NAUJENES PAGASTA
PĀRVALDES
PĀRSKATS PAR 2012.GADU

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, Naujenes
kultūras centrs. 2012.gadā sakarā ar Daugavpils novada Sociālā dienesta reorganizāciju,
Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrs kļuva par novada Sociālā dienesta struktūrvienību un darbinieku skaits pagasta
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pārvaldē samazinājās par 18.Uz 2012. gada 31. decembri Naujenes pagasta pārvaldē un tās
struktūrvienībās strādāja 43 darbinieki
Naujenes pagasta pārvaldes 2012. 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.
2012. gadā Naujenes pagastā tika likti nākotnes pamati izglītības un pašvaldības ceļu
infrastruktūras attīstībai, t.i. izstrādāti tehniskie projekti :
- Lāču pamatskolas rekonstrukcijai;
- Pašvaldības ceļa „ Dzirnavas-MRS” no 0.000-0.580 km rekonstrukcijai.
Uzsākta Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo
inženiertīklu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
Pabeigta ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam finansētā
pasākuma „Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projekta „ Sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Naujenes
pagastā” ieviešana, kura rezultātā ir uzlaboti pirts, dušas, veļas mazgāšanas pakalpojumi, kā
arī radītas iespējas daudzveidīgāku fizioterapijas pakalpojumu sniegšanai, jo ir iegādāti
jauni trenažieri.
Galvenais uzdevums 2012. gadā, bija nodrošināt Naujenes pagasta pārvaldes, tās
struktūrvienību un pašvaldības iestāžu darbu, lai tās varētu pildīt tām paredzētās funkcijas
un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Katra iestāde un struktūrvienība
strādāja saskaņā ar 2012. gadam budžetā apstiprināto ieņēmumu izdevumu tāmi.
2012. gada budžeta izpilde
Naujenes pagasta pārvaldes 2012.g. ieņēmumiem ir sekojoša struktūra:
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 5 %;
Nenodokļu ieņēmumi 1 %;
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 %;
Transferti 88 %.

Naujenes pagasta pārvaldes 2012. gada pamatbudžeta ieņēmumi saņemti Ls 1 416
275 apmērā (98,43 % no plānotiem), t.sk.:
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-Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi saņemti Ls 72 314 (86,31 % no gada
plāna). Neizpildīšana sastādīja Ls 4 028 sakarā ar iedzīvotāju zemo maksātspēju.
Salīdzinājuma ar 2011.gadu ieņēmumi saņemti mazāk par 17.9%, jo uzņēmumiem
Daugavpils dzirnavnieks, DSCO,STB Nami, Rema kokaudzētavai ir grūts finansiālais
stāvoklis un lieli parādi.
-Nenodokļu ieņēmumi saņemti Ls 6 919 (114,78 % no gada plāna). Pārpildīts gada
plāns soda sankcijām par NĪN maksāšanas pārkāpumiem (139,7 %), valsts nodevas, kuras
ieskaita pašvaldību budžetā (104,02 %). Salīdzinājuma ar 2011.gadu ieņēmumi saņemti
mazāk par Ls 263 (3.6%).
-Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saņemti Ls 88 222 (88,68 % no gada
plāna). Galvenokārt ieņēmumi no vecāku maksas par bērnu ēdināšanu neizpildīšanu (89,1
%) saistīta ar bērnu un skolēnu slimību. Neizpildīti ieņēmumi par telpu nomu (88,72 %),
sakarā ar iedzīvotāju zemo maksātspēju un ieņēmumi par biļešu realizāciju (57,19 %),
sakarā ar iedzīvotāju kultūrvēsturisko objektu zemo apmeklējumu . Salīdzinājumā ar
2011.gadu ieņēmumi saņemti mazāk par 2.3%.
-Transferti no Novada domes līdzekļiem saņemti Ls 1 248 820 (99,94 % no gada
plāna). Salīdzinājumā ar 2011.gadu ieņēmumi saņemti vairāk par 1%, jo atbalstīts PII
projekts par Ls 11 807.

Izdevumi
2012. gadā Naujenes pagasta pārvaldes, tās struktūrvienību un novada pašvaldības
iestāžu kopējie pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 1 420107 (94.8% no gada plāna) un
vairāk nekā 2011.gadā par 3.3%.
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No kopējiem izdevumiem izlietots:
% izglītībai,
% vispārējo valdības dienestu uzturēšanai,
% atpūtai un kultūrai,
% sociālai aizsardzībai,
% teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai,
% ekonomiskai darbībai un vides aizsardzībai.

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai izlietots Ls 218 784, kas par Ls 6 390 (3%)
vairāk nekā 2011.g. Izdevumu palielinājumu var izskaidrot ar papildus vienas likmes
ieviešanu un ar atvaļinājuma pabalstu 25% apmērā no d/a.
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Ekonomiskās darbības sadaļā veikti izdevumi Lociku ciemā ielas remontam un
lauksaimniecības speciālista uzturēšanai, kopumā sastādīja Ls 13 442. Šajā sadaļā
izdevumi palielinājušies, salīdzinājumā ar 2011.gadu, sakarā ar ielu remontdarbiem.
Vides aizsardzības sadaļā veikti izdevumi atkritumu apsaimniekošanai Naujenes pagasta
teritorijā un Naujenes pagasta Kraujas un Vecstropu ciematu lietus notekūdeņu novadīšanas
kanalizācijas tīklu pakalpojumu apmaksai par kopējo summu Ls 16 339. Salīdzinājumā ar
2011.gadu izdevumi palielinājās (8.9%) par atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem, kas
sastāda Ls 1619.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi, salīdzinājumā ar pagājušo gadu,
samazinājās par Ls 5 633 (5.7 %). Lielākais samazinājums ir ciemu labiekārtošanā, no kuras
izdevumi pārcelti citā sadaļā: t.i. parku uzturēšanas izdevumi Ls 3 861 apmērā pārcelti uz
sadaļu „Atpūta, kultūra un reliģija”, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi Ls 1 619
pārcelti uz sadaļu
„Vides aizsardzība”. Šis sadaļā veikta dzīvojamā fonda
apsaimniekošana par Ls 40 308, brīvo neizīrēto dzīvokļu remonts par Ls 12 855 t.i. 4
dzīvokļu remonts ( 2011. gadā remonti veikti par Ls 13 796 ), ielu apgaismošana par Ls 11
245, pašvaldības īpašuma ( zemes un dzīvokļu) reģistrācija Zemesgrāmatā par Ls 4 179 ,
galvenokārt to īpašumu, kurus plānots atsavināt.
Atpūtas un kultūras izdevumi palielinājās, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, par Ls 50 658
(45.4 %). Šis palielinājums saistīts ar to, ka 2012. gadā šajā sadaļā veikti Jaunatnes
iniciatīvas un sporta centra izdevumi Ls 26 023 (līdz šim gadam bija sadaļa „Izglītība”).
Veikti Naujenes kultūras centra un Sporta zāles remonti par kopējo summu Ls 22 416.
Izglītības 2012.gada izdevumi palielinājās, salīdzinājumā ar pagājušo gadu par Ls 32 826
(4.3 %), sakarā ar to, ka palielinājās atlīdzības fonds par 3.8% (Ls19 379) un atbalstīts ES
projekts par Ls 11 807. 2012. gadā pabeigta NPII teritorijas labiekārtošana, kurai līdzekļi
piešķirti 2011. gadā, kuri bija atlikumā Ls 16 298 un veikts PII grupas kapitālais remonts
par summu Ls 12 217.
Sociālās aizsardzības 2012.gada izdevumi samazinājās, salīdzinājumā ar pagājušo gadu,
par Ls 42 891 (22.7 %), galvenokārt sakarā ar SPSPC atlīdzības darbiniekiem nodošanu
Daugavpils novada domei no 01.05.2012. Atbalsts bezdarba gadījumā (stipendiātu)
finansējums samazinājās no Ls 33 927 līdz Ls 20 888. Atbalsts sociāli atstumtām personām
palielinājās par Ls 7 869 (14.5%) .
Bāriņtiesas izdevumi palielinājās par Ls 3 200 sakarā ar likmes palielināšanu bāriņtiesas
loceklim.
Pēc ekonomiskajām kategorijām Naujenes pagasta pārvaldes ar struktūrvienībām
un iestāžu 2012.gada pamatbudžeta izdevumi sadalījās sekojoši:
Atlīdzība 56 % no kopējiem izdevumiem, mazāk nekā 2011.gadā par 1%. Atlīdzība
samazinājās sakarā ar SPSPC atlīdzības darbiniekiem Ls 44 037 nodošanu Daugavpils
novada domei no 01.05.2012, bet atlikušais atlīdzības apjoms pieauga par 7%, kurai ir 3
iemesli:
1)Papildus likmju ieviešana: 1 likme pagasta pārvaldē –projektu vadītājs;
1.75 likmes NPII t.sk. 1,2 likmes skolotāja palīgs no 1.09. un 0,25 likmes
remontstrādnieks;
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1,05 likmes Naujenes pamatskolā – 0,25 direktora vietnieks mācību jomā, 0,3 likmes
direktora vietnieks audzināšanas jomā, 0,5 likmes bibliotekārs
0,3 likmes Lāču pamatskolā - 0,2 pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs, 0,1 pirmsskolas
izglītības skolotājs
2) mēneša darba algas palielinājums sakarā ar reglamenta piemērošanu ( visiem kam
minimālā d/a 200, tā palielinājās no 1 –10 Ls
3) atvaļinājuma pabalsts 25% apmērā no d/a
Tas viss kopā veido pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 7 %.
Preces un pakalpojumi 33.1 % no kopējiem izdevumiem, vairāk nekā 2011.gadā par 12.3
%;
Sociālie pabalsti 6.4 % no kopējiem izdevumiem, 2011.gada līmeņī ;
-Pamatkapitāla veidošana 4.5 % no kopējiem izdevumiem, vairāk nekā 2011.gadā par
9.2 %. Ir veikti šādi pasākumi pamatkapitāla veidošanai par kopējo summu
Ls 63487:
- Gaisa kondicionieru iegāde Naujenes pagasta pārvaldes dzimtsarakstu zāles
funkcionālās darbības nodrošināšanai par Ls 2 155;
- Datortehnikas (4.gab), ekrāna, iesēšanas aparāta, printera iegāde par kopējo summu
Ls 5 217 Naujenes pagasta pārvaldes administrācijas darbības nodrošināšanai;
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai krūmgriežu (4.gab) par summu Ls 2 400,
šūpoļu par summu Ls 1 513 iegāde un dzīvokļu kap. remonta apmaksa par summu Ls
1 314;
- Naujenes PII pastaigu celiņu rekonstrukcija par Ls 16 295, mēbeļu un virtuves
inventāra iegāde par Ls 3 118;
- Lāču pamatskolas tehniska projekta izstrādē par summu Ls 11440;
- Bibliotēkas krājumi Naujenes un Lāču pamatskolai Ls 2 009;
- Naujenes pamatskolas aktu zāles rekonstrukcija Ls 1 197;
- Naujenes KC logu renovācija par Ls 11 300;
- Servera iegāde Naujenes tautas bibliotēkai Ls 2530
- Tiltiņu, kāpņu, aprīkojuma iegāde Juzefovas parkam par Ls 2 306;
- Metināšanas agregāta un fotoaparāta par kopējo summu Ls 693 iegāde Jaunatnes
iniciatīvu un sporta centram;
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Veicot 2012.gada izdevumus vadījāmies par pamatu izstrādātos energoresursu limitus,
ievērojot ekonomijas principu, pamatvajadzības, lai uzturētu un saglabātu apsaimniekošanā
nodoto pašvaldības īpašumu, t.sk. ēkas, būves un citus objektus, lai nodrošinātu nolietotā
un bojātā inventāra atjaunošanu, ja tas nepieciešams funkciju izpildei.
Naujenes pagasta pārvaldes speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.2012. Ls 9 687 un tie sastāv:
-Dabas resursu nodoklis Ls 3 495;
-Autoceļu fonda līdzekļi ikdienas uzturēšanai Ls 6 192.
Naujenes pagasta pārvaldes 2012. gada speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja Ls 51
413, t. skaitā:
-Dabas resursu nodoklis Ls 4 533;
-Autoceļu fonda līdzekļi Ls 46 880.
2012. gadā Naujenes pagasta pārvaldes speciālā budžeta izdevumi sastādīja
Ls 56 480. No kopējiem izdevumiem izlietots:
-Ls 47 151 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai un Ls 3 606 ceļa būvprojektēšanai,
kopumā Ls 50 757.
-Ls 1 790 žogu uzstādīšanai atkritumu konteineru laukumiem Kraujas un Vecstropu
ciemos, Ls 2 976 deviņu kanalizācijas aku lūku nomaiņai Naujenes, Kraujas, Vecstropu
ciemos, Ls 885 datorkomplekta iegādei, Ls 73 stihiskās izgāztuves izvešanai, kopumā Ls
5 723.
2012.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
Naujenes pagasta pārvaldē un tās struktūrvienībās 2012.gadā bija nodarbināti 63
darbinieki, t.sk. pārvaldē - 30, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā- 18,
Naujene Kultūras centrā – 9, Naujenes tautas bibliotēkā - 6 darbinieki.
2012.gadā no janvāra darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 12 darbiniekiem
(t.sk. ar 2 sezonas strādniekiem). Izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 16 darbiniekiem
(t.sk. ar 4 pārvaldes darbiniekiem, no tiem 2 sezonas strādnieki).
2012.gada 1.maijā saskaņā ar Daugavpils novada domes lēmumu „Par Daugavpils
novada Sociālā dienesta reorganizāciju un tā darbības nodrošināšanu” – par Daugavpils
novada Sociālā dienesta struktūrvienību kļuva Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centrs un līdz ar to 18 sociālajā darbā iesaistīto darbinieku personas lietas tika
nodotas novada Sociālajam dienestam.
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Pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām
Vecuma
grupa

Darbinieku
skaits
Dzimums

No 18
līdz
25
gadiem
4

No 26
līdz
30
gadiem
9

No 31
līdz
40
gadiem
18

No 41
līdz
50
gadiem
14

Vairāk
par 50
gadi

Kopā

18

63

3
sievietes
1 vīrietis

5
sievietes
un
4 vīrieši

14
sievietes
un
4 vīrieši

11
sievietes
un
3 vīrieši

15
sievietes
un
3 vīrieši

48
sievietes
15
vīrieši

Pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sadalījums pēc darba stāža
Darba stāžs

līdz
5 gadiem

no 5 -10
gadiem

no 10 līdz
15 gadiem

Darbinieku
skaits

15

8

4

Vairāk
par 15
gadiem
4

Kopā
63

Personāla pamatdarbības jautājumos 2012.gadā bija sagatavoti 429 rīkojumi, t.sk. 103 par
pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba, grozījumiem darba līgumā, papildpienākumu
pildīšanu, disciplinārsodu, 326 rīkojumi par komandējumiem, atvaļinājumiem, darbu
nedēļas atpūtas dienā un atpūtas dienu piešķiršanu u.c.
2012.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 13 pārvaldes darbinieki un 2 struktūrvienību darbinieki.
Dzīvesvietas deklarēšana
 Uz 2012.gada 1.janvāri iedzīvotāju skaits Naujenes pagastā sastādīja 5703 cilvēku,
uz 2012.gada 1.jūliju iedzīvotāju skaits Naujenes pagastā sastādīja 5679 cilvēku,
mazāk par 24 iedzīvotājiem.
 Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 2012.gadā tika reģistrētas 34 bērnu
dzimšanas Naujenes pagasta teritorijā, kas ir tāpat kā 2011.gadā;
 Reģistrētas miršanas – 83, kas par 23 vairāk, nekā 2011.gadā.
 Naujenes pagasta laulību reģistrācijas zālē tika reģistrētas 32 laulības, kas par 7
vairāk, nekā 2011. gadā.
 318 personas deklarēja savu dzīvesvietu Naujenes pagastā.
 389 personām atkārtoti tika izsniegtas izziņas par dzīvesvietas deklarāciju.
 28 personas deklarēja savu dzīvesvieta elektroniski ar portāla www.latvija.lv
palīdzību.
 Pieņemti 44 Daugavpils novada domes lēmumi par ziņu par deklarētās dzīves vietas
anulēšanu un uz lēmumu pamata 56 personām anulētas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Naujenes pagastā.
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Darba aizsardzība
2012.gadā ir veikta darba vides risku noteikšana katrai profesijai un veicamajam darbam, un
atbilstoši noteiktajiem riska faktoriem veikta darba vides riska faktoru novērtēšana 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, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs un Daugavpils
novada Kultūras pārvaldes struktūrvienībā „Naujenes Novadpētniecības muzejs”, kuras
ietvaros tiek identificētas tās problēmas ( riski ), kas pastāv iestādes darba vidē. Darbinieki
piedalījās aptaujā „ Darba vietas apstākļi ” un informēti par riska faktoriem, un viņu
pienākumiem pasākumu veikšanā.
Veiktas pārbaudes darba aizsardzības jomā iestādēs, kā nodarbinātie ievēro darba drošības
prasības.
Pārskatītas darba drošības instrukcijas, ugunsdrošības instrukcijas, pārbaudīta to atbilstība
likumdošanas prasībām. Ar darba drošības, ugunsdrošības instrukcijām nodrošinātas visas
iestādes. Nodrošināta darba aizsardzības informācijas pieejamība , instrukcijas un darba
aizsardzības dokumentācija ir pieejamas elektroniskā formā.
Precizēti civilās aizsardzības plāni.
Aktualizēti nodarbināto saraksti, kuriem nepieciešamas obligātās veselības pārbaudes un
nodrošināta obligātā veselības pārbaude. Periodisko veselības pārbaudi veica Lāču
pamatskola, Naujenes pamatskola, Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Naujenes
pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, Naujenes Tautas bibliotēka, Naujenes sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs un Naujenes pagasta pārvaldes darbinieki.
Veikta ievadapmācība, instruktāža darba drošībā, ugunsdrošībā jaunpieņemtajiem
darbiniekiem. Iestādēs veikta atkārtota instruktāža ar mērķi atgādināt darba aizsardzības
noteikumus un instrukciju prasības. Aktualizēts darba aprīkojuma saraksts, kas var radīt
palielinātu risku darbiniekiem.
Sastādīts, aktualizēts ķīmisko produktu un ķīmisko vielu saraksts, darbinieki nodrošināti ar
darba drošības lapām.
Veikta ugunsdzēšamo aparātu ikgadējā pārbaude pagasta pārvaldē un tās struktūrvienībās.
Sagatavoti dokumenti arhīvam, atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Veikts darbs pie Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, t.sk. veikta nodarbināto
ievadapmācība, instruktāža darba aizsardzībā, ugunsdrošībā 81 pasākumā iesaistītajam.
Organizētas pārbaudes par darba aizsardzības prasību ievērošanu Naujenes pagasta
pārvaldes izveidotajās darba vietās bezdarbniekiem . Veikta darba vides riska faktoru
novērtēšana. Nodrošināta darba aizsardzības prasību ievērošana darba praktizēšanas vietās.
Veiktas instruktāžas darba aizsardzībā, ugunsdrošībā garantētā iztikas minimuma pabalsta
saņēmējiem ( darba aizsardzības prasības konkrētam darba veidam ), kā arī informēti par
darba vides riska faktoriem.
Darba aizsardzības inženiere piedalījās apmācības seminārā „Elektronizētās darba vides
risku novērtēšanas sistēmas izmantošana” un 50 stundu apmācībā „Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu praktiska piemēroša nozarēs un uzņēmumos” .
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Lietvedība
Dokumentu kārtošanu un apriti Naujenes pagasta pārvaldē nodrošina 2 darbiniekisekretāre Aļona Annišineca un lietvede Junona Jekimova.
2012. gadā saņemti no juridiskām un fiziskām personām un izskatīti 289 iesniegumi. Uz
iesniegumiem sagatavotas un izsūtītas atbildes. Daugavpils novada dome ir pieņēmusi 42 lēmu
pamatojoties uz iesniegumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,10 iesniegumi
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, 19 iesniegumi izziņu izsniegšanai, noslēgti 74 ze
nomas līgumi un vienošanās, pamatojoties uz 19 iesniegumiem tika atgrieztas dažādu v
pārmaksātās naudas summas, 99 iesniegumi tika izskatīti citos dažādos jautājumos, kā arī saņe
atbildes informācija uz Naujenes pagasta pārvaldes pieprasīto informāciju, kas skar dotās pers
(zemes jautājumi, konta atvēršana, ceļu remonts, u.c. dažādas informācijas sniegšana), saskaņ
1.pielikumu.
Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai Daugavpils novada domē 173 lēmumu un administra
aktu projekti saskaņā ar 2.pielikumu.
Saistībā ar Naujenes pagasta pārvaldi Daugavpils novada domē kopā ir pieņemti 263 lēm
kuru kopijas ir izsūtītas 1150 juridiskām un fiziskām personām.
Naujenes pagasta pārvaldē uz 43 iesniegumu pamata pieņemti un izsūtīti personām 29 lēm
par nosaukumu un adrešu piešķiršanu zemes vienībām, 8 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas lēm
un 6 lēmumi par atļauju koku ciršanai.
Saņemtie iesniegumi, pārvaldes lēmumi, Daugavpils novada domes lēmumu kopijas un
atzīmes par to izsūtīšanu un izpildi tika ievadīti Daugavpils novada domes vienotajā
lietvedības programmā „DocLogix” .
2012.gadā sagatavoti 290 pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumi, noformētas 521
apliecinātas šo rīkojumu kopijas un nodotas izpildītājiem.
Elektroniskajā datu bāzē reģistrēti un nodoti izpildei pamatojoties uz pārvaldes
vadītājas rezolūcijām 445 dokumenti no juridiskām personām un 506 ziņojumi un
iesniegumi no pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Saņemtie un nosūtītie (667)
dokumenti, atzīmes par to izsūtīšanu un izpildi tiek ievadīti Daugavpils novada vienotajā
lietvedības sistēmā „DocLogix”.
Izsniegtas pēc pieprasījuma 309 izziņas, t.sk. par nodokļu parādu neesamību par
nekustamo īpašumu – 52; par vidējo darba algu – 62; par pēdējo dzīvesvietu – 20; par
lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, patstāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes
platību – 3; par pašvaldības dzīvokļa īres maksas apmaksu – 67; par deklarētām personām –
9; par stipendiju darba praktizēšanas laikā – 20; par zemes izmantošanas mērķi – 5; par
apbedījama vietas aptiprināšanu – 3; par saimniecības pārņemšanu – 2; par nekustamā
īpašuma kadastrālo vērtību – 4; par ieņemamo amatu un darba stāžu – 2; par nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu – 10; par īpašuma tiesību nostiprināšanu ZG uz dzīvojamās
mājas dzīvokļiem – 10; par nekustamā īpašuma faktisko lietošanu – 3; par dzīvesvietu
(anulēšana) – 8; par dzīvesvietu pierobežas atļaujas noformēšanai (krievu valodā) – 5;
dažādas – 24.
Ik mēnesi tika sagatavots Naujenes pagasta pārvaldes, tās struktūrvienību un
pašvaldības iestāžu darba plāns mēnesim.
2012. gada nogalē tika pieņemti 193 iesniegumi LR un BR pierobežas teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanas atļaujas saņemšanai.
2012.gadā ir uzsākts darbs ar jauno Daugavpils novada vienoto lietvedības sistēmu
„FIBU”.
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Informācijas tehnoloģijas
Datortehnikas apkalpošanu un informācijas tehnoloģiju attīstību Naujenes pagasta
pārvaldē, tās struktūrvienībās un iestādēs nodrošinaja 2 inženiertehniskie darbinieki Romāns
Baļevs un Valentīns Čehanovskis, kuri pieņemt darbā uz pusslodzi katrs.
2012. 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.
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 un no 2012. gada 1.oktobra juriste Ērika Karņicka. 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 2012.gadu tika noslēgti 59 līgumi dzīvojamo telpu īres jautājumos, no tiem 19 īres
līgumi sakarā ar dzīvokļa piešķiršanu, 2 līgumi sakarā ar dzīvojamās telpas maiņu, tāpat tika
noslēgtas 15 vienošanās par īres līguma pagarināšanu. Neizpalika arī īres līgumu izbeigšana,
tā 2012.gadā tika izbeigti 30 dzīvojamo telpu īres līgumi un 4 sociālā dzīvokļa īres līgumi.
Kopsummā jurista kontrolē atrodas 271 īres līgumi un 16 sociālo dzīvokļu īres līgumi.
2012.gadā Naujenes pagasta pārvalde organizēja iepirkumus Publisko iepirkumu likumā
noteiktajā kārtībā par LVL 476994,61bez PVN, attiecīgi noslēdzot 16 iepirkuma līgumus.
Tika rīkoti trīs atklātie konkursi par LVL 422215,18bez PVN, proti, degvielas iegāde
Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām, pārtikas iegāde Naujenes pagasta izglītības
iestādēm un atkritumu apsaimniekošana Naujenes pagastā, 8 iepirkumi nepiemērojot
iepirkuma procedūru, t.i. Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā, LVL 54779,43 bez
PVN apmērā, no tiem LVL 38020.58 bez PVN tika rīkoti būvniecības jomā, proti, tehniskā
projekta „Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija un sporta zāles piebūve” izstrāde un
autoruzraudzības veikšana, tehniskā projekta „Naujenes pirmskolas izglītības iestādes ēkas,
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katlu mājas un ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzības
veikšana, ka arī Lociku ciema ielu seguma atjaunošanas darbi. 2012.gadā tika sagatavota
nepieciešama dokumentācija un izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1panta
kārtībā„ Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Naujenes
pamatskolas ēkā Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils novads”, kas attiecīgi
tiks pabeigts 2013. gadā.
2012.gadā 21 dzīvoklis tika reģistrēts zemesgrāmatā, saņemot zemesgrāmatu apliecības, ka
arī 4 dzīvokļiem tika sagatavotā nepieciešamā dokumentācija korroborācijai, kas attiecīgi
tiks reģistrēti 2013. gadā.
2012.gadā tika noslēgti 176 saimnieciskie līgumi, no tiem lielākais skaits, 46 līgumi,
tika noslēgti pakalpojuma līgumi, kā arī uzņēmuma līgumi-59,liels līgumu īpatsvars ir arī
iepirkumu jomā, proti, 16 līgumi.
Pārvaldes jurists sniedz konsultācijas pagasta iedzīvotājiem par dažādiem
juridiskajiem jautājumiem, tā 2012.gadā tika sniegtas 86 šādas konsultācijas.
2012.gadā likvidējamai AS „Latvijas Krājbanka” tika iesniegts Naujenes pagasta
pārvaldes kā kreditora prasījums LVL 942,26 apmērā.
Naujenes pagasta pārvaldē kopš 2010.gada darbojas debitoru parādu atgūšanas komisija, kas
tika izveidota uz Naujenes pagasta pārvaldes vadītājas 2010.gada 9.marta rīkojuma Nr. 53
„Par debitoru parādu atgūšanas komisijas izveidošanu” pamata. Komisija 2012.gadā
izskatīja galvenokārt dzīvojamās telpas īres maksas parādniekus. 2012.gadā tika noslēgtas 1
vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanu. Darbs ar dzīvojamās telpas īres
maksas parādniekiem tika veikts kopā ar SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, jo kā ierasts
īres maksas parādniekiem ir parāds arī par SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” sniegtajiem
pakalpojumiem. 2012.gadā tika noslēgtas 18 vienošanās par dzīvojamās telpas īres maksas
parāda segšanu.
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.
Atbilstoši „Naujenes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”,
sadarbībā ar Daugavpils novada būvvaldi, tika veikta ēku un būvju apsekošana dabā, kā
rezultātā NĪVKIS (nekustama īpašuva valsts kadastra informācijas sistēmā) tika reģistrētas
52 būves.
Pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām un pārvaldes vadītājas rīkojumiem tika veikta
ceļu apsekošana un tika sastādīti apsekošanas akti, kuros tika iekļauti nepieciešamie
pasākumi autoceļu seguma uzlabošanai.
2012. gada maija, jūnija, septembra un oktobra 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”.
2012.gadā tika sagatavoti 77 lēmuma projekti, tajā skaitā:
1. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu - 28;
2. Par zemes vienības platības precizēšanu un kontūru izmaiņām -4;
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi un apstiprināšanu –4;
4. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu-25;
5. Par zemes piekritību pašvaldībai-11;
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6. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā-5;
2012.gadā tika noslēgti 89 zemes nomas līgumi pamatojoties uz personu
iesniegumiem.
Regulāri aktualizēja informāciju par nomai piedāvātajām pašvaldībai piekritīgajām
zemēm.
Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu Naujenes pagastā veica nodokļu
administratore Marija Boronenko.
2012. gadā tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un
mājokļiem un izsūtīti maksāšanas paziņojumi, aprēķināta maksa par zemes nomu zemes
nomniekiem un arī izsūtīti paziņojumi.
2011. gada laikā izsūtīti 237 brīdinājumi par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā,
sagatavoti 27 lēmumu projekti par nokavēto maksājumu piedziņu. 15 gadījumos ar tiesu
izpildītāja palīdzību izdevās piedzīt Ls 4120. 12 lēmumi vēl atrodas izpildes stadijā .
Noslēgtas 3 vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa parādu segšanu.
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, 2 tās
struktūrvienībās , 6 pašvaldības iestādēs un novada domes struktūrvienībā.
2012. gadā Naujenes pagasta pārvaldes grāmatvedības darbinieki veica sekojošas
darbības:
- pielietota grāmatvedības datorprogramma HORIZON;
- sagatavots un noteiktos termiņos iesniegts Daugavpils novada finanšu nodaļai finanšu
pārskats par 2011.g.
- nodrošināta centralizēta grāmatvedības uzskaite Pārvaldē un iestādēs, saskaņā ar
Daugavpils novada grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību;
-sagatavoti un noteiktos termiņos iesniegti Daugavpils novadam ikmēneša un
ceturkšņa pārskati par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi, par saistību apmēru,
ikmēneša pārskats par atlīdzību, operatīvais pārskats par avansa maksājumiem, prasībām un
nākamo periodu izdevumiem un saistībām, statistikas pārskati;
- sagatavoti un noteiktos termiņos iesniegti mēneša un ceturkšņa pārskati Valsts
ieņēmumu dienestam;
-pagasta iedzīvotāju interesēs, veikta maksājumu pieņemšana skaidrā naudā:
nekustāmā īpašuma nodokļa, valsts nodevas, pašvaldībā izstrādāto oficiālo dokumentu,
maksājumi par pārvaldē un iestādēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem (t. skaitā vecāku
maksa par bērnu ēdināšanu) un pašvaldības īpašuma iznomāšanu (ēkām un zemi) un citi;
- 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. Ieturēti un pārskaitīti valsts budžetā nodokļi no šīm izmaksām
-grāmatvedības darbinieki piedalījās 2012. gada inventarizācijā;
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Saimniecības daļa
Naujenes pagasta pārvaldes saimniecības daļas galvenās funkcijas ir nodrošināt
pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma: zemju, autoceļu, ielu, kultūrvēsturisko un dabas
objektu, kapu, piemiņas vietu, parku labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Mūsu daļa
apsaimnieko 9 objektus ar kopējo teritoriju 26,27 ha, t. sk., 3 kultūrvēsturiskie objekti, 5
pagasta kapi, 2 parki, 1 sporta laukums. Tiek veikta teritorijas pļaušana un sakopšana,
krūmu izgriešana, remontdarbi ( soliņi, kāpnītes, tiltiņi u.c.), celiņu sakopšana, lauzto koku
un zaru novākšana, lapu sagrābšana, krāsošanas darbi, puķu dobju stādīšana un uzkopšana.
Naujenes pagasta pārvaldes saimniecības daļa sastāv no 10 darbiniekiem. No Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekta ,,Darba praktizēšana pasākumu nodrošināšana pašvaldības
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” tika iesaistīti darba praktizēšanā 48 bezdarbnieki.
Struktūrvienības funkcijas un uzdevumi
Saimniecības daļas galvenās funkcijas ir nodrošināt pārvaldes nekustamo īpašumu:
zemju, autoceļu, ielu, kultūrvēsturisko un dabas objektu, kapu, piemiņas vietu, parku
labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

2012. gadā:
Dinaburgas pilsdrupās: sakopta teritorija, nomainītas kāpnītes,
atremontētas margas”, sakopti atpūtas laukumi, nogriezti krūmi
un nopļauta zāle gar Daugavmalu, pie „Bruņinieku laukuma”
ierīkota laba pieeja pie krasta. Veikts maketa „ Dinaburgas pils”
remonts.
Vasarģeļišķu skatu tornī- sakopta teritorija, nogriezti krūmi un
nopļauta zāle, uzstādītas atkritumu kastes, veikts skatu torņa
neatliekamais remonts.
Markovas izziņu taka, Slutišķu ciems - sakopta teritorija,
atremontētas kāpnītes, novākti atkritumi, nokrāsota uzrauga
mājiņa. Saimniecības daļas darbinieki un pagasta pārvaldes darbinieki piedalījās Markovas
senkapu un Markovas izziņu takas teritorijas uzkopšanā, krūmu izciršanā un „ Latgales sētas
„sakopšanā.
Juzefovas parkā - sakopti celiņi, novākti lauztie koki un zari, kā arī tika sagrābtas lapas,
nopļauta un novākta zāle, izveidota pieeja pie dīķa krasta. Papildus no „Daugavas
Savienības „ projekta finansētajiem līdzekļiem iegādāti un uzstādīti 2 tiltiņi ar margām, 4
kāpņu komplekti, 7 guļbaļķu soli ar atzveltnēm un jaunas atkritumu kastes.
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Juzefovas sporta laukums- sakopta teritorija, sagrābtas lapas, nopļauta un novākta zāle.
Krivānu un Bukštu kapi – savāktas lapas, izzāģēti sausie koki, sakopta teritorija.
Juzefovas Brāļu kapi- savāktas lapas, izzāģēti koki, atjaunots dzīvžogs, soliņa remonts,
vārtu un stabu krāsošana.
Kultūrvēsturiskajos objektos strādāja 2 uzraugi un no kultūrvēsturiskajiem objektiem
iekasētie maksas pakalpojumi 2012.gadā sastādīja Ls 2131 apmērā.
Ciemu sakopšana
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA ”Naujenes pakalpojumu
serviss” par autonomu funkciju nodošanu 2012.gadā, Naujenes, Lociku,
Kraujas, Vecstropu ciemos uzņēmums vienu reizi veica teritorijas
zālāja appļaušanu par kopēju summu Ls 2349 apmērā un divas reizes
teritorijas zālāja appļaušanu veica saimniecības daļas darbinieki.
Pagasta ciemos nomainītas vecās smilšu kastes un veikts bērnu rotaļu
laukuma konstrukciju remonts par kopēju summu Ls 807. Uzstādīti 6 jauni bērnu atpūtas
komplekti par Ls 883. Kraujas, Lociku un Vecstropu ciemā veikta koku celmu frēzēšana
par summu Ls 779.Jaungada eglīšu iegāde un uzstādīšana ciemos veikta par Ls 215..
Lai nodrošinātu pagasta ciemu, bērnu laukumu un kultūrvēsturisko objektu pilnīgāku
un kvalificētāku labiekārtošanu, 2012. gada laikā ir iegādāti 4 krūmgriezēji par Ls 2400.
Koku izzāģēšanai iztērēti Ls 1500.
2012. gadā noķerti 18 klaiņojošo suņi ( Naujenes un Lociku ciemi) nogādāti patversmē, 3
dzīvnieki nodoti citiem saimniekiem.
Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits -54
Pārvaldīšanas tiesības nodotas -25 dzīvojamām mājām . 2012. gadā kopā ar dzīvokļu
īpašniekiem bija organizētas 9 dzīvojamo māju kopsapulces, kuru rezultātā 5 mājas nodotas
pārvaldīšanā SIA „ Naujenes pakalpojumu serviss”
Veikti remonti 4 pašvaldības dzīvokļos par Ls 12855.
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Sagatavoti akti par pašvaldības neizīrēto dzīvokļu tehnisko stāvokli. Sagatavoti akti par
remontdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. Veikta ikmēneša uzskaite par pašvaldības īpašumā
esošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem. Sastādīti akti pieņemot pašvaldības īpašumā esošos
dzīvokļus pēc to atbrīvošanas un brīvo dzīvokļu nodošanu īrniekam.

Transporta nodrošināšana izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā
Izglītojamo nokļūšanu skolās, pirmsskolas izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā
Naujenes pagasta teritorijā nodrošina 2 autobusi: Volvo B10M un SETRA 313UL.
Autobuss SETRA tika iegādāts 2007. gadā. Veiktas transporta nepieciešamās tehniskās
apskates. Pastāvīgi veikta transporta racionālas izmantošanas, tehniskā stāvokļa un
degvielas izmantošanas kontrole.
2 autobusi ar 75 vietām, izpilda 9 reisus dienā, vidējais reisa garums 40 km
5 transporta vienības nodrošina 7 novada iestāžu un pagasta pārvaldes funkciju izpildi, t.sk.
dienas centra aktivitāšu dalībnieku pārvadājumi ( Naujene, Viļuši, Krauja, Lociki- Vecstropi
) un pensionāru izbraukums uz Daugavpili ( divreiz mēnesī).

Autoceļu uzturēšana un remontdarbi
Visus pašvaldības autoceļus un ielas uztur SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss”,
kuras izpildīto darbu kontrolē un pārbauda pagasta pārvaldes īpašuma apsaimniekošanas
speciālists.
Ceļu un ielu uzturēšanai izlietoti Ls 50757, t.sk.
Veikti sekojoši darbi:
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1) uz pašvaldības ceļa „Butiški-Židina” ceļa posmā p.k. 0.000-0.500 seguma
atjaunošana ar granti f/32, h=0.10 m (kopējās izmaksas Ls 6824.40 seši tūkstoši astoņi simti
divdesmit četri lati 40 santīmi);
2) uz pašvaldības ceļa „Lociki-m.Silzemnieki” tika veikta caurtekas d=1.5m nomaiņa
(kopējās izmaksas Ls 2054.02(divi tūkstoši piecdesmit četri lati 02 santīmi);
3) uz pašvaldības ceļa „Lociki-Lidlauks” tika veikta caurtekas d=1.0 m nomaiņa
(kopējās izmaksas Ls 5697.73 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi lati 73 santīmi);
4) uz pašvaldības ceļa „Stropi-Stropica” tika veikti ceļa atjaunošanas darbi-grants
segas slāņa atjaunošana h=20 cm un caurtekas d=0.40 izbūve (kopējās izmaksas Ls 2917.02
divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati 02 santīmi).
5) tika veikti Lociku ciema ielu melnā seguma atjaunošanas darbi, kā rezultātā tika
izbūvēts asfaltbetons h=4cm ar AC 11 1350 m2 un veikta esošo kamalizācijas vāku
augstuma regulēšana 4 gab (kopējā summa Ls 21986.40 divdesmit viens tūkstotis deviņi
simti astoņdesmit seši lati 40 santīmi).

Ceļs „Lociki-Lidlauks” pēc veiktā remonta
2012.gadā tika konstatētas problēmas un uz pašvaldības ceļa „Vecračina-Vasarnīcas”
posmā p.k. 1+130 km kur uz pagrieziena ceļš ir stipri sašaurināts, kā rezultātā divām pretī
braucošiem transporta līdzekļiem ir grūtības šī posma šķērsošanai. Ceļa Butiški-Židina”
ūdens novadgrāvji ir aizauguši ar kokiem, kuru diametrs vid d=30 cm, kas ietekmē ūdens
novadīšanu un satiksmes drošību.
Lielu ieguldījumu pašvaldības ceļu uzturēšana dod Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
iesaistīto iedzīvotāju paveiktais. Ziemas periodā viņi lielākoties strādā pie ceļmalu
sakopšanas.
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Realizētie projekti :
. Sadzīves pakalpojumu uzlabošana Naujenes pagastā -13393 Ls;
• Ar Daugavas Savienības ikgadējo atbalstu nomainīti tiltiņi Juzefovas parkā – Ls 500
• Hipotēku bankas Klientu kluba "Mēs paši" izsludinātā projektu konkursa atbalsts
biedrībai “ Zelta ābele” atvadu nama jumta remontam- Ls 400
• KKF atbalsts NMMS X starptautiskā akordeonistu konkursa rīkošanai - Ls 500
Atbalstītie projekti
•
•
•
•

Ceļa “Dzirnavnieks-MRS” rekonstrukcija;
Lāču pamatskolas rekonstrukcija
Sporta laukuma būvniecība Kraujas ciemā
Biedrībai “ Zelta ābele” - atvadu nama logu un durvju nomaiņa
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S0CIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
Sociālās palīdzības pabalstiem un cita veida palīdzībai 2012.gadā izlietoti 62696 Ls.
(skat.1.attēlu)
Sociālā palīdzība 2012.gadā kopā Ls 62 696 Ls
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1.attēls Piešķirto pabalstu sadalījums 2012.gadā
2.attēlā ir parādīts sociālās palīdzības salīdzinājums 3 pēdējos gados.
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2.attēls Sociālā palīdzība 2010., 2011., 2012.gadā
1.attēlā var redzēt sociālās palīdzības sadalījumu. Kā redzams, visvairāk līdzekļu 58
% jeb 36740 Ls izlietoti pamatpabalstam – pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai. Šis pabalsts aprēķināts un izmaksāts 239 personām, jeb 92 ģimenēm.
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2012.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 164 ģimenēm jeb 478 personām. Salīdzinājumā ar 2011.gadu trūcīgo
ģimeņu skaits ir samazinājies, kas saistīts galvenokārt ar ekonomiskās situācijas
stabilizēšanu valstī un iepriekšējo darba vietu saglabāšanu. Šī tendence tiek atspoguļota
3.attēlā.
3.attēls Atbilstība trūcīgas ģimenes statusam
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No kopējā trūcīgo personu skaita 188 ir bērni, 97 personas pilngadīgas darbspējīgas
strādājošas un 127 – pilngadīgas darbspējīgas nestrādājošas, 23 – personas bērna kopšanas
atvaļinājumā, 16 pilngadīgas personas ar invaliditāti un 27 pensijas vecuma personas.
(skat.4.attēlu)
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4.attēls 2012.gada sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums
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Analizējot palīdzības saņēmējus pēc ģimenes sastāva nākas secināt, ka skaitliski
daudz ir ģimeņu ar bērniem – kopumā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centra redzeslokā bijušās 104 šādas ģimenes, kas sastāda 53% no visiem sociālās palīdzības
saņēmējiem.
Joprojām aktuāls ir darbs ar pilngadīgām darbspējīgām nestrādājošām personām, kas
vairumā ir ilgstošie bezdarbnieki un pirmspensijas vecuma personas – tie tad arī sastāda
pabalsta Garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk GMI ) nodrošināšanai lielāko
saņēmēju skaitu.
Lielākai sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju daļai (111 ģimenēm) ienākumi uz
katru ģimenes locekļi bija līdz valsts noteiktajām garantētajam minimālo ienākumu
līmenim, kas norāda uz tendenci, ka saņemtais atalgojums nav pietiekošs, lai nodrošināto
garantēto ienākumu līmeni, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem pieaugušajiem 2012.gadā
bija paredzēts 40 latu apmērā mēnesī, bet bērniem 45 latu apmērā. Tas, ka starp GMI
pabalsta saņēmējiem ir daudz ģimeņu ar bērniem, norāda uz bīstamu tendenci, ka šajās
ģimenēs varētu netikt nodrošināti bērnu augšanai un attīstībai nepieciešami apstākļi, un
vairums šo ģimeņu nonāk sociālā darbinieka darbam ar ģimeni ar bērniem redzeslokā.
Lai neveidotos situācija, ka pabalsta saņēmējam tas pienāktos bez personiskās
iesaistīšanās savas sociālās situācijas uzlabošanā, vadoties pēc spēkā esošas likumdošanas,
centrs nozīmē līdzdarbības pienākumus.
Vairākums pilngadīgo pabalsta saņēmēju darbspējas vecumā, kuri nestrādā algotu
darbu, tiek norīkoti nodarbinātību rosinošu pasākumu izpildei Naujenes pagasta teritorijā,
kas atbilstoši likumdošanai ir sociālās rehabilitācijas pasākums darba un sociālo prasmju
saglabāšanai.
Lielā nozīme pamatvajadzību nodrošināšanā tieši bērniem no trūcīgajām ģimenēm ir
pašvaldības sniegtā iespēja saņemt brīvpusdienas izglītības iestādēs un segt 100% no vecāku
iemaksas par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē. 2012.gadā brīvpusdienas
saņēmušo bērnu skaits saglabājies aptuveni vienā līmenī salīdzinājumā ar 2011.gadu.
2012.gadā šādu palīdzību saņēma 149 bērni, kuri nāk no 95 ģimenēm, minētajam palīdzības
veidam izlietojot Ls 13 061 no pašvaldības budžeta līdzekļiem ( 2011.gadā – Ls 11 123).
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei 2012.gada laikā saņēma 58 bērni no 19 trūcīgām
daudzbērnu ģimenēm par kopējo summu Ls 870.
Visa 2012.gada garumā aktuāls bija pabalsts siltumenerģijas piegādes apmaksai un
individuālās apkures nodrošināšanai mājokļos (dzīvokļa pabalsts), kuram izlietoti Ls 6006.
Tas izmaksāts 118 ģimenēm jeb 343 personām, no tām 310 personām ir spēkā trūcīgas
ģimenes statuss un 46 ir vientuļie pensionāri/invalīdi. 82 gadījumos tika piešķirts pabalsts
mājokļiem ar centrālo apkuri un 36 gadījumos – ar malkas apkuri.
-

Bez jau uzskatītajiem pabalstiem, sociālais centrs piešķīris:
pabalstus medicīnas pakalpojumu daļējai segšanai 1 ģimenei par Ls 25.00;
pabalstus ārkārtas situācijā 20 ģimenēm par summu Ls 942;
apbedīšanas pabalstu 9 personām par summu Ls 900;
pabalstu pēc apcietinājuma 2 personām Ls 60 apmērā;
pabalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes
beigšanās 4 personām Ls 1710.00 apmērā;
pabalsts bērna uzturam audžuģimenē tika izmaksāts par 3 bērniem Ls 1353.00
apmērā;
pabalsts audžuvecākiem mīkstā inventāra iegādei tika piešķirts Ls 300.00 apmērā.
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Gada garumā pabalsti tikuši piešķirti arī dažādām sociālajām grupām: politiski
represētām personām, Otrās Pasaules kara dalībniekiem un cietušiem no nacisma režīma,
afgāņiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem (kopumā 50 personas),
ilgdzīvotājiem 90, 100 utt. dzimšanas dienā (kopumā 7 personas).
Sociālais centrs arī sniedz sociālo palīdzību izīrējot sociālos dzīvokļus, un sedz
izdevumus, saistītus ar komunālo maksājumu apmaksu Ls 0,40 par m2 par siltumenerģiju
labiekārtotajos dzīvokļos un Ls 60 malkas iegādei dzīvokļos ar malkas apkuri.
2012.gadā sociālajos dzīvokļos uzturējās 16 trūcīgās personas (2011.gadā- 12
personas).
2012.gadā Sociālais centrs izskatīja 796 iesniegumus, no kuriem 325 iesniegumi par
trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu. Uz katru iesniegumu tika sagatavots lēmuma
projekts un iesniegts parakstīšanai Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītājai. Gada laikā
tika aizpildītas 325 deklarācijas, sastādīti 325 apsekošanas akti, 796 sarunas protokoli un
sagatavoti 48 atzinumi, 3 personām tika sagatavoti lēmuma projekti par pakalpojuma
nepieciešamību sociālās rehabilitācijas institūcijās un 2 personas tika ievietotas Višķu
sociālās aprūpes centrā. Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā
centrs nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu. Kopumā 2012.gadā aprūpes mājās
pakalpojums tika nodrošināts 9 pensijas vecuma personām, 1 pilngadīgai personai ar
invaliditāti un 1 bērnam-invalīdam.
Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem redzeslokā pagājušajā gadā
atradās 16 augstā sociālā riska ģimeņu, 12 ģimenes, kuru aizbildnībā atrodas bērni, 12
ģimenes, kurās tiek audzināti bērni ar īpašām vajadzībām. 3 bērni tika ievietoti
audžuģimenēs.
Mūsu centram izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Naujenes
pagasta trūcīgie iedzīvotāji varēja saņemt LSK pārtikas pakas, kuru kopējais skaits
aizvadītajā gadā sasniedzis 3663. Ar Latvijas Sarkanā krusta palīdzību ir izveidota
medicīnas palīglīdzekļu noliktava, kuru izmanto visi Daugavpils novada iedzīvotāji.
Eiropas sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 2012.gadā tika
iesaistīta 81 persona un izmaksāta stipendija Ls 23 170 apmērā. Projekta dalībnieki veikuši
sekojošus darbus: sniega tīrīšana, lapu grābšana, atkritumu savākšana pagasta teritorijā,
krūmu zāģēšana grāvmalās, novada avīžu iznēsāšana, ciematu sakopšana, vēsturisko objektu
uzkopšana un labiekārtošana, kā arī veica citus labiekārtošanas darbus.
Saskaņā ar Dāvinājuma līgumu starp Latvijas Pašvaldības savienību un Daugavpils
novada domi, Naujenes pagasta iedzīvotāju noteiktām grupām tika izsniegtas 76 dāvanu
kartes „Elektrības norēķinu kartes 500 kWh”.
Visa 2012.gada garumā Sociālais centrs sniedza ikdienas transporta pakalpojumu
invalīdam, kuram nepieciešams apmeklēt hemodialīzes procedūru Daugavpils reģionālajā
slimnīcā.
2012.gadā aktīvi darbojas Naujenes Dienas centrs, kura pakalpojumus izmantoja 51
pensijas vecuma persona un 11 personas ar īpašām vajadzībām. Aizvadītajā gadā savu darbu
veiksmīgi īstenoja deju kolektīvs „Smaids”, vokālais ansamblis „Cerība”, piedaloties
Daugavpils novada un Naujenes pagasta pasākumos.
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Aktīvā iesaistīšanās Latvijas Sarkanā Krusta projektā „Mūža atvasara” deva iespēju
senioru deju kolektīvam „Smaids” iegādāties jaunus deju kostīmus
Fizioterapeita pakalpojumi paliek arvien pieprasītākie mūsu pagastā gan pensionāru
un personu ar īpašām vajadzībām vidū, gan jauno ģimeņu ar jaundzimušajiem vidū.
2012.gadā projekta „Sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Naujenes pagastā”
ietvaros tika aprīkota Naujenes Dienas centra trenažieru zāle ar jaunajiem trenažieriem.
Pateicoties projektam trenažieru zāli apmeklē arī jaunas sievietes savas fiziskās formas
uzlabošanai.
Projekta ietvaros tika iegādāta jauna veļas mašīna, kā arī veikta Sociālā centra pirts
vienkāršota renovācija. Izremontētajās pirts telpās tiek piedāvāts veikt ūdens procedūras
izmantojot saunas pakalpojumus, hidromasāžas vannas pakalpojumus un dušas kabīnes
pakalpojumus.
Papildus ikdienišķām aktivitātēm Naujenes Dienas centrs ir organizējis un piedalījies
dažādos pasākumos, to skaitā ekskursijas, dalība koncertos, līdzdalības sporta spēlēs,
piedalīšanās konferencēs un cita veida sabiedriskas aktivitātes.
Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un iemaņas, paaugstinātu savu
kvalifikāciju 2012. gada laikā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
darbinieki ir piedalījušies dažādās profesionālās ar sociālo darbu tieši saistītās apmācībās.
Domājot par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību Naujenes pagastā būtu
nepieciešams izveidot pansiju personām, kurām nav apgādnieku un kuras objektīvo iemeslu
dēļ nevar sevi aprūpēt un veikt ikdienas mājas darbus.
NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes izglītojoša, informatīva un
kultūras dibināta struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu un
dinamisku Naujenes tautas bibliotēkas attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo
raksturu, veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu
un vienotās informācijas piegādes sistēmu.
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. Bibliotēkas apkalpojamā teritorija sastāda 129 km2., iedzīvotāju skaits 5861.
Naujenes pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumi pieejami 5 apkalpošanas vietās,
Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku un Židinu ciemos. Bibliotēkā strādā 6 darbinieki (
vadītājs, 4.bibliotēkas darbinieki (3,0 slodzes), 1.tehniskais darbinieks).

Lasītāji
Apmeklējums

Bibliotēkas darba rādītāji.
2008
2009
2010
2011
1205
1178
1102
1152
24644 28896 39150 43149
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2012
1173
46227

%
102
107

+,+21
+3078

Izsniegums
Grāmatu fonds
Ienācis krājumā
Izslēgts no krājuma

52774
18832
2030
2423

48560
19484
2345
1693

41987
19076
2334
2742

42127
18795
2004
2285

47596
20950
3153
998

113
112
157
44

+5469
+2155
+1149
-1287

Naujenes tautas bibliotēkas Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumiem,
bibliotēkas lietotājiem ir piedāvāti – 13 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu, kurus
2012.gadā izmantoja 19740 reizes. Datorkursi senjoriem tika organizēti Naujenes tautas
bibliotēkā un Lociku filiālē :
19.01.-22.03.2012.- apguva 4 senjori(latviešu valodā)
19.01.-22.03.2012.- apguva 4 senjori (krievu valodā)
29.03.-31.05.2012.- apguva 8 pirmspensijas vecuma cilvēki
14.11.- 27.12.2012.- apguva 14 senjori ( krievu valodā)

No 2000.gada bibliotēka veido elektronisko katalogu, kur ir ievadīti 16145 grāmatu
eksemplāri , tas 99 % no kopējā bibliotēkas grāmatu krājuma. Uz Naujenes tautas
bibliotēkas bāzes tiek veidots Daugavpils novada pašvaldības elektroniskais kopkatalogs
ievadīts 74521 vien. Arī turpmāk, veicot rekataloģizācijas procesu bibliotēkas krājumā, tiks
nodrošināta informācija par visām bibliotēkas krājuma vienībām, bibliotēkas elektroniskajā
katalogā.
Pozitīvi ir tas, ka Daugavpils un Ilūkstes novadu kopkataloga lietotājiem no vienotas
saskarsmes tika nodrošināta informācijas meklēšanas iespējas par iesaistīto bibliotēku
krājumos esošajiem izdevumiem, to atrašanās vietām, kā arī novadpētniecības materiāliem.
Lielākie pasākumi un izstādes:
 02.01.-18.01.- Ceļojošā izstāde “Ar brīvības sajūtu”, sadarbībā ar Naujenes
novadpētniecības muzeju – 58 cilvēki.
 02.04.-30.04.- Ceļojošā izstāde “Āfrika manā sirdī”, veltīta novadnieces ,latviešu
tēlnieces Valentīnas Zeiles 75.gadu jubilejai , sadarbībā ar Naujenes
novadpētniecības muzeju – 114 cilvēki,
 12.04.- Akcijas “Pasaule t@vā bibliotēkā” prezentācija – UNESCO pasaules
mantojuma uzzināšanas projekta ietvaros- 52 cilvēki,
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 13.05.- Naujenes pagasta ģimenes svētki” Naujeniešu ģimene- mūsu lepnums un
gods” - 480 cilvēku,
 17.08. - Daugavpils un Ilūkstes novadu 11.Grāmatu svētki – 580 cilvēku,
 12. un 14.09. - ekskursija uz Berķeneli – Dzejas dienu pasākumiem – 31 cilvēki
 2012. gada 01. janvāra 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 28.
decembrī Naujenes tautas bibliotēkā.
Naujenes tautas bibliotēkā bija izveidots
stends, kur katra mēneša pirmajā datumā bija atspoguļoti „Lasīšanas maratona”
dalībnieku lasīšanas rezultāti.

Naujenes tautas bibliotēka 2012.gadā ņēma dalību 2 projektos un 1 projektu
izstrādājam paši:
 Piedalījāmies LBB Jauno speciālistu sekcijas projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”
- 31.01.-5.02.2012.-izveidots bibliotēkas blogs
http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/
 Piedalījāmies UNESKO projektā” Pasaule m@nā bibliotēkā” - 21.05.2012. ar
savu stendu, Rīgā:
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- Līdz 12.04. sadarbībā ar Naujenes pamatskolas bērniem , mēs salīdzinājām un izzinājām
Kenterberijas katedrāli un Jezupovas baznīcu,
- 12.04. - Akcijas prezentācija, bibliotēkas lasītāju tikšanās ar Stanislavu Lociku – grāmatas
“Jezupovas baznīcas vēsture” autori, akcijas laikā savāko materiālu, bibliotēkas grāmatu,
akcijas laikā izveidotās planšetes “Ceļojums no Naujenes uz Kenterberiju” izstādes
atklāšana.
- 21.05. - Naujenes tautas bibliotēkas planšete “Ceļojums no Naujenes uz Kenterberiju”, tika
izstādīta Rīgā, UNESKO projektā” Pasaule m@nā bibliotēkā” noslēguma pasākumā.

 VKKF projekts “Latgales mākslinieku darbu izstāžu cikls “Molberta sapņi”
20.11.2012.- 19.03.2013.:
 3.12.- Mākslinieku Silvas Veronikas Linartes un Viktorijas Boikinas gleznu
izstādes atklāšana,
 12.12.- Bērnu molberta atklāšanas svētki “Molberta krāsainie sapņi”
 2013. gadā turpināsies projekta realizācija.
2012. gadā Naujenes tautas bibliotēkas budžets sastādīja- 41372 Ls, salīdzinājumā ar
2011. gadu tas palielinājās uz 18%.

NAUJENES KULTŪRAS CENTRS
Naujenes kultūras ir Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura 2012. gadā
veica šādas funkcijas:
1. nodrošināja tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību;
2. veicināja jaunrades procesu attīstību;
3. nodrošināja profesionālās mākslas pieejamību;
4. atbalstīja speciālistu profesionālās pilnveides pasākumus;
5. sadarbojās ar vietējām, novada un valsts institūcijām un organizācijām;
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6. sadarbojās ar plašsaziņas līdzekļiem.
2012. gadā Naujenes kultūras centrā ir notikušas nozīmīgas izmaiņas gan personāla
sastāvā, gan arī amatiermākslas kolektīvos. Šajā gadā nomainījās gandrīz visi pamatdarbā
strādājošie darbinieki – kultūras centra vadītājs, kultūras pasākumu organizators, tehniskais
darbinieks un apkopēja. Skaitliskā ziņā personāla sastāvs nav mainījies, kopumā Naujenes
kultūras centrā strādā 9 darbinieki, tai skaitā, kultūras centra vadītājs, kultūras pasākumu
organizators, 4 kolektīvu un pulciņu vadītāji, 2 apkopējas un tehniskais strādnieks. Gada
laikā tika nomainīti arī amatiermākslas kolektīvu – deju kolektīva un vokālā ansambļa
vadītāji.
Kultūras norises
2012. gadā NKC kopā ir notikuši (organizēti) 33 pasākumi, tai skaitā, valsts un
tradicionālie svētki - 3, informatīvi un izglītojoši pasākumi – 2, amatieru koncerti – 2,
profesionāļu izrādes – 2, amatieru izstādes – 1, izklaides sarīkojumi – 9, konkursi – 1, citu
iestāžu, organizāciju rīkotie pasākumi – 11.
Šajā gadā kultūras centrā tika rīkoti tradicionālie svētki, kā arī tika ieviesti jauni
pasākumi – kultūras centrs iesaistījās Ģimenes svētku organizēšanā un sarīkoja folkloras
kopu sadziedāšanās „Atvasara Juzefovā”. Šajā gadā Naujenes kultūras centrs lika uzsvaru
uz kalitatīvu koncertu rīkošanu ar profesionālu kolektīvu uzstāšanos.
Naujenes kultūras centra un citu iestāžu rīkotajos pasākumos piedalījās 4275
apmeklētāji.

Amatiermākslas kolektīvi un interešu pulciņi
2012. gadā Naujenes kultūras centrā ar vairākkārtējām izmaiņām darbojās 4
amatiermākslas kolektīvi un 1 interešu pulciņš. Situācija nostabilizējās 2012. gada beigās,
kad tika nomainīts deju kolektīva vadītājs un pieaugušo deju kolektīva vietā tika izveidots
pusaudžu hip-hop deju kolektīvs „Street shock”, kā arī, sakarā ar nepietiekamo muzikālo
iemaņu un vadītāju biežu nomaiņu dēļ, beidza pastāvēt sieviešu vokālais ansamblis.
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Naujenes kultūras centra amatiermākslas kolektīvi piedalījās vairākos izbraukuma
pasakumos:
Folkloras kopa „Rūžeņa” – 13;
Bērnu vokālais ansamblis „Stils” – 2;
Sieviešu vokālais ansamblis – 3.
Galvenie uzdevumi, prioritāri darbības virzieni 2013. gadā
1. Amatiermākslas kolektīvu un interešu pulciņu dalībnieku kvantitatīva un kvalitatīva
paaugstināšana.
2. Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana.
3. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu veicinošo pasākumu organizēšana.
4. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktības procesa sekmēšana,
dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.
5. Naujenes Kultūras centra apmeklētāju skaita palielināšana, piedāvājot dažāda veida
pasākumus un nodarbības;
6. Nodrošināt statistiku pamatdarbības jautājumos (dati kultūras kartē).
Sabiedrības aktivitātes, sadarbība.
Izveidojās jaunas biedrības:
“Zelta ābele”,
¨Šarms”,
“ Saules stars”,
“ Labie darbi savam novadam”
Ar iedzīvotāju atbalstu un lielo vēlmi palīdzēt, ar Daugavpils novada domes atbalstu
izdevās saglabāt optimālu autobusu kustību reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
Naujenes pagastā.
Piedalījāmies Daugavpils novada dienu pasākumos, t.sk. gadatirgū. Naujenes pagasta
zemnieki, amatnieki ir aktīvi šī pasākuma atbalstītāji.
•

Daugavpils novada pārvalžu darbinieku saskarsmi un sadarbību veicina ikgadējie sporta
pasākumi novadā, kā jauniešiem, tā pārvaldes, izglītības iestāžu un 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.
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Uzdevumi, kas pagasta pārvaldei jāveic 2013. gadā
-

-

Uzsākt tehnisko projektu realizāciju ( Lāču pamatskola, NPII, ceļš);
Izstrādāt Lociku ciema ielu rekonstrukcijas tehnisko projektu;
Izstrādāt tehnisko projektu Naujenes kultūras centra renovācijai;
Sakārtot, atjaunojot koka konstrukcijas kultūrvēsturiskajos objektos t.sk., Dinaburgas
pilsdrupās, Markovas takā un „Latgales sētā”;
Pabeigt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu
pilnvarotajām personām;
Iesaistīties visos iespējamos projektos papildfinansējuma piesaistei:
Pagasta ciemu bērnu laukumu aprīkošanai;
Atpūtas vietu labiekārtošanai;
Naujenes kultūras centra skaņas un gaismas aparatūras atjaunošanai,
pasākumu organizēšanai ;
Ciršu ciema ielas apgaismojuma ierīkošanai;
Kultūrvēsturisko objektu vizuālā tēla uzlabošanai u.c.
Naujenes pagasta ciemu ielu nosaukumu, māju numerācijas zīmju uzstādīšana;
Triju pašvaldības kapu topogrāfisko plāna izgatavošana un inventarizāciju veikšana
un datu ievadīšana reģistrā;
Pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbu veikšana;
Valdījumā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošana t.sk. ielas, laukumi, ceļi,
pagasta ciemi, kultūrvēsturiskie objekti, parki.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja

I. Miglāne
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