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Pamatinformācija par Naujenes pagasta pārvaldi 
 

1.Iestādes statuss, izveidošanas gads  
       

        Ar Daugavpils novada domes 2009. gada 24. jūlija lēmumu Nr. 93 izveidota 
Daugavpils novada pašvaldības iestāde- Naujenes pagasta pārvalde. 
Tā ir iestāde, kas organizē Daugavpils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus  un 
nodrošina to pieejamību Naujenes pagasta teritorijā. 

 
2. Kompetence un pienākumi 
 

     Iestādes uzbūvi un darba organizāciju nosaka nolikums un darbības reglaments.  
Naujenes pagasta pārvaldi vada iestādes vadītāja Ināra Miglāne  
    Naujenes pagasta pārvalde sniedz to pakalpojumu apjomu, ko paredz likums un 
pārvaldes nolikums. Ikviens pagasta teritorijā dzīvojošais Naujenes pagasta pārvaldē var 
iesniegt iesniegumus: 
      -zemes jautājumos, t. sk. zemes nomas; 
     - adrešu un nosaukumu piešķiršana; 
     - dzīvokļu jautājumu risināšanā; 
     - pirmpirkuma tiesību izmantošanā; 
     - koku ciršanas ārpus meža zemes atļauju saņemšanai; 
     - ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Iedzīvotāji var reģistrēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, saņemt izziņas, veikt 
nodokļu, nodevu, dzīvojamās telpas īres maksājumus, saņemt sociālos pabalstus, ,  
saņemt jurista konsultāciju un informāciju par novada domes sniegtajiem 
pakalpojumiem, kā arī par domes pieņemtajiem lēmumiem. Daugavpils novada domes 
pieņemto lēmumu kopijas arī var saņemt pagasta pārvaldē.  
    Pagasta pārvalde organizē tai valdījumā nodotā nekustamā īpašuma, t.sk., pagasta 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu uzturēšana) un 
dzīvojamā fonda apsaimniekošanu, apsaimnieko kultūrvēsturiskos objektus, nodrošina ar 
transportu bērnu nokļūšanu uz pagastā esošajām izglītības iestādēm. Veic centralizētu 
grāmatvedības uzskaiti, nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības ievērošanu, 
datortehnikas un informācijas sistēmu apkalpošanu domes iestādēm, kas atrodas 
Naujenes pagasta teritorijā, kā arī nodrošina publisko interneta punktu darbību. 

Iestādes kompetencē ir realizēt novada domes noteikto politiku iedzīvotāju 
izglītības, kultūras jomā, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā, veselīga 
dzīvesveida un sporta veicināšanā, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā, 
aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu 
aizsardzības jomā, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
rūpējoties par bezdarba samazināšanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un 
netiklības apkarošanā, attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas 
un apbūves kārtības noteikšanu,  attiecībā uz  publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu 
izmantošanu.    
      Naujenes pagasta pārvaldē ir šādas struktūrvienības: vispārējā daļa, grāmatvedība, 
informācijas un pakalpojumu daļa, saimniecības daļa, Naujenes tautas bibliotēka, 
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Naujenes kultūras centrs, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs un Dienas 
centrs, kurās 2010. gadā strādāja 61 darbinieks ( 54 likmes) 
      Naujenes pagasta pārvaldes 2010. gada  pārskats orientēts uz to, lai sniegtu 
priekšstatu par pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, budžeta līdzekļu izlietojumu, 
darbības rezultātiem. Pārskata uzdevums ir uzlabot sabiedrības informētību par pārvaldes 
paveikto Naujenes pagasta  iedzīvotāju interesēs. 
    2010. gads Naujenes pagastā, neskatoties uz ekonomisko krīzi, aizritējis izpildot 
uz gadu nospraustās ieceres. Paveikts nozīmīgs darbs infrastruktūras objektu sakārtošanā 
un uzturēšanā. Ar LAD Eiropas atbalsta programmas atbalstu uzsākta projekta „ 
Naujenes pagasta Kraujas ciema Dārza ielas 0.000-0.280 km , Strādnieku ielas 0.000-
0.780 km, Meža ielas 0.000-0.580 km rekonstrukcijas 2.posms”  realizācija, bet līdz ar 
slikto laika apstākļu iestāšanos ir noteikts šī procesa tehnoloģiskais pārtraukums.  
    Viena no prioritātēm aizvadītajā gada bija  kvalitatīva Daugavpils novada domes 
lēmumu projektu, kas saistīti ar Naujenes pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību 
darbību sagatavošana. Daugavpils novada domei izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai 
iesniedzām  254 lēmumu projektus, kurus akceptēja nozaru komitejas un apstiprināja 
novada dome. 
     

2010. gada budžeta ieņēmumu izdevumu tāmes izpilde 
  

Ieņēmumi 
        2010. gadā Naujenes pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību ieņēmumi sastādīja 
Ls 100784, ko veido nekustama īpašuma nodokļa ieņēmumi- Ls 63749 (63%), ieņēmumi 
par nomu un īri – Ls 30464 ( 30% ), ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – Ls 5314 (5 
%) , naudas sodi un sankcijas- Ls 1118 ( 1%), pašvaldības nodevas –Ls 139. Jāatzīmē, ka 
salīdzinot ar 2009. gadu samazinājies ir pašvaldības nodevu apjoms, jo stājušies spēkā 
jauni saistošie noteikumi, ieņēmumi no tūrisma pakalpojumiem samazinājās par 21%.  
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2010. gadā Naujenes pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi izpildīti Ls 624 
718, kas sastādīja 97 % no plānotas summas un par 39 % mazāk, salīdzinājuma ar 
pagājušo gadu. 

Pēc funkcionālajām kategorijām Naujenes pagasta pārvaldes vadības 
uzturēšanai izlietots Ls 226 408, 97.1 % no gada plāna un mazāk nekā 2009. gadā par 
20.1%. Izdevumu samazināšana, galvenokārt, saistīta ar darba algas fonda samazināšanu.  
Pašvaldību budžetu parāda darījumu finansēšana samazinājās par iekšējā aizdevuma 
procentu nomaksu, kurus pieņēma Daugavpils novads. Naujenes pagasta pārvalde 
nomaksā tikai VU „ Materiālās rezerves” parādu par mazutu Ls 2 400 gadā.  

Daugavpils novads no 2010.gada apmaksā transfertus citām pašvaldībām izglītības 
un sociālās funkciju nodrošināšanai. No Naujenes pagasta pārvaldes budžeta apmaksāts 
2009. gada decembra mēneša parāds par izglītības pakalpojumiem Daugavpils pilsētas 
domei.   
        Sociālai aizsardzībai (atbalstam bezdarba gadījuma, sociāli atstumtām personām 
naudas pabalstu veidā, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra uzturēšanai) 
izlietoti Ls 152 103. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu izdevumi palielinājušies par 42%. 
Vairāk līdzekļu piešķirts atbalstam sociāli atstumtām personām naudas pabalstu veidā, lai 
atbalstītu krīzes situācijā  nonākušās personas, kurām ir tiesības pabalstu saņemšanai.  
       Atpūtas un kultūras (Naujenes tautas bibliotēkas, Naujenes kultūras centra, 
Naujenes dienas centra) izdevumi sastādīja Ls 109 341. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu 
izdevumi samazinājās par 23.5%. No 2010. gada Naujenes novadpētniecības muzeju  
pārņēma Daugavpils novada kultūras pārvalde un no pārvaldes budžeta apmaksāti 
2009.gada decembra mēneša kreditoru parādi par summu Ls 1 728. No 2010. gada 
pārtraukta informatīvā biļetena „Naujenes vēstis” izdošana. Izveidota jauna pārvaldes 
struktūrvienība – Dienas centrs, kura atdalīta no Sociālā pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centra. Šis struktūrvienības darbībās mērķi - atpūtas un brīva laika pavadīšanas 
iespēju organizēšana pensijas vecuma un  vientuļiem iedzīvotājiem.   
        Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietots Ls 84 580. 
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinājās par 
21.3 %, galvenokārt sakarā ar īrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas izdevumu 
palielināšanu (apmaksāti 2009.gada parādi). Teritoriju apsaimniekošanas izdevumi 
samazinājās par 33.4 %, jo pakalpojumi teritorijas appļaušanai izmantoti vienu reizi un 
zāles pļaušana veikta ar saimniecības daļas darbinieku un darba praktizēšanā iesaistīto 
bezdarbnieku spēkiem.  
          Pēc ekonomiskajām kategorijām 2010. gadā Naujenes pagasta pārvaldes 
pamatbudžetā vislielāko īpatsvaru, proti, 45.2 % sastādīja izdevumi atlīdzībai. Izstrādāti 
un apstiprināti Naujenes pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību  amatu saraksts, ņemot 
vērā 31.07.2009. Daugavpils novada domes deputātu, iestāzu, vadītāju un darbinieku 
atlīdzības sistemas reglamentu nosacījumus. Aprēķinot 2010. gada atlīdzības fondu 
ieplānotas tikai piemaksas par virstundu un darbu svētku dienās, piemaksas par 
aizvietošanu līdz 20% apmērā. Tā rezultātā 2010. gadā izdevumi atlīdzībai samazinājas 
par 18.7 %, salīdzinot ar 2009. gada faktiskiem izdevumiem.   
       Preču un pakalpojumu apmaksai izlietots 37.5 % no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem un mazāk nekā 2009. gada par 28.9 %. Izdevumu samazināšana saistīta ar 
Naujenes novadpētniecības muzeja nodošanu Daugavpils novadam un informatīvā 
biļetena „Naujenes vēstis” izdošanas pārtraukšanu. 
Maksājumi par siltumenerģiju, energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju, 
telekomunikācijas pakalpojumiem sastādīja  Ls 59 740.  Salīdzinājumā ar pagājušo gadu 
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izdevumi palielinājušies par 1.5 %, būtiski šo palielinājumu  ietekmēja apmaksa par 
elektroenerģiju ielu apgaismošanai, kura palielinājās par 9.4 %.   
         Sociāliem pabalstiem izlietoti 14.5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Salīdzinājuma ar 2009. gadu izlietots divas reizes vairāk, jo iekļauts atbalsts bezdarbā 
gadījuma Ls 31 079 apmērā, bet 2009. gada faktiskie izdevumi šim mērķiem bija Ls 
1 920.  
       Kapitālie izdevumi sastādīja 1.2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un 
daudz mazāk nekā pagājuša gada, jo 2009. gada īstenots projekts par ceļu rekonstrukciju 
un apmaksāti tehniskie projekti.  

Speciālais budžets 

     2010. gada Naujenes pagasta pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumi saņemti Ls 
31 720 un salīdzinājumā ar 2009. gadu tie ir samazinājušies par 17 %. Šo samazinājumu 
galvenokārt ietekmēja autoceļu fonda līdzekļi, kuri saņemti Ls 27 944, kas ir mazāk nekā 
2009. gadā par 20 %. Dabas resursu nodoklis saņemts vairāk nekā pagājuša gadā par Ls 
528 ( 16 %) 

Naujenes pagasta pārvaldes speciālā budžeta līdzekļi izlietoti Ls 25 629 apmērā, 
t. sk.: 

- autoceļu fonda līdzekļi , ņemot vērā atlikumu 2009. gada beigās Ls 63, izlietoti 
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai Ls 13 398, periodiskas uzturēšanai Ls 10 109 apmērā, 
t.sk. Ls 3 538 ceļa Markava - Slutišķi remontdarbiem, Ls 6 571 asfaltbetona segumu 
atjaunošana (650 kv.m) Lociku ciemā. Ls 4 500 atstāti atlikumā, lai izlietotu 2011. gadā. 

- dabas resursu nodoklis Ls 2 122 apmērā, izlietots sadzīves atkritumu laukumu 
renovācijas darbiem Lociku ciemā. 
       2010.gada budžets nodrošināja pārvaldes un tās struktūrvienību pamatvajadzības, 
iespēju uzturēt un saglabāt un apsaimniekot valdījumā nodoto pašvaldības īpašumu un 
segt citus ar funkciju izpildi saistītos izdevumus.    
 

Vispārējā daļa 
 

Personāla vadība 
Ar personālu saistītos jautājumus pārvaldē un struktūrvienībās risina personāla 

inspektore Ilona Samohvalova.  Naujenes pagasta pārvaldē un tās struktūrvienībās 2010. 
gadā bija nodarbināti 59 darbinieki,  t.sk. pārvaldē -28, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrā- 11, Naujene Kultūras centrā – 9,  Dienas centrā- 3 , Naujenes tautas 
bibliotēkā - 6 darbinieki.  

2010. gadā no janvāra darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 18 
darbiniekiem (t.sk. ar 4 sezonas strādniekiem). Izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 21 
darbinieku (t.sk. ar 10 pārvaldes darbiniekiem).  

Naujenes pagasta pārvaldes struktūrā netika ieviestas jaunas amata likmes, 
samazinātas 4 amata likmes t.sk. dienas centra metodiķa, kultūras centra sporta 
speciālista, kultūras centra skaņu operatora amata likmes. 

Analizējot pārvaldes un struktūrvienību personāla sadalījumu  pēc izglītības, var 
secināt,  ka   51% darbiniekiem ir augstākā izglītība, 32% - vidējā  profesionālā,  pa 
vecuma grupām - visvairāk darbinieku ir vecumā   no 41 līdz 50 gadiem, darba stāžs 
lielākajai daļai ir  līdz 5 gadiem.  

Personāla pamatdarbības jautājumos 2010. gadā bija sagatavoti 475 rīkojumi, t. sk. 
117 par pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba, grozījumiem darba līgumā, 
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papildpienākumu pildīšanu, disciplinārsodu,  327 rīkojumi par komandējumiem, 
atvaļinājumiem, darbu nedēļas atpūtas dienā un atpūtas dienu piešķiršanu u.c.. 

2010. gadā Naujenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbiniekiem bija 
iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot savas zināšanas, apmeklējot dažādu 
Latvijas mācību centru piedāvātos seminārus, konferences, kvalifikācijas celšanas kursus. 
Seminārus apmeklēja 8 pārvaldes darbinieki un 2struktūrvienību vadītāji. 

Vidējā darba alga pārvaldē un struktūrvienībās 2010. gadā bija  Ls 349              
( salīdzinājumam 2009. gadā –Ls 380)  

Darba algas aprēķins un izmaksas darbiniekiem tika veiktas saskaņā ar 
apstiprināto amatu sarakstu 2010. gadam un Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu 
vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu.  
       
Darba aizsardzība 

Naujenes pagasta darba aizsardzības inženiere Ināra Zvaigzne savu darbību veic 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Darba aizsardzības likums”, „Darba likums”, 
Ministru kabineta noteikumiem, Daugavpils novada domes lēmumiem, pārvaldes 
vadītājas rīkojumiem. Darba aizsardzības inženiera galvenie uzdevumi un funkcijas ir 
izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, novērst darba vides riska cēloņus 
pagasta pārvaldē, izglītības, kultūras, sporta un sociālajās iestādēs, organizēt un kontrolēt 
darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību. 
      Pārskata gadā veikta darba vides risku noteikšana katrai profesijai Naujenes pagasta 
pārvaldē, tās struktūrvienībās, Daugavpils novada pašvaldības iestādēs – Naujenes 
pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, 
Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs, 
Naujenes bāriņtiesa un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienībā „Naujenes 
Novadpētniecības muzejs”. Iestāžu darbinieki informēti par potenciālo darba vides risku. 
Veikta apsekošana darba aizsardzības jomā iestādēs, sastādīti priekšraksti par 
veicamajiem pasākumiem, kas uzlabos darba aizsardzības sistēmas darbu. Biežāk 
konstatētie trūkumi pašvaldības iestādēs – individuālo aizsardzības līdzekļu uzskaite, 
uzglabāšana.  

Pārskatītas  un aktualizētas darba drošības instrukcijas, ugunsdrošības instrukcijas, 
izstrādātas iztrūkstošās, iekļaujot tajās pastāvošos darba vides riska faktorus atbilstoši 
jaunai likumdošanai un iestāžu specifikai. Ar darba drošības, ugunsdrošības instrukcijām 
nodrošinātas visas iestādes. Nodrošināta darba aizsardzības informācijas pieejamība, 
instrukcijas un darba aizsardzības dokumentācija ir pieejama elektroniskā formā. 
Atjaunoti evakuācijas plāni. Precizēti civilās aizsardzības plāni. Nodarbinātajiem 
nodrošināta obligātā veselības pārbaude. Sastādīti nodarbināto saraksti, kuriem 
nepieciešamas obligātās veselības pārbaudes. Periodisko veselības pārbaudi veica 
Naujenes Novadpētniecības muzeja, Lāču pamatskolas, Naujenes pamatskolas, Naujenes 
Mūzikas skolas, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbinieki.  
Pieņemtajiem darbiniekiem veikta ievadapmācība, ugunsdrošības instruktāža un 
instruktāža darba vietā. Iestādēs veikta atkārtota instruktāža ar nolūku atgādināt darba 
aizsardzības noteikumus un instrukciju prasības. Sastādīts darba aprīkojuma saraksts, kas 
var radīt palielinātu risku darbiniekiem . 

Veikta ugunsdzēšamo aparātu ikgadējā pārbaude pagasta pārvaldē un tās 
struktūrvienībās.Veikta ievadapmācība, instruktāža darba vietā, ugunsdrošībā 85 
bezdarbniekiem, kas iesaistīti Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai. Veikta 
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darba vietu pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana. 
Nodrošināta darba aizsardzības prasību ievērošana darba praktizēšanas vietās. 

 
Lietvedība 

 Dokumentu kārtošanu un apriti Naujenes pagasta pārvaldē nodrošina 2 
darbinieki- sekretāre Aļona Annišineca un lietvede Junona Jekimova. 2010. gadā 
Naujenes pagasta pārvaldē saņemti  un reģistrēti 254  Daugavpils novada domei 
sagatavotie lēmuma projekti. Noformēti, izsniegti vai izsūtīti 1340 Daugavpils novada 
domes pieņemto lēmumu kopijas. Sagatavoti 320 pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumi, 
noformētas 721 apliecināta šo rīkojumu kopija un nodotas izpildītājiem.      

Elektroniskajā datu bāzē reģistrēti un nodoti izpildei pamatojoties uz pārvaldes 
vadītājas rezolūcijām 279 personu iesniegumi un nodrošināta to izpildes kontrole. 
Saņemti, reģistrēti un nodoti izpildei 418 dokumenti no juridiskām personām, un 535 
ziņojumi no pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Reģistrēti un nosūtīti 632 
dokumenti. Saņemtie un nosūtītie dokumenti, iesniegumi, Daugavpils novada domes 
lēmumu kopijas un atzīmes par to izsūtīšanu un izpildi tiek ievadīti Daugavpils novada 
vienotajā lietvedības sistēmā „DocLogix”.  

Izsniegtas pēc pieprasījuma 418 izziņas, t.sk. par nodokļu parādu neesamību par 
nekustamo īpašumu- 241; par vidējo darba algu- 65; par pēdējo dzīvesvietu (Krievijas 
pensijas saņemšanai)- 10; par pēdējo dzīvesvietu – 12; par pašvaldības dzīvokļa īres 
maksas apmaksu-19, par izmaksātas stipendijas apmēru darba praktizēšanās laikā – 46, 
citas – 10. Noformēti 15 Naujenes pagasta pārvaldes lēmumi par nosaukumu un adrešu 
piešķiršanu zemes vienībām.  

2010. gadā pieņemtas 293 iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācijas, izsniegtas 537 
dzīvesvietas deklarēšanas izziņas. Sakarā ar personu iesniegumiem anulētas personu 
dzīvesvietas deklarācijas. Kopējais dokumentu apgrozījums Naujenes pagasta pārvaldē 
bija 4417. (attēls) 
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Lai nodrošinātu pagasta pārvaldes dokumentu sistematizāciju un izpildot 
likumdošanas prasības, tika izstrādāta lietu nomenklatūra 2010. gadam un lietvedība tika 
kārtota atbilstoši tai. Nodrošināta uzraudzība par dokumentu uzglabāšanu pagasta 
pārvaldes arhīvā. Sagatavotas un izsniegtas personām pēc viņu pieprasījuma 8 izziņas  no 
Naujenes pagasta pārvaldes arhīva. Sagatavotas un nodotas apstrādei Valsts Zonālajā 
arhīvā 108 lietas, personālsastāva 18 lietas un 4 ilgtermiņa glabājamās lietas.  
 
Informācijas tehnoloģijas 

Datortehnikas apkalpošanu un informācijas tehnoloģiju attīstību Naujenes pagasta 
pārvaldē, tās struktūrvienībās un iestādēs nodrošinaja 2 inženiertehniskie darbinieki 
Romāns Baļevs un Valentīns Čehanovskis.  

2010. gads pārvaldes  darbā IT jomā saistīts ar sniedzamo pakalpojumu 
automatizāciju, esošo elektronisko pakalpojumu uzlabošanu, jauno tehnoloģiju ieviešanu 
un publisko IT pakalpojumu klāsta paplašināšanu. 

Pārvalde ir pieslēgta pie Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas, Vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes, kā arī nodrošināta piekļuve 
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmai. Ir izveidota un sekmīgi ieviesta 
pašvaldībā noslēgto līgumu lokālā informācijas sistēma, kas būtiski optimizē darbu ar 
līgumiem elektroniskajā veidā. Sekojot attīstības procesam, jau ieviestā programmatūra 
tika atjaunota un pašvaldības darbiniekiem tiek piedāvāti jauninājumi un mūsdienīgie 
risinājumi: interfeisa izskats, dažādu jaunu atskaišu sagatavošanas iespējas. Tika veiktas 
dažādas aktivitātes lokālā tīkla drošības un darbības ātruma uzlabošanai, atjaunotas 
antivīrusa programmatūras licences. 

IT speciālisti gadā apkalpoja Naujenes pagasta pārvaldē, struktūrvienībās un 
iestādēs 138 datorus.  Konsultēja pārvaldes darbiniekus darba drošības, programmatūras 
licencēšanas un datoru lietošanas jautājumos. Informēja par jaunumiem informācijas 
tehnoloģiju nozarē, sagatavoja prezentācijas un tehniskās specifikācijas datortehnikas un 
kartridžu iepirkuma procedūrām.  Tika turpināts darbs ar  portālu www.naujene.lv: tā 
aktualizēšana un līdz ar to Naujenes pagasta pārvaldes tās struktūrvienību un iestāžu 
darbības  popularizēšana. Lai sekotu mūsdienu tendencēm jāattīsta IT  materiāli tehniskā 
bāze. 2010. gadā Naujenes pagasta pārvaldes un pārvaldes iestāžu materiāli tehniskā bāze 
tika papildināta ar 5 datoriem  un  2 kopētājiem.  

 

Informācijas un pakalpojumu daļa 
 

Tiesību principu, administratīvā procesa un visu spēkā esošu normatīvu aktu 
ievērošanu Naujenes pagasta pārvaldē un tās struktūrvienību darbībā nodrošināja juriste 
Diāna Laizāne. Katrs uz Daugavpils novada domes sēdi virzītais lēmuma projekts ir 
ieguvis jurista atzinumu un konsultāciju par atbilstību normatīvajiem aktiem.  

Būtiskākais jurista uzdevums ir nodrošināt tiesiskumu iestādes darbībā, kas ietver 
sevī pārvaldes darbinieku konsultēšanu, pārstāvniecību tiesībsargājošās institūcijās, 
lēmumu projektu sagatavošanu un to izskatīšanu, kā arī līguma projektu sagatavošanu. Pa 
2010.gadu tika noslēgti 84 līgumi dzīvojamo telpu īres jautājumos, no tiem 7 īres līgumi 
sakarā ar dzīvokļa piešķiršanu, 7 īres līgumi sakarā ar īrnieka maiņu un 5 līgumi sakarā ar 
dzīvojamās telpas maiņu, tāpat tika noslēgtas 16 vienošanās par īres līguma pagarināšanu. 
Neizpalika arī īres līgumu izbeigšana, tā 2010.gadā tika izbeigti 22 īres līgumi. 
Kopsummā jurista kontrolē atrodas 293 īres līgumi un 12 sociālo dzīvokļu īres līgumi. 
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2010.gadā 8 nekustamie īpašumi tika reģistrēti zemesgrāmatā, saņemot 
zemesgrāmatu apliecības, no tām piecas uz zemes vienībām, 3 uz dzīvokļiem un viena uz 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 

2010.gadā tika noslēgti 126 saimnieciskie līgumi, no tiem lielākais skaits, 27 
līgumi, tika noslēgti uzņēmuma līgumi, liels līgumu īpatsvars ir arī iepirkumu jomā- 23 
līgumi, no tiem 12 pamatlīgumi. Pakalpojumu jomā noslēgti  18 līgumi, kā arī noslēgti 12 
nomas līgumi (neieskaitot zemes nomas līgumus). Attiecībā uz zemes nomu- 2010.gadā 
tika noslēgti 67 līgumi. 

Pārvaldes jurists sniedz konsultācijas pagasta iedzīvotājiem par dažādiem 
juridiskajiem jautājumiem, tā 2010.gada tika sniegtas 100 šādas konsultācijas. 

Tāpat 2010.gadā jurists pārstāvēja pārvaldi arī tiesu instancēs, proti, 1 tiesas sēde 
prasības tiesvedības kārtībā kā prasītājs par zaudējuma piedziņu, savukārt divas tiesas 
sēdes kā atbildētājs administratīvajā kārtībā, kas saistītas ar administratīvo aktu 
pārsūdzēšanu. 

Bez tam jurista darbs sadarbībā ar citiem pārvaldes speciālistiem ir saistīts arī ar 
atļauju izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža zemes, un tā 2010.gadā tika izsniegtas tādas 
3 atļaujas, kā arī tika risināti jautājumi ar zemes īpašniekiem, uz kuru zemes atradās 
avārijas koki, kas apdraud iedzīvotāju drošību, par koku nociršanu. 

 
     Zemes ierīcības inženieris Raimonds Užulis sniedz konsultācijas zemes 

jautājumos, nekustamā īpašuma adrešu, nosaukumu piešķiršanas vai pārdēvēšanas 
jautājumos, detālpānojuma izstrādes, zemes izmantošanas mērķu maiņas, zemes ierīcības 
projektu izstrādes un citos jautājumos. 2010. gadā  sagatavoja izskatīšanai Daugavpils 
novada domes sēdē  170 lēmuma projektus, tajā skaitā par adreses piešķiršanu - 6;  
nosaukuma piešķiršanu -8,  zemes vienības platības precizēšanu -7, par zemes 
piešķiršanu nomā –64, par zemes ierīcības projekta izstrādi un apstiprināšanu –8, par 
zemes vienības kontūru izmaiņām –5; par zemes nomas tiesību izbeigšanu-20, par 
grozījumiem lēmumos-6, par pirmpirkuma tiesību izmantošanu-29; par pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanu-8, citi - 10 

Jūnija mēnesī ir veikta pašvaldības piekritīgās zemes apsekošana, pēc kuras varēja 
spriest, ka personas, kurām ir piešķirta zeme nomā, izmanto to atbilstoši piešķirtajiem 
zemes lietošanas mērķiem. Visa iznomātā zeme nomniekiem tika ierādīta dabā, kā arī 
tika atrisinātas vairākas strīdus situācijas starp nomā piešķirto zemju robežām Lociku un 
Vecstropu ciemos. Zemes ierīcības inženieris kontrolēja zemes nomas līgumu termiņus 
un nodrošināja līgumu uzskaiti. 2010. gadā sagatavoja 151 zemes nomas līgumus. 
Regulāri aktualizēja informāciju par nomai piedāvātajām pašvaldībai piekritīgajām 
zemēm.  

 
    Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu Naujenes pagastā veica nodokļu 

administratore Ināra Miglāne, veicot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu izsūtīšanu, maksājumu reģistrēšanu par nekustamā īpašuma nodokli un 
uzskaiti elektroniskā veidā ar datorprogrammu NINO .   

 2010. gadā tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un 
mājokļiem un izsūtīti 6806 maksāšanas paziņojumi. 

Izpildot likuma prasības, aprēķināta un iesniegta Daugavpils novada domei 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze 2011. gadam Ls 67958 apmērā, kas par 
Ls 6614 jeb 10.7 % lielāka nekā 2010. gadā. 
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2010. gadā tika aprēķināta maksa par zemes nomu 453 zemes nomniekiem un 
izsūtīti paziņojumi. 

  2010. gada laikā izsūtīti 11 brīdinājumi par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, 
kuru rezultātā tika apmaksāts nodokļa parāds un noslēgta viena vienošanās par parāda 
dzēšanu. 

 
Grāmatvedība 

 
Naujenes pagasta pārvaldes grāmatvedība, ko vada galvenā grāmatvede Gaļina 

Boroņenko  6 darbinieku sastāvā nodrošina vienotu principu ievērošanu budžeta vadībā, 
izstrādājot un ieviešot vienotu pašvaldību iestāžu budžeta sastādīšanas un izpildes 
metodoloģiju, centralizēto grāmatvedības uzskaiti un ekonomisko darbību pārvaldē, 4 tās 
struktūrvienības un 6 pašvaldības iestādēs.  

2010. gadā Naujenes pagasta pārvaldes grāmatvedības darbinieki:  
- sagatavoja  un noteiktos termiņos iesniedza Daugavpils novada finanšu nodaļai 

finanšu pārskatu par 2009.g. 
-nodrošināja centralizēto grāmatvedības uzskaite Pārvaldē un iestādēs, saskaņā ar 

Daugavpils novada grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību; 
-sagatavoja un noteiktos termiņos iesniedza Daugavpils novadam ikmēneša un 

ceturkšņa pārskatus par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi, aizņēmumiem un 
garantijām, ikmēneša pārskatu par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas 
pasākumiem, operatīvos pārskatus  par pārvaldes pamatbudžeta un speciālā budžeta 
pieejamiem  resursiem, izdevumu un finanšu nodrošinājuma rezerves aprēķinu, statistikas 
pārskati;  

- sagatavoja un noteiktos termiņos iesniedza  mēneša un ceturkšņa pārskatus Valsts 
ieņēmumu dienestam; 

- veica maksājumu pieņemšanu skaidrā naudā: nekustāmā īpašuma nodokļa, valsts 
nodevu, pašvaldībā izstrādāto oficiālo dokumentu, maksājumu par Pārvaldē un iestādēs 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem (t. sk.  vecāku maksa par bērnu ēdināšanu) un 
pašvaldības īpašuma iznomāšanu (ēkām un zemi) un citi. 2010. gadā bija iekasēta un 
nodota bankā norēķinu kontā skaidra nauda Ls 85 011 apmērā; 

-veikti bankas maksājumu dokumentu sagatavošana un nosūtīšana pārskaitīšanai 
Valsts kases informācijas sistēmas Interneta apakšsistēmā “e Kase”. Bija sagatavoti 3 013 
maksājuma dokumenti.  
      - veikta centralizēta grāmatvedības uzskaite norēķiniem ar debitoriem un kreditoriem, 
pašvaldības īpašuma un krājumu, pārtikas produktu, norēķinu ar vecākiem par bērnu 
ēdināšanu; 
       - veikta atlīdzības un ieturēto VSAOI, ienākuma nodokļa uzskaite. Noteiktos 
termiņos aprēķināta un pārskaitīta uz darbinieka algas karti darba samaksa pārvaldes un 
iestāžu darbiniekiem Ls 498 585 apmērā. Ieturēti un pārskaitīti valsts budžetā nodokļi no 
šīm izmaksām Ls 196 422 apmērā. Aprēķināti un pārskaitīti valsts budžetā VSAOI Ls 
152 258 apmērā; 
 - grāmatvedības darbinieki piedalījās jaunas grāmatvedības datorprogrammas 
HORIZON apmācībā; 

-grāmatvedības darbinieki piedalījās 2010. gada inventarizācijā;  
- ik mēnesi veikti aprēķini un izsūtīti maksāšanas paziņojumi par pašvaldības 

dzīvokļu īr. 
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     Ar Naujenes pagasta pārvaldes vadītājas 2010.gada 9.marta rīkojumu Nr. 53 „Par 
debitoru parādu atgūšanas komisijas izveidošanu” tika izveidota Naujenes pagasta 
pārvaldes debitoru parādu atgūšanas komija, kura darbojas grāmatveži, nodokļu 
administrators , jurists un pārvaldes vadītajs. Komisija 2010.gadā izskatīja galvenokārt 
dzīvojamās telpas īres maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādniekus. Par 
2010.gadu tika organizētas  divas komisijas sēdes. Nekustamā īpašuma nodokļu 
parādniekiem izsūtīti atkārtoti brīdinājumi par parādu nomaksu. Lai izskatītu īres maksas 
parādniekus organizētas 4  izbraukuma sēdes Lociku Vecstropu, Kraujas un Naujenes 
ciemos, uz kurām ieradās aicinātie parādnieki. Šīs komisijas sēdes notika sadarbībā ar 
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, jo kā ierasts īres maksas parādniekiem ir parāds arī 
par SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” sniegtajiem pakalpojumiem. Šajās komisijas 
sēdēs ar parādniekiem tika apspriesti maksājumu nemaksāšanas iemesli, kā arī rasti 
risinājumi parādu segšanai. Šo sēžu rezultātā tika noslēgtas 14 vienošanās par dzīvojamās 
telpas īres maksas parāda segšanu, lai gan no tām tiek izpildītas tikai piecas. Seši 
parādnieki sedza īres maksas parādu uzreiz pēc komisijas sēdes, neslēdzot vienošanos. 
Sēžu rezultātā komisijas locekļi konstatēja, ka lielākoties parādu uzkrāšanas pamatā ir 
bezdarbs, tādējādi tām personām, kuras nesaņēma sociālo palīdzību, tā tika piedāvāta un 
izskaidrotas personas tiesības, kā arī vienā gadījumā tika apmainīts dzīvoklis ar mazāku 
platību, tādējādi samazinot īres maksas apmēru un maksu par SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” sniegtajiem pakalpojumiem. 
 

Saimniecības daļa 
 

       Saimniecības daļas galvenās funkcijas ir nodrošināt pašvaldības valdījumā nodotā 
pašvaldības nekustamā īpašuma: zemes, autoceļu, ielu, kultūrvēsturisko un dabas objektu, 
kapu, piemiņas vietu, parku labiekārtošanu un sanitārās tīrības uzturēšanu. 

Saimniecības daļā strādāja 9 darbinieki. Saimniecības daļu vada Jūnija 
Marhiļeviča. Sakarā ar pašvaldības nodoto funkciju, teritorijas labiekārtošanu un tieši 
lielo ciemu apsaimniekošanu, suņu pastaigu laukumu un bērnu rotaļu laukumu nodošanu 
apsaimniekošanā pašvaldības uzņēmumam SIA ,,Naujenes pakalpojumu serviss”, jāveic 
uzraudzība par šo darbu izpildi. 2010. gadā no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 
,,Darba praktizēšana pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” augstāk minētajos darbos  darba praktizēšanā tika iesaistīti 48 bezdarbnieki.  
Saimniecības daļas darbinieku un darba praktizēšana iesaistīto naujeniešu spēkiem tika 
apsaimniekoti 9 objekti ar kopējo platību 22,66 ha, t.sk., 3 kultūrvēsturiskie objekti, 3 
pašvaldības kapi, 1 parks, 2 sporta laukumi. 

Galvenās prioritātes 2010. gadā bija: 
1. Pagasta ciemu (Krauja, Lociki, Vecstropi, Naujene), bērnu laukumu un 
kultūrvēsturisko objektu labiekārtošana. 
2. Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas nodrošināšana. 
3. Pieteikumu pieņemšana un autotransporta iedalīšana atbilstoši pieteikumiem t.sk. 
autotransporta nodrošināšana izglītojamo nokļūšanai Naujenes pagasta izglītības iestādēs 
un atpakaļ dzīvesvietā.   
        Kultūrvēsturiskajos objektos paveikti sekojoši darbi, t.sk.  Dinaburgas pilsdrupās- 
sakopta teritorija, nomainītas kāpnītes, atremontētas margas , sakopti atpūtas laukumi, 
nogriezti krūmi un nopļauta zāle gar Daugavmalu, blakus  „Bruņinieku laukumam” 
ierīkota laba pieeja pie krasta. Papildus no „Daugavas savienības” projekta Naujenes 
pagasta atpūtas vietā ,,Bruņinieku laukums” uzstādīti trīs guļbaļķu galdi ar soliem, 
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šūpoles, kā rezultātā ir  atpūtas vieta kļuvusi pieejamāka tūristiem un pagasta 
iedzīvotājiem. 
       Vasarģeļišķu skatu tornī- sakopta teritorija, ierīkota jauna ugunskura vieta 
Papildus piesaistot  līdzekļus no ,,Daugavas savienības” projekta uzstādīts viens guļbaļķu 
galds ar soliem. 
     Markovas izziņu takā, Slutišķos - sakopta teritorija, atremontētas kāpnītes, novākti 
atkritumi, nokrāsota uzrauga mājiņa uzstādītas jaunas nojumes. Pie uzrauga mājas 
uzstādīta ,,Autotransporta stāvvieta laukums”. Saimniecības daļas darbinieki piedalījās 
Markovas senkapu teritorijas uzkopšanā, krūmu izciršanā. Saimniecības daļas darbinieki 
sadarbībā ar darba praktizēšanā iesaistītajiem pastāvīgi veica uzkopšanas darbus 
Juzefovas parkā , Karavīru kapos un 2 pašvaldības kapsētās- Krīvānu un Vecpils. 
Bija organizēta avārijas stāvoklī esošo koku nozāģēšana kā kapos, tā arī pagasta ciemos. 

2010. gadā no dabas resursu nodokļu līdzekļiem veikta atkritumu konteineru 
laukumu rekonstrukcija Lociku ciemā.  
  

Visu pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanu saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA 
”Naujenes pakalpojumu serviss”, kuru izpildīto darbu kontrolē un pārrauga Naujenes 
pagasta saimniecības daļa. 2010. gadā tika veikti periodiskās uzturēšanas darbi Naujenes 
pagasta autoceļiem par kopējo summu Ls10109 t.sk. veikts ceļa remonts par Ls 3538 
apmērā Slutišku ciemā. Lociku ciemā Vienības ielas posmu  0,080 km kopgarumā, 
izdevās atjaunot, ieklājot  asfaltbetona virsējo kārtu h=4cm biezumā par Ls 6571.    
Ikdienas ceļu uzturēšanai, t.i. sniega tīrīšanai, ceļu profilēšanai, ceļmalu appļaušana 
izlietoti Ls 13398. Neparedzēto laika apstākļu dēļ, gan gada sākumā, gan gada beigās 
bijām spiesti veikt samaksu par ceļu tīrīšanu no sniega   no budžeta līdzekļiem, 
kopsummā par Ls 2 338. 

Pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām tika veikta 4 autoceļu apsekošana, kur 
konstatētas problēmas un visiem šiem autoceļiem tika sastādīti apsekošanas akti, kuros 
tika iekļauti nepieciešamie pasākumi autoceļu seguma uzlabošanai. 

2010. gada augusta un septembra mēnešos tika apsekoti visi pašvaldības autoceļi 
un ielas, pēc kā varēja spriest, ka vairāku autoceļu ceļa segums ir neapmierinošā stāvoklī, 
kas arī tika izvērtēts un ierakstīts „Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā”. Pēc ielu 
apsekošanas tika konstatēt, ka vissliktākajā stāvoklī tās atrodas Lociku un Vecstropu 
ciemos.  
         Regulāri tiek veikta pašvaldības neizīrēto brīvo dzīvokļu uzskaite. 2010. gadā 
atkārtoti  apsekoti visi neizīrētie brīvie pašvaldības dzīvokļi un sagatavoti akti par šo 
dzīvokļu tehnisko stāvokli. 

Uz 2010. gada 31.decembri Naujenes pagastā uzskaitē atrodas 22 brīvi neizīrēti 
dzīvokļi , no tiem dzīvošanai derīga stāvoklī  ir 16 dzīvokļi, bet dzīvošanai nederīga 
stāvoklī ir  6 dzīvokļi. Jāatzīmē, ka par dzīvošanai derīgiem tiek atzīti dzīvokļi ar apkuri, 
ūdens un elektroenerģijas padevi, bet diemžēl šo dzīvokļu vizuālais stāvoklis ir ļoti slikts 
– lielākajā daļa jāmaina logi, durvis, santehnika un jāveic kosmētiskie remonti. 

2010. gadā veikts remonts  7 dzīvokļos par summu Ls 4922.  Sagatavoti akti par 
remontdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. Sastādīti akti pieņemot pašvaldības īpašumā 
esošos dzīvokļus pēc to atbrīvošanas un brīvo dzīvokļu nodošanu īrniekam, kopā 12.  

 
Turpinājās darbs pie iedzīvotāju aktivizēšanas daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošanas jautājumos.  Pēc dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības              
„ Mežmala” iniciatīvas tika rīkotas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces Vecstropu, Lociku, 
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Kraujas un Naujenes ciemos ar mērķi izskaidrot LR normatīvos aktus māju 
apsaimniekošanā, dalīties pieredzē, kā sabiedrība apsaimnieko savas mājas un aicināt uz 
aktivizēties šajā jautājumā. 2010. gadā pamatojoties uz  dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
lēmumiem 3 dzīvojamas mājas, t.sk. Vienības ielā 8, Vienības ielā 7 Lociku ciemā, 
Vecpils ielā 8 Naujenes ciemā   nodotas pārvaldīšanā SIA „ Naujenes pakalpojumu 
serviss”.    

 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs 

 
Naujenes pagasta pārvaldē sociālo palīdzību un pakalpojumus pagasta 

iedzīvotājiem nodrošina Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, kas ir pagasta 
pārvaldes struktūrvienība.  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbības 
īstenošanai  tiek piešķirti finanšu līdzekļi no Naujenes pagasta pamatbudžeta. Centra 
grāmatvedības uzskaiti centralizēti veic Naujenes pagasta pārvaldes grāmatvedība 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbu kontrolē Naujenes 
pagasta pārvalde un funkcionālo pārraudzību veic Daugavpils novada Sociālais dienests. 

Kopējais darbinieku skaits 2010.gadā bija  12 cilvēki, tai skaitā: centra vadītāja, 4 
sociālie darbinieki, lietvedis, 2 aprūpētājas mājas, noliktavas pārzinis, šoferis, 2 
apkopējas.  

Divi sociālie darbinieki 2010.gadā ieguva otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību ar kvalifikāciju sociālais darbinieks. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā 2010.gadā faktiski izlietoti 
līdzekļi - Ls  63920 apmērā. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sastādīja Ls 930.  

 

48698

2344

12878
Atalgojums,VSAOI

Sociālo funkciju
nodrošināšana

Iestādes un transportlīdzekļa
uzturēšanas izdevumi.t.sk.
remontdarbi un komunālie
maksājumi

 
 
 

 Vislielākais īpatsvars - 76% - bija  darbinieku   darba  samaksai   un  VSAOI. 
2010.gadā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra  darbinieku  vidējā mēneša 
darba alga   bija: Ls 365 – sociālajiem darbiniekiem, un Ls 212 – tehniskiem 
darbiniekiem.  Struktūrvienības uzturēšanas izdevumi sastādīja Ls 11547(18%). 
Transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam tika virzīti naudas līdzekļi Ls 1331 apmērā. 

 Sociālo funkciju nodrošināšanas izpildei izlietoti Ls 4731, t.sk. sociālo darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanai, saimniecības materiālu iegādei, biroja precēm, 
komandējuma izdevumiem, degvielas iegādei. 
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 2010.gadā Naujenes pagastā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, 
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam (ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz Ls 90.00) konstatēta 179 ģimenēm jeb 474 personām. Vairumā gadījumu tās 
ir ģimenes ar bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem pieaugušajiem (104 
ģimenes), kā arī ģimenes bez bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem 
pieaugušajiem (63 ģimenes), kuri dažādu apsvērumu dēļ (zems pamatprasmju līmenis, 
valsts valodas nezināšana, pirmspensijas vecums, invaliditāte utml.) vai nu nestrādā 
algotu darbu vispār, vai arī tas ir zemu atalgots. Salīdzinājumā ar 2009.gadu trūcīgo 
ģimeņu (personu) skaits palielinājies par 50 ģimenēm. Situācijas pasliktinājumu lielā 
mērā noteikusi brīvo un esošo darba vietu skaita samazināšanās.  
 72 no trūcīgajām ģimenēm ir arī  pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
(GMI) nodrošināšanai saņēmējas (ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 
40.00 pieaugušajiem un Ls 45 bērniem), kopumā 2010.gadā tās bijušas 181 persona 
(minētā pabalsta saņēmušo personu raksturojumu skat 2 attēlā). No 181 personas 62 ir 
bērni, 114 ir pilngadīgas darbspējīgas personas. GMI pabalsts ir būtiska palīdzība 
pamatvajadzību apmierināšanā. Kopumā 2010.gadā GMI pabalstam izlietoti Ls 25906, 
kas ir gandrīz trīs reizēs vairāk nekā 2009.gadā. 

 
GMI pabalstu saņēmušo personu raksturojums. 

 

59
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 Būtisks atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem ir Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegtā iespēja saņemt brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādēs un 
segt 100% no vecāku iemaksas par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē. 
2010.gadā šādu palīdzību saņēma 149 bērni (2009.gadā 121 bērns), minētajam palīdzības 
veidam izlietojot Ls 13734 no pašvaldības budžeta līdzekļiem ( 2009.gadā – Ls 8089). 
 Visa 2010.gada garumā aktuāls bija pabalsts siltumenerģijas piegādes apmaksai un 
individuālās apkures nodrošināšanai mājokļos (dzīvokļa pabalsts),  kuram izlietoti Ls 
7290. Tas izmaksāts 159 ģimenēm jeb 430 personām, no tām 365 personām ir spēkā 
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trūcīgas ģimenes statuss un 65 ir vientuļie pensionāri/invalīdi. 124 gadījumos tika 
piešķirts pabalsts mājokļiem ar centrālo apkuri un 35 gadījumos – ar malkas apkuri. 
 Bez jau uzskatītajiem pabalstiem, sociālais centrs piešķīris pabalstus medicīnas 
pakalpojumu daļējai segšanai, mācību līdzekļu iegādei bērniem no trūcīgām un 
daudzbērnu ģimenēm, pabalstu ārkārtas situācijā,  pabalstus bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Gada garumā pabalsti tikuši 
piešķirti arī dažādām sociālajām grupām: politiski represētām personām (kopumā 25), II. 
Pasaules kara dalībniekiem un cietušiem no nacisma režīma (27), ilgdzīvotājiem 90, 100 
utt. dzimšanas dienā (19). Kopumā gada laikā dažādus pabalstus saņēmušas 249 personas 
un izlietoti līdzekļi sastāda Ls 6717. 
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GMI pabalsts

dzīvokļa pabalsti

pabalsti bērnu ēdināšanai

sociālās garantijas bāreņiem

pabalsti veselības aprūpei
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No pabalstiem, piešķirtajiem 2010.gadā, lielākais īpatsvars 48% jeb 25906 Ls 
pienācās uz pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. 
 Otrais lielākais pabalsts bija pabalsts bērnu ēdināšanai, kas sastādīja Ls 13394 jeb 
25%. Ls 7290 jeb 14% tika iztērēti dzīvokļa pabalsta piešķiršanai. 
 

2010.gadā piešķirto pabalstu sadalījums salīdzinājumā ar 2009.gadu 
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 Salīdzinājumā ar 2009.gadu lielākais pieaugums 277 % ir pabalstam garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (skat attēlā), kas saistīts galvenokārt ar 
trūcīgo ģimeņu skaita pieaugumu ģimeņu ar bērniem vidū. Par ko liecina arī pabalsta 
bērnu ēdināšanai izmaksas palielinājums par 31,5 % 2010.gadā. Dzīvokļa pabalsta 
izmaksa 2010.gadā attiecībā pret 2009.gadu samazinājās par 35 %, kas ir saistīts ar 
Daugavpils novada saistošo noteikumu stāšanos spēkā, kuros ir sašaurināts to personu 
loks, kam šīs pabalsts tiek piešķirts. Tādā pati situācijā izrādījās arī pabalsti veselības 
aprūpei, kuru izmaksa 2010.gadā attiecībā pret 2009.gadu samazinājās gandrīz 5 reizes. 

Sociālais centrs  arī sniedz sociālo palīdzību izīrējot  sociālos dzīvokļus, un sedz 
izdevumus, saistītus ar  īres un komunālo maksājumu  apmaksu Ls 0,14 par m2 par īri un 
Ls 0,40 par m2 par siltumenerģiju labiekārtotajos dzīvokļos, Ls 0,11 par m2 par īri 
dzīvokļos ar daļējām ērtībām, dzīvokļos bez labierīcībām – Ls/ m2 0.08 un Ls 60 malkas 
iegādei. 
 2010.gadā sociālajos dzīvokļos uzturējās 15 trūcīgās personas (2009.gadā- 9 
personas) un izdevumi par komunālajiem maksājumiem tika segti Ls 327 apmērā.  
 Visa 2010.gada garumā Sociālais centrs sniedza ikdienas transporta pakalpojumus 
3 invalīdiem, kuriem nepieciešams apmeklēt hemodiālizes procedūru Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā. 
 Ļoti veiksmīgi darbojas medicīnas palīglīdzekļu noliktava, kuru izmanto visi 
Daugavpils novada iedzīvotāji.  
 2010. gadā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbs tika virzīts uz 
sociālās palīdzības paplašināšanu trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem. 

Sociālo palīdzību organizē divi sociālie darbinieki Alla Livčāne un Vera Pilate., 
kuras strādā ar klientiem, pieņem iesniegumus par sociālā pabalsta piešķiršanu, izvērtē 
klientu vajadzības, sociālo problēmu, materiālos un personiskos resursus, apseko klientu 
dzīvesvietās un novērtē situāciju, sastāda vienošanās ar  klientiem, nosaka trūcīgas 
ģimenes statusu un aprēķina GMI pabalstu, organizē līdzdarbības pienākumu veikšanu, 
sadarbojās ar pašvaldības iestādēm, policiju, ārstniecības iestādēm, NVA, NVO; konsultē 
iedzīvotājus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos. 

2010.gadā sociālie darbinieki  : 
 sniedza konsultācijas  sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības  jautājumos  - 

828 personām; 
 pieņemti 1178 iesniegumi par  sociālās palīdzības piešķiršanu;  
 aizpildītas 306 iztikas līdzekļu deklarācijas; 
 sastādīti 306 apsekošanas akti, 42 – atzinumi; 
 tika piešķirts  mantiskais pabalsts  apģērbu, apavu un sadzīves  priekšmetu veidā  - 

258 ģimenēm; 
                                   

Sociālās aprūpes daļā strādā 1 sociālais darbinieks un 2 aprūpētāji mājās, kuri 
- nodrošina aprūpi mājās personu dzīvesvietā, kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt 

sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ; 
- nosaka nepieciešamā pakalpojuma saturu un apjomu; 

2010. gadā mājas aprūpes pakalpojumu saņēma 11 personas,  no kurām 1 persona 
ar invaliditāti un pārējās pensijas vecuma personas. Aprūpes mājās pakalpojumi 9 
personām tika finansēti no Naujenes pagasta pārvaldes līdzekļiem un 2 personas ir 
maksājušas par saņemtajiem pakalpojumiem pašas. 

Sociālās aprūpes daļas darbu koordinē sociālais darbinieks Jeļena Kokina, kura: 
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- apkopo informāciju par vientuļiem cilvēkiem, invalīdiem, represētiem, kara 
dalībniekiem, pensionāriem un citu sociālo grupu personām; 

- pieņem iesniegumus un citus dokumentus, apkopo informāciju, lai piešķirt aprūpēs 
mājās pakalpojumus,  pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpēs institūcijās, 
rehabilitācijas pakalpojumus; 

-    sagatavo lēmuma projektus Daugavpils novada domes sēdei. 
         Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra datu bāzē  2010. gadā 
uzskaitē bija: 241 persona ar īpašām vajadzībām, 57 vientuļie pensionāri, 13 personas 
– II Pasaules kara dalībnieki, 24 – politiski represētie, 12 – nacisma režīmā cietušie.   

2010.gadā:  
- 8 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs (ieskaitot ilgstošas 

aprūpes iestādes garīgi slimām personām), jo nepieciešamo pakalpojumu apjoms 
pārsniedza aprūpes mājās  pakalpojumu spektru; 

- 9 personas pieteiktas rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (no tiem 6 
personas ar īpašām vajadzībām un 3 personas pensijas vecuma); 

- 13  personas  nogādātas medicīnas iestādēs (6 no tiem ievietoti psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā, 3 narkoloģiskajā  dispanserā); 

- 16 personas - pensionāri un vientuļas personas apsekotas slimnīcās;  
- 2 personas - darbs ar klientu radiniekiem, lai nodrošinātu savu vecāku aprūpi, 

vecāku nogādāšana pie bērniem ģimenes aprūpē; 
- 8 personām   pārstāvētas intereses pie psihiatra; 
- 11 personām   pārstāvētas intereses pie ģimenes ārstiem; 
- 10 personām   pārstāvētas intereses VSAA; 
- 8 personām  pārstāvētas intereses psihoneiroloģiskajā slimnīcā; 
- 3 personām  pārstāvētas intereses narkoloģiskajā slimnīcā; 
- 10 personas  apsekotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs; 
- 37 represētas personas un kara dalībnieki apsveikti un izmaksāti pabalsti;   
- Jubilāru sveikšana - 19 personas;  
- 6 personas saņēma palīdzību invaliditātes grupas noformēšanā; 
- 4 personas saņēma palīdzību pases noformēšanā; 
- siltumenerģijas lēmumu sastādīšana  (vientuļam personām);  
- darbs ar datu bāzi, informācijas ievadīšana;  
 Sadarbībā ar Sarkano krustu: 
- klientu informēšana par tehniskajiem palīglīdzekļiem, iesniegumu pieņemšana,    

līgumu noformēšana un tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana; 
- pārtikas produktu pakešu (1908 gb.)  izsniegšana trūcīgajām ģimenēm (personām); 
   Daugavpils novada domes sēdei sagatavoti 7 lēmumu projekti par  sociālā 
dzīvokļa īres līguma  atjaunošanu. 
    

         Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā darbam 
ģimenēm ar bērniem strādā sociālā darbiniece Natālija Bogdanova, kura sniedz 
nepieciešamo informāciju, palīdz risināt problēmas un konflikta situācijas, apmeklē 
ģimeni mājās, sniedz nepieciešamo palīdzību un atbalstu.  
         2010. gadā sociālā darbinieka darbam ģimenēm ar bērniem uzskaitē bija: 
 trūcīgas ģimenes –48; 
 daudzbērnu ģimenes – 31; 
 ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām –12; 
 bērni bāreni, kuri pēc vidusskolas beigšanas turpina mācības -11; 
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 riska ģimenes – 17; 
 bērni, kuri audzinās ārpusģimenes – 20;  
 nepilngadīgie likumpārkāpēji – 2. 

 
       Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar psihologu un citiem 
speciālistiem sniedza sociālo, psiholoģisko un morālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar 
bērniem un jauniešiem, kam ir sociālās problēmas, sadarbībā ar bāriņtiesu veica sociālo 
darbu ar ģimenēm, kurās vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības, aizbildņiem un 
audžuģimenēm, apsekoja ģimenes, kontrolēja augsta riska ģimenes, izglītoja vecākus 
pozitīva ģimenes modeļa veidošanai un ģimenes normālai funkcionēšanai.   
      Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem aktīvi sadarbojas ar Naujenes 
pagasta bāriņtiesu, Naujenes pamatskolu, Lāču pamatskolu, Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādi, Daugavpils pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, 
Naujenes bērnu namu un Naujenes bērnu nama Mātes un bērna atbalsta centru „Avotiņi”,  
Daugavpils pilsētas Krīzes centru, Daugavpils novada Sociālo nodaļu, ar skolu un rajona 
psiholoģiem, Valsts probācijas dienestu, Kārtības policijas biroju, ārstiem un citiem 
speciālistiem, risinot svarīgus jautājumus un problēmas, kuras ir saistītas ar ģimenēm, 
kurās tiek audzināti bērni. 
        Koordinējot šo darbu 2010. gadā 108 trūcīgām ģimenēm tika piešķirts pabalsts 
bērnu ēdināšanai pirmsskolas un skolas izglītības iestādēs, 54 bērniem no 19 ģimenēm 
tika piešķirts pabalsts kancelejas preču iegādei. 
         Tika sniegta palīdzība krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem: 

- 4 bērni apmeklēja rajona psiholoģi Aiju Centneri; 
- 2 bērni tika nosūtīti uz sociālo rehabilitāciju bērnu aprūpes centrā „Kalkūni”; 
- ar vienu personu tika veikts darbs dzīves prasmju un iemaņu iegūšanai un 

integrēšanai sabiedrībā pēc vecāku tiesību atjaunošanas; 
- tika veikts darbs ar bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, lai sekmētu viņu integrēšanu sabiedrībā; 
- tika piešķirti naudas līdzekļi no sponsoriem Ziemassvētku dāvanu iegādei 1.-4. 

klašu bērniem no trūcīgam ģimenēm. 
 

Dienas centrs 
 
2010.gada kā Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība strādāja  Dienas centrs,  

kas pensijas un pirmspensijas vecuma personām un personām ar īpašām vajadzībām 
dienas laikā nodrošināja pakalpojumus, kuri dod iespēju bagātināt sociālo dzīvi, pilnīgāk 
integrēties sabiedrības dzīvē un nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas, fiziskās un 
intelektuālās attīstības veicināšanu. Atzīmējami spilgtākie notikumi un aktivitātes Dienas 
centra darbībā un tās ir :  

- pasākums „Meteņi”, kurā bija sadarbība starp pensionāriem un bērniem šī 
pasākuma organizēšanā un vadīšanā, kas līdz šim šāda veida pasākumos netika praktizēts. 

 -Kompleksās programmas „Veselības skolas” nodarbībās tika ieviestas jaunas 
tehnikas: neapdedzinātais māls un floristika. Un ar gataviem šādas tehnikas 
izstrādājumiem veiksmīgi tika organizēta izstāde Starptautiskajā tautas mākslas 
festivālā „Augšdaugava 2010”. 
- 2010. gada 9.jūnijā kompleksās programmas „Veselības skolas” atskaites 
pasākumā tika izmantotas psiho-somātikas un psiho-pantomīmas ievirzes, kā arī 
tika izmantotas leļļu teātra metodes. 
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           - Sadarbībā ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi Veselības skolas dalībnieki  
piedalījās labdarības akcijā – festivālā „Laimīgā ģimene” un sociālajā forumā 
„Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība”. 

- Sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā kompleksās programmas 
“Veselības skolas” darbinieki un dalībnieki cieši sadarbojas ar Daugavpils pilsētas 
pensionāru apvienību „Krona”. 
- Jau piekto gadu pēc kārtas tika rīkots jau tradicionālais pasākums „Vecmāmiņu 
svētki” (8.marts). 
- Pastāvīga sadarbība ar ģimenes ārstu I.Čivkuli, kas lasa iedzīvotājiem tematiskās 
lekcijas par veselības aprūpi. 

 Dienas centrs piedāvāja Naujenes pagasta pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, kā arī visiem kas vēlas apmeklēt sociālās rehabilitācijas un integrācijas 
sabiedrībā komplekso programmu “Veselības skola”, talanta realizāciju un aktīvu brīvā 
laika pavadīšanu floristikas pulciņā, psihologa konsultācijas. 
 Dienas centra strādāja 3 darbinieki, vadītāja - Viktorija Grišina, dramatiskās un 
vizuālās kopas vadītāja Oksana Markova, kultūras pasākumu organizatore Olga 
Dunaļska, floristikas pulciņa vadītāja Ausma Iļjičova (pienākumus izpilda brīvprātīgi). 

2010. gada beigās „Veselības skolā” darbojās 48 cilvēki, no kuriem 8 cilvēki ir 
veiksmīgi integrējušies sabiedrībā. Pārskata gadā „Veselības skolas” esošiem 
dalībniekiem piebiedrojās 6 jauni. 
 „Veselības skolas” dalībnieki aktīvi piedalījās visos Naujenes pagasta pārvaldes 
un Daugavpils novada domes rīkotajos pasākumos. Par lielu notikumu kļuva „Veselības 
skolas” programmas „Gribi būt vesels, esi tāds” prezentācija. 
 2010. gada sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā kompleksās 
programmas „Veselības skolas” atskaites pasākumā visi programmas dalībnieki 
demonstrēja psiholoģisko svītu „Meklējot harmoniju”, kurā tika demonstrēta nodarbību 
sintēze: locītavu vingrošana - dejas un ārstnieciskais vokāls – dziesmas (visi dziesmu 
teksti ir pašsacerēti, to autore ir V.Grišina, dziesmu jaunie teksti tiek dziedāti uz jau 
zināmām un populārām dziesmu melodijām), kā arī šajā demonstrējumā tika pielietots 
leļļu teātris. 
           Par aktīvu līdzdalību pagasta dzīvē „Veselības skolas” dalībniekiem kā pateicība 
bija dota iespēja  tuvāk iepazīties ar Latgales vēsturi, dodoties ekskursijā uz Preiļiem, 
Aizkalni, Aglonu, apskatot visinteresantākās vietas. 
 Sistemātiski tika organizētas izstādes, no tiem eksponātiem, kas tika darināti 
„Veselības skolas” māla veidošanas nodarbībās un floristikas pulciņā.  Floristikas pulciņu 
vadīja pensionāre – aktīviste A.Iļjičova, kura strādā brīvprātīgi. Šī pulciņa dalībnieces 
aktīvi darbojas savā jomā un labprāt ar saviem izstrādājumiem piedalās dažādās izstādēs.  
  Tā kā 2010. gada laikā bija saņemts no iedzīvotajiem daudz priekšlikumu par 
pakalpojumu klāsta paplašināšanu, tad izvērtējot Dienas centra darbību, bija pieņemts 
Daugavpils novada domes lēmums par izmaiņām  Naujenes pagasta pārvaldes struktūrā, 
izslēgts Dienas centrs, ka struktūrvienība un iekļauts SPSPC apakšstruktūrā. Līdz ar to, 
gada nogalē notika visas strukturālas izmaiņas saistībā ar Dienas centra tālāko darbību.  
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Naujenes kultūras centrs 
 

Naujenes kultūras centrs (turpmāk tekstā – NKC) ir Naujenes pagasta pārvaldes 
struktūrvienība, kuras galvenie darbības virzieni ir: uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt 
daudzveidību, līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu indivīda attīstībā, 
sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem, saglabājot 
savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades 
potenciālu. 

Naujenes kultūras centrs 2010 gadā: 
- paplašināja piedāvāto pasākumu klāstu: organizēja tematiskos vakarus veidojot 

sadarbību ar Lociku ciema iedzīvotājiem, izstādes , organizēja pasākumus iesaistot 
Naujenes pagasta pārvaldes teritorijā dzīvojošos bērnus un viņu vecākus no Lāču 
pamatskolas un Naujenes pamatskolas, kā rezultātā palielināja apmeklētāju skaitu. 

- Gada laikā veiksmīgi uzsāka darboties deju kolektīvs „Flamenko”, kuru vadīja 
NKC sporta speciāliste Sofja Baitina un bērnu un jauniešu interešu grupa „Stila Studija” 
Tatjanas Zvicevičas vadībā, kura to vadīja kā brīvprātīgā. Lai saglabātu latviešu tautas 
tradīcijas un palielinātu interesi bērniem NKC izveidoja latviešu tautas deju kolektīvu „ 
Rūķēns ”, kurā darbojas 16 bērni vecumā no  5-6 gadi. 
       NKC 2010. gada laikā organizēja gan amatnieku, gan profesionālu mākslinieku 
izstādes. Turpināja 2009. gada aizsāktos projektus – mākslinieku plenērs „Daugavas laika 
loki”, „Dzejas dienu pikniks”.  

Organizēja jaunus pasākumus t.sk. akciju „Mākslas dienas 2010”, kas bija daļa no 
Latvijas Mākslas dienu akcijas .Veiksmīgākie valsts un tradicionālo svētku pasākumi 
gada laikā bija „Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadiena ”, Jaungada pasākums 
„Ziemas skaņas” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ,”Masļennica”, pasākums bērniem 
”Naujenes cālis 2010”. 
  NKC nodrošināja ar savu atbalstu 9 Naujenes pagasta iestāžu organizētos 
pasākumus un  7 Lociku ciema iedzīvotāju sanāksmes. NKC nodrošināja ar telpām un 
apskaņošanu, kā arī palīdzēja ar organizēšanu Daugavpils un Daugavpils novada sociālo 
institūciju sadarbības pasākumu „Alternatīvā sociālo pakalpojumu attīstība”. Lai 
organizētu saturīgu brīvā laika nodarbības bērniem un jauniešiem ,vasaras mēnešos jūlijā-
augustā tika organizētas katru darba dienu meistardarbnīcas. Meistardarbnīcās varēja 
apgūt vizuālās mākslas pamatus, līniju deju soļus, meitenes vienreiz nedēļā veidoja 
frizūras, bija pareizas stājas nodarbības. Sporta stafešu dienā bērni varēja pārbaudīt sevi 
dažādās sporta disciplīnās skriešanā, tāllēkšanā, u.c. Galda tenisa klubs organizēja galda 
tenisa turnīrus, novusa turnīrus. NKC 2010. gada laikā veica sporta zāles kosmētisko 
remontu, līdz ar to nodrošinot kvalitatīvu sporta nodarbību norisi. 

2010. gadā tika noorganizēti 50 dažādi pasākumi, šie pasākumi domāti dažādam 
mērķauditorijām. Bērniem ir organizēti konkursi, mazo vokālistu konkurss “Naujenes 
Cālis 2010”, Dzejas pikniks 2010 ,kurā bērni varēja iepazīties klātienē ar Daugavpils 
bērnu dzejniekiem. 

Naujenes pagasta mazaizsargātajiem iedzīvotājiem cilvēkiem ar īpašam 
vajadzībām, pensionāriem ir organizēti tādi pasākumi, kā Jaungada pasākums „Ziemas 
skaņas”, pasākums vecāka gada gājuma cilvēkiem “Senioru balle”, Naujenes pagasta 
dzīvojošām ģimenēm ir organizēti Mātes dienai veltīti pasākumi, tematiskie vakari 
„Sievietes”, „Dziedāsim kopā ” 
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Liela uzmanība ir vērsta gadskārtu ierašu svinēšanai un folkloras tradīciju 
saglabāšanai. Pagasta iedzīvotājiem ir organizēti tādi pasākumi, kā Lieldienas, Līgo 
svētki, Ziemassvētki. 

Pasākumi brīvā dabā ir brīvi nepiespiesti un atbilstoši tautas tradicionālajiem 
svētkiem.  Lieldienas un Masļenņica, Dzejas dienu pikniks noritēja NKC laukumā , 
Lieldienās viesi varēja izbaudīt saulaino pavasarīgo noskaņu, ripināt olas, bērni varēja 
zīmēt  un piedalīties dažādās stafetēs un lieldienu rotaļās. 

Naujenes kultūras centrs piedalījās Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 
„Augšdaugava” organizējot Tautas plenēru, kurā piedalījās 98 dalībnieki. Ražīgs un 
krāsains atnāca rudens un NKC noritēja tik pat krāšņs zemnieku saiets „Rudens balle”. 
Šis pasākums jau ir tradicionāls Naujenes pagastā. Pasākumā pulcējās Naujenes 
zemnieki, kuri jau bija padarījuši visus rudens darbus un varēja nedaudz atpūsties un  
priecāties par paveikto. 
        Naujenes kultūras centrs organizē  pasākumus Vecā gada gājuma cilvēkiem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Gada sākumā tika organizēts pasākums Naujenes 
pagasta balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem. Senjoru rudens balle 
„Rudens noskaņa” ienesa katra cilvēka sirdī prieku, jo daudzi pensionāri un invalīdi bieži 
vien jūtās aizmirsti un šie svētki, visa gada pasākuma klāstā, bija vissirsnīgākie. Ar 
SPSPC centra „Veselības skolas” darbiniekiem mēs arī šogad uzbūrām „Rudens 
noskaņas” sajūtu. Pensionāri piedalījās konkursos,kā arī izbaudīja Krievu nama kolektīva 
„Slavjanki” koncertu. 

Pasākumu skaits, kuri tiek novadīti Naujenes Kultūras centrā ir nedaudz 
samazinājies, bet tomēr apmeklētāju skaits ir pieaudzis. Šogad ir izdevies piesaistīt 
lielāku Naujenes pagasta iedzīvotāju uzmanību, vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti dažādu 
pasākumu svinēšanā, mācot viņus rast prieku kopā saiešanā. 
   Pagājušā gadā iesāktais projekts mākslinieku plenērs, kas noritēja Daugavas 
krastos , veiksmīgi tika realizēts atkal. Plenēra nosaukums šogad bija „Daugavas laika 
loki”, kurā mākslinieki izveidoja gleznu kolekciju(19 gleznas un tekstilmākslas darbus), 
šo gleznu izstādes atklāšana noritēja Naujenes kultūras centrā. Gleznu kolekcija paliks kā 
kultūrvēsturisks mantojums, kurā atainota vīzija par Latgales ainavu 2010.gada 
redzējumā.  . 

Šī gada laikā tika papildināts NKC pasākumu klāsts ar tematiskām izstādēm. Gada 
laikā tika organizētas 10 izstādes no tām 5 profesionālās mākslas izstādes, 5 amatieru un 
bērnu darbu izstādes. NKC popularizē Naujenes pagasta iedzīvotājiem profesionālās 
mākslas izstāžu pieejamību . 2010.gada aprīlī tika organizēts pasākums-akcija „Mākslas 
dienas 2010” ar nosaukumu „Izkrāso sapni” .Šīs akcijas laikā tika atklāta Sēlijas 
gleznotāju Jolantas Ābeles un Natālijas Novickas izstāde „Ziedi”, pasākuma otrā daļa 
noritēja brīvā dabā ,kur visi interesenti varēja apskatīt amatnieku darbus, kā arī bērni 
varēja zīmēt uz asfalta un izkrāsot „savu sapni” .Šo mākslas akciju apmeklēja apmēram 
80 cilvēku. Šāda veida akcijas ir laba iespēja piesaistīt interesentus. 
   Vēl viena no interesantākajām izstādēm bija apskatāma keramiķes, datorgrafiķes 
Laines Uzulēnas izstāde „Close Tuvumā”. Māksliniece eksponēja reālu sieviešu un 
vīriešu sejas daļas(lūpas un zoda) ģipša atlējumus, kur varēja salīdzināt un izvērtēt cik 
cilvēki ir dažādi un individuāli, ar dažādām mīmiskām un sejas veidoliem. Interesantākās 
amatierizstādes 2010.gadā bija Starptautiskā tautas mākslas festivāla 
„Augšdaugava2010”ietvaros organizētā foto izstāde, kurā varēja iepazīt dabas parka 
„Daugavas loki ” iedzīvotāju foto un vecticībnieku māju krāšņumu. Šai izstādei ir liela 
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vērtība ,jo nes vēsturisku liecību par „Daugavas lokiem” un cilvēku likteņiem ,kas tek 
līdzās likteņupei Daugava. 

Ņemot vērā bērnu aktīvo apmeklētību visa gada garumā, bērniem arī brīvlaikā- 
vasarā tika organizētas meistardarbnīcas. Bērni katru dienu varēja mācīties zīmēt, veidot 
frizūras, spēlēt galda spēles, mācīties dejot, piedalīties sporta aktivitātēs . Jūlija un 
augusta mēnešos Naujenes kultūras centru apmeklēja 480 bērni, kuri ar prieku darbojās 
un veldzējās no karstās saules Naujenes kultūras centra telpās, gūstot pieredzi dažādās 
meistardarbnīcās. 

 Daugavpils un Ilūkstes partnerības projekta WONDERS ietvaros  NKC sadarbībā 
ar BDR „Gliemezis” organizēja tekstilmākslas un metāla mākslas meistardarbnīcas 
jauniešiem no Turcijas un Latvijas. 
Septembra sākumā noritēja dzejas dienu pasākums „Dzejas pikniks 2010” Pasākumā 
piedalījās Lāču pamatskolas jaunāko klašu bērni un pedagogi. Bērniem Daugavpils bērnu 
dzejas autori lasīja savus jaunākos dzejoļus un dziesmas. 
     Lai piesaistītu Naujenes pagasta iedzīvotājus aktīvāk piedalīties NKC kultūras 
dzīvē gandrīz visi organizētie pasākumi ir bezmaksas. Ņemot vērā esošo valsts situāciju 
un piešķirtā budžeta samazinājumu  NKC noorganizēto pasākumu skaits nedaudz 
samazinājās , tomēr apmeklētāju skaits palielinājās salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  
Kopumā 2010. gadā Naujenes Kultūras centrā tika noorganizēti un novadīti 50 pasākumi, 
no tiem 23 lieli pasākumi. Kā liecina statistika, 2010 gadā NKC organizētos pasākumus  
apmeklēja par 1870 cilvēku vairāk nekā 2009 gadā. 
Tie aptver dažāda vecuma, sociālās interešu grupas. Pasākumi tika veidoti tā, lai tajos 
iesaistītu iespējami vairāk pagasta iedzīvotāju. 

 
 

NKC 2010. gada laikā samazinājās sporta nodarbību apmeklētāju skaits, jo no 
maija līdz augusta beigām, lai paaugstinātu sporta pakalpojumu kvalitāti, tika renovēta 
sporta zāle. NKC sekmīgi darbojas  galda tenisa klubs, kuru apmeklē 21 dalībnieks, kā arī 
NKC sporta zāli regulāri apmeklē Lociku iedzīvotāji , kuri ir iecienījuši basketbolu, 
futbolu, florbolu, kā arī teikvando (bērniem). Mazāk apmeklēta ir trenažieru zāle. 
Kopumā sporta zāli apmeklē dažāda vecuma mērķauditorija. 2010. gadā sporta zāli 
apmeklēja 2451 cilvēki. 

Analizējot un apkopojot iegūtus datus, var secināt, ka no visiem Naujenes kultūras 
centrā organizētiem pasākumiem, vislielākais pasākuma apmeklējuma līmenis tiek 
novērots izklaides sarīkojumos, tad valsts un tradicionālos svētkos , un citu iestāžu un 
organizāciju organizētajos pasākumos: Tēva diena ,Mātes diena, Kas? Kur? Kad?, 
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Daugavpils rajona Jauniešu diena, SPSPC pēdējais zvans (9-kl. Lāču pamatskola) ,4 un 9 
klašu izlaidums Lāču pamatskolai, pirmā septembra pasākums. 

Kopumā par 2010.gada NKC darbu var secināt, ka apmeklētāju skaits ir 
palielinājies. Ņemot vērā, ka 2009. gadā NKC apmeklētāju skaits- 8226,tai skaitā 
izklaides pasākumi - 3284 .Tomēr 2010 gadā NKC Kultūras un izklaides pasākumos ir 
palielinājies par 1870 apmeklētājiem un ņemot vērā to, ka sporta zāle 3 ar pus mēnešus 
veica kosmētisko remontu sporta aktivitāšu apmeklētāju skaits ir samazinājies. Kopumā 
NKC apmeklēja 8378 cilvēki - no tiem 5154 NKC pasākumu apmeklētāji un 3224 Sporta 
zāles apmeklētāji. 

Pasākumu apmeklējuma palielinājums skaidrojams ar pasākumu tematikas 
dažādošanu ,kā arī profesionāli eksponējot izstādes un noformējot NKC telpas, piesaistīja 
patstāvīgo apmeklētāju interesi. NKC divu gadu laikā tika nomainīti 4 kultūras pasākumu 
organizatori, līdz ar to pasākumu kvalitātes paaugstināšana tika apgrūtināta. Augstas 
kvalitātes pasākumu organizēšanai nepieciešama stabila speciālista darbs, kas strādā 
komandā ar pārējiem. 

2010.gada pirmajā pusgadā aktīvi darbojās 4 pašdarbības kolektīvi un divas 
interešu grupas , kuri aktīvi piedalījās dažādos pasākumos un koncertprogrammās. 
2010.gadā tika izveidots jauns  bērnu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns”. Aktīvi darbojās gan 
f/k „Rūžeņa” ,gan v/a „Ausma” gan arī labus panākumus parādīja spāņu tautas deju 
kolektīvs „Flamenko”. Kolektīvi aktīvi piedalījās 31 izbraukuma pasākumos: Daugavpils 
novadā, Daugavpilī, Līvānos, Preiļos u.c: 
 

 
 
 

 F/k “Rūžeņa” piedalījās 15 koncertos 
 v/a „Ausma” piedalījās 5  koncertos 
 Spāņu tautas deju grupa „Flamenko” 6 koncertos 
 Stila studija 4 koncertos 
 Latviešu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns”  1 koncertā 

Folkloras kopas „ Rūžeņa” vadītāja ir Inga Zeile, talantīga pedagoģe ar mūzikas 
bakalaura grādu tautas mūzikas instrumentu specialitātē, kuru ieguvusi Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Inga Zeile sekmē folkloras kopas attīstību piedaloties 
dažādā līmenī koncertos un festivālos.  

Folkloras kopā darbojas 14 dažādā vecuma dalībnieki - gan pusaudži, gan 
pieaugušie, kurus apvienoja kopējas intereses un mērķi. F/k „Rūžeņa” pulcējas cilvēki, 
kuri mīl latviešu tautas dziesmas, dejas un savu pasaules uztveres pamatu atrod latviskajā 
dzīvesziņā. Viņi māca un nes tālāk pasaulē Latgales novadā it īpaši Naujenes pagastā 
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savākto un pierakstīto folkloras materiālu: dziesmas, dančus, rotaļas, teikas un ieražas, 
mēģina restaurēt mūsu tautas dzīvesziņu. Ar f/k „Rūžeņas” palīdzību Naujenes pagastā 
tiek saglabāti latviešu tautas tradīcijas un paražas. 
          Vokālā ansambļa „Ausma” vadītājs Sergejs Almakajevs, jauns atraktīvs 
pedagogs, pabeidzis DU maģistrantūru un ieguvis mūzikas pedagoģijas maģistra grādu 
kora priekšmetu mācīšanas apakšnozarē. Šobrīd strādā Daugavpils Universitāte kā kora 
diriģēšanas katedras lektors. Uzsākot darbu S. Almakajevs mainīja vokālā ansambļa 
repertuāru. Kolektīvā darbojas 10 sievietes vecumā no 30-60 gadiem. Kolektīvā 
iezīmējās solisti, dueti, trio. Kolektīvs aktīvi piedalās Naujenes pagasta pasākumos. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kolektīva uzstāšanas skaits nedaudz papalielinājies: 
2009. gadā piedalījās - 11 pasākumos, bet 2010. gadā - 13 pasākumos ,no tiem 2- 
Daugavpilī, Vācu biedrībā un vokālo ansambļu saietā „Aprīļa pilieni” Bebrenē, bet NKC- 
11 pasākumos. Kolektīvs perspektīvā grib izveidot jaunu repertuāru, lai varētu piedalīties 
aktīvi Daugavpils novada un Latvijas mēroga organizētajos pasākumos. 
      Spāņu tautas deju grupa „Flamenko”. Šo kolektīvu vadīja brīvprātīga 
pieredzējusi kustību horeogrāfe S.Baitina. Kolektīvā  darbojās 8 dalībnieces. Izveidojot 
šo deju grupu mēs likām par mērķi piesaistīt sievietes pēc 30 gadu vecuma. Mums tas 
veiksmīgi izdevās.2010 gadā kolektīvs jau izveidoja koncertprogrammu. Deju kolektīvs 
ar savu koncertprogrammu piedalījās Lieldienu pasākumā Līksnā. Dalībnieces apgūst ne 
tikai Spāņu deju soļus, bet arī dejas vēsturi. 

Latviešu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns”. 2010.gadā NKC uzstādīja par mērķi 
Naujenē attīstīt tautas tradicionālās dejas, līdz ar to izveidojām tautas deju kolektīvu 
„Ŗūķēns”, pirmsskolas vecuma bērniem 5-6 gadi .Šo kolektīvu vada NKC pasākumu 
organizatore Maija Bataraga, kura mācās DU Kultūras menedžmenta nodaļā ar dejas 
specializāciju. Šī vecuma grupa tika izvēlēta, jo bērni ir pateicīgākā mērķauditorija, kuru 
var viegli ieinteresēt. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek mācīti latviešu tautas deju pamat 
soļi, rotaļdejas, veidota pareiza stāja u.c. Latviešu tautas deju kolektīvs „Ŗūķēns” gadu 
noslēdzot koncertēja Daugavpils novada kultūras centrā ar divām dejām. Ļoti būtiski 
piesaistīt jaunos speciālistus darbam ar bērniem, Maija Bataraga ir jauns perspektīvs 
darbinieks, kas piemērots bērnu deju kolektīva vadīšanai.  
 

Naujenes kultūras centram piešķirtā Naujenes pagasta pārvaldes 
finansējuma izlietojums. Naujenes Kultūras centru no budžeta līdzekļiem finansē 
Daugavpils novada Naujenes pagasta pārvalde, kura savu iespēju robežās nodrošina 
Naujenes Kultūras centra administrācijas, amatiermākslas kolektīvu darba apmaksu, 
sniedz atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī sedz NKC ēkas uzturēšanas 
izdevumus. Dažu pasākumu organizēšanai līdzekļi tiek piesaistīti ar sponsoru 
piesaistīšanas līdzekļiem. 

Naujenes kultūras centra budžets 2010.gadā Ls 54874 apmērā. 
Naujenes kultūras centra 2010. gada budžets tika izlietots: lai nodrošinātu NKC 

amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, 
organizētu iedzīvotāju brīvo laiku, NKC tehniskās un materiālas bāzes uzturēšanai, 
darbinieku profesionālas kvalifikācijas celšanai, atlīdzībai. 

2010.gadā NKC budžets salīdzinot ar 2009. gada NKC budžetu, kurš sastādīja Ls 
58307, ir samazinājies par Ls 3433. 
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2010.g. Izmantotie līdzekļi salīdzinājumā ar 2007.g., 2008.g.2009.g. 
 
Nosaukums 2007.g. 2008.g 2009.g. 2010.g 
Izmantotie līdzekļi 69349 73662 58307 

 
41029 
 

Darbinieku atalgojums 17250 30391 23100 21475 
 

VSAOI 4124 8039 7360 4393 
 

Ēku remonts un uzturēšana 1275 2110 5885 5413 
Pamatlīdzekļu iegāde 3886 4298 469 198 

 
Komunālie maksājumi 5190 22494 22757 18176 
Pārējas preces 
,tai sk. 
biroja 
preces,inventārs,degviela,,k
ārtēja remonta un iestāžu 
uzturēš.materiāli 

8534 5138 4508 3225 
 

 
Piešķirtais finansējums, tika izlietots efektīvi saskaņā ar 2010. gada NKC darbības 

prioritātēm. Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir piedāvāti daži maksas pakalpojumi, 
jauniešu diskotēkas, sporta zāles apmeklējumi.2010 gadā uz maksas pakalpojumiem tika 
iegūti līdzekli Ls 233apmērā. No saņemtajiem maksas pakalpojumiem līdzekļi tika 
novirzīti pasākumu nodrošināšanai un kancelejas preču iegādei. 

Naujenes kultūras centra pašdarbības kolektīvi piedalījās 34 izbraukumu un 
Naujenes pagasta pārvaldes koncertos. 

2010. gadā Naujenes kultūras centra, citu iestāžu un Naujenes pagasta iedzīvotāju 
vajadzībām bija sagatavoti skaņu ieraksti, fonogrammas, ka arī organizēta kultūras 
pasākumu apskaņošana un noformēšana. 
 

Naujenes tautas bibliotēka 
 

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta struktūrvienība, ar kuras 
starpniecību tiek nodrošināta likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju 
izpilde, kuras darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu Naujenes tautas 
bibliotēkas attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt 
mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas 
piegādes sistēmu Naujenes pagasta iedzīvotājiem. 
    Naujenes tautas bibliotēkas esošie un potenciālie lasītāji ir Naujenes pagasta 
iedzīvotāji, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Naujenes tautas bibliotēkas 
pakalpojumu klāsts lasītājiem ar katru gadu pieaug. Naujenes pagasta iedzīvotājiem tiek 
piedāvāta iespēja apmeklēt bibliotēkas grāmatu izdošanas vietās visā pagasta teritorijā. 
Piedāvājot plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, bibliotēka veido savu 
lasītāju loku. Biežākie bibliotēkas apmeklētāji ir bērni un jaunieši, arī  strādājošie un 
pensionāri, kā arī tūristi un attālinātie apmeklētāji, kuri izmanto interneta pakalpojumus 
ārpus bibliotēkas telpām.  
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Naujenes pagasta iedzīvotājiem  bibliotēkas pakalpojumi pieejami 6  apkalpošanas 
vietās, Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. Bibliotēkā strādā 6 
darbinieki ( vadītājs, 4.bibliotēkas darbinieki, 1.tehniskais darbinieks) .Bibliotēkas  un 
interneta pakalpojumi pieejami Naujenes tautas bibliotēkas abonementā, lasītavā, 
informācijas un apstrādes nodaļā un bērnu nodaļā, kur lasītājus apkalpo 2 darbinieki. 
Bibliotēkas Lociku filiālē pieejami iedzīvotājiem  abonementa, lasītavas un interneta 
pakalpojumi, kur lasītājus apkalpo 1 darbinieks. Naujenes, Vecstropu apkalpošanas 
punktos pieejami  abonementa, lasītavas un interneta pakalpojumi, kur lasītājus apkalpo 1 
darbinieks un pārvietojamā Židinu apkalpošanas punktā, tiek nodrošināta tikai izdevumu 
apmaiņa. Naujenes tautas bibliotēka apkalpo arī Naujenes pamatskolas bibliotēkas 
lasītājus.  
        Bibliotēkas funkcionālo pārraudzību veic Daugavpils novada domes Kultūras 
pārvalde. Naujenes tautas bibliotēku vada Diāna Čiževska. 

Naujenes tautas bibliotēka akreditēta 2009.gada 21. septembrī , apl. Nr. 611 uz 
5.gadiem, līdz 2014.gada 21.septembrim, bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes 
bibliotēkas statuss. 
     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. 

Naujenes tautas bibliotēkas reģistrēto lasītāju skaits 2010.gadā sastādīja 1102 t.sk. 
389 bērnu , un tas sastāda 18% no Naujenes pagasta iedzīvotāju skaita, salīdzinājumā ar 
2009.gadu  lietotāju  skaits samazinājās uz  6,5 %.  Analizējot lietotāju sastāvu un  skaitu, 
mēs secinājām, ka    lietotāji  2010.gadā bibliotēku dažādu iemeslu dēļ neapmeklēja, no 
tiem 30% lietotāju aizbrauca strādāt uz ārzemēm vai uz Rīgu, 15 % aizbrauca studēt, 3% 
nomira, 33 % manīja savu dzīvesvietu un 19% iemesls nav zināms. Kā arī lasītāju skaits 
samazinājās, jo Lociku filiāles un Vecstropu apkalpošanas punkta bibliotekāru likmes 
tika samazinātas līdz 0,5 slodzei un  2010. gadā struktūrvienības strādāja tikai 4 dienas 
nedēļā un 2010.gadā  jūlijā visās bibliotēkas struktūrvienībās, tika izvesta inventarizācija 
un bibliotēka neapkalpoja lasītājus un tas ļoti ietekmēja bibliotēkas izsniegumu skaitu, tas 
samazinājās uz 13,5%, salīdzinot ar 2009. gadu. 
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 Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2010.gadā pieauga uz 35,5 %, sakarā ar to, ka tiek 
piedāvāti bezmaksas interneta pakalpojumi. 
 Grāmatu izsniegumu skaits 2010.gadā samazinājās uz 13,5%, salīdzinājumā ar 
2009.gadu, sakarā ar to , ka lielāka daļa lasītāju vairāk sāka izmantot internetu, nekā lasīt 
grāmatas,  2010. gadā grāmatu fonda apgrozība sastāda 2,2 reizes. 2010.gadā bibliotēkas 
kopējais grāmatu fonds samazinājās uz 2,1 %, nekā 2009.gadā, tāpēc, ka jauno grāmatu 
bibliotēkā ienāca uz 0,5% mazāk nekā 2009. gadā, bet norakstījām uz 61,9% vairāk 
iespieddarbu  nekā 2009. gadā. 

2010.gadā bibliotēka izmainīja struktūrvienību darba laiku, saskaņā ar štatu 
vienību samazināšanu, Lociku filiālē un Vecstropu apkalpošanas punktā bibliotekāri, 
strādā tikai uz 0,5 likmes. Šīs struktūrvienības 2010.gadā strādāja tikai 20 st. nedēļā un 
Naujenes pamatskolas bibliotēkā no 2009. gada septembra strādā vienreiz nedēļā no 9.00- 
14.00. Centrālās bibliotēkas darba laiks netika mainīts. 

Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka piedāvā sekojošus  
bezmaksas pakalpojumus, lasītāju reģistrāciju, iespieddarbu izsniegšanu un saņemšanu, 
abonementa, lasītavas, bērnu nodaļā, informācijas un apstrādes nodaļas pakalpojumus. 
Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumus – 15 brīvās pieejas datori ar interneta 
pieslēgumu. Datu bāzes – Letonika, Lursoft,  Likumi, Letas arhīvs, Nozare.lv un 65 CD 
diski ar dažāda veida informāciju.  Elektronisko bibliotēkas katalogu,  alfabētisko 
katalogu, novadpētniecības kartotēku. Kā arī dažāda veida informāciju: par likumdošanu, 
izglītību, uzņēmējdarbību, Eiropas Savienību, projektiem un fondiem, lauksaimniecību, 
naturalizāciju un Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes informāciju ( 
darbības pārskati, lēmumi, saistošie noteikumi) un citu informāciju, pēc lasītāju 
pieprasījuma. 

Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir: brošēšanas, kopēšanas, skenēšanas, 
printēšanas pakalpojumi un kataloga kartīšu drukāšana, 2010.gadā par šiem 
pakalpojumiem saņemti 94 Ls. 
      Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā, kas atrodas Naujenes tautas 
bibliotēkā Kraujas ciemā, atsevišķā, atbilstoši noformētā telpā, kuru apkalpo Ņina 
Prusakova- informātiķe. Bērnu  nodaļā reģistrēti 165 bērni no 5.gadu vecuma līdz 18. 
gadiem. 2010.gadā to apmeklēja 4926 reizes un tika izsniegti 727 iespieddarbi. Bērnu 
nodaļā bērni un jaunieši var piedalīties dažādos pasākumos, konkursos . Bērniem un 
jauniešiem, ir izveidotas 3 datorizētas brīvās pieejas darba vietas ar interneta pieslēgumu, 
kuras 2010.gadā ir izmantojuši 5486 bērni, 2009. gadā izmantoja  3878 lietotāji. 
Pieprasījums ir liels un  tas aug.  

No 01.08. 2010.g. – 30.12.2010.g. bibliotēka piedāvāja bērniem darboties „Bērnu 
žūrijā” . 01.08. 2010.g. bibliotēka saņēma atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda 
lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija ” ir saņemts 7 grāmatas, pārējās 
projekta grāmatas bibliotēka iegādājās par pašu līdzekļiem. Bibliotēka šajā programmā 
ņēma dalību jau  devīto gadu. 2010.gadā 31  Naujenes pagasta bērni, kļuva par žūrijas 
ekspertiem. 

Bērnu lasītavā 2010. gadā bērniem tika piedāvāts apmeklēt  16 izstādēs un 1 
radošā darbnīca, 1 konkursus, 1. diskusija, 2. bibliotekāro stundu kur ņēma dalību 355 
bērni. 
      Naujenes tautas bibliotēkas informācijas un apstrādes nodaļa, pagasta 
iedzīvotājiem piedāvā iespēju saņemt dažāda veida lietišķo informāciju, konsultācijas un 
datorapmācību, skatīt bibliotēkas grāmatu fondu, elektroniskajā katalogā. 2010. gadā  
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bibliotēka turpina strādāt ar  IS Alises 4i versiju.  Par Informācijas daļas darbu atbild 
Naujenes tautas bibliotēkas informātiķe Ņina Prusakova, kura apstrādā bibliotēkā 
ienākošās jaunās grāmatas, šogad ienāca 2211 iespieddarbi, veido bibliotēkas 
elektronisko katalogu - 13800 apraksti, veicina bibliotēkas lasītāju kvalitatīvu un 
automatizētu  apkalpošanu, reģistrē bibliotēkas lasītājus. Reaktualizē bibliotēkas veco 
fondu, ir reaktualizētas 3813 grāmatas un periodiskie izdevumi. 2010.gadā bibliotēka 
sāka apstrādāt arī žurnālus un piešķirt tiem svītrkodus un izsniegt automatizēti. 

Sniedz uzziņas un konsultācijas, 2010. gadā šo pakalpojumu saņēma 680 lietotāji. 
Informācijas un apstrādes nodaļa piedāvā sekojošo informāciju – likumdošana, 
uzņēmējdarbība, tūrisms,  izglītība, projekti, fondi, Eiropas Savienība, Naujenes pagasta 
pārvaldes un Daugavpils novada domes informāciju. 

Informācijas daļa izstrādāja 12 stundu datorzinību apmācības programmu. Katru 
otrdienu jebkurš pagasta iedzīvotājs var apmeklēt šīs nodarbības un apgūt datora un 
interneta, datu bāžu izmantošanas pamatus, vai saņemt konsultācijas, kā izveidot savu e-
pastu, apmaksāt rēķinus ar interneta palīdzību, lietot internet saites: www.latvenergo.lv, 
www.lattelecom.lv , www.latvija.lv un citas . Šo pakalpojumu 2010.gadā  izmantoja 159 
pagasta iedzīvotāji. 
      2010.gada laikā lasītavas apmeklējums sastāda  7892 reizes un izsniegums 10146 
iespieddarbi. Bibliotēkas lasītavā lietotājus apkalpo bibliogrāfe Jelena Višņakova , kura 
veido un organizē literārās izstādes un pasākumus, komplektē grāmatu fondu.  

Gada laika tika organizēti un izvesti  6  pasākumi,  75 literārās un informatīvās 
izstādes,  kuras apmeklēja 1908 pagasta iedzīvotāji: 
Lielākie  no tiem: 

- KIS pilotprojekta „TIK bērnu namu bērnu apmācība” realizācija - 29.03.-1.04.- 
4.nodarbības,. 

- Daugavpils novada literatūras erudītu konkurss „Pūcēns”-23.04.- 65 cilvēki 
- Piedalīšanās Daugavpils novada Grāmatu svētkos Nīcgalē – 15 cilvēki- 27.08. 
- Dzejas dienu poētiskā kafejnīca „Dzejas spārnos’ 10.09.- 27 cilvēki 
- Lasīšanas maratons no 1.04.- 15.12.2010.  2010. gads Latvijā ir pasludināts par 

lasīšanas gadu, ar devīzi „Vairāk nekā viena dzīve”. Lasīšanas gada mērķis ir radīt 
cilvēkos vēlmi lasīt grāmatas. Lasīšanas gada pasākumu ietvaros no 2010. gada 01. 
aprīļa līdz 15. decembrim Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus Naujenes pagasta 
iedzīvotājus un bibliotēkas lasītājus piedalīties „Lasīšanas maratonā”, kura finālā tika 
noteikti uzvarētāji šādās nominācijās – „Lasošākā ģimene”, „Čaklākais bibliotēkas 
lasītājs”, „Aktīvākais grāmatu ziedotājs”. Uzvarētāji tika noteikti pēc izlasīto un 
uzdāvināto bibliotēkai grāmatu skaita un saņēma veicināšanas balvas. „Lasīšanas 
maratona” noslēguma pasākums notika 17. decembrī Naujenes tautas bibliotēkā.   
Naujenes tautas bibliotēkā bija izveidots stends, kur katra mēneša pirmajā datumā bija 
atspoguļoti „Lasīšanas maratona” dalībnieku lasīšanas rezultāti. 

Lasītavas apmeklētāji var iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības kartotēku, un 
tās elektronisko versiju, kur izveidoti 2436 ieraksti, par Naujenes pagastu un 818 ieraksti 
par Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām. Lietotājiem ir pieejamas 2 datorizētas 
darba vieta, ko 2010. g. izmantoja – 1884 reizes. 

Jelena Višņakova, bibliogrāfe sagatavoja un papildināja vairāk nekā 316 
tematiskās mapes, kas veltītas pagasta novadniekiem , pagasta iestāžu vēsturei, 
rakstnieku, dzejnieku un politiķu jubilejām. Gada laikā tika izsniegtas 321 uzziņas.  
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2010.gadā bibliotēkas abonementā reģistrēti 434 lasītāji, t.sk. 62 jaunie lasītāji, 
apmeklējums sastāda 4065, izsniegums 10825, t.sk. grāmatas 6207 un 4254 periodiskie 
izdevumi. 

Abonementā lasītājus apkalpo Jeļena Višņakova bibliogrāfe. Abonementā ir 
pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kur lasītāji var skatīt bibliotēkas elektronisko 
katalogu. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mēs piedāvājam saņemt pakalpojumus mājās. 
2010.gadā šādus pakalpojumus, sniedzam 3 cilvēkiem. 

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāli  apkalpo bibliotekāre  Tamāra Gordina, 
kura savā darba lielāko uzmanību pievērš darbam ar bērniem un jauniešiem. Lociku 
filiāles lietotāju skaits 220, t.sk. 112 bērnu. Apmeklējums 3339 un izsniegums 10069 
vien. 
 Naujenes  tautas bibliotēkā darbojas 3 apkalpošanas punkti – Naujenes, Vecstropu 
un Židinu ciemos.   
  Naujenes apkalpošanas punktā, 2010. gada laikā reģistrēti 137 lietotāji, t.sk. 45 
bērni, apmeklējums 2273, izsniegums 5270. Naujenes  apkalpošanas punkts  darbojas 
vienreiz nedēļā. Naujenes apkalpošanas punkta lasītājus apkalpo informātiķis Ņina 
Prusakova. 
  Vecstropu apkalpošanas punktā  gada laikā reģistrēti 117 lietotāji, t.sk. 67 bērni.  
2010. gadā apmeklējums bija 2460 un izsniegums 4590 vienības. Vecstropu 
apkalpošanas punkts strādā četras reizes nedēļā un lasītājus apkalpo bibliotekāre  Nataļja 
Aļehno. Gada laikā sagatavotas un izliktas 36 izstādes, kuras apmeklēja 378 pagasta 
iedzīvotāju. Apkalpošanas punkta grāmatu fonds nav liels, tādēļ liela nozīme ir tam, ka 
bibliotēkā ir pieejami datori. Pieaugušie tur atrod jaunākās ziņas, bet bērni nepieciešamo 
referātiem un patstāvīgajiem darbiem. Daudzi izmanto e-pasta, i-banku un Skype 
pakalpojumus. 

Židinu apkalpošanas punktā gada laikā reģistrēti 29 lietotāji,  apmeklējums 165 
un izsniegums 1087. Tas ir mūsu pats mazākais  un pats tālākais punkts. Židinu 
apkalpošanas punkts  darbojas 1 reizi mēnesī un lasītājus apkalpoja bibliogrāfe Jeļena 
Višņakova. 
     Naujenes tautas bibliotēkas krājumu veido 19011 vienības. Saskaņā ar  Naujenes 
tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanas plānu 2007.g.-2011.g., kura mērķis ir: veidot 
mūsdienu, dažādiem  lasītāju slāņiem, grupām un  interesēm  atbilstošu grāmatu, 
periodisko izdevumu un elektronisko izdevumu  fondu, nodrošinot tā pieejamību.  

Bibliotēkā ir ieviesti pieteikumu žurnāli ,kur lasītājs var pieteikt jebkuru grāmatu, 
kuru viņš gribētu redzēt bibliotēkas grāmatu krājuma.  No 2000.gada bibliotēka veido 
elektronisko katalogu, kur ir ievadīti 13800 , tas 88 % no kopējā bibliotēkas krājuma. Uz 
Naujenes tautas bibliotēkas bāzes tiek veidots  Daugavpils novada pašvaldības 
elektroniskais kopkatalogs  ievadīts 48690 vien. Arī turpmāk, veicot rekataloģizācijas 
procesu bibliotēkas krājumā, tiks nodrošināta informācija par visām bibliotēkas krājuma 
vienībām, bibliotēkas elektroniskajā katalogā. 

Bibliotēka krājuma komplektēšanai izmanto sekojošus grāmatu veikalus, bāzes un 
internetveikalus: SIA”Latvijas grāmata”, “'Jāņa Rozes grāmatnīca”, “Amso”, “Janus”, 
“Gaisma ABC”, www.janus.lv .  

Bibliotēkas lasītāji 2010.gadā uzdāvināja 272 grāmatas un no LNB Bibliotēku 
attīstības institūta , Latvijas valsts arhīva un Latgales kultūras centra un citām iestādēm 
saņemtas dāvinājumā 166 grāmatas. Par Naujenes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem 
iegādājamies 667 grāmatas par summu 2418 Ls.  
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Naujenes tautas bibliotēkas krājumā 2010.gadā ienāca 2334 vienības, 837 vienības 
latviešu valodā un 1496 vienības krievu valodā. 2010.gadā bērniem iegādātas 245 
grāmatas, kas sastāda 10,5% no ienākošo grāmatu skaita.  

Naujenes tautas bibliotēka aktīvi strādā pie bibliotēkas mūsdienīga krājuma 
komplektēšanas, norakstām novecojušo un maz izmantoto literatūru. 2010.gadā 
bibliotēkas kopējais grāmatu fonds samazinājās uz 2,1 %, nekā 2009.gadā, tāpēc, ka 
jauno grāmatu bibliotēkā ienāca uz 0,5% mazāk nekā 2009. gadā, bet norakstījām uz 
61,9% vairāk iespieddarbu  nekā 2009. gadā.  Dokumentu kopskaits krājumā, attiecībā 
pret reģistrēto lasītāju kopskaitu sastāda 17,31 vienības, tas ir 0.77 vienībām vairāk nekā 
2009. gadā. Bibliotēka turpinās strādāt pie fonda attīrīšanas un atjaunināšanas.  

Bibliotēkas krājuma summārā uzskaite tiek veikta tradicionālā veidā – aizpildot 
„Bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmatas” un inventāra grāmatas. Regulāri tiek 
papildināti ar informāciju par bibliotēkas jaunieguvumiem kartīšu katalogi un 
novadpētniecības kartotēka. Gan katalogus, gan kartotēku bibliotēka cenšas uzturēt 
kārtībā un atbilstoši metodiskajām prasībām. 

Lai nodrošinātu bibliotēkas krājuma un citu materiālo vērtību uzskaiti, 
saglabāšanu un drošību, no 2010.gada 1.07.- 1.08.,tika veikta inventarizācija, Naujenes 
tautas bibliotēkā un  visās bibliotēkas struktūrvienībās. 
        Uzzinu informācijas darbs 2010. gadā iezīmējas ar galveno virzienu – kvalitatīvu 
informācijas  pieejamības nodrošinājumu. Tas panākts ar dažādu darba procesu pilnveidi, 
tehnoloģisko procesu automatizāciju, virtuālas bibliotēkas attīstību, personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanu.  

Tika rīkoti sēkojoši informātīvā rakstura pasākumi: 
- 03.02. 2010.g.- Seminārs „Drošs internets bibliotēkā”-7 bērni 
- 10. 02. 2010.g.- Diskusija „Vai tu juties drošs, sērfojot internetā?” – 11 bērni 
- 12. 02.2010. g. - Diskusija „Bērni – interneta vidē” – 12 bērni 
- 17.02. 2010. g. - „Diskusija, par drošību internetā”- 30 cilvēki 
- 19.02.2010.g. - Diskusija ”Padomā, pirms ievieto internetā”- 6 cilvēki 

 2010.gadā no 15.11.- 6.12.  Naujenes tautas bibliotēkas 3 cilvēki piedalījās  
Letonikas konkursā “Meklē un atrodi datu bāzē letonika .lv”. 

2010.gadā bibliotēka piedāvā lasītajiem noskatīties 70 Latvijas filmas internetā, 
www.filmas.lv  un šo iespēju izmantoja 4 cilvēki. 

Naujenes tautas bibliotēkas Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumiem, 
bibliotēkas lietotājiem ir piedāvāti  – 15 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu, 
kurus 2010.gadā izmantoja 11412 reizes. 
Datu bāzes – Letonika,  Lursoft,  Letas arhīvs, Nozare.lv,  un 65 CD diski ar dažāda 
veida informāciju.   

SBA pakalpojumi tiek piedāvāti bibliotēkas lietotājiem, 2010.gadā SBA kārtā 
2.grāmatas pieprasīja Līksnas pagasta bibliotēka, tās tika nosūtītas .  

Naujenes tautas bibliotēka 2010.gadā ņēma dalību 3 projektos: 
- NET-Safe Latvija projekta „Radošais pasākums par interneta drošību 

manā bibliotēkā” izstrāde un realizācijā – 03.02.-19.02. – kopā 66 lietotāji, projekta 
ietvaros tika organizēti un izvesti sekojošie pasākumi: 
03.02. 2010.g.- Seminārs „Drošs internets bibliotēkā”-7 bērni, 
10. 02. 2010.g.- Diskusija „Vai tu juties drošs, sērfojot internetā?” – 11 bērni 
12. 02.2010. g. - Diskusija „Bērni – interneta vidē” – 12 bērni 
17.02. 2010. g. - „Diskusija, par drošību internetā”- 30 cilvēki 
19.02.2010.g. - Diskusija ”Padomā, pirms ievieto internetā”- 6 cilvēki 
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- KIS pilotprojekta „TIK bērnu namu bērnu apmācība” realizācija – 12 bērni- 

29.03.-1.04.- 4.nodarbības. 
- LNB BLC “Bērnu žūrija” projekta izstrāde un realizācija no 01.08.-30.12. 

piedalījās 31 bērns. 
Naujenes tautas bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, 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 kseroksi, t.sk. 8.  darbinieku datori un 15. 
lietotāju datori , 1 servera dators un 1 portatīvais dators. 2008.gadā pateicoties projekta 
„Trešais tēva dēls”, bibliotēkā ienāca 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 Naujenes tautas 
bibliotēkā siltummezgls un 2009. gadā nomainītas mēbeles bibliotēkas: Abonementā, 
Lasītavā un Bērnu nodaļā. 2010.gada tika nomanīti 2 novecojušie datori Naujenes un 
Vecstropu apkalpošanas punktos. 

2010. gadā Naujenes tautas bibliotēkas budžets sastādīja- 36549 Ls, salīdzinājumā 
ar 2009. gadu tas samazinājās uz 26%. 

Izdevumi 
 Darbinieku darba samaksa un VSAO – 22554 Ls 
 2010.gadā preču un pakalpojumu apmaksai, tika izlietots 10633 Ls,  
 Telefona un interneta pakalpojumu apmaksa – 2148Ls 
 Komandējumu un dienesta braucieni – 50 Ls 
 Informācijas tehnoloģiju apmaksai -454 Ls, tika apmaksāta Lursoft, Nozare.lv, 

Letas arhīvs datu bāžu iegāde, 
 Kancelejas iegādei – 676 Ls 
 Inventāra iegādei – 259 Ls,  
 Divu datoru iegāde – 943 Ls 
 Saimniecības materiāli – 186 Ls 
 Komunālo pakalpojumu apmaksai izlietots - 3815 Ls 
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 Bibliotēka 2010.g. piesaistīja papildus finansējumu par summu 574 Ls  t. sk.  
- Maksas pakalpojumi – 94 Ls 
- Mērķdotācija interneta pakalpojumu apmaksai – 480 Ls 
- Grāmatu dāvinājumi 2010.g. -  1128 Ls 
- No VKKF programmas „Bērnu žūrija” – 7 grāmatas par summu – 32.39Ls 
- Grāmatu svētkos- grāmatu dāvinājums –  172,44Ls 
- Bibliotēkas lasītāju grāmatu dāvinājums – 425,25 Ls 
- LNB un citu iestāžu dāvinājums – 497.68Ls 
 Jaunieguvumu  iegāde no Naujenes pagasta pārvaldes līdzekļiem -3977 Ls : 
- Grāmatas par summu 2418 Ls 
- Periodisko izdevumu parakstīšana 2011. gadam – 1559 Ls 

Naujenes tautas bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2010.gadam iedalīti un 
izmantoti līdzekļi, grāmatām – 0.40 Ls, periodikai - 0,26 Ls uz vienu iedzīvotāju, 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 
normatīvi”. 

 
Darbs ar sabiedrību 

2010. gadā bibliotēka katru mēnesi sniedzam informāciju par jaunieguvumiem, 
bibliotēkas pasākumiem, projektu izstrādi, aktivitātēm Naujenes pagasta mājas lapā 
www.naujene.lv .  Naujenes pagasta mājas lapā bibliotēkai ir sava sleja, kur mājas lapas 
apmeklētājs var iepazīties ar bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem, elektronisko katalogu, 
jaunieguvumiem. Kā arī bibliotēka sniedz informāciju par bibliotēku un pasākumiem 
internet saitēs www.kulturkarte.lv, www.biblioteka.lv . 

Par Naujenes tautas bibliotēku gada laika bija 6 publikācijas dažādos preses 
izdevumos.   

Bibliotēkas tēla veidošanai, bibliotēkas pasākumu dalībnieku piesaistīšanai 
bibliotēka izliek uz visiem pagasta esošiem stendiem afišas, par pasākumiem un 
izstādēm, bibliotēkas darba laiku un dažāda veida informāciju, par vakantām vietām, 
kursiem, datu bāzēm, datorapmācībām. 

2010.gadā Naujenes tautas bibliotēku pieredzes apmaiņai,  apmeklēja delegācijas : 
 8.06.- Rēzeknes kultūras darbinieku delegācija 
 29.06.- Jelgavas kultūras darbinieku delegācija 
 17.09.- Balvu novada kultūras darbinieku delegācija 
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 15.10.- Jelgavas novada  pašvaldību darbinieku delegācija. 
No visa paveiktā var secināt, jo kvalitatīvāk bibliotēkas galvenie uzdevumi tiek 

pildīti, jo lielāks bibliotēku apmeklējums, lasītāju skaits, nozīmīgāka bibliotēkas vieta 
Naujenes pagastu iedzīvotāju dzīvē. 
 

Naujenes pagasta pārvaldes un tas struktūrvienību  
komunikācija ar sabiedrību 

 
        Turpinājām nostiprināt sakarus ar iedzīvotājiem, pastāvīgi informējot viņus par 
pagasta pārvaldes darbu un Daugavpils novada domes darbu. 
        Pastāvīgi bija aktualizēta informācija pagasta interneta mājas lapā 
www.naujene.lv. Mājas lapā pieejama vispārīga informācija par Naujenes pagastu un 
aktualitātēm pārvaldē, informācija par pārvaldes struktūru, informācija par Daugavpils 
novada domes pieņemtajiem lēmumiem, par pārvaldes budžetu un tā izpildi. Lappusē 
regulāri tiek atjaunota informācija par pagastā notiekošajiem konkursiem un 
pasākumiem, iepirkumiem un izsolēm un daudzi citi jautājumi. Atsevišķi tiek ievietoti 
Daugavpils novada domes pieņemties saistošie noteikumi. Mājas lapā ir iespējams 
iepazīties ar Naujenes pagasta pārvaldes  darba plāniem. Šī lappuse pastāvīgi tiek 
papildināta ar jauniem materiāliem, tā kļūst arvien aktuālāka, vidēji dienā to apmeklē 
apmēram 70 lietotāji. 

Iedzīvotāju informēšanai tiek izmantotas iespējas, kad notiek dažādas tematiskās 
tikšanās un kopsapulces. Iedzīvotāju daudzdzīvokļu māju sapulces, ko rīkoja pagasta 
pārvalde sadarbība ar kooperatīvo sabiedrību „ Mežmala „ pagasta ciemos ir viens no 
spilgtākajiem piemēriem. Šajās sapulcēs piedalījās Daugavpils novada domes 
priekšsēdētaja J. Jalinska un informēja iedzīvotājus par jaunākajam aktualitātēm 
Daugavpils novadā. Pagasta pārvaldei arī bija iespēja sniegt aktuāla informāciju 
iedzīvotājiem.  

Naujenes pagasta struktūrvienības un iestādēs ik mēnesi notiek Daugavpils novada 
domes deputātu pieņemšanas, kurās iedzīvotajiem ir iespēja apspriest un uzzināt domes 
aktualitātes. Naujenes pagasta pārvaldes telpās un tautas bibliotēkā ir izvietota  
informācija par Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes  darbību, gada 
pārskatiem, lēmumiem, saistošiem noteikumiem.   
 

Sadarbība 
 
Naujenes pagasta pārvaldes, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieku saskaņotais 

darbs ir labas sadarbības piemērs.  
Pārvaldes vadītāja katru piektdienu organizē administrācijas darbinieku 

apspriedes, kur tiek apspriests darba plāns uz nākošo nedēļu, jautājumi, kas saistīti ar 
sagatavošanos Daugavpils novada domes sēdēm un komiteju sēdēm, kontrolēta saņemto 
iesniegumu, pieņemto Daugavpils novada domes lēmumu un rīkojumu izpilde, kopīgi 
tiek risinātas dažādas ar pagasta pārvaldei nodoto funkciju izpildi saistītās problēmas. 
2010. gadā bija organizētas 4 kopējās informācijas dienas Naujenes pagasta pārvaldes 
struktūrvienību, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem lai apspriestu aktuālus jautājumus, 
t.sk. budžeta izpilde, energoresursu limitu ievērošana, gada inventarizācijas rezultāti, 
budžeta sastādīšana,   kopīgu pasākumu organizēšana u.c. jautājumi. 

Labas sadarbības piemērs ir Daugavpils novada pašvaldības Sociālā dienesta, 
Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes un Naujenes pagasta pārvaldes kopīgi rīkotais 
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Sociālais forums „ Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība”, kurš notika Naujenes 
kultūras centrā.    

Pārskata gadā Naujenes pagastā viesojās 2 delegācijas no Latvijas pašvaldībām – 
Balvu novada un Jelgavas novada pašvaldības darbinieki, kuri pieredzes apmaiņai 
iepazinās ar Naujenes pagasta pārvaldes darba organizāciju, bibliotēkas, kultūras centra 
darbu un apmeklēja kultūrvēsturiskos objektus pagasta teritorijā.  

2010. gada novembrī pieņēmām Daugavpils novada sadarbības partneri – 
Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajona izpildkomitejas delegāciju, kuri iepazinās ar 
Naujenes pagasta pārvaldes darbu un tas sadarbību ar pašvaldības iestādēm un 
Daugavpils novada pašvaldību kā arī piedalījās Naujenes pagasta zemnieku pasākumā „ 
Rudens balle”.    

Jau otro gadu piedalījāmies Daugavpils novada dienu pasākumos, t.sk. gadatirgū. 
Naujenes pagasta zemnieki, amatnieki ir aktīvi šī pasākuma atbalstītāji.  

Pārvaldes, iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem veicināja piedalīšanās kopīgajās 
apspriešanās par Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana 
NATURA 2000 teritorijās  projekta ietvaros,  ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda 
atbalstu tiek veiktā jauna dabas aizsardzības plāna dabas parkam „Daugavas loki” 
apspriešana un citas aktivitātes. 

Daugavpils novada pārvalžu darbinieku saskarsmi un sadarbību  veicina ikgadējie 
sporta pasākumi novadā, kā jauniešiem, tā pārvaldes, struktūrvienību darbiniekiem un 
zemniekiem.  
      Paldies visiem Naujenes pagasta pārvaldes darbiniekiem, pašvaldības iestāžu 
vadītājiem īstenojot viņiem uzticētās funkcijas un uzdevumus izveidotajā Daugavpils 
novada struktūrā. Pateicos par sapratni finansu līdzekļu ekonomijas pasākumu īstenošanā, 
darba organizācijas jautājumu veiksmīgu risināšanā, par savstarpēju sadarbību kopēju 
mērķu sasniegšanai un kopīgi veidojot efektīvu pārvaldi Naujenes pagastā.    
     Izsakām pateicību Daugavpils novada domes deputātiem un Daugavpils novada 
pašvaldības darbiniekiem par sapratni, savstarpēju sadarbību kopēju mērķu īstenošanā. 
 

Uzdevumi, kas pagasta pārvaldei jāveic 2011. gadā 
 

1) Daugavpils novada domes saistošo noteikumu, lēmumu, rīkojumu, pārvaldes 
vadītājas rīkojumu savlaicīga izpilde un izpildes kontroles pilnveidošana. 

2) Nodrošināt projekta „Naujenes pagasta Kraujas ciema autoceļa „Kraujas 
ciems”, Ziedu, Strādnieku un Dārza ielas rekonstrukcijas 2. posms” īstenošanu. 

3) Nodrošināt stingru energoresursu izmantošanas kontroli un finansu līdzekļu 
racionālu izlietošanu. 

4) Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus papildfinansējuma piesaistīšanai 
Naujenes pagasta infrastruktūras attīstībai, struktūrvienību un iestāžu materiālās bāzes 
pilnveidošanai un pasākumu finansēšanai. 

5) Nodrošināt racionālu valdījumā nodotā pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu,  
saglabāšanu.  
           6) Uzlabot un pielietojot efektīgākas metodes strādāt ar nekustama īpašuma 
nodokļa un īres maksas parādniekiem. 
          7) Piesaistot papildus saņemtos līdzekļus no īpašuma atsavināšanas, uzlabot 
neizīrēto dzīvokļu tehnisko stāvokli, veicot nepieciešamos remontdarbus.     
 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja    I. Miglāne 


