakstīt projektus” un akcija „Spīdi un esi dzīvs” ceļu drošības
noteikumu ietvaros.
2008.gada BJC budžets sastādīja Ls 45356, t.sk., mērķdotācija no Daugavpils rajona padomes
interešu izglītībai Ls 5378. Salīdzinot ar 2007.gadu, BJC budžets palielinājās uz Ls 7027, jeb, 15%.
BJC 2008.gada budžeta vislielākais īpatsvars Ls 18633, jeb, 51% bija darbinieku darba samaksai,
Ls 4361 jeb 13% tika izlietots VSAOI. Ls 5031, jeb, 14% no kopēja budžeta tika izlietoti
komunālajiem pakalpojumiem, BJC ēku uzturēšanai. Telefona pakalpojumu un energoresursu
izlietojums bērnu un jauniešu centrā notiek, pamatojoties uz izstrādātajiem un apstiprinātajiem
limitiem, ievērojot ekonomijas pasākumus, kuru rezultātā 2008.gada limiti kopumā ir ievēroti.
Ls 2788, jeb, 8 % no kopējā BJC budžeta tika novirzīti biroja precēm un inventāra iegādei.
Ls 2564, jeb, 7% tika novirzīti iestādes remonta darbiem un uzturēšanas pakalpojumiem.
Analizējot BJC 2008. gada budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un salīdzinot ar diviem
iepriekšējiem gadiem, var secināt, ka 2008.gada Naujenes BJC budžets ir sekmējis centra
attīstību, darbinieku radošu, kvalitatīvu, uz rezultātiem balstītu darbību, lielāku atdevi darba
pienākumu pildīšanā, kā arī deva iespēju aktivizēt sadarbības formas, veicināt audzēkņu
pašiniciatīvu, drošas, sakoptas vides nodrošināšanu.
Komunikācijas saikne ar sabiedrību ir veikta, sniedzot informāciju un reklāmu Naujenes
pagasta interneta mājas lapā un informatīvajā biļetenā „Naujenes Vēstis”, avīzēs „Latgales
Laiks”, „Вести сегодня”, TV „Miljons”. Regul
āri notiek informācijas izvietoša na informatīvajos
stendos, izgatavoti un izplatīti reklāmas bukleti, afišas un sludinājumi. Rezultātā bērni un
jaunieši, sabiedrība bija informēti un iesaistīti visos organizētajos pasākumos. Jau sesto gadu
Naujenes BJC konsultācijas un informācijas nodaļa izgatavo un izplata ikmēneša infolapu, kurā
informē par visiem notikumiem BJC, Naujenes pagasta iestādēs, par izsludinātajiem fondu
projektiem, jaunām iespējām un idejām, par notikušajām bērnu un jauniešu aktivitātēm, par
panākumiem un par aktīvākajiem audzēkņiem
2008.gada decembrī Naujenes pagasta padomes deputāti pieņēma lēmumu par sporta kluba
un bērnu un jauniešu centra reorganizāciju. Reorganizācijas rezultāta tika izveidota jauna
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iestāde- Naujenes pagasta jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs ar mērķi veicināt jauniešu
iniciatīvas veidošanos un attīstību, sekmēt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanā,
organizējot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes
uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei, kā arī sekmēt jauniešiem
zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, iesaistīt tos un īstenot dažādus
neformālās izglītības, brīvprātīgo darbu, fiziskas aktivitātes un veselīgas dzīvesveida pasākumus,
projektus un programmas.
Jaunizveidotās iestādes 2009.gada prioritātes ir šādas:
1. Izstrādāt iestādes attīstības stratēģiju.
2. Pabeigt sporta kompleksa „Lociki” tehniskā projekta izstrādi.
3. Iesaistīties dažādos sadarbības projektos, kas saistīti darbā ar jaunatni.
4. Līdzekļu piesaiste no fondu izsludinātajiem konkursiem.
10.2. Kultūra
10.2.1.
Naujenes kultūras centrs
Naujenes kultūras centrs (turpmāk NKC) ir kultūras iestāde, kuras misija ir uzlabot dzīves
kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā
un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Naujenes pagasta
iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību un jaunrades
potenciālu.
Naujenes Kultūras centrā darbojās 4 pašdarbības kolektīvi. Kopš 1996. gada darbojas
folkloras kopa ”Rūžeņa”, kuru vada talantīga pedagoģe ar mūzikas bakalaura grādu tautas
mūzikas instrumentu specialitātē - Inga Zeile. Folkloras kopā darbojas 14 dažāda vecuma
dalībnieki - gan pusaudži, gan pieaugušie, kurus apvieno kopējas intereses un mērķi. „Rūžeņa”
pulcina cilvēkus, kuri mīl latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, dejas un savu pasaules uztveres
pamatu atrod latviskajā dzīvesziņā. Izvērtējot Naujenes kultūras centra darbību, 2008. gadā bija
īpaši svarīgs un nozīmīgs notikums - folkloras kopas „Rūžeņa” diska prezentācija.
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2008. gadā folkloras kopa "Rūžeņa" par albumu "Auga, auga apiņeits" Daugavpils rajona
konkursā "Neparastais kultūrvēsturiskais mantojums" tika atzīta par uzvarētāju grupā
"Nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums". Folkloras kopa 2008. gada jūlijā piedalījās XXIV
Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā, kā arī novembrī piedalījās Starptautiskā
folkloras festivāla "BALTICA - 2008" atlases konkursā, kur vienīgā no Daugavpils rajona folkloras
kopām saņēma visaugstāko novērtējumu. Folkloras kopa “Rūžeņa” sadarbojas ar Krāslavas
rajona Izvaltas pagasta folkloras kopu “Izvoltīši”, Daugavpils rajona Ilūkstes Kultūras nama
folkloras kopu, Ludzas rajona Pušmucovas folkloras kopu.

Folkloras kopa „Rūžeņa” XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā
No kreisās: vadītāja I. Zeile, A. Kokina, I. Ivanova, V. Karmadonova, S. Locika, Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētāja V. Pudovkina, I. Locika, I. Miglāne, I. Vaikule, O. Bružika.

Kopš 2001. gada Naujenes kultūras centrā darbojas moderno deju kolektīvs „Liāra”, tajā ir 14
dalībnieki divās vecuma grupās: 1.-4. klašu un 9 –12. klašu grupa. Deju kolektīvs „Liāra”
piedalījās 4 pagasta mēroga pasākumos: Mātes dienai veltīts koncerts, Lāču pamatskolas
jubilejas pasākums, Ziemassvētku egles
iedegšana Naujenes pagastā.
Vokālais ansamblis „Gaismiņa” priecē
klausītājus ar savām dziesmām jau gandrīz 15
gadus. Ilgus gadus ansambli vadīja Valentīna
Davidova. Tieši viņa deva ansamblim šo
skanīgo nosaukumu un līdz ar to noteica tā
turpmāko attīstību un darbību. Paši ansambļa
dalībnieki stāsta: ”Dziedāšana ansamblī mums
dara prieku un mēs gribam tajā dalīties ar
citiem”. Ansambļa dalībniekiem piemīt
Vokālais ansamblis „Gaismiņa”.
optimisms, atsaucība, enerģija, dziesmas
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mīlestība. Tagad ansambļa vadītāja ir Janīna Juzefoviča- sirsnīgs un talantīgs pedagogs ar lielu
darba pieredzi. Ansambļa sastāvā ir 14 dažāda vecuma un tautību iedzīvotāji, to starpā ir daudz
talantīgu dzejnieku. Kolektīvā iezīmējās solisti, dueti, trio. Vokālā ansambļa repertuārs ir visai
daudzveidīgs: dziesmas dažādās valodās, ar dažādu saturu un noskaņu. Kolektīvs aktīvi piedalās
pagasta pasākumos, Daugavpils pilsētas koncertos.
Naujenes kultūras centrs jau 11. gadu piedalījās Starptautiskā tautas mākslas festivāla
“Augšdaugava” organizēšanā. Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2008”
notika Naujenes pagasta Slutišķu ciemā, un tā mērķis ir latviešu un cittautiešu kultūrvides
kopšana un tradicionālās amatniecības popularizēšana. 2008. gadā Starptautiskajā tautas
mākslas festivālā „Augšdaugava” piedalījās radošie kolektīvi no Zviedrijas, Baltkrievijas, Lietuvas
un Latvijas. NKC organizēja un piedalījās akcijā „Gaismas tilti” un ieguva pateicības rakstu kā
vieni no labākajiem organizatoriem par pasākumu „Gaismas tilti” Juzefovas parkā. Regulāri tika
rīkoti izklaidējoša rakstura pasākumi bērniem un jauniešiem. Vasaras brīvlaikā bērniem tiek
organizēta nodarbinātības programma „Vasaras nodarbinātība bērniem”: pulciņi, video seansi,
diskotēkas, pārgājieni, konkursi, sacensības. 2008. gada oktobrī Naujenes kultūras centrs
sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi rīkoja republikāniskā konkursa „Sakoptākais Latvijas
pagasts 2008” noslēguma pasākumu Latgales novadā. Virkne pasākumu Naujenes kultūras
centrā bija veltīti Latvijas Republikas 90. gadadienai, bet 18. novembrī izskanēja Svinīgais
sarīkojums, veltīts valsts dzimšanas dienai.
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2008”
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Akcija „Gaismas tilti”
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LR proklamēšanas 90.gadadienas pasākums
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Pasākumi, kas tika organizēti gada laikā aptvēra dažāda vecuma, sociālās un interešu grupas.
Tie tika veidoti tā, lai tajos iesaistītu iespējami vairāk pagasta iedzīvotāju. Bija pasākumi
dažādām mērķauditorijām, tai skaitā, bērniem ir organizēti tādi pasākumi kā mazo vokālistu
konkurss “Cālis”, Bērnības svētki, Zinību diena, Ziemassvētku bērnu eglītes u.c.
Naujenes pagasta mazaizsargātajiem iedzīvotājiem (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
pensionāriem) ir organizēti tādi pasākumi kā Jaungada balle, Pasākums vecāka gada gājuma
cilvēkiem “Senioru balle”. Naujenes pagastā dzīvojošām ģimenēm ir organizēti Tēvu un Mātes
dienai veltīti pasākumi. Liela uzmanība ir vērsta gadskārtu ierašu svinēšanai un folkloras
tradīciju saglabāšanai. Pagasta iedzīvotājiem ir organizēti tādi pasākumi kā Meteņi, Lieldienas,
Līgo svētki, Ziemassvētki. 2008. gadā NKC veidoja un rīkoja 62 pasākumus. Kā liecina statistika,
NKC organizētos pasākumus apmeklēja 4239 cilvēki. Četros mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvos piedalījās 52 pagasta iedzīvotāji.
Naujenes kultūras centru no budžeta līdzekļiem finansē Naujenes pagasta pašvaldība.
Naujenes kultūras centra 2008. gada ieņēmumu un izdevumu tāme sastādīja Ls 74 854, t.sk., Ls
1 191 mērķdotācija folkloras kopas „Rūžeņa” vadītājas atlīdzībai. Naujenes pagasta
iedzīvotājiem ir piedāvāti maksas pakalpojumi: jauniešu diskotēkas, sporta zāles apmeklējumi.
2008. gadā no maksas pakalpojumiem iegūti Ls 880. Salīdzinājumā ar 2007 gadu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem apjoms palielinājās par 13.1 %.
2008. gadā četras reizes tika veikti Naujenes kultūras centra ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi. Ieņēmumi 2008. gada laikā palielinājās par diviem atbalstītiem projektiem par kopējo
summu Ls 1 800, t.sk., Kultūrkapitāla fonda projekts „Augšdaugava 2008” un Daugavpils rajona
tautas izglītības un kultūras centra projekts „Starptautiskais mākslas festivāls „Augšdaugava””.
Papildus 2008. gadā bija saņemti ziedojumi Starptautiskā mākslas festivāla „Augšdaugava”
organizēšanai Ls 800 apmērā. Salīdzinājumā ar 2007. gadu, ieņēmumi un izdevumi palielinājās
par 8 %, jeb, Ls 5 505.
2008. gada Naujenes kultūras centra izdevumiem bija sekojošs sadalījums:
Ls 39 622 (52.9%) tika izlietoti darba algai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām; Ls 15 304 (20.4 %) tika izlietoti Naujenes kultūras centra ēkas un telpu uzturēšanai.
No tiem Ls 9 989 (65.2%) sastādīja maksa par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni un
kanalizāciju, elektroenerģiju), kuru izlietošanai apstiprināti mēneša limiti. Salīdzinājumā ar
2007.gadu, par 45.7 % vairāk līdzekļu izlietots, komunālo pakalpojumu apmaksai, jo tika
palielināti komunālo pakalpojumi tarifi. Bez tam apmaksāti apsardzes pakalpojumi, remontdarbi
(logu uzstādīšana, durvju nomaiņa, kanalizācijas sistēmas remonts) Ls 3 371 apmērā, pārējie
iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (atkritumu izvešana, teritorijas appļaušana, deratizācija,
tehniskā apkalpošana) Ls 1604, kā arī kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli Ls 1404.
Ls 15 630 (20.9 %) izlietoti Naujenes kultūras centra pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai,
t.sk., izklaides pasākumu organizēšanai Ls 9 333, telefona un interneta pakalpojumu apmaksai
Ls 889, biroja preču un inventāra iegādei izlietoti Ls 2 829.
Ls 4 298 (5.7 %) tika izlietoti pamatlīdzekļu (t.sk., kopētāja, radio mikrofona, skatuves
apgaismošanas aparatūras, informatīvā stenda, mēbeļu) iegādei, kā rezultātā uzlaboti darba
apstākļi darbiniekiem un nodrošināta kvalitatīva izklaides pasākumu organizēšana.
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10.2.2.
Naujenes Novadpētniecības muzejs
Naujenes Novadpētniecības muzeja darbs 2008. gadā, kas aizritēja Latvijas 90. gadadienas
svinību zīmē, tika veltīts Naujenes vēstures izpētei. Tika apzināti un pētīti Naujenes pagasta
pagātnes un šodienas notikumi, vākti cilvēku dzīvesstāsti.
2008. gads Naujenes Novadpētniecības
muzejā bija bagāts dažādām aktivitātēm:
izveidotas 15 jaunas izstādes, ārpus muzeja
atklātas un eksponētas 6 izstādes. veiktas 2
ekspedīcijas – „Daugavpils starpkolhozu
celtniecības organizācija”(krājumā iegūta 41
vienība, izveidota un atklāta izstāde) un
„Naujenes pagasts vakar, šodien un rīt”
(izveidota un atklāta izstāde, sagatavota
vēsturiskā izziņa). Zinātniski pētnieciskā darba
rezultātā muzeja zinātniskais arhīvs papildināts ar 14 pētnieciskajiem darbiem, no kuriem
nozīmīgākais ir E. Kusiņas sagatavotā vēsturiskā izziņa „Ieskats Naujenes pagasta vēsturiskajā
attīstībā 1259. – 2008”. Veiksmīgi tika realizēti arī vairāki nozīmīgi projekti: „Mākslinieces
Valentīnas Zeiles mākslas darbu kolekcijas saglabāšana” (ierāmēti 108 mākslas darbi un
eksponēti mākslas galerijas mazajā zālē – mākslas salonā „Valentīna”) un „S.Kuzņecova
porcelāna un fajansa fabrikas trauku kolekcijas saglabāšana un pieejamība sabiedrībai”
(izgatavotas stikla vitrīnas un muzeja trauku kolekcija eksponēta izstādē „Naujenes pagasta
vēsture 1259. – 2008. ”).
2008. gadā muzeja krājumā tika pieņemti 4265 priekšmeti – II pasaules kara un padomju
laika vēsturiskās liecības. Turpinoties sadarbībai ar tēlnieci Valentīnu Zeili, tika īstenota V. Zeiles
mazās zāles – salona „Valentīna” renovācija, rasts jauns mākslinieciskais risinājums un izveidots
jauns muzeja produkts mākslas salons – kamīnzāle „Valentīna”.
Lai popularizētu muzeja darbību un padarītu muzeju pieejamu sabiedrībai muzeja darbinieki
iesaistījās dažādās akcijās. Starptautiskās
akcijas „Muzeju nakts” ietvaros tika atklātas
jaunas izstādes: „Ceļosim ar velosipēdu”,
„Marsela Marso litogrāfijas” un franču medaļu
meistara R. Korbena grafikas darbu izstāde.
Starptautiskā
tautas
mākslas
festivāla
„Augšdaugava
2008”
laikā
Naujenes
Novadpētniecības ārpusmuzeja ekspozīcijā
„Slutišķu vecticībnieku māja” varēja vērot
„Maizes
cepšanas
rituālu”.
Naujenes
Novadpētniecības muzeja rīkoto akciju: „Daba bērniem”, „Skolēnu mēnesis muzejā”, „Ģimenes
mēnesis muzejā” laikā Naujenes pagasta viesi, Naujenes pagasta ģimenes un skolēni bez maksas
varēja apmeklēt un iepazīt Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas un dabas parka
„Daugavas loki” tūrisma objektus. Kopumā 2008. gadā Naujenes Novadpētniecības muzejā tika
novadītas 167 ekskursijas, ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm tika iepazīstināti 6372 tūristi,
t.sk., 173 ārzemnieki.
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2008. gadā turpinājās sadarbības projekts „Panorama Dvina/Daugava” ar Zviedriju un
Baltkrieviju „Vikingu pēdas meklējot”. 2008. gadā Latvijas un Daugavpils Universitātes studenti
ar pasniedzējiem projekta ietvaros veica arheoloģiskos izrakumus Dinaburgas pilsdrupās.
Izrakumu laikā atrastos priekšmetus prezentēja pagasta muzejā.
Kā jau katru gadu, arī 2008. gadā Naujenes
Novadpētniecības
muzejs
piedalījās
Starptautiskajā tūrisma gadatirgū Balttour –
2008 un Zviedrijā, lai reklamētu un
popularizētu V. Zeiles galeriju, pastāvīgās
ekspozīcijas, ārpusmuzeja ekspozīciju „Slutišķu
vecticībnieku māja”, Naujenes pagasta tēlu un
kultūrvēsturiskos objektus. Šim nolūkam tika
sagatavoti jauni reklāmas informatīvie
materiāli: izdots muzeja buklets, infolapas un atklātnes. Pastāvīgi Naujenes Novadpētniecības
muzeja aktivitātes tika atspoguļotas Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv un
informatīvajā biļetenā „Naujenes Vēstis”
Naujenes Novadpētniecības muzeja budžets 2008. gadā – Ls 73361, no kuriem Naujenes
pagasta pašvaldības budžeta līdzekļi bija Ls 70408, Valsts Kultūrkapitāla un muzeju valsts
pārvaldes izsludinātajos projektu konkursos iegūtie līdzekļi – Ls 900,00, Daugavpils rajona
padomes – Ls 330,00 un ieņēmumi no sniegtajiem
maksas pakalpojumiem – Ls 1723. Salīdzinot ar
2007.gadu, Naujenes Novadpētniecības muzeja budžets
pieauga par 5,4 %, jeb, Ls 3503. Muzeja attīstībai tika
izmantoti 8418 Ls jeb 11,5 % no budžeta līdzekļiem.
Minētā summa iztērēta galvenokārt, moderna muzeja
aprīkojuma iegādei. Muzeja materiālās bāzes
pilnveidošanai tika izlietoti Ls 27747, jeb, 37,8 %.
Vislielākā izdevumu summa bija paredzēta muzeja
uzturēšanai, tā sastāda 78,7 % no kopējās izdevumu
summas. 2008. gadā maksas pakalpojumu plāns bija
apstiprināts 1000 Ls apmērā jeb par 3,6 % lielāks nekā
2007. gadā. Pagājušajā gadā maksas pakalpojumu plāns
tika pārpildīts Ls 1723,00, tas ir par 72 %, jeb, Ls 723,00.
Virs maksas pakalpojumu plāna iekasētie līdzekļi tika
izmantoti muzeja materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
Izremontētas divas izstāžu zāles, aprīkotas ar mēbelēm, ierīkots kamīns, veikts ārpusmuzeja
“Slutišku vecticībnieku māja” krāsns remonts, mēbeļu un sadzīves iekārtu atdarinājumu iegādei,
nopirkti manekeni un vecticībniekiem raksturīgie tērpi.
Muzeja darba kvalitāte 2008. gadā atzinīgi novērtēta konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts
2008” Latgales novadā un Eiropas kultūras mantojuma dienu skatē „Neparastais
kultūrvēsturiskais mantojums”.

72

10.2.3.
Naujenes tautas bibliotēka
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša
publiskā iestāde, ar kuras starpniecību tiek nodrošināta likumā „Par pašvaldībām” noteikto
autonomo funkciju izpilde, kuras darbības mērķis:
• Sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku Naujenes tautas bibliotēkas attīstību,
stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt mūsdienu prasībām
atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu.
Bibliotēka dibināta 1955.gada 1.oktobrī. Reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.gada 10.oktobrī,
reģ. Nr. BLB0086.
Bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāda 129 kv.km., iedzīvotāju skaits 6115. Naujenes
pagasta iedzīvotāji var apmeklēt un saņemt bibliotēkas pakalpojumus 5 bibliotēkas
apkalpošanas vietās Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. Bibliotēkā strādā 8
darbinieki (direktors, 5 bibliotēkas darbinieki, 2 tehniskie darbinieki). Bibliotēkas un interneta
pakalpojumus var saņemt Naujenes tautas bibliotēkas abonementā, lasītavā, informācijas daļā
un bērnu lasītavā, kur lietotājus apkalpo 3 darbinieki. Bibliotēkas Lociku filiālē var saņemt
abonementa, lasītavas un interneta pakalpojumus, kur lietotājus apkalpo 1 darbinieks.
Naujenes, Vecstropu apkalpošanas punktos var saņemt abonementa, lasītavas un interneta
pakalpojumus, kur lietotājus apkalpo 1 darbinieks, un pārvietojamā Židinas apkalpošanas
punktā, tiek nodrošināta tikai izdevumu apmaiņa.
Naujenes tautas bibliotēkas 2008.gada darbības prioritātes un to vērtējums.
Visas bibliotēkas darbības prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar Naujenes tautas bibliotēkas
attīstības koncepciju 2006.-2011.gadam, Naujenes tautas bibliotēkas nolikumu, saskaņā ar
Bibliotēku likumu un Ministru Kabineta noteikumiem.
2008.gadā tika izvirzītas Naujenes tautas bibliotēkas darbības sekojošas prioritātes:
Iedzīvotāju informacionālo un bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošana
2008.gadā Naujenes tautas bibliotēkā un
tās struktūrvienībās lietotājiem ir piedāvātas
15 datorizētas vietas ar pastāvīgā interneta
pieslēgumu un bezvadu internetu. Bibliotēkai
tika piesaistīti jauni lasītāji. Lasītājiem tiek
piedāvāts pastāvīgi meklēt informāciju vai
saņemt bibliotekāra konsultācijas, izmantot
datu bāzes: Letonika, Nais, Letas arhīvs,
Nozare.lv, Lursoft un datortehniku referātu un
kursa darbu sagatavošanai. Pieprasījums ir
liels, pakalpojumu šogad izmatoja 6516
pagasta iedzīvotāji par 159 % vairāk nekā 2007.gadā (2514 pagasta iedzīvotāji un tūristi).
No 1999. gada Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienībās strādā kā pagasta
informācijas centri, kuri sniedz lietišķo informāciju pagasta iedzīvotājiem. Septiņu gadu laikā
informāciju saņēma 13615 iedzīvotāji. 2008.gadā informāciju pieprasīja un saņēma 2903
iedzīvotāji.
2008.gadā bibliotēka aicināja Naujenes pagasta iedzīvotājus , kuri paši sacer dzeju, piedalīties
dzejas krājuma veidošanā, atsaucība bija liela, un 2008.gada 12. septembrī poētiskās kafejnīcas
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„Dzeja vieno mūs” laikā tika prezentēts, Naujenes tautas bibliotēkas izdots, Naujenes pagasta
dzejnieku dzejas krājums „Dzeja vieno mūs”, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90.
gadadienai, tajā tika iekļauti 17 Naujenes pagasta dzejnieku dzejas darbi.
Naujenes tautas bibliotēka lietotājiem piedāvā gan tradicionālos katalogus, tas ir
sistemātisko un alfabētisko, gan arī elektronisko. Informāciju par grāmatām, kas atrodas
Naujenes tautas bibliotēkas krājumā, var saņemt elektroniskajā kopkatalogā – 18962 izd.
apraksti - http://naujene.biblioteka.lv/alise/
2008. gadā tika
turpināts darbs pie novadpētniecības elektroniskas datu bāzes
papildināšanas. Ievadīti 1264 rakstu apraksti, par Daugavpils rajona pašvaldību darbu un
vēsturi, t.sk., 486 raksti par Naujenes pagastu.
Sākot ar 2006. gadu pamatojoties uz Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un
kultūras centra sadarbības līgumu, ir izveidots Daugavpils rajona bibliotēku kopkatalogs, kurā
triju gadu laikā ievadītas 6269 grāmatas, tām tika pievienotas 33 rajona bibliotēku siglas. Visi
Daugavpils rajona iedzīvotāji var skatīt šo elektronisko kopkatalogu Naujenes pagasta mājas
lapā, pēc adreses www.naujene.lv , kas atspoguļo visu rajona bibliotēku krājumus un katra
izdevuma atrašanas vietu .
Naujenes tautas bibliotēkas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana.
Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 2008. gada beigās
bija nomainītas mēbeles – 7 plaukti un 2
datorgaldi,
bibliotēkas
bērnu
lasītavā.
2009.gadā plānojam nomainīt mēbeles
bibliotēkas lasītavā un abonementā. Bet
bibliotēkas ēkai ir nepieciešama siltināšana un
renovācija, ir izstrādāts projekts. Sākot ar
1999.gadu bibliotēka strādā pie bibliotēkas
procesu automatizācijas. Ir iegādāti 25 datori,
8 printeri, 2 skeneri, 7 barkodu skeneri, 3
kopētāji, t.sk., 8 darbinieku datori un 15
lietotāju datori, 1 servera dators un 1
portatīvais dators. 2008.gadā pateicoties projektam „Trešais tēva dēls”, bibliotēkā iegādāta
jaunā datortehnika (7. datori, 1 multifunkcionālā iekārta, 1 kseroks un bezvadu internets) un no
pašvaldības līdzekļiem iegādāts 1 printeris, 1 skeneris, 4 barkodu skeneri, 2 antivīrusa
programmas un Jāņu sētas interaktīvā kāršu sistēmas programma, uzstādīta ugunsdrošības un
apsardzes sistēma Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā un ierīkots
siltummezgls Naujenes tautas bibliotēkā, kā rezultātā tika samazināts siltumenerģijas patēriņš
un izdevumi par siltumenerģijas izmantošanu.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu klāsts lasītājiem ar katru gadu pieaug. Naujenes
pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas grāmatu izdošanas vietas visā
pagasta teritorijā. Piedāvājot plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, bibliotēka veido
savu lasītāju loku. Jo kvalitatīvāk šie bibliotēkas galvenie uzdevumi tiek pildīti, jo lielāks
bibliotēku apmeklējums, lasītāju skaits, nozīmīgāka bibliotēkas vieta pagastu iedzīvotāju dzīvē.
Bibliotēkas darba rādītāji atspoguļoti 16. tabulā.
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17. tabula
Lasītāji
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatu fonds
Ienācis krājumā
Izslēgts no krājuma

2003
1137
19890
41587
17808
1410
1459

2004
1153
21146
45502
17283
1658
2183

2005
1154
21260
45940
18574
1718
427

2006
1189
22669
46459
18767
1358
1165

2007
1196
23638
46492
19225
1795
1337

2008
1205
24644
52774
18832
2030
2423

%
101
104
114
98
113
181

+,+9
+1006
+6282
-393
+235
+1086

Naujenes tautas bibliotēkas reģistrēto lasītāju skaits 2008. gadā sastādīja 1205, t.sk., 401
bērni, un tas sastāda 20% no Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita, salīdzinājumā ar 2007.gadu,
lietotāju skaits palielinājās par 1%. Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2008.gadā sastāda 20,45
reizes attiecībā pret lasītāju kopskaitu, salīdzinājumā ar 2007. gadu tas pieauga par 4 %, sakarā
ar to, ka tiek piedāvāti bezmaksas interneta pakalpojumi. Grāmatu izsniegumu skaits 2008.gadā
sastāda 43,79 vienības uz reģistrēto lasītāju kopskaitu, tas palielinājās par 14%, salīdzinājumā ar
2007.gadu, grāmatu fonda apgrozība sastāda 2,8 reizes. Bibliotēkas kopējais grāmatu fonds
samazinājās par 2%, salīdzinot ar nekā 2007.gadu, jo jaunas grāmatas bibliotēka iegādājās par
13% vairāk nekā 2007. gadā, bet norakstīja par 81 % vairāk iespieddarbu nekā 2007. gadā.
Dokumentu kopskaits krājumā attiecībā pret reģistrēto lasītāju kopskaitu sastāda 15,62
vienības, tas ir 0.38 vienībām mazāk nekā 2007. gadā, jo lasītāju skaits palielinājās. Kārtējo
izdevumu kopsumma attiecībā pret reģistrēto lasītāju kopskaitu, sastāda Ls 43,79, tas ir par
9,79 Ls vairāk nekā 2007. gadā.
2008.gadā tika izmainīts bibliotēkas un tās struktūrvienību darba laiks, atbilstoši lietotāju
interesēm, bibliotēka tagad strādā arī sestdienās un darba dienās līdz 20.00 vakarā. Tagad visi
lasītāji var izmantot bibliotēku, viņiem pieejamā laikā.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums.
Naujenes tautas bibliotēkas 2008. gada ieņēmumu un izdevumu tāme sastādīja Ls 58024, par
Ls 15639 (37 %) vairāk nekā 2007. gadā. Bibliotēkas ieņēmumi 2008.gada laikā palielinājās par
Ls 5900, t.sk., no maksas pakalpojumiem Ls 92,40, valsts mērķdotācija bezmaksas interneta
pakalpojumu sniegšanai Ls 1640 un Daugavpils rajona padomes finansējums Daugavpils rajona
pašvaldību kopkataloga veidošanai Ls 4168. 2008.gadā piesaistītas mantiskās vērtības par
summu Ls 1109, t.sk., no diviem VKKF projektiem „Bērnu žūrija” un „Jauno grāmatu iegāde
publiskām bibliotēkām” saņemtas 167 grāmatas par summu Ls 493 un pagasta iedzīvotāju un
juridisko personu grāmatu dāvinājumi, tika uzdāvināta 271 grāmata bibliotēkas krājuma
papildināšanai par summu Ls 554 un grāmatu dāvinājums Ls 62 apmērā Daugavpils rajona
Grāmatu svētkos.
Bibliotēkai piešķirtais finansējums, bija labvēlīgs un virzīts uz attīstību un tika izlietots
efektīvi, 2008.gada budžets veicināja Naujenes tautas bibliotēkas sniegto pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanu, jaunu lietotāju piesaisti bibliotēkai, materiāli-tehniskās bāzes
palielināšanai un uzturēšanai, darba procesu automatizācijas turpināšanai.
Bibliotēkas realizētie projekti
2008. gadā Naujenes tautas bibliotēka piedalījās 4 projektu realizācijā. Tie bija VKKF projekta
“Bērnu žūrija” 1. posma turpinājums, “Jauno grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskām
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bibliotēkām” un projekts „Pirmā tikšanās ar
bibliotēku ”. Saskaņā ar līgumu v/a ”Kultūras
informācijas sistēmas” tika īstenots „Bila un
Melindas Geitsu fonda līdz finansētais publisko
bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva
dēls””, šī projekta ietvaros 2007.gadā tika
ierīkots bezvada internets un lokālais tīkls
bibliotēkā, 5 bibliotēkas darbinieki apmeklēja
bezmaksas kursus „Elektroniskais paraksts”,
2008.gadā tika saņemta datortehnika: 7 datori,
1 multi funkcionālā iekārta, 1kseroks,
organizēti 5 dažādi kursi, kurus apmeklēja 6
bibliotēkas darbinieki .
Naujenes tautas bibliotēka ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Daugavpils rajona Višķu,
Ambeļu un Malinovas, Lipinišku, Vecsalienas, Subates pilsētas, Biķernieku, Lauceses un citām
rajona bibliotēkām par kopīgo projektu izstrādi, pasākumu organizēšanu, grāmatu katalogu
kartiņu drukāšanu. Ļoti aktīva sadarbība ir ar Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras
centru semināru, pieredzes apmaiņas braucienu, konsultāciju un metodiskā darba ietvaros.
Īpaša sadarbība ir ar Daugavpils Naturalizācijas pārvaldi, tiek rīkoti semināri, izstādes.
Bibliotēka sadarbojas ar Daugavpils rajona Eiropas informācijas centru ES informācijas
saņemšanā. 2008.gadā izveidojās cieša sadarbība ar Latgales Centrālās bibliotēkas ASV
informācijas centru, kura rezultātā bibliotēkā varēja apmeklēt 5 ceļojošās izstādes, šī sadarbība
turpināsies 2009.gadā.
Naujenes tautas bibliotēku 2008. gadā pieredzes apmaiņai apmeklēja Madonas, Limbažu un
Bauskas rajona kultūras iestāžu darbinieki.
2008.gadā bibliotēkas darbība virzīta uz jaunu pakalpojumu ieviešanu un esošo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu, bibliotēkas sagatavošanu akreditācijai.
10.3. Sports
Naujenes sporta klubs (turpmāk NSK) ir Naujenes pagasta pašvaldības dibināta (1997.g.) un
pakļautībā esoša sporta iestāde.
Naujenes sporta kluba prioritātes 2008. gadā.
1. Sporta attīstības programmas 2007.- 2015. gadam realizācija.
2. Sporta bāzes attīstīšana un pilnveidošana, t.sk., Naujenes ciema stadiona
labiekārtošana.
3. Sporta kompleksa „Lociki” tehniskā projekta izstrāde.
4. Trenažieru zāles ierīkošana Lociku ciemā.
5. Jaunu sporta sekciju atvēršana, nodarbojošos skaita palielināšana.
Pozitīvas izmaiņas NSK darbībā 2008. gadā un to vērtējums.
1. Ar sporta komandu un sportistu augstvērtīgiem sporta sasniegumiem NSK sekmē
pagasta tēla veidošanu un popularizēšanu rajona, valsts un starptautiskā mērogā.
2. Atvērtas jaunas sekcijas un pulciņi, t.sk.:
• basketbola sekcija meitenēm;
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Velopārgājiens ”Naujenes pagasta veloceliņš aicina”

• sadarbībā ar Daugavpils rajona bērnu un jaunatnes sporta skolu brīvas cīņas sekcija
meitenēm;

Naujenes pagasta sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

•
interešu izglītības programmas sporta pulciņš „Tūrisms”.
• Naujenes vīriešu basketbola komandas Latvijas – Lietuvas pierobežu basketbola līgā
izcīnīja 3.vietu.
3. Sadarbībā ar biedrību „Sporta klubs „Bruņinieks”” Lociku ciema sporta zālē ierīkota
trenažieru zāle.
4. 2008. gada Daugavpils rajona konkursā „Sporta laureāts” Naujenes pagasta pašvaldība
nominācijā „Labākā pašvaldība sporta darba organizācijā” izcīnīja 2. vietu, NSK sportisti un
treneri tika atzīmēti kā labākie dažādās sporta nominācijās.
5. Realizējot attīstības programmas uzdevumus un Naujenes ciema iedzīvotāju intereses,
sadarbībā ar jauniešu biedrību „Esam kopā” Naujenes ciema stadionā tika uzstādīts aprīkojums:
basketbola vairogi, volejbola stabi, futbola vārti.
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Nodarbības trenažieru zālē

Brīvās cīņas sekcijas dalībnieki

2008. gada Naujenes sporta kluba budžets sastādīja Ls 56440, t.sk.: mērķdotācija no
Daugavpils rajona padomes interešu izglītībai Ls 1080, sporta kluba pašu ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem Ls 135, sporta laukumu uzturēšanai tika izlietoti Ls 2320.
Analizējot NSK 2008. gada budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un salīdzinot ar diviem
iepriekšējiem gadiem, var secināt, ka budžets tika novirzīts Naujenes sporta kluba attīstības
programmas īstenošanai, sporta bāzes attīstīšanai un pilnveidošanai, materiāli tehniskās bāzes
attīstībai, darbinieku darba samaksai, sociālā nodokļa apmaksai un sporta kluba uzturēšanas
pakalpojumu apmaksai. Budžeta līdzekļi tika izlietoti racionāli sporta kluba galveno funkciju
pildīšanai.
10.4. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Ar Naujenes
pagasta padomes 2005.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 177 atkārtoti ievēlēta amatā uz pieciem
gadiem pagasttiesas priekšsēdētāja Stanislava Locika un 4 tiesas locekļi: Ināra Miglāne Naujenes pagasta padomes juriste, Valentīna Murāne - Naujenes bērnu nama direktore, Aina
Solima –Lāču pamatskolas skolotāja, Pāvels Brovkins - Naujenes pamatskolas direktors.
Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas sekretāre Inga Marcinkeviča.
Bāriņtiesas galvenais pienākums ir aizstāvēt
bērna vai citas rīcībnespējīgās personas personiskās un mantiskās intereses likumā noteiktajā
kārtībā. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos
gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, gādā mantojuma apsardzību, kā arī
izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesas
likumā noteiktos uzdevumus.
2008.gadā
Bāriņtiesa
izskatīja
30
iesniegumus bērnu vai citu rīcībnespējīgo
personu personisko un mantisko interešu
Savicku audžuģimene.
tiesību aizsardzības jomā, pieņēma 30
lēmumus. Pašvaldības teritorijā darbojas divas audžuģimenes. Tās ir Iras un Kazimira Savicku
audžuģimene, kurā uzturas 2 bērni no citām pašvaldībām un Nadeždas un Antona Bambānu
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audžuģimene. 2008.gadā pieņemts lēmums par Natālijas Prohovskas un Staņislava Prohovska
piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai.
Gada laikā bāriņtiesa veikusi 40 izbraukumus ģimeņu dzīves apstākļu pārbaudē.
Naujenes pagasta bāriņtiesa, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori Ivetu
Ploni, Ģimenes lietu departamenta bērnu
ārpusģimenes aprūpes koordinācijas nodaļas
konsultanti Inesi Upi, 2008. gada 7.martā
noorganizēja
semināru
aizbildņiem,
audžuģimenēm, adoptētājiem.
2008. gada nogalē pēc bāriņtiesas
iniciatīvas tika organizēta pašvaldībā dzīvojošo
daudzbērnu ģimeņu tikšanās ar Naujenes
pagasta padomes priekšsēdētāju. Uz tikšanos
tika uzaicinātas 4 daudzbērnu ģimenes ar 16 bērniem: Irinas Kokinas un Vladislava Kuzmicka
ģimene - 6 bērni ģimenē, Veronikas un Aleksandra Vabeļu ģimene - 4 bērni ģimenē, Staņislava
un Natālijas Prohovsku ģimene - 3 bērni ģimenē un Lailas un Ilmāra Lociku – 3 bērnu ģimene.
Sagatavoti un nosūtīti dokumenti 35 apliecību sociālo garantiju nodrošināšanas saņemšanai
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, saņemtas apliecības un izsniegtas bērniem. Likumisku
bērnu pārstāvību 2008.gadā sakārtojuši 15 vecāki pār 20 bērniem.
2008.gadā Bāriņtiesa Naujenes pagasta iedzīvotājiem sniedza šādus pakalpojumus: sastādīja
un apliecināja 183 lūgumus Zemesgrāmatas
nodaļai; izsniedza 71 pilnvaru un 58
piekrišanas; sastādīja un apliecināja 4
vienošanās aktus un 30 pirkumu, dāvinājumu
un aizdevumu līgumus; apliecināja 122
parakstus un 155 fotokopijas, kā arī pieņēma
glabāšanā 8 testamentus. Par apliecinājumu
un citu uzdevumu pildīšanu bāriņtiesa
2008.gadā iekasēja un ieskaitīja pašvaldības
budžetā Ls 2632, salīdzinot ar 2007.gadu (Ls
4136,) iekasēta summa par Ls 1504, mazāka
I.Locika ģimene ar Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētaju V.Pudovkinu, bāriņtiesas
sakarā ar darījumu skaitu samazināšanos.
priekšsēdētāju, deputātiem M.Rimicāni, I.Miglāni,
Bāriņtiesas uzturēšanai no pašvaldības
SPSPC direktori N.Škutāni
budžeta 2008.gadā izlietoti Ls 12705,77, t.i,
par 5156 latiem vairāk nekā 2007.gadā. Lielākā daļa no plānotiem līdzekļiem iztērēti darbinieku
atalgojumiem - Ls 7888,95, jeb, 64 %, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veidoja Ls
3129,93, jeb, 15% no plānotā budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu apmaksai izlietoti līdzekļi Ls
666,16, jeb, 7 % apmērā, materiālu un energoresursu apmaksai izlietoti līdzekļi Ls 233,67, jeb,
12.5% apmērā, Ls 787,06 izlietoti pamatlīdzekļu iegādei.
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10.5. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Naujenes pagastā sociālo palīdzību un pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem nodrošina Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs (turpmāk tekstā –SPSPC), kas ir Naujenes pagasta
padomes dibināta un tās pakļautībā esoša publiska iestāde, ar kuras starpniecību tiek
nodrošināta likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpilde. Šo funkciju izpildi
nodrošināja 23 SPSPC darbinieki (sociālās palīdzības daļa, sociālās aprūpes daļa, atbalsta daļa
ģimenēm ar bērniem, rehabilitācijas daļa un saimniecības daļa)
2008. gadā SPSPC darbs tika virzīts uz sociālās palīdzības paplašināšanu trūcīgiem un
mazaizsargātiem iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki sniedza konsultācijas sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības jautājumos 1512 personām, pieņēma 1280 iesniegumus par sociālās
palīdzības piešķiršanu, kas par 557 vairāk nekā 2007.gadā, pieņemtas 176 iztikas līdzekļu
deklarācijas, apsekotas 230 ģimenes, sastādīti 53 atzinumi.
Sociālās aprūpes daļa, kurā strādā sociālais aprūpētājs un aprūpētāji mājās (7), nodrošināja
13 personu aprūpi mājās, apmaksājot no pašvaldības budžeta un šim mērķim 2008.gadā
izmantoti Ls 3653,00. Organizēta 9 personu ievietošanu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, 9 personas pieteiktas rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,
klienti informēti par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām, organizēts darbs ar klientu
radiniekiem, lai nodrošinātu savu vecāku aprūpi, pārstāvētas klientu intereses dažādās
institūcijās.
Atbalsta daļā ģimenēm ar bērniem ciešā sadarbībā ar psihologu un pārējiem sociālajiem
darbiniekiem strādāja sociālais darbinieks, kurš sniedza sociālo, psiholoģisko un morālo atbalstu
un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kam ir sociālās problēmas. Apsekoja ģimenes,
izglītoja vecākus, izstrādāja rehabilitācijas plānus. Kopumā gada laikā tika strādāts ar 133
ģimenēm, t.sk., trūcīgām, riska ģimenēm, daudzbērnu, ģimenēm, kuras audzina bērnus
invalīdus, ar bērniem, kas tiek audzināti ārpus ģimenes un bērniem bāreņiem.

Ar lielu efektivitāti 2008. gadā turpināja darboties psiholoģes V.Grišinas autorprogramma
„Veselības skola”. Programmas īstenošanu nodrošināja tās vadītāja, 2 sociālie darbinieki,
metodiķis. Šis pakalpojumus pensionāriem un invalīdiem, kas vērsts uz personas sociālās
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās
aktivitātēs, intelektuālo spēju, sociālo prasmju attīstību, bija ļoti pieprasīts.
2008. gadā „Veselības skolā” aktīvi darbojās 59 cilvēki. Tās dalībnieki piedalījās speciālos
treningos, relaksācijas seansos, ārstnieciskā vokāla, sociālās gleznošanas, māla veidošanas,
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teātra terapijas nodarbībās. Programmas „Veselības skolas” teātra terapijas nodarbību ietvaros
tika iestudētas Ļ.Filatova lugas „Pasaka par strēlnieku Fedotu...” trīs daļas. Ar šo uzvedumu
programmas dalībnieki 2008. gadā uzstājās un priecēja skatītājus 7 reizes dažādās Daugavpils
rajona pašvaldībās un Naujenes pagastā, t.sk.,

Starptautiskajā tautas mākslas festivālā „Augšdaugava”. Par nozīmīgu notikumu „Veselības
skolas” dalībniekiem kļuva pasākums „Mana integrācija sabiedrība”, veltīts „Veselības skolas” 5
gadu jubilejai, kur apakšprogrammas „Jaunais redzējums” dalībnieki prezentēja psiholoģisko
treningu „Energo-mode”.
SPSPC uzturēšanai 2008. gadā izlietoti Ls 101484, t.sk.; finansējums no Naujenes pagasta
pašvaldības budžeta - Ls 100637 un no maksas pakalpojumiem - Ls 847. Iestādes izdevumu
budžeta vidējais pieaugums, salīdzinot ar 2007.gadu ir 37%. Palielinājums ir saistīts ar
darbinieku atalgojuma paaugstināšanu un cenu par komunālo pakalpojumu palielināšanos, kā
arī ar veicamajiem sociālā centra ēkā remontdarbiem. Vislielākais īpatsvars 69% bija darbinieku
darba samaksai un VSAOI. Iestādes ēku un telpu uzturēšanai izdevumi sastādīja Ls 15301.
2008.gadā ir veikti remontdarbi sociālās palīdzības centra pasākumu zālē, sociālā darbinieka
darbam ar ģimenēm ar bērniem kabinetā un pirtī par kopējo summu Ls 2932.
Transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam tika virzīti naudas līdzekļi Ls 1046 apmērā.
Iestādes pamatkapitāla veidošanai 2008.gadā bija piešķirti Ls 3215 un iegādāti divi datoru
komplekti, datoru stabilizatori, jaunas mēbeles sociālā centra darbiniekiem.
Energoresursu un komunālo pakalpojumu izlietojums sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centrā notiek saskaņā ar izstrādātajiem un apstiprinātajiem limitiem, ievērojot
ekonomijas pasākumus. Sakarā ar veiktajiem ekonomijas pasākumiem 2008.gadā elektrības
patēriņa limits samazinājās par 13 %. Siltumenerģijas limiti 3 gadu laikā ir ievēroti. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centra piešķirtais finansējums bija labvēlīgs, vērsts uz
attīstību un tika izlietots efektīvi un racionāli. 2008.gada budžets veicināja sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, materiāli
tehniskās bāzes palielināšanu un uzturēšanu.
2008.gadā sociālajiem pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem tika izlietota Ls 28678, kas
salīdzinājumā ar 2007.gadu ir par Ls 3582 vai 14 % vairāk. Gada laikā pabalstus saņēmušo
personu skaits ir 346. Var secināt, ka ir samazinājies pabalsts garantētā minimālā ienākuma
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līmeņa nodrošināšanai, kurš 2008.gadā bija Ls 1499, kas, salīdzinājumā ar 2007.gadu, ir par Ls
2651 vai 177% mazāk. 2008.gadā GMI pabalsta apmērs sastāda Ls 27 vienai personai. Sakarā ar
siltumenerģijas pakalpojumu tarifu pieaugumu un arī klientu daudzuma pieaugumu, kuriem
nepieciešams šis pabalsta veids, ir palielinājusies pabalstu summas siltumenerģijas piegādes
apmaksai un cietā kurināmā iegādei, kas 2008.gadā bija Ls 5914, un tas ir par 36% vairāk nekā
iepriekšējā gadā.
Pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai un cietā kurināmā iegādei 2008.gadā saņēma
166 personas. 2008.gadā divas trūcīgas ģimenes saņēma pabalstus apkures ierīču remontam un
vienai trūcīgai daudzbērnu ģimenei tika piešķirta pašvaldības palīdzība remontējot dzīvojamās
telpas par kopējo summu Ls 1481. Ls 19714 tika izlietoti citiem pabalstu veidiem, kas ietver sevī
pabalstus veselības aprūpei, pabalstus ēdināšanai bērniem, pabalstus bērniem bāreņiem,
pabalstus kancelejas preču iegādei, pabalstus Ziemassvētkos, pabalstus ilgdzīvotājiem un citus.
Sociālais centrs arī sniedz sociālo palīdzību izīrējot sociālos dzīvokļus un sedz izdevumus,
saistītus ar īres un komunālo maksājumu apmaksu. 2008.gadā sociālajos dzīvokļos uzturējās 6
trūcīgās personas un izdevumi par komunālajiem maksājumiem tika segti Ls 238 apmērā,
kas ir gandrīz 2007.gada līmenī.
10.6. Veselības aprūpe
Naujenes pagasta teritorijā darbojās divu ģimenes ārstu prakses:
Ivana Ņesterova ģimenes ārsta prakse -Vienības ielā 5, Locikos, kurā tiek apkalpoti Lociku
ciema un blakus esošo ciemu iedzīvotāji. I. Ņesterova ārsta praksē 2008. gadā strādāja 3
darbinieki. No kopējo reģistrēto pacientu skaita
Naujenes pagasta iedzīvotāji sastāda 49%.
Pieaugušo pacientu aptvere (veselības
stāvokļa novērtējums sakarā ar slimību vai
profilaksi) – 99 %. Bērnu profilaktisko apskašu
aptvere no 27 % līdz 100% dažādās vecuma
grupās. Vakcinācijas aptvere- no 50 % līdz 100
% dažādās vecuma grupās.
Sandras Strodes ģimenes ārsta prakse -18.
Novembra ielā 394B, Vecstropos un Daugavas ielā 29, Kraujas ciemā; strādā 2 darbinieki. No
kopējo reģistrēto pacientu skaita Naujenes pagasta iedzīvotāji sastāda 87 %. Pieaugušo
pacientu aptvere (veselības stāvokļa novērtējums sakarā ar slimību vai profilaksi) – 99 %. Bērnu
profilaktisko apskašu aptvere no 50 % līdz 100% dažādās vecuma grupās. Vakcinācijas aptvereno 67 % līdz 100 % dažādās vecuma grupās.
Par augstiem darba kvalitātes rādītājiem Naujenes pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē
konkursā ”Sakoptākais Latvijas pagasts” Sandra Strode apbalvota ar Latvijas Republikas
Atzinības rakstu.
Ģimenes ārsti veic cilvēka primārās veselības aprūpi, sniedz pirmo neatliekamo palīdzību,
veic iedzīvotāju profilaktisko apskati, t.sk. bērnu, profilaktisko potēšanu, slimību diagnostiku,
ārstēšanu, dinamisko novērošanu, asins analīzes, elektrokardiogrammas, injekcijas,
fizioterapijas procedūras.
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Zobārstniecības pakalpojumus Vecstropos, 18. Novembra ielā 398 sniedz
Regīna Jarmuševiča. Pagasta teritorijā - Vecstropos darbojas „Mēness aptieka”.

stomatoloģe

10.7. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss”
SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:
- siltumenerģijas ražošana (licence Nr.40.03-027, izsniegta 2004.g.1.aprīlī);
- ūdens ieguve, atdzelžošana un sadale (licence Nr.41.00/90.01-025, izsniegta
2003.g.28.novembrī);
- notekūdeņu savākšana un apstrāde;
- papildveidi:
dzīvojamā fonda apsaimniekošana un ielu sanitārā uzturēšana (Būvkomersanta
reģ.Nr.4275R) ;
karstā ūdens uzsildīšana (Vecstropu ciemā);
atkritumu transportēšana,
autotransporta, autogreidera pakalpojumi, zāles pļaušana, celtniecības remontdarbu un
santehniskie pakalpojumi.
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Naujenes pagasta pašvaldības ieguldījumiem
1069356 LVL, sadalās 1069356 daļās, vienas daļas vērtība - 1 LVL.
Aktīvu un pasīva bilances posteņi uz 31.12.2008. sastāda Ls 1886383, tie ir pārbaudīti gada
inventarizācijā un atbilst grāmatvedības uzskaites datiem.
Nemateriālo ieguldījumu postenī uzskaitītas 5 datorprogrammas, kuras tiek izmantotas
uzņēmuma administrācijas darbā.
Sabiedrības īpašumā esošā zeme 6.877 ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves,
ir reģistrēta Zemesgrāmatā, un tās kadastrālā vērtība ir Ls 17750.00
Pamatlīdzekļu sastāvā iekļauts:
- ēkas un būves, kuru bilances vērtība uz 31.12.2008. sastādīja Ls 1044799, t.sk.,: 1
administrācijas ēka, 2 garāžas, 3 katlu mājas, 5 šķūnīši, 5 sūkņu stacijas, 4 atdzelžošanas stacijas,
18 artēziskās akas un urbumi, 4 ūdenstorņi, 4 ugunsdzēsības rezervuāri, siltumtīkli - 5750.5 m,
ūdensvads -12219.5 m, kanalizācijas tīkli - 13826 m;
- tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas ar bilances vērtību uz 31.12.2008 Ls 412736;
- pārējie pamatlīdzekļi un transportlīdzekļi ar bilances vērtību uz 31.12.2008. Ls 53007,
t.sk., datortehnika - 17 gab., kases aparāts - 1 gab., kopētājs - 1 gab., 15 ofisa mēbeļu komplekti,
13 transportlīdzekļu vienības.
Pārskata gadā saražota siltumenerģija 17883 MWh un realizēta par Ls 553165, kas ir par 35%
vairāk salīdzinājumā ar 2007. gadu.
Ūdens ieguve 2008. gadā sastāda 124361 m3, ūdens realizēts par summu Ls 67010, kas ir par
38% vairāk nekā 2007. gadā.
2008. gadā sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 119087 m3 par
summu Ls 68177.
Ar Naujenes pagasta padomi noslēgts līgums par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un
uzturēšanu. Dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa Ls
188937 apmērā, kas tika izmantota dzīvojamo māju tehniskajai uzturēšanai un remontam, t.sk.,
energoefektivitātes pasākumu izpildei.
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Sabiedrība pilda funkciju atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanā. Pārskata gadā
aprēķināta ieņēmumu summa par atkritumu izvešanu Ls 32483, kas par 62% vairāk
salīdzinājumā ar 2007. gadu.
Finansiālās situācijas uzlabošanai sabiedrība papildus sniedza autotransporta, ceļu
uzturēšanas pakalpojumus, pildīja remonta – celtniecības un santehniskos darbus citiem
uzņēmumiem par summu Ls 123565, kas par 51% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Kopējais neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2007. gadu palielinājās par 37.1% un sastādīja Ls
1038114.
Produkcijas ražošanas izmaksas pārskata gadā sastādīja Ls 912890, kas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ir vairāk par 23.6 %. No tām 45% (Ls 408622) sastāda energoresursu izmaksas,
13.5% (Ls 122822) ilgtermiņa ieguldījuma nolietojums, 19.5% (Ls 178003) darba algas un darba
devēja sociālā nodokļa izmaksas. Administrācijas izmaksas sastādīja Ls 104219, kas par 19%
vairāk nekā 2007. gadā.
Uzņēmumā vidējais strādājošo skaits 2008. gadā – 62 darbinieki, t.sk., 82 % strādājošo dzīvo
Naujenes pagasta teritorijā. Darbinieku vidējā alga 2008. gadā – Ls 280, kas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu pieauga par 42 %.
2008. gada finanšu darbības rezultāts – peļņa Ls 2427.
Vidējais īrnieku un dzīvokļu īpašnieku apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu
veidiem 2008. gadā sastādīja 96.7%.
Īrnieku un dzīvokļu īpašnieku debitoru parāds palielinājies par 38.5% salīdzinājumā ar gada
sākumu un sastāda Ls 230968.
2008.gadā SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parādu
piedziņas komisija veica pasākumus parādu piedziņai par komunālajiem pakalpojumiem ar 70
dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem, kuru parāds vairāk nekā par 3 mēnešiem sastādīja Ls 45216:
- tika brīdināti 15 dzīvokļu īrnieki un īpašnieki ar parāda summu Ls 8613 par
nepieciešamību dzēst parādu, rezultātā iekasēts Ls 3854;
- tika noslēgti 41 vienošanās līgumi par parāda dzēšanu ar parāda summu Ls 17316. Agrāk
sastādīto vienošanās līgumu rezultātā 2008. gadā iekasēts Ls 12837;
- tiesā iesniegtas:
3 lietas par parāda piedziņu ar parāda summu Ls 2700;
4 lietas par izlikšanu un parāda piedziņu ar parāda summu Ls 1437;
tiesā tika izskatītas 8 lietas, no kurām:
1 lieta tika izbeigta sakarā ar to, ka atbildētāji apmaksāja parādu, kā rezultātā iekasēts Ls
641;
3 lietas izbeigtas ar tiesas lēmumu par parāda piedziņu, rezultātā iekasēts Ls 4895;
2 lietas tika izbeigta ar tiesas lēmumu par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa ar parāda
summu Ls 700;
Kopā 2008. gadā pasākumu par parādu piedziņu veikšanas rezultātā iekasēts Ls 22227, kas
sastāda 115 % no stabilizācijas projektā plānotā (pēc stabilizācijas projekta plānots iekasēt Ls
19300).
2009. gadā debitoru parādu piedziņas pasākumu veikšanas rezultātā plānots saņemt Ls
19964.
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Finanšu saistību izpilde veikta savlaicīgi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem paredzētajos
dzēšanas termiņos.
Aizņēmumu saistības samazinājies par 191117 uz gada beigām sastāda Ls 369332, tai skaitā
ilgtermiņa saistības Ls 317172 un īstermiņa saistības Ls 52160.
Aizņēmumu no a/s ”Swedbanka” saņemšanai noslēgts komercķīlas līgums Nr. 03-044638-IN1 ar grozījumiem, komercķīlas priekšmets:
• visi komercķīlas devēja pamatlīdzekļi un to piederumi, kuru ieķīlāšana nav noteikti aizliegta,
kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas.
• visi Komercķīlas devēja nemateriālie ieguldījumi, prasījuma tiesības, vērtspapīri, obligācijas
un cita līdzdalība uzņēmējsabiedrību kapitālā, noguldījumi un krājumi, kuru ieķīlāšana nav
noteikti aizliegta, kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās
sastāvdaļas.
Hipotēkas līgums Nr. 05-110541-IN/1, ķīlas priekšmeti:
1. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0007 9931, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., Vecstropi, 18.novembra iela 414A.
2. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
nodalījumā Nr. 1000 0008 3994, atrašanās vieta: Daugavpils raj., Naujenes pag., „Dzidrais
ūdens”.
3. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 5923, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., Lociki, Vienības iela 10.
4. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 0987, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., „Attīrīšanas celtne”.
5. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 0985, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., Lociki, Muzeja iela 3.
6. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 9899, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., Jezupava, Skolas iela 6A.
7. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 9888, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., „Attīrīšanas iekārta”.
8. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 9922, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., Kraujas c.(artēziskās akas; ūdenstornis).
9. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 9926, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., Krauja, Daugavas iela 29A.
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10. Priekšmets: nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas
Naujenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 3948, atrašanās vieta: Daugavpils
raj., Naujenes pag., „Artēziskā aka”.
Analizējot uzņēmuma finansiālo stāvokli uz 2008.gadā beigām, var secināt, ka tas ir stabils.
To apstiprina sekojoši faktori:
- neatkarības koeficients, t.i., pašu līdzekļu daļa kopējā uzņēmuma līdzekļu summā
sastāda 0.43 (bāzes radītāji - 0.5);
- uzņēmuma maksātspējas koeficients, kurš uzrāda iespēju dzēst īstermiņa saistības,
sastāda 1.2 (bāzes robežas no 1 līdz 2).
Peļņa Ls 2427 apmērā tiks novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
2009. gadā tiks īstenots pasākumu plāns uzņēmuma ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

11. Informācija par pasākumiem, kas veicinājuši iedzīvotāju
informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām lēmumu
pieņemšanā
Lai informētu pagasta iedzīvotājus par pagasta dzīves aktualitātēm, Naujenes pagasta
padomes lēmumiem, darbojas divi informācijas avoti, t.i., pagasta mājas lapa www.naujene.lv
un ikmēneša informatīvais biļetens „Naujenes Vēstis”.
Interneta portālā regulāri tiek sagatavota un ievietota jaunākā informācija par pašvaldības
darbu un notikumiem pagastā. Iedzīvotājiem ir pieejama informācija par paveikto dažādās
pašvaldības darba jomās – sociālajā, izglītībā, kultūrā, sportā, komunālajā sfērā, informācija par
īstenotajiem un plānotajiem projektiem. Iedzīvotājiem ir pieejami publicētie pašvaldības
saistošie noteikumi, lēmumi, konkursu un izsoļu nolikumi, informācija par pašvaldības budžetu,
par sniegtajiem pakalpojumiem, publiskie gada pārskati. Mājas lapā var apskatīt pagasta
padomes sēžu protokolus, iepazīties ar katras padomes un komitejas sēdes darba kārtību.Tāpat
mājas lapā var apskatīt fotogrāfijas no pašvaldības pasākumiem un citām aktivitātēm. Internetā
pieejamā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta. 2008. gada nogalē Naujenes pagastā tika atklāti
4 publiskā interneta pieejas punkti Lociku, Vecstropu, Kraujas un Naujenes ciemos. Tika
nodrošināti apstākļi konkurētspējīgai un visaptverošai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
pieejamībai un izmantošanai pagasta iedzīvotāju lielākai daļai, izveidots visiem pieejams,
vienots, kvalitatīvs publisko interneta pieejas punktu (PIPP) tīkls. Naujenes pagasta lielajos
ciemos iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Interneta pakalpojumus arī pašvaldības iestādēs, kuras
aprīkotas ar datoriem un Interneta pieslēgumu: Vecstropu ciemā - Naujenes tautas bibliotēkas
apkalpošanas punktā, Locikos – Naujenes tautas bibliotēkas filiālē, Kraujā –Naujenes tautas
bibliotēkā un Bērnu un jauniešu centrā, Naujenē – Naujenes tautas bibliotēkas apkalpošanas
punktā. Publiskā interneta pieejas puntos un pašvaldības iestādēs var apgūt pamatiemaņas
darbā ar datoru, interneta izmantošanu un iegūt nepieciešamo informāciju.
Viens no nozīmīgiem informācijas avotiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir informatīvais
biļetens „Naujenes Vēstis” (redaktors. A.Iļjinskis, tulkotāja - A.Kokina). Šo informācijas
izdevumu jau vienpadsmit gadus katra Naujenes pagastā dzīvojoša ģimene, kā arī pašvaldības
iestādes un uzņēmumi, kas darbojas pagasta teritorijā, saņem bez maksas. Galvenais izdevuma
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mērķis – informēt iedzīvotājus par pagasta padomes visiem darba aspektiem, pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar pagasta iestāžu darbību, atspoguļot
aktuālākos jautājumus un radušās problēmas, iesaistot iedzīvotājus to apspriešanā. Ar mērķi
informēt iedzīvotājus tika publicēti 8 saistošie noteikumi, Naujenes pagasta saimnieciskais
pārskats, 2007. gada pašvaldības publiskais pārskats, informācija par budžeta izpildi un
grozījumiem budžetā. IB „Naujenes Vēstis” tika publicēti ziņojumi par komiteju, komisiju un
darba grupu darbu, informācija par projektu īstenošanu. 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. Tika publicētas intervijas ar iedzīvotājiem, apspriestas
dažādas aktuālas tēmas. Uz lasītāju jautājumiem atbildes sniedza pagasta administrācijas
speciālisti. Rubrikā „Sociālā palīdzība” katru mēnesi tika stāstīts par iedzīvotājiem piešķirtajiem
pabalstiem un citiem sociālajiem pakalpojumiem. Tika publicētas arī „Jurista konsultācijas” un
nodokļu inspektora informācija. Izdevums iznāca vienreiz mēnesī (2430 eksemplāri) latviešu
valodā un krievu valodā. Pārskata gada ir mainījies informatīvā biļetena izplatīšanas veids.
Tagad pagasta iedzīvotāji informatīvo biļetenu bezmaksas var saņemt bibliotēkā un tās filiālēs,
izglītības iestādēs, pagasta administrācijā, veikalos, kā arī izlasīt mājas lapā. Informatīvā biļetena
izdošanai izlietoti Ls 14200, kas ir par 17 % mazāk nekā 2007. gadā. 59% no piešķirtajiem
līdzekļiem izmantoti darbinieku atalgojumam un VSOA iemaksām, 36 % izlietoti poligrāfijas un
“Latvijas Pasts” pakalpojumu apmaksai.
Par dažādām pašvaldības aktualitātēm informācija tika sniegta laikrakstam „Latgales Laiks”
un citiem izdevumiem. 2008. gadā informācija par Naujenes pagastu bija publicēta 15 dažādos
izdevumos 215 publikācijas, kā arī 2 publikācijas par pašvaldības darbu pašvaldību izdevumā –
žurnālā „Logs”. Raidījumi un ziņas par Naujenes pagastu ir izskanējuši Latgales televīzijā , LTV 7
un “Miljons”.
Pārskata gadā bija katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bija organizētas kopsapulces ar
dzīvokļu īpašniekiem ar mērķi informēt par tiesību normām dzīvojamā fonda apsaimniekošanā.
Šis pasākums ir veicinājis māju apsaimniekošanas biedrību veidošanos.
Ar mērķi sniegt konsultācijas lauku uzņēmējiem, informēt par valsts atbalstu
lauksaimniecībai un citām atbalsta veidu piesaistes iespējām, sadarbībā ar Lauku konsultācijas
un izglītības centra filiāles Daugavpils konsultāciju biroju bija organizēti informatīvie semināri
lauksaimniekiem.
Naujenes pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās pagasta padomes organizētajos konkursos,
skatēs, akcijās un citās aktivitātēs. 2008. gada laikā par dažādiem sasniegumiem, uzvarām,
dalību konkursos un citām sabiedriskām aktivitātēm ar Naujenes pagasta padomes Pateicībām
un Atzinības rakstiem apbalvoti 42 pagasta iedzīvotāji.

12. Sadarbība
Naujenes pagasta padome turpināja sadarbību ar Valsts iestādēm, t.sk. Valsts ieņēmumu
dienesta Latgales reģionālo nodaļu (V. Gurkovska), A/S” Valsts meži” (J.Breidaks), Daugavpils
virsmežniecību (A. Skutelis), Pārtikas un veterināro dienestu (A. Lazdāns), Valsts zemes dienesta
Dienvidlatgales reģionālo nodaļu (O. Kursītis). Iedzīvotāju informēšanai lauksaimniecības
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jautājumos un informatīvo semināru organizēšanā izveidojusies cieša sadarbība ar Lauku
konsultāciju un Izglītības centra filiāles
Daugavpils konsultāciju biroju (V. Kalāns) un
lauksaimniecības konsultanti R. Grustāni.
Naujenes pagasta saistošos noteikumus „Par
sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā”, „Par
Naujenes
pagasta
atkritumu
apsaimniekošanu”, „Dzīvnieku turēšanas
noteikumi”, „Par kapsētu uzturēšanu
Naujenes pagasta teritorijā” palīdz ievērot
Valsts policijas Daugavpils pilsētas un rajona
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja
policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja
V. Pudovkina, izpilddirektors A.Aizbalts un
Prevencijas nodaļas Stopu policijas iecirkņa
administrācijas darbinieki informatīvajā seminārā
darbinieki. Aktīvi pagasta administratīvās
kopā ar Stropu policijas iecirkņa darbiniekiem
komisijas sastāvā strādā policijas iecirkņa
inspektors Ivars Kravcevičs. Policijas iecirkņa priekšnieks J. Miglāns sadarbojas ar informatīvo
biļetenu „Naujenes vēstis”, sniedzot intervijas un informāciju par policijas iecirkņa darbu, par
likumpārkāpumiem pagasta teritorijā, ārkārtas notikumiem un profilaktiskiem pasākumiem
pārkāpumu novēršanai. 10 Stropu policijas iecirkņa darbinieki par sadarbību sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā un godprātīgu policijas darbinieka pienākumu pildīšanu apbalvoti ar
Naujenes pagasta padomes Pateicībām.
Pašvaldība organizē informatīvās dienas pagasta uzņēmējiem. Sadarbībā ar Daugavpils
rajona Tautas izglītības un kultūras centru, uzņēmējiem, biedrībām, Daugavas Savienību, tika
organizēts Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava”. Ar SIA „Lia D” un „Kombi D”
finansiālu atbalstu ir tapuši vairāki raidījumi par Naujenes pagastu televīzijā LTV 7. Naujenes
pagastā ir izveidojusies laba tradīcija, rudenī organizēt „Uzņēmēju dienu” un izteikt pateicības
visiem lielākajiem sponsoriem, sadarbības partneriem un nodokļu maksātājiem pašvaldības
budžetā. 2008. gadā Naujenes pagasta padomes Pateicības saņēmuši SIA „Ādmīdiņš” (A.
Ādmīdiņš), „Meliors Krauja” (A. Soms), „Lia D” (I. Lune), „Kombi D” (L. Dzenīte), SIA „Naujenes
pakalpojumu serviss”. Par nopelniem pagasta attīstībā Dinaburgas pilī Goda Bruņinieku un
Galma dāmu rindās tiek uzņemti Saeimas un pašvaldības deputāti, pagasta uzņēmēji,
pašvaldības un valsts iestāžu vadītāji, Daugavpils rajona un Naujenes pašvaldības darbinieki.
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Naujenes pagasta padome sadarbojas ar Daugavpils rajona Lauku partnerību, kā rezultātā
Naujenes pagastā esošās biedrības „Beibuks”, „Bruņinieks”, „Esam kopā”, „Nika” apmeklēja
informatīvos seminārus un ir atbalstīti viņu iesniegtie projekti iekārtu iegādei, jaunu
pakalpojumu ieviešanai tūrisma un sporta jomā.
Paldies par atbalstu un sadarbību Daugavpils rajona padomes priekšsēdētājai J. Jalinskai
konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” organizēšanā un vērtēšanas komisijas pieņemšanā.
Izsaku pateicību par sadarbību Daugavpils rajona padomes izpildinstitūcijai, t.sk. izpilddirektorei
V. Kezikai, vietniecei I. Natarovai, izglītības pārvaldes vadītājai I. Bulašai, speciālistei N.
Peterānei, reģionālās attīstības nodaļas vadītājai S. Balodei, vietniecei V. Rūtiņai, speciālistei O.
Lukaševičai, kompetenču centra vadītājam R. Aizbaltam, sociālās aprūpes nodaļas vadītājai M.
Klaucānei, Tautas izglītības un kultūras centra vadītājai I. Mukānei, apvienības „Sports”
vadītājam E. Lihoveckim un dabas parka „Daugavas loki„ direktoram J. Silovam. Pateicamies par
sadarbību kopīgo projektu realizācijā Latgales attīstības aģentūrai, izpilddirektoram
M.Bozovičam.
Naujenes pagasta padomei ir izveidojusies laba sadarbība ar Juzefovas un Spruktu katoļu
draudzēm.
Par ieguldījumu garīga kultūras mantojuma saglabāšanā un sakarā ar Latvijas Republikas
90.Gadadienu Naujenes pagasta padomes Atzinības rakstu ir apbalvota draudzes locekle
Veronika Soma, ar Naujenes pagasta padomes Pateicību - bijušais draudzes prāvests Valerijs
Oļševskis un draudzes loceklis Stanislavs Kokins.
2008. gadā Naujenes pagasta padome turpināja sadarbību ar Polijas pašvaldību – Miastkovu.
Augustā, Naujenes bērnu un jauniešu centra direktores Svetlanas Rožanskas vadībā, ar
Naujenes pagasta padomes finansiālu atbalstu, Miastkovas pašvaldību apmeklēja 25 Naujenes
pagasta jauniešu grupa. Poļu jaunieši un pedagogi uzņēma naujeniešus ļoti viesmīlīgi un bija
sarūpējuši interesantu brīvā laika pavadīšanas programmu.
Jau turpinot iesākto sadarbību, Naujenes mūzikas skolas akordeonistu orķestris viesojās
Baltkrievijas Brestas pilsētā un piedalījās XX Starptautiskajā klasiskās mūzikas festivālā „Janvāra
mūzikas vakari” .
Ar mērķi dibināt kontaktus bērnu un jauniešu muzikālās izglītības, kultūras un sociālajā jomā
2008. gada aprīlī Naujenes pagasta padomi apmeklēja Baltkrievijas Republikas Senno rajona
delegācija. Jau uzsāktās sadarbības ietvaros ar Naujenes mūzikas skolu, vienlaicīgi Naujenes
pagastu apmeklēja Polijas Republikas Zambrovas pilsētas delegācija. Abas viesu delegācijas
iepazinās ar Naujenes pagasta padomes darbību, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centra, Lāču pamatskolas un Naujenes mūzikas skolas darbu. Abu pašvaldību mūzikas skolu
audzēkņi piedalījās Naujenes pagasta VII Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu solistu
konkursā „Naujene-2008” Turpmākās sadarbības nostiprināšanai starp mūzikas skolām,
Naujenes mūzikas skolas direktors S. Kačāns un Senno bērnu mākslas skolas direktors I.
Smirnovs parakstīja nodomu protokolu par sadarbības iespējām starp mūzikas skolām.
Akordeonistu konkursā piedalījās Latvijas Lietuvas, Polijas un Balkrievijas 31 mūzikas skolas
audzēkņi.
Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā – 4. maijā Naujenes pagastā uz
Starptautisko pūšamo instrumentu orķestru saietu bija ieradies jauniešu pūtēju orķestris no
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Polijas Ostrov Mazoveckis. Liels paldies Naujenes mūzikas skolas direktoram Spodrim Kačānam
par veiksmīgu starptautisko sadarbību.
Jūnijā Naujenes pagastu apmeklēja delegācija no Vācijas – Frīdriha Naumaņa fonda pārstāvji,
kuri iepazinās ar Naujenes novadpētniecības muzeju, apmeklēja dabas parku „ Daugavas loki”.
Sadarbība ar biedrībām
Naujenes pagasta padomes sadarbības ar biedrībām mērķis ir veicināt dažāda vecuma grupu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, panākot tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā
iedzīvotāji iesaistās lēmumu pieņemšanā.
2008. gadā Naujenes pagastā darbojās 4 biedrības, kuru darbību atbalstīja Naujenes pagasta
padome sekojošos veidos:
-

piešķirot telpas, autotransportu;

nodrošinot ar informāciju, konsultējot un palīdzot projektu pieteikumu sagatavošanā
biedrību finansējuma piesaistīšanai;
- nodrošinot līdzfinansējumu biedrībai Daugavpils rajona partnerība, kas organizē
projektu konkursus biedrību kapacitātes stiprināšanai.
Naujenes pagasta padome ir iestājusies sekojošās biedrībās:
 Latvijas Pašvaldību savienība, lai pārstāvētu pašvaldības intereses valsts līmenī un
nodrošinātu ar nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem;
 Daugavpils rajona partnerība, lai sekmētu ilgtspējīgu lauku attīstību, veicinot vietējo
kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
 Daugavas Savienība, lai sekmētu Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību;
 Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs- nodrošināt ar tūrisma informāciju,
pārstāvēt pagastu starptautiskās, republikas nozīmes tūrisma izstādēs, gadatirgos.

Naujenes pagasta 2008.gada pārskatu gatavoja: Darba grupas vadītāja: V.Pudovkina,
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja; Darba grupas locekļi: A.Aizbalts, Naujenes pagasta
padomes izpilddirektors; I.Miglāne, lietu pārvaldes vadītāja; G.Boroņenko, finanšu nodaļas
vadītāja; G.Smelcere, plānošanas speciāliste; R.Jankovska, lietu pārvaldes vecākā lietvede;
I.Locika, Naujenes pagasta padomes deputāte; A.Annišineca, lietu pārvaldes sekretāre.
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13. Pielikumi
13.1. Neatkarīgu revidentu ziņojums
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13.2. Lēmums par Naujenes pagasta pašvaldības 2008. gada finanšu pārskata
apstiprināšanu
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13.3. Lēmums par Naujenes pagasta 2008. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

94

13.4. Naujenes pagasta padomes struktūra
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13.5. Naujenes pagasta administrācijas struktūra
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13.6. Naujenes pagasta izglītības iestāžu skolēnu 2008. gada sasniegumi konkursos, sacensībās, skatēs
Nr.p.k.

Nosaukums

Skolotāja vārds, uzvārds

Pasākuma, skates, konkursa nosaukums

Ieņemtā vieta

Naujenes pamatskola
1.

1.-3. kl. deju kolektīvs

Ingrīda Skutele

Daugavpils rajona tautas deju kolektīvu skate

3. vieta

2.

5.-6. kl. deju kolektīvs

Ingrīda Skutele

Daugavpils rajona tautas deju kolektīvu skate

pateicība

3.

7.-9. kl. deju kolektīvs

Ingrīda Skutele

- Daugavpils rajona tautas deju kolektīvu skate

3. vieta

- tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda“
4.

2.-4. kl. koris

Līvija Koroļkova

Daugavpils rajona koru skate

Izglītības un Zinātnes ministrijas Valts
jaunatnes Iniciatīvas centra pateicība
1. vieta

5.

5.-9. kl. koris

Līvija Koroļkova

- Daugavpils rajona koru skate

1.vieta

- Latgales novada koru skate

3. vieta

- Daugavpils rajona mūzikas konkurss “Balsis”

1. vieta

- Latgales novada konkursā

3. vieta

- Daugavpils rajona mūzikas konkurss “Balsis”

1. vieta

- Latgales novada konkursā

3. vieta

6.

7.

1.-4. kl. ansamblis “Ķipariņi”

5.-9. kl. ansamblis “Spurgaliņas”

Līvija Koroļkova

Līvija Koroļkova

8.

Dramatiskais kolektīvs “Pienenīte”

Lilita Gasjaņeca

Literāro uzvedumu konkurss

pateicība

9.

500. mazpulks

Zinaīda Pauliņa

Daugavpils rajona mazpulku salidojums

pateicība

10.

Pulciņš “Brīvā cīņa”

S. Grigorjevs

-

-
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11.

Eko pulciņš

G. Žemaitiene

-

-

12.

Vizuālās mākslas pulciņš “Krāsu
palete”

M. Daņilova

-

-

13.

“Izzini, izpēti, eksperimentē”

G. Žemaitiene

-

-

14.

Vācu valodas apguves pulciņš
“Deutsch meine Wahl”

N. Semjonova

-

-

Lāču pamatskola
15.

1.-4. kl. koris

N. Lavrinoviča

-Daugavpils rajona sākumskolu koru skate

3. vieta

16.

Lietišķās mākslas pulciņi “Čaklās
rociņas” un “Floristika”

G. Naumuškina

Daugavpils rajona vizuālās un lietišķās mākslas
konkurss “Svētku priekam”

3. vieta

Pulciņš “Jaunie literāti”

G. Vaģele

- Daugavpils rajona skatuves runas konkurss

3. vieta

- Izteiksmīgas runas konkurss

1. vieta

17.

S. Kardele

18.

2.-4. kl. ansamblis

N. Lavrinoviča

Daugavpils rajona mūzikas konkurss “Balsis”

3. vieta

19.

5.-9. kl. koris

N. Lavrinoviča

Daugavpils rajona mūzikas konkurss “Balsis”

pateicība

20.

„Sporta spēles“

A. Meškovskis

Rajona sporta sacensības

3. vieta

21.

Leļļu teātris „Lāčuks“

A. Solima

Daugavpils rajona leļļu teātra salidojums

pateicība

22.

Pulciņš „Jaunie pētnieki“

N. Laitāne

Daugavpils rajona vides konkurss „Iepazīsti vidi“

pateicība

98

23.

Veselības pulciņš

B. Daļecka

-

-

24.

Pulciņš „Visziņi“

A. Kondrašenkova

-

-

25.

Grafiskā modelēšana

A. Sarule

-

-

26.

Mūsdienīgais dizaineris

A. Sarule

-

-

27.

Populārais gleznotājs

A. Sarule

-

-

28.

Netradicionālās mākslas pulciņš

A. Solima

-

-

29.

Pulciņš „Ar bērna acīm“

A. Markoviča

-

-

30.

Pulciņš „Mājsaimnieki“

A. Meškovskis

-

-

V. Grebežs, O. Asačova, A.
Petkūne- Petrova

- Naujenes pagasta bērnu un jauniešu zīmēšanas
konkurss „Krāsainais Naujenes pagasts“

1. vieta

- Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuāli
plastiskās mākslas jaunrades konkurss „Kurpe“

1. un 2. vieta

Naujenes mūzikas skola
31.

Vizuāli plastiskā māksla

- Zīmēšanas konkurss „Pasaule mūsu sirdī“
Daugavpilī
- VIII starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas
konkurss „Es dzīvoju pie jūras“
- Daugavpils rajona vizuālās un lietišķās mākslas
konkurss „Rudens palete“

3. vieta
Atzinības raksts

2. vieta

Naujenes bērnu un jauniešu centrs
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32.

Floristikas pulciņi „Skudru pūznis“
un „Gaiļpiesītis“

L. Spole, L. Haritonova

Daugavpils rajona jauno floristu konkurss
„Ziemassvētku eglīte“

3. vieta

33.

Pulciņš „Dejot protu!“

T. Šušunova

-

-

34.

Pulciņš „Break Dance“

A. Začinajevs

-

-

35.

Pulciņš „Vokāls“

T. Zviceviča

-

-

36.

Pulciņš „Vizuālā māksla“

J. Vasiļjeva

-

-

37.

Jauno žurnālistu klubs

N. Aļehno

-

-

38.

„Teātra studija“

V. Jansons

-

-

.

„Ceļu policijas palīgs“

S. Starožickis

-

-

40.

„Novadpētnieks“

A. Kuzņecovs

-

-
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13.7. Naujenes pagasta 2008. gada pārskats par kultūras, izglītības, sporta pasākumiem, izstādēm, konkursiem
N.p.k.

Pasākums

Norises laiks un vieta

Dalībnieku skaits

Pasākumu rīkotāji

Pašvaldības finansējums

Naujenes pagasta padomes izveidotā rīcības
komisija (komisijas priekšsēdētāja V. Pudovkina),
sadarbībā ar pašvaldības iestādēm

Ls 3100, t.sk.

Festivāli, saieti
Starptautiskais pūšamo
instrumentu saiets „Lai
skan taure!”, veltīts
Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai

Starptautiskais tautas
mākslas festivāls
„Augšdaugava 2008” „Upe
man stāstu stāsta”

04.05, Naujenes, Kraujas,
Lociku, Vecstropu ciemi

500

31.05, Slutišķu ciems

1756

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

Ls 2400- pašvaldības
finansējums, Ls 100.00dalības maksa, Ls 600.00piesaistītie līdzekļi

Ls 9 400, t.sk.
Ls 4100- pašvaldības
budžeta līdzekļi,
Ls 5300.00 piesaistītie
līdzekļi

Naujenes pagasta
Bruņinieku un Galma
dāmu saiets „Par godu,
uzvaru un mīlestību”

26.09, Dinaburgas pilsdrupas

50

Naujenes kultūras centrs

Ls 495.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Svētku pasākumi
Jaungada balle

Vecais Jaunais gads
cilvēkiem ar īpašām

01.01

50

Naujenes kultūras centrs

Ls 20.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

11.01, Naujenes kultūras

50

Naujenes kultūras centrs, Sociālo pakalpojumu

Ls 150.00- pašvaldības
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vajadzībām
Svētā Valentīna dienas
pasākums „Lai top
mīlestības svētki!”

centrs
14.02, Bērnu un jauniešu
centrs

Folkloras kopas „Rūžeņa”
muzikālā diska izdošana
un prezentācija

30

un sociālās palīdzības centrs

budžeta līdzekļi

Naujenes bērnu un jauniešu centrs

Ls 47.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

100

Naujenes kultūras centrs

Ls 120.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

07.03, Židinas ciems

30

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

Ls 40.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Tēvu dienai veltīts
pasākums

19.03, Naujenes kultūras
centrs

75

Naujenes pamatskola

Ls 50.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Mātes dienai veltīts
pasākums „Manā mīļā
māmuliņa”

09.05, Naujenes kultūras
centrs

75

Lāču pamatskola

Ls 60.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

„Mazo taureņu balle”sešgadnieku izlaidumi
Naujenes pirmskolas
izglītības iestādē

29., 30.05

150

Naujenes pirmskolas izglītības iestāde „Rūķītis”

Ls 202.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

100

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

Ls 96.00- pašvaldības
finansējums

75

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

Ls 160.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Meteņi

„Mana integrācija
sabiedrībā”, veltīts
„Veselības skolas” 5. gadu
jubilejai
Pasākums vecāka gada
gājuma cilvēkiem „Senioru
balle”

01.10

102

Skolotāju dienas
pasākums „Skolotājs
2008”

03.10

100

Naujenes kultūras centrs

Ls 270.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Naujenes pagasta zemes
kopēju saiets „Rudens
balle”

25.10

100

Naujenes kultūras centrs

Ls 390.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Lāču pamatskolas 75.
gadu jubilejas pasākums

31.10

100

Lāču pamatskola

Ls 160.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Latvijas Republikas 90.
gadadienai veltīts svinīgs
sarīkojums

18.11, Naujenes kultūras
centrs

200

Naujenes pagasta padomes izveidotā rīcības
komisija (komisijas priekšsēdētāja V. Pudovkina)
sadarbībā ar pašvaldības iestādēm

Ls 853.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Tautas tradīciju pasākumi
Jāņu dienas ielīgošana „Ar
skanīgu līgo, lai Jāņu nakts
nāk”
Triju pasākumu cikls
Poētiskā kafejnīca „Dzeja
vieno mūs”

23.06, Naujenes, Kraujas,
Lociku, Vecstropu ciemi

50

14.03, 20.06, 12.09

90

Naujenes kultūras centrs

Ls 80.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Naujenes tautas bibliotēka

Ls 45.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Ls 121.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Konkursi
Jauno vokālistu konkurss
„Cālis- 2008 ” (bērniem
līdz 7 gadu vecumam)

16.02

75

Naujenes kultūras centrs, Naujenes pirmsskolas
izglītības iestāde „Rūķītis”

VII Starptautiskais
mūzikas skolu
akordeonistu- solistu

05.04

136

Naujenes mūzikas skola

Ls 755.00

103

konkurss „Naujene 2008”
Daugavpils rajona
pašvaldību literatūras
erudītu konkurss „Pūcēns”

18.04

120

Naujenes tautas bibliotēka

Ls 267.00, t.sk.
Ls 217.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi, Ls 50.00Daugavpils rajona TIKC
līdzekļi

Atceres dienas
Komunistiskā terora
upuru piemiņas diena

23.03

35

Naujenes Novadpētniecības muzejs

Nacisma sagrāves un Otrā
pasaules kara upuru
piemiņas diena

08.05

50

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

Ls 90.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Sporta un veselības veicināšanas pasākumi
Starptautiskai bērnu
tiesības aizsardzības
dienai veltīts pasākums
„Esam nākotne”

03.06

200

Bērnu un jauniešu centrs

Ls 1204.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Naujenes pagasta
velopārgājiens „Naujenes
pagasta veloceliņš aicina”

17.05

100

Naujenes sporta klubs

Ls 150.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Naujenes pagasta
iedzīvotāju sporta svētki
„Olimpiskā diena 2008”

21.06

150

Naujenes sporta klubs

Ls 313.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

104

Naujenes pagasta sporta
svētki cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

15.07

Informatīvā biļetena
„Naujenes vēstis” kausa
izcīņa starp pagasta
iestāžu un firmu
darbiniekiem

05.-06.09, Silenes atpūtas
bāze

100

Naujenes sporta klubs

Ls 736.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Lāčplēša dienai veltīts
pasākums „Spēkavīrs”

07.11

23

Bērnu un jauniešu centrs, Naujenes sporta klubs

Ls 45.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Bērnu un jauniešu centrs

Ls 70.00- pašvaldības
finansējums

70

Naujenes sporta klubs,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

Ls 300.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Salidojumi
Jauniešu salidojums „Esi
vērīgs”

26.09

76

Izstādes
„Daugavpils Starpkolhozu
celtniecības organizācijai50”

14.03

50

Naujenes Novadpētniecības muzejs

Ls 170.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Latvijas Republikas
proklamēšanas 90.
gadadienai veltītās
izstādes:

19.09

50

Naujenes Novadpētniecības muzejs

Ls 5027.00, t.sk.

- novadnieku diena
Naujenes
novadpētniecības muzejā.
Paplašinātās Mākslas

Ls 2027.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi, Ls
3000.00- piesaistītie
līdzekļi

105

izstādes ekspozīcijas
prezentācija
Izstāde „Ceļosim ar
velosipēdu”

17.05

50

Naujenes Novadpētniecības muzejs

Ls 70.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Izstāde „Naujenes pagasts
vakar, šodien, rīt”

06.11

50

Naujenes Novadpētniecības muzejs

Ls 162.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

1. bērnu un jauniešu
zīmējumu konkurss
„Krāsainais Naujenes
pagasts”

Oktobris, novembris

25

Bērnu un jauniešu centrs

Ls 60.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

Akcijas
Starptautiskā muzeju
akcija „Muzeju nakts”

17.05, Naujenes
novadpētniecības muzejs,
dabas parks „Daugavas loki”

172

Naujenes novadpētniecības muzejs

Vislatvijas akcija „Gaismas
tilti”

22.08., Juzefovas parkā

75

Naujenes kultūras centrs

Ls 282.00- pašvaldības
budžeta līdzekļi

„Lielā talka”

13.09

227

Latvijas pašvaldību Savienība, Naujenes pagasta
padome

Ls 137.00- Latvijas
Pašvaldību Savienības
finansējums

Naujenes pagasta teritorijā

Ls 140.00- Naujenes
pagasta padome, Ls
300.00- Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Ls
330.00- Daugavpils rajona
padomes tautas izglītības
un kultūras centra līdzekļi
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13.8. Naujenes pagasta konkursa „Naujenes pagasta sakoptākais īpašums”
uzvarētāji
Naujenes pagastā jau 10 gadus tiek rīkots konkurss „Naujenes pagasta sakoptākais īpašums”
ar mērķi veicināt īpašuma sakoptību un turpmāko ilgtspējīgu attīstību un panāktu, lai katrs
īpašums kļūtu par lauku vides paraugu un iedzīvotājos ieaudzināt mīlestību pret vietu, kur viņš
dzīvo, nepieciešamību rūpēties par savu īpašumu, lepnumu par saviem panākumiem, savu un
citu cilvēku darbu.
Visi ieinteresētie bija uzaicināti iesniegt Naujenes pagasta padomē pieteikumus par
piedalīšanos konkursā. Konkursa vērtēšanas komisija, Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkinas vadībā, vērtēja pagasta ciemus, lauku sētas, daudzdzīvokļu
mājas, komercuzņēmumus, zemnieku un piemājas saimniecības pēc noteiktajiem konkursa
nolikuma kritērijiem. Konkursa uzvarētāji saņēma vērtīgas balvas oktobrī Naujenes pagasta
zemnieku saietā „Rudens balle”.
Naujenes pagasta 2008. gada sakoptākais ciems– Kraujas ciems

Kraujas ciems no putnu lidojuma

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis
A.Elksniņš, sētnieces O. Krasnikova un L. Siņicina,
mājas Nr. 17 pārvaldniece A. Podobeda, Bērnu un
jauniešu centra direktore S. Rožanska

„Par ciema teritorijas sakoptību, labiekārtošanu, trotuāru un celiņu stāvokli”

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”

Jaunais ceļš, Daugavas iela

107

Naujenes pagasta 2008. gada sakoptākais ciems– Slutišku ciems
„Par senču mantojuma un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, tūrisma attīstību”

Prohovsku ģimene
saņem goda plāksni

Naujenes pagasta 2008. gada sakoptākais ciems– Ciršu ciems
„Par ciema kopiespaidu, apzaļumošanu, lauku un tīrumu apsaimniekošanu”

Jūnija Marhiļeviča
saņem goda plāksni
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Sakoptākā piemājas saimniecība 2008

Oļegs un Anastasija Belousi
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„Sakoptākās individuālās dzīvojamās mājas”

„Par oriģinālu mājas
pagalma noformējumu,
izcilību augu grupējumos
un dārza plānojumā,
veiksmīgu sasaisti ar
apkārtni”

Ivetas un Pētera
Čivkuļu sakoptākā māja

„Par veiksmīgu ES finansējuma piesaisti
saimniecības attīstībā un piedalīšanos
Naujenes pagasta organizētajos semināros”

Kristīnes un Viktora Ustinu
piemājas saimniecība „Gribusti”

„Par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu zemes
apstrādē pagasta iedzīvotājiem”

Ainārs Lociks,
zemnieku saimniecība „Sapnis”

110

„Par oriģinālu risinājumu pagalma
noformējumā, izcilu augu grupējumu un
dārza plānojumu”

Inas Lunes , SIA „LIA D” īpašnieces, sakoptākā māja

„Par veiksmīgu sadarbību Lociku ciema „Bērzu birzs” teritorijas labiekārtošanu, suņu
pastaigas laukuma aprīkošanu un uzturēšanu”

Fridrihs Gladevičs,
Lociku ciema darbu rīkotājs
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„Par centību un aktivitāti, lauksaimniecības
produkcijas ražošanu, saimnieciskā pagalma un
apkārtējās teritorijas sakoptību un rudens ziedu
krāšņumu”

Regīna un Osvalds Kokini

„Par gaumīgu puķu dārza ierīkošanu un
apkārtējās teritorijas sakoptību”

Vilhelmīna Zviceviča
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Naujenes pagasts, kā Daugavpils rajona konkursa
„Sakoptākais pagasts 2008” laureāts saņem dāvanā lielu torti

Konkursu informatīvi atbalstīja informatīvais biļetens „Naujenes vēstis”, avīze „Latgales
laiks”, Daugavpils rajona padomes producentu grupa un citi vietējie plašsaziņas līdzekļi.
Liels paldies visiem par darbu, centību, pacietību, labsirdību. Strādāsim vēl labāk un aktīvāk,
rūpēsimies par savu un citu īpašumu, un būsim lepni par saviem panākumiem un līdzcilvēku
darbu!
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