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1. ZiĦojums par Naujenes pagasta 2006.gada publisko p ārskatu 

 
Cienījamie lasītāji! 

 
Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats sagatavots ar mērėi sniegt 

informāciju par paveikto pagasta ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā un 
tālākajām iecerēm. 

 Jūsu rīcībā nodotajā pārskatā ir sniegta informācija par Naujenes 
pašvaldības darbību, pagasta infrastruktūras raksturojums, 2006. gada pašvaldības 
budžeta izpilde, saistības un garantijas, nekustamā īpašuma novērtējums, pašvaldības 
kapitāla vērtība uzĦēmumos, plānotie pasākumi teritorijas attīstībā, lēmējvaras un 
izpildvaras vadības pilnveidošanai veiktie pasākumi, pasākumi iedzīvotāju informēšanā. 

2006. gada publisko pārskatu, pamatojoties uz noteikumiem “Par Naujenes 
pašvaldības gada pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību”, sagatavoja izveidotā 
darba grupa: 

• pagasta padomes priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina; 
• izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts; 
• lietu pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne; 
• attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja JeĜena KovaĜevska; 
• finanšu nodaĜas vadītāja GaĜina BoroĦenko; 
• finanšu nodaĜas galvenā grāmatvede Natālija Annišineca ;  
• sabiedrisko attiecību nodaĜas vadītāja Oksana Kuprijanova; 
• Naujenes novadpētniecības muzeja direktore Evita KusiĦa; 
• Naujenes tautas bibliotēkas direktore Diāna Čiževska; 

Pārskats apstiprināts Naujenes pagasta padomes sēdē 2007. gada 27. jūnijā ar 
lēmumu Nr. 419. 

Ar 2006. gada publisko pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Naujenes pagasta 
padomē, Skolas ielā 15 un pašvaldības iestādēs: 

• Naujenes tautas bibliotēkā, Kraujas ciemā, Daugavas ielā 31 
un bibliotēkas filiālē Lociku ciemā, tās pakalpojumu sniegšanas vietās Naujenes 

un Vecstropu ciemos; 
• Naujenes kultūras centrā, Lociku ciemā, Muzeja ielā 6;  
• Naujenes novadpētniecības muzejā, Naujenes ciemā, Skolas ielā 1; 
• Informācijas un pakalpojumu punktā, Vecstropu ciemā, 

18.Novembra 392; 
• Sabiedrisko attiecību nodaĜā, Naujenes ciemā, Vecpils ielā 6-1. 

Pārskats ievietots Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv. 
Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats ir nosūtīts valsts institūcijām: 

• Latvijas Republikas Finanšu ministrijai; 
• Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 
• Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
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2. Priekšv ārds 
 

Naujenes pagasta padome un tai padotā 
administrācija un pašvaldības iestādes konsekventi īsteno 
pašvaldības funkcijas, Naujenes pagasta attīstības 
programmu, kas atbilst Latvijas nacionālajam attīstības 
plānam, ES prasībām un kritērijiem, kā arī reālajai 
pagasta iedzīvotāju nepieciešamībai, izvirzītajiem 
mērėiem un uzdevumiem. 

Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
detalizēti atspoguĜo Naujenes pagasta padomes paveikto 
pārskata gadā un dod ieskatu plānotajās izmaiĦās un 
tuvākās nākotnes uzdevumos. 2006. gadā Naujenes 
pagasta padome turpināja darbu pie vidējā termiĦa 
plānošanas, Naujenes pagasta teritorijas attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī 
sekmīgi darbojās vairākās  jomās. 

Lielāka uzmanība tika pievērsta efektīvas pašvaldības budžeta līdzekĜu plānošanas, 
piesaistes un racionālas izlietošanas nodrošināšanai. Naujenes pagasta pašvaldības budžeta 
ieĦēmumu pieaugumu dinamika sastādīja 18%, kur vislielāko īpatsvaru veido ienākumu 
nodoklis. 2006. gadā ievērojams līdzekĜu ieguldījums bija atvēlēts izglītībai un ilgspējīgas 
attīstības projektiem. Piemēram, Naujenes pamatskolas ēkas siltināšanas projekta trešā posma 
realizēšanai, Lāču pamatskolas sākumskolas vecuma bērnu dienas centra „Draudzīga vide” 
izveidošanai, kultūras, sporta un sociālo iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, kā arī 
vides aizsardzībai, mājokĜu, teritorijas plānošanai un pašvaldības ceĜu apsaimniekošanai. 
Sekmīgi turpinājās ūdenssaimniecības attīstība projekta 2005.-2007.g. īstenošana. Projekta 
realizācijas rezultātā pārskata gadā Naujenes un Dunsku ciemu iedzīvotāji saĦēma no dzelzs 
attīrītu ūdeni. 2007. gadā projektu plāno turpināt Lociku ciemā. 

2006. gadā veiksmīgas Naujenes pašvaldības un Daugavpils rajona padomes sadarbības 
rezultātā bija iespēja turpināt vairāku projektu īstenošanu: pašvaldības informācijas un 
komunikācijas tīkla izveide, Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošana un velo 
maršrutu tīkla attīstīšana dabas parkā „Daugavas loki”. 

Pārskata gadā turpinājās darbs pie vides pārvaldības sistēmas (EMAS) izstrādāšanas un 
ieviešanas Naujenes pagasta pašvaldībā. 2006. gada septembrī izstrādāta un apstiprināta 
Naujenes pagasta vides politika, kuras galvenais mērėis – sekmēt pagasta iedzīvotāju labklājību, 
nodrošināt priekšnosacījumus ilgspējīgai un līdzsvarotai pagasta attīstībai, ievērojot Latvijas 
Republikas vides tiesību aktus un Eiropas Savienības integrācijas principus. Naujenes pagasta 
padome savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās apĦemas pastāvīgi samazināt 
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.  

2006. gadā turpinājās darbs pie Latvijas normatīvo aktu prasību ievērošanas. Izstrādāti 
un apstiprināti saistošie noteikumi „Par Naujenes pagasta atkritumu apsaimniekošanu” un 
Naujenes pagasta vides pārskats. 

MājokĜu jautājums bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, kam pārskata gadā 
Naujenes pagasta padome pievērsa lielu uzmanību. SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” un 
Naujenes pagasta Vectropu, Kraujas, Lociku un Naujenes ciema daudzdzīvokĜu māju valde 
organizēja informatīvās sapulces dzīvokĜu īpašniekiem ar mērėi pārvaldīt savu dzīvojamo fondu 
un izveidot dzīvokĜu īpašnieku biedrības. Naujenes pagasta padome finansiāli atbalstījusi pirmās 
dzīvokĜu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dzīvojamās mājas Kraujas ciemā, Daugavas ielā 26 
reăistrēšanu Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā.   

Gada pārskats plaši atspoguĜo arī Naujenes pagasta padomes administrācijas, kas sastāv 
no finanšu nodaĜas, lietu pārvaldes, attīstības un plānošanas nodaĜas, īpašuma apsaimniekošanas 
nodaĜas, dzimtsarakstu nodaĜas un pieciem galvenajiem speciālistiem, darbību. Pārskata gadā 
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Naujenes pagasta padotībā bija 14 iestādes, kuru darbības mērėis – nodrošināt likumā „Par 
pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi. Lai lietderīgi izmantotu pašvaldības budžeta līdzekĜus, 
optimizēta pagasta administratīvo resursu izmantošana, kā arī veiktas izmaiĦas kā  
administrācijas, tā arī tai padoto pašvaldības iestāžu struktūrā. Jāatzīmē, ka visiem pašvaldības 
darbiniekiem ir paaugstināta darba alga un saglabātas visas koplīgumā paredzētās sociālās 
garantijas.  

Katru gadu Naujenes pagasta padome apbalvo pašvaldības darbiniekus un iedzīvotājus 
par ieguldījumu Naujenes pagasta attīstībā un radošu darbību. 2006. gadā ar Atzinības rakstiem, 
Pateicībām un naudas balvām tika apbalvoti pašvaldības darbinieki, skolotāji, skolēni, sociālie, 
medicīnas, kultūras un sporta darbinieki, uzĦēmēji un pagasta iedzīvotāji, kuri aktīvi piedalās 
pašvaldības darbā. 

Pārskatā periodā Naujenes pagastā turpinājās darbs pie sabiedriskajām attiecībām un 
saiknes veidošanu ar sabiedrību. 

 2006. gadā pašvaldības ikdienas darbā iesaistījās Naujenes un Lāču pamatskolas, 
Naujenes bērnu un jauniešu centrs, Naujenes mūzikas skola, Naujenes pirmskolas izglītības 
iestāde, kā arī Naujenes kultūras centra, Naujenes tautas bibliotēkas, Naujenes novadpētniecības 
muzeja, Naujenes sporta kluba, Naujenes sociālas aprūpes dienas centra „Žēlsirdība” darba 
kolektīvi un pagasta iedzīvotāji. Vi Ħi piedalījās valsts, rajona un pagasta aktivitātēs, Latvijas un 
ārvalstu delegāciju pieĦemšanās. 

Īpaši liela aktivitāte pagasta iedzīvotāju vidū bija vērojama teritorijas plānojuma 
grozījumu sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Tās laikā viĦi izteica konkrētus priekšlikumus, kā 
labāk, racionālāk izmantot savu zemes īpašumu un attīstīt Naujenes pagasta teritoriju 2007.-
2015. gadā. Jāatzīmē, ka visvairāk priekšlikumu ir saĦemts par savrupmāju, sabiedrisko un 
ražošanas objektu būvi. 

2006. gadā aktīvi darbojās gan jauniešu, gan pensionāru biedrības, kuras piedalījās 
pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, īstenojot savus projektus ar Naujenes pagasta padomes un 
Daugavpils rajona padomes lauku partnerības finansiālo atbalstu. 

Naujenes pagasts pieĦēma 14 delegācijas, tai skaitā četrus Latvijas Republikas ministrus, 
četras ārzemju delegācijas no Polijas, Vācijas, Zviedrijas un Ukrainas, kuras iepazinās ar 
Naujenes pagasta padomes darbību sociālajā, vides aizsardzības un tūrisma jomā. Turpinājās 
sadarbība kultūras, lauksaimniecības un izglītības jomā un pieredzes apmaiĦa ar Polijas 
Republikas Lomžas rajona Miastkovo pašvaldību. Naujenes pašvaldība dalījās savā darba 
pieredzē ar Kuldīgas un Ludzas rajonu pašvaldību darbiniekiem.  

Pārskata gadā Naujenes pagasta pašvaldība piedalījās valsts mērogā izstādēs: 
Starptautiskā tūrisma izstādē „Balttour 2006” un izstādē „Reăionālā attīstība Latvijā 2006”. 

Gribētos atcerēties 2006. gada rudeni, kad Naujenes pagasta padome sadarbībā ar 
Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoĜu draudzi pirmo reizi Jezupovas baznīcā pieĦēma 
Rēzeknes un Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli. 

2006. gadā katra Naujenes pagasta ăimene bezmaksas turpināja saĦemt informatīvo 
biĜetenu „Naujenes Vēstis”, kurā palielinājās lappušu skaits. Bija uzsākts darbs pie jaunās 
Naujenes pagasta mājas lapas izveides. 

Paldies Naujenes pagasta padomes deputātiem, administrācijas speciālistiem, iestāžu un 
dienestu vadītājiem un darbiniekiem, Naujenes pagasta uzĦēmējiem un iedzīvotājiem par 
sadarbību un par 2006. gadā paveikto darbu. 

 
 
 
Ar cieĦu, 
Naujenes pagasta 
padomes priekšsēdētāja       Vasilisa Pudovkina 
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3. Naujenes pagasta visp ārējs raksturojums 

 
Naujenes pagasts atrodas Latgalē, Daugavpils rajonā Daugavas krastā. Pagasta 

ăeopolitisko novietojumu raksturo Latvijas austrumu robežas tuvums. Līdz Baltkrievijas robežai 
VerhĦedvinskas virzienā ir 68 km (Patarnieki), līdz Lietuvas robežai – 43 km (Medumi). 

Naujenes pagasta attīstību būtiski ietekmē otrās lielākās Latvijas pilsētas Daugavpils 
tuvums, ar kuru pagasts robežojas 11,3 km garumā, kā arī pagasta sociāli ekonomisko attīstību 
nosaka ăeogrāfiski izdevīgā atrašanās vieta – pagasta administratīvo teritoriju šėērso nozīmīgas 
autotransporta maăistrāles: Daugavpils – Rēzekne – Sankt-Pēterburga un Rīga – Daugavpils – 
Vitebska.  

Naujenes pagasta teritorijā atrodas starptautiskā reăionālā lidosta „Daugavpils”. 
Pagastā ir labi attīstīti sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumi.  
Pagasta teritorijā ir mobilo operatoru (Tele 2, LMT un „Bite”) pārklājums, ierīkota 

fiksēto telekomunikāciju operatora Lattelekom ciparu līnija. Kraujas un Melderišėu ciemā 
uzcelts LMT tornis. Lociku, Vecstropu, Kraujas un Dunsku ciemos ir patstāvīgā Interneta 
pieslēgums. To nodrošina „Lattelekom”, „Latnet”, „Netgroup”, „Telecentrs” un Latvijas pasta 
sadales mezgli, kuros centralizēti organizēta motorizēta pasta piegāde Naujenes un Biėernieku 
pagastu teritorijā.   

 
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija un kultūrvēsturiskais mantojums 

 
Naujenes pagasta teritorijā ir 6 upes un 2 ezeri 

un 32 km garumā to šėērso Daugava.  
Pagasta teritorija iekĜaujas īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās – aizsargājamo ainavu apvidū 
„Augšdaugava” (aizĦem 4930 ha jeb 38% no pagasta 
kopplatības), kurā iekĜauts dabas parks „Daugavas loki” 
(pagasta teritorijā aizĦem 3094 ha jeb 24% no pagasta 
kopplatības). Ainavu apvidus „Augšdaugava” ietilpst 
NATURA 2000 sarakstā. Aizsargājamā ainavā atrodas 

Markovas izziĦas 
taka 

Skatu tornis  
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unikāls savā skaistumā dabas parks „Daugavas loki”, kurš ir bagāts ar floras un faunas 
daudzveidību, strautiem un avotiem, kultūrvēsturiskajiem pieminekĜiem, un tas veicina lauku 
tūrisma attīstību. 

Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas loki, no tiem 5 atrodas pašvaldības teritorijā. 
Pagasta kultūras mantojums – Markovas un Vecračinas pilskalns, Dinaburgas viduslaiku 
pilsdrupas, Slutišėu viduslaiku kapsēta un apmetne, Nitišu, Rudānu, Melderišėu un Židinas 
senkapi, arhitektūras pieminekĜi – Naujenes dzelzceĜa stacija, Jezupovas spirta brūzis, Sv. Pētera 
un Pāvela Jezupovas un Sv. Antona Spruktu Romas katoĜu baznīcas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Naujenes pagasta zemes raksturojums 
 
Naujenes pašvaldības administratīvā teritorija aizĦem 129 km2 – 12939.3 ha. Naujenes 

pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) kopplatība ir 6678 ha jeb 51 %, tai skaita 
meži – 29 %, ūdenssaimniecības zemes –3 % un satiksmes infrastruktūras objekti – 6 %. Pārējās 
zemes lietošanas mērėu grupas aizĦem arī salīdzinoši nelielas platības. Lielākie meža masīvi 
koncentrējas gar pagasta teritorijas rietumu, austrumu un dienvidu robežām, blakus Daugavas 
upei un Stropu ezeram. Lai aizsargātu vērtīgos attīstības resursus – nacionālo bagātību, 2006. 
gadā saskaĦā ar LR Ministru kabineta noteikumiem valstī ir noteiktas nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas. Šīs teritorijas ir ražīgas un piemērotas lauksaimniecības ražošanai. 
Naujenes pagastā šādas teritorijas koncentrējas BuĜu, Kriškānu, Zastenku, Gribustu, Pritikina, 
Mazo KrīviĦu, Jurīšu, Grustānu, Butišėu ciemā.  

Lielāko pagasta teritorijas daĜu aizĦem fizisko personu īpašumi un lietojumi. 
Lauksaimniecībā izmantojamo zemi apsaimnieko 1664 zemes lietotāji un īpašnieki.  

Naujenes pagasta administrācijas speciālisti, pamatojoties uz pirkuma līguma datiem 
starp zemes īpašniekiem, secināja, ka tirgus cena zemei, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
paaugstinājās 3 reizes jeb par 300%, bet kadastrālā zemes vērtība – par 26%. 

Naujenes pagasta teritorijas zemes tirgus vērtība atšėiras lielākajos ciemos. 2006. gadā 
vislielākā zemes tirgus vērtība bija Kraujas ciemā – 14,80 Ls par 1 m2, vislētākā Lociku ciemā – 
0.68 Ls par 1 m2.  

Daugavas loks 

Spruktu katoĜu baznīca 

Jezupovas baznīca 
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tab. 1. Naujenes pagasta teritorijas zemes tirgus un zemes kadastrālā vērt ība ciemos 

 
valsts kadastra vērtība (Ls) par 1m2  tirgus cena (Ls), pēc pirkuma 

līgumiem par 1m2. 
Ciema 

nosaukums 
2005. 
gads 

2006. 
gads 

Kadastrālās 
vērtības 
palielināšanas 
summa 

2005. 
gads 

2006. 
gads 

Tirgus 
vērtības 
palielināšanas 
summa 

Lociki 0.15 0.15 0.00 0.15 0.68 + 0.53 
Vecstropi 0.20 0.23 + 0.03 1.25 6.90 + 5.65 

Stropi 0.20 0.25 + 0.05 0.45 1.33 + 0.88 
Krauja 0.30 0.32 + 0.02 4.05 14.80 + 10.75 

 

3.2. Iedzīvotāji un apdz īvojuma strukt ūra  

 
Naujenes pagasts atšėiras no citiem Latgales reăiona un Daugavpils rajona pagastiem ar 

to, ka tas ir lielākais pagasts iedzīvotāju skaita un izveidotās infrastruktūras ziĦā. Naujenes 
pagasta administratīvās teritorijas apdzīvojuma tīklu veido 55 ciemi, kuri atšėiras platības ziĦā, 
pēc iedzīvotāju skaita un esošās infrastruktūras dažādības. Naujenes pagastā dzīvo 5 950 
iedzīvotāji, 5 lielākajos ciemos, Vecstropos, Kraujā, Locikos, Naujenē un Dunskos, 4 837 
iedzīvotāji (81 %) dzīvo daudzdzīvokĜu mājās, kur ir nodrošināti ar centralizētu siltuma un 
ūdens apgādi. Šajos ciemos ir attīstīti sociālie un infrastruktūras objekti, t.sk. izglītības, kultūras, 
sporta, sociālās palīdzības, veselības aprūpes un uzĦēmējdarbības objekti. 

Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā vēsturiski izveidojusies kultūru etniskā 
dažādība. Iedzīvotāju etniskais sastāvs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav ievērojami mainījies. 

Joprojām lielākais īpatsvars ir krievu tautības iedzīvotājiem – 48%, latvieši – 31%, kuru 
skaits pagastā pārskata gadā ir nedaudz pieaudzis (2005.gadā – 29%), poĜi –10%, baltkrievi – 
6%, ukraiĦi – 2% un citi. 

Naujenes pagasta iedzīvotāju vecuma struktūrā (skat. 1.diagr.) lielākais īpatsvars ir 
darbspējas vecuma (no 15 līdz 61 gadam) iedzīvotājiem. 

1.diagr. Naujenes pagasta iedzīvotāju vecuma struktūra

545
3651141

3983

0 - 6 gadus veci b ērni

7 - 15 gadus veci
skol ēni

darbsp ējas vecuma
iedz īvotāji

pension āri

 
 2006. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits ir 

pieaudzis par 706 iedzīvotājiem, pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars ir samazinājies par 87 
bērniem un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 64 iedzīvotājiem. 

Savu dzīvesvietu Naujenes pagastā deklarēja 445 iedzīvotāji, no tiem 138 iedzīvotāji 
mainīja savu dzīvesvietu pagasta robežās. Pagasta teritorijā tika deklarēti 36 jaundzimušie, 271 
citu pašvaldību iedzīvotājs, kas ir par 76 iedzīvotājiem vairāk nekā 2005.gadā. 

Kopumā iedzīvotāju mehāniskā kustība bija diezgan intensīva (skat. 2.diagr.). Rezultātā 
mehāniskais pieaugums bija +45 iedzīvotāji, kas ir par 21 iedzīvotāju vairāk nekā 2005.gadā. 

Diemžēl dabiskais pieaugums Naujenes pagastā turpina samazināties. 



Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
 

 8 

48

-42

23

-30

73

-32

73

-37

3

-26

45

-34

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Gads

2.diagr. Iedzīvotāju mehāniskais un dabiskais pieaugums

Mehāniskais pieaugums 

Dabiskais pieaugums

 
Iedzīvotāju mirstība pārsniedza dzimstību, piedzima 44 bērni, bet aizsaulē aizgāja 78 

cilvēki. 
 

4. Nodarbin ātība 
 

Pamatojoties uz 
Nodarbinātības valsts aăentūras 
Daugavpils filiāles datiem, 2006. 
gada beigās bezdarba līmenis 
Naujenes pagastā bija 4.7%. 
Salīdzinājumā ar 2005. gadu tas ir 
samazinājies par 2.3%. Bezdarba 
līmenis pagastā, salīdzinot ar 
Daugavpils rajonu, ir par 9% 
zemāks, savukārt, salīdzinot ar 
attiecīgajiem Latgales reăiona 
rādītājiem, tas ir par 9.4% mazāks. 

2006. gada beigās 
pašvaldības teritorijā bija 191 
Nodarbinātības valsts aăentūrā 

reăistrēts bezdarbnieks, un tas ir par 32% jeb 91 cilvēku mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
Apskatot bezdarba rādītājus 3 gadu laikā, var secināt, ka bezdarbnieku skaitam ir 

tendence samazināties. Tas liecina par to, ka stabilizējas Naujenes pagasta sociāli ekonomiskā 
vide un līdz ar to veidojas pozitīva nodarbinātības situācija. 2006. gada laikā darbā iekārtojušies 
130 pagasta teritorijā reăistrētie bezdarbnieki, kas ir par 14% vairāk nekā 2005.gadā. 
Bezdarbnieki gada laikā bija iesaistīti aktīvos nodarbinātības pasākumos savas konkurētspējas 
palielināšanai darba tirgū. Pasākumu ietvaros 2006. gadā 30 bezdarbnieki apmeklēja apmācības 
un pārkvalifikācijas nodarbības. Sadarbībā ar uzĦēmējiem 56 pagasta teritorijā reăistrētie 
bezdarbnieki bija iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. 

 
Tautsaimniecības nozaru attīstība un izvietojums 

 
Naujenes pagasta teritorijā darbojas 38 uzĦēmumi, kuros strādā 936 strādājošie, no tiem 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 36 un akciju sabiedrības – 2. Šie uzĦēmumi ietilpst sīko, 
mazo un vidējo uzĦēmumu kategorijā. No pagasta uzĦēmumiem 7 ietilpst vidējo uzĦēmumu 
kategorijā (nodarbināti l īdz 250 darbiniekiem, gada apgrozījums līdz 50 milj. eiro), tie ir SIA 
„Daugavpils ceĜinieks”, SIA „Būvtranss”, SIA „Meliors Krauja”, A/S „Daugavpils 
dzirnavnieks”, SIA „Lia D”, SIA „Antaris”, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”. Ir 7 mazie 
uzĦēmumi, kuros ir mazāk nekā 50 darbinieku un gada apgrozījums nepārsniedz 10 milj. eiro. 
24 uzĦēmumi ietilpst mikrouzĦēmumu grupā (līdz 10 darbiniekiem, apgrozījums nepārsniedz 2 

3.diagr. Bezdarba līmenis Naujenes pagastā 
2004. – 2006. gadā (%) 

 

7,5 7

4,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

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



Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
 

 9 

Netiek veikta 
saimnieciskā 

darbība; 8; 26%

AugĜkopība un 
dārzeĦkopība; 5; 

16%

Cūkkopība; 1; 
3%

Liellopu gaĜas 
ražošana; 1; 3%

Piena lopkopība; 
15; 49%

Graudkopība; 1; 
3%

19

5

4

3

1

1

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Tirdzniecība

Būvniecības  uzĦēmumi

Transporta pakalpojumi

Kokapstrāde un mēbeĜu izgatavošana

Graudaugu produkcijas pārstrāde

Komunālie pakalpojumi

Lauku tūrisms

milj. eiro). Visvairāk rūpniecībā nodarbināto personu īpatsvars no visiem strādājošiem ir 
Vecstropu un Kraujas ciemos. Vidējā darba alga Naujenes pagasta teritorijā esošajos 
uzĦēmumos 2006. gadā bija Ls 180. 

Naujenes pagastā esošie 6 uzĦēmumi plāno savu turpmāko attīstību un nākotnē veiks 
ražošanas modernizāciju. SIA „Daugavpils lidosta” plāno lidostas būvniecību, SIA „Daugavpils 
dzirnavnieks” – modernizēt lopbarības ražošanas līnijas, SIA „Meliors Krauja” –  atklāt 
frēzkūdras fasēšanas sistēmu, SIA „Lia D”– veikt metālapstrādes ceha modernizāciju, SIA 
„Eskorts”un SIA „Būvtranss” – palielināt mēbeĜu ražošanas sortimentu un apjomu, SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss” plāno veikt mehānismu un autotransporta modernizāciju.   

Naujenes pagasta esošajos uzĦēmumos ir 25 brīvas celtnieku, mēbeĜu galdnieku, kravas 
automašīnu un traktoru vadītāju darba vietas. Perspektīvā uzĦēmumi plāno izveidot 48 jaunas 
darba vietas, no tām 20 SIA „Daugavpils lidosta” darbiniekiem ar augstāko izglītību aviācijas 
profesijās un SIA „Lia D” arī 20 – amatniekiem un kvalificētiem strādniekiem metālapstrādē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauksaimniecība 
 
Naujenes pagasta pārskata gadā bija reăistrēta 31 zemnieku saimniecība. Salīdzinot 

rādītājus ar 2005. gadu, ir izveidotas divas jaunas zemnieku saimniecības: Putānu ciemā 
„Zvirbul īši” (7,5 ha) un „Smiltaines” (9,1 ha), kuras nodarbojas ar piena lopkopību. 

Analizējot 5. 
diagrammu, var secināt, ka 
lielākā daĜa Naujenes pagasta 
zemnieku saimniecību 
nodarbojas ar piena lopkopību, 
3 – audzē dārzeĦus, 2 – augĜus, 
bet salīdzinoši maz zemnieku 
saimniecību darbojas liellopu 
gaĜas ražošanā, cūkkopības un 
graudkopības nozarēs. Ceturtajā 
daĜā saimniecību netiek veikta 
saimnieciskā darbība. SeptiĦas 
zemnieku saimniecības jeb 
22%, kuriem ienākumi gadā 

pārsniedz Ls 10 000, ir reăistrējušās Valsts ieĦēmumu dienestā kā PVN maksātāji. Kopumā 
lauksaimnieciskajā ražošanā zemnieku saimniecībās ir nodarbināts 61 cilvēks. 

Naujenes pagasta teritorijā darbojas pašnodarbinātas personas un individuālā darba 
veicēji, t. sk. trīs ăimenes ārstu prakses un viena zobārstniecības prakse, kuros nodarbināti 8 
darbinieki, 23 individuālā darba veicēji nodarbojas ar rūpniecības preču realizāciju, friziera 

4.diagr.UzĦēmumu skaits Naujenes pagasta 
uzĦēmējdarb ības nozarēs 

5.diagr. Zemnieku saimniecību ražošanas nozares 
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pakalpojumiem, apăērbu šūšanu un realizāciju, automašīnu un apavu remontu, pieminekĜu 
izgatavošanu, ziedu audzēšanu un realizāciju, metināšanu un mežizstrādi. 

2006. gadā Naujenes pagasta teritorijā darbojās trīs Latvijas Valsts budžeta iestādes, 
kurās strādāja 51 darbinieks, t.sk. VAS „Latvijas Pasts” bija nodarbināti 15 darbinieki, Pārtikas 
un veterinārais dienestā – 22 darbinieki, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reăionālās 
lauksaimniecības pārvaldes Daugavpils nodaĜā – 14 darbinieki un Naujenes bērnu namā strādāja 
39 darbinieki. 

Naujenes pagasta padome pārskata periodā nodrošināja ar darba vietām 234 darbiniekus: 
pagasta administrācijā strādāja 40 darbinieki un 13 izglītības, kultūras, sociālās jomas un sporta 
pašvaldības iestādēs strādāja 194 darbinieki. 

 
5. Naujenes pagasta padomes 2006. gada finanšu p ārskats, tai skait ā 

kapit āla vērt ība uzĦēmumos, saist ības un garantijas, 2005. – 2007. g. budžetu 
ieĦēmumi un izdevumi, 2005. – 2006. g. nekust āmā īpašuma nov ērtējums 

 
Naujenes pagasta 2006. gada finanšu pārskats ir sagatavots saskaĦā ar vispāratzītajiem 

Latvijas grāmatvedības principiem un sniedz informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli, 
2006. gada darbības rezultātiem, saistībām un garantijām, ieĦēmumu un izdevumu naudas 
plūsmu. 

5.1. Saīsinātais finanšu p ārskats 

 
Naujenes pagasta finansiālais stāvoklis un darbības rezultāti redzami 2. tabulā „Saīsinātā 

bilance”. 
2.tabula. Saīsinātā bilance 

 

AKT ĪVI 
31.12. 
2006.g. 

31.12. 
2005.g. 

PASĪVI 
31.12. 
2006.g. 

31.12. 
2005.g. 

      
Ilgtermi Ħa ieguldījumi 5 421505 5 807 396 Pašu kapitāls 4 987 890 5 363 679 
-nemateriālie ieguldījumi 28099 1 875 -pamatkapitāls, ilgtermiĦa 

ieguldījumu rezerves 
0 1 303 416 

   -rezerves 176752 0 
-pamatlīdzekĜi (t.sk. 
dzīvojamas un 
nedzīvojamās ēkas, zeme, 
ceĜi, citas celtnes un 
būves, tehnoloăiskās 
iekārtas, un pārējie 
pamatlīdzekĜi) 

4 300 765 4 698 422 -iepriekšējā gada rezultāts 5 119 209 1 129 579 

-ilgtermiĦa finanšu 
ieguldījumi 

1 092 641 1 107 099 -budžeta gada rezultāts -308 071 2 930 684 

Apgrozāmie līdzekĜi 244 918 213 272 Kreditori 678 533 656 989 
-krājumi 88 185 119 064 -norēėini par 

aizĦēmumiem 
507 183 565 745 

- norēėini par prasībām 39 578 37 937 -norēėini ar piegādātājiem 80 274 53 132 
- nākamo periodu 
izdevumi (t.sk. 
priekšapmaksa par preses 
parakstīšanu) 

2 339 1 870 -norēėini par darba 
samaksu un nodokĜiem 

48 509 38112 

- naudas līdzekĜi 114 816 54 401 -norēėini par saĦemtiem 
avansiem 

42 567 0 

BILANCE 5 666 423 6 020 668 BILANCE 5 666 423 6 020 668 
 
Analizējot 2. tabulas datus, var secināt, ka bilances summa pārskata gada beigās 

samazinājusies par Ls 354 245. To ietekmēja 2006. budžeta gada rezultāts – Ls 308 701. 
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Pārskata gada budžeta rezultāts aprēėināts kā faktisko ieĦēmumu un faktisko izdevumu 
starpība. 2006. gada faktisko izdevumu pārsniegums par faktiskiem ieĦēmumiem izskaidrojams 
ar privatizēto dzīvokĜu norakstīšanu no bilances par summu Ls 178 205 un pamatlīdzekĜu 
nolietojumu par summu Ls 345 722. 

2005. budžeta gada rezultāts (Ls 2 930 684) izskaidrojums ar 121,151 km ceĜu un 18,375 
ielu par summu Ls 2 875 000 pieĦemšanu grāmatvedības uzskaitē pēc novērtēšanas, kuru veica 
VAS “CeĜu inženieri”. 

2006. gada maksātspējas koeficients (visiem aktīviem/visām saistībām) ir Ls 8.35. Tas 
apliecina, ka uz katru visu pašvaldības saistību latu, tās rīcībā ir Ls 8.35 visu pašvaldības aktīvu. 

Finanšu atkarības koeficients (kreditoru saistības īpatsvars pret bilances kopsummu) 
sastāda 12 % (normālā līmenī šis rādītājs ir ap 0,4 vai apmēram 43%). 

5.2. Naujenes pagasta pašvald ības kapit āla vērt ība uzĦēmumos 

 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā (3. tabula) ir Naujenes pagasta pašvaldības 

līdzdalība radniecīgo uzĦēmuma kapitālā, aizdevumi radniecīgiem uzĦēmumiem un pārējās 
līdzdalības uzĦēmumu kapitālā. Lai saglabātu iepriekšējā gadā izvēlēto uzskaites politiku, 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi novērtēti pēc izmaksu metodes. 

 
3.tabula. Naujenes pagasta pašvaldības ilgtermiĦa ieguldījumu kopsavilkums 

 
Vērt ība 

Kapit āla daĜas turētājs 
L īdzdalība 
kapitālā 
% 2005.g. 2006.g. 

IzmaiĦas 
(+), (-) 

L īdzdalība radniecīgo uzĦēmumu 
kapitālā 

 1 069 356 1069356 - 

t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss” 

100 % 1 069 356 1069356 - 

Aizdevumi radniecīgiem 
uzĦēmumiem 

 35 339 19619 15720 

t.sk. SIA “Naujenes pakalpojumu 
serviss” 

 35 339 19619 15720 

Pārējie ieguldījumi  2 404 3666 1262 
t.sk.     
Pašvaldību BO SIA “Daugavas fonds” 4.54 % 100  -100 
BO SIA ”Dienvidlatgales attīstība” 2.44 % 50  -50 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” 

3.3 % 
 

2 254 3666 1412 

Pavisam  1 107 099 1 092 641 -14458 
 
Analizējot 3. tabulas datus, var secināt, ka 2006.gadā Naujenes pagasta pašvaldības 

ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi samazinājās par kopējo summu Ls 14458. Samazinājuma 
izskaidrojums – SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” aizdevuma atgriešana un Naujenes 
pagasta kapitāla daĜas likvidēšana BO SIA “Daugavas fonds”, BO SIA ”Dienvidlatgales 
attīstība” sakāra ar šo bezpeĜĦu organizāciju izslēgšanu no uzĦēmumu reăistra. 

5.3. Naujenes pagasta pašvald ības saist ības un garantijas 

 
Kreditoru saistības 2006. gada beigās sastādīja Ls 678 533, to veido stabilizācijas 

aizĦēmumi no Valsts kases – Ls 507 183 (4. tabula), aizĦēmuma procenti par 2006. gada IV 
ceturksni – Ls 5 029, pārējie ilgtermiĦa maksājumi – Ls 69 616 (VU “Materiālās rezerves” 
parāds par mazutu, autobusa un automašīnu nomu) un kārtējie maksājumi (darba alga ar 
nodokĜiem, norēėini ar piegādātajiem decembrī) – Ls 96 705. 
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4. tabula. Naujenes pagasta pašvaldības aizĦēmumu saistības 
 

AizĦēmuma atmaksātā daĜa Aizdevējs AizĦēmuma 
summa 
no 2001.g. 
līdz 2004.g. 
Ls 

Atmaksas 
termiĦš Kopā no 

2003.g. 
līdz 
2006.g. 
Ls 

2005.g. 
Ls 

2006.g. 
Ls 

AizĦēmuma 
neatmaksātā 
daĜa 2006.g. 
beigās Ls 

Valsts kase 672 030 Līdz 2016.g. 164 847 50368 50 368 507 183 
 
Salīdzinot ar 2005. gadu, aizĦēmumu saistības samazinājās par Ls 50 368 sakarā ar 

pamatsummas atgriešanu Valsts kasei saskaĦā ar grafiku, bet kopumā kreditoru saistības 
palielinājās. Palielinājuma izskaidrojums – uzkrājuma aprēėināšana neizmantotiem 
atvaĜinājumiem par Ls 35 138 un to iekĜaušana bilancē pārskata gada beigās. 

2000. gadā bija sniegts galvojums SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” kredīta 
saĦemšanai Vides investīciju fondā dzeramā ūdens un notekūdeĦu sistēmas rekonstrukcijai 
Lociku ciemā par summu Ls 34 796. 2006. gada beigās pašvaldības sniegto galvojumu atlikums 
– Ls 4 022. 

5. tabula. Naujenes pagasta atmaksāto saistību un garantiju spriedze uz pašvaldības budžetu  

Nosaukums 2005.g. 2006.g. 
 
Naujenes pagasta pamatbudžeta nodokĜu un nenodokĜu 

ieĦēmumi 

 
716 629 

 
954 

617 
Naujenes pagasta 2006.g. atmaksāto saistību ar % un 

garantiju apjoms kopā 
89 970 81 239 

t.sk. Valsts kases aizdevuma pamatsummas atgriešana  
 Valsts kases aizdevuma procenti 
Galvojumi 

50 368 
34 250 
5 352 

50 368 
25 519 
5 352 

Spriedze uz pašvaldības budžetu (%) 12.6 8.5 
 
Analizējot 5. tabulas datus, var secināt, ka aizdevumu un galvojumu summas nerada 

būtisku spriedzi uz pašvaldības budžetu un Ĝauj visas funkcijas pildīt pilnā apjomā. SaĦemtie 
aizdevumi savlaicīgi atmaksāti, precīzi tiek ievērots maksājumu grafiks. 

 

5.4. Naudas pl ūsmas p ārskats par 2005. – 2007. g. pamatbudžeta ie Ħēmumiem un 
izdevumiem 

 
Naujenes pagasta pašvaldības finanšu politikas rezultātus 2006. gadā raksturo budžeta 

ieĦēmumu nodrošināšana un to mērėtiecīga izlietošana pašvaldības funkciju izpildei un 
teritorijas attīstībai. Naujenes pagasta pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un speciālais 
budžets. 

 
6. tabula. Naujenes pagasta pašvaldības 2005. – 2007. gada pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 

 

 Nosaukums 

2005.gada 
budžeta 
izpilde 

Ls 

2006.gada 
budžeta 
izpilde 

Ls 

2007.gadam 
apstiprinātais 

budžets 
Ls 

 IEĥĒMUMI    
1 NodokĜu ieĦēmumi kopā, t. sk. 661 989 862 845 1 060 528 

1.1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 605 064 799 677 994 150 
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1.2 Nekustamā īpašuma nodoklis 56 925 63 168 66 378 
2 NenodokĜu ieĦēmumi kopā, t.sk. 54 640 91 772 89 794 

2.1 Dividendes (maksājumi par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu) 

334 0 0 

2.2 Valsts nodevas, pašvaldības nodevas, 
ieĦēmumi no maksas pakalpojumiem un īpašuma 
iznomāšanas 

21 919 28 794 63 245 

2.3 Sodi un sankcijas 545 580 580 

2.4 Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 31 842 42 148 20 449 

2.5 IeĦēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma 
pārdošanas 

0 20 250 5 520 

3 SaĦemtie maksājumi kopā, t.sk. 488 887 450 726 528 367 

3.1 Norēėini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 

7 018 7 015 7 792 

3.2 Norēėini ar Daugavpils rajona padomi par izglītības 
iestāžu mācību literatūras iegādi 

496 645 0 

3.3 Mērėdotācijas no valsts pamatbudžeta 199 942 121 069 118 807 

3.4 Mērėdotācijas pašvaldībām, kas saĦemtas no rajona 
padomēm 

199 953 216 340 267 935 

3.5 Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda 

81 478 105 657 133 833 

 KOPĀ IEĥĒMUMI 1 205 516 1 405 343 1 678 689 
 

IZDEVUMI 
   

1. Vispārējie valdības dienesti, t.sk. pagasta 
padomes deputāti, administr ācija, reprezentācijas 
izdevumi un parāda atmaksa VU “Materi ālās 
rezerves”   

176 419 275 169 443 246 

2. Sabiedriskā kārt ība, drošība un tiesību 
aizsardzība  

185 250 0 

3. Izglītība un norēėini par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  

637 647 706 586 807 442 

 t.sk. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Rūėītis” 

99 183 109 129 134 841 

 Vecpils pamatskola 83 817 0 0 

 Naujenes pamatskola 212 853 174 428 199 509 

 Lāču pamatskola 97 854 136 649 171 375 

 Naujenes mūzikas skola 58 909 103 427 135 128 

 Naujenes bērnu un jauniešu centrs 21 658 37 113 36 551 

 Transporta izdevumu kompensācija skolēniem 3 899 4 639 4 590 

 Stipendijas  450 433 761 

 Transporta nodrošināšana izglītojamo nokĜūšanai uz 
skolu un atpakaĜ dzīvesvietā 

 32 281 40 838 

 Norēėini par citu pašvaldību izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem  

59 024 108 487 83 849 

4. Veselības aprūpe 4 098 2 910 4 422 

5. Sociālā nodrošināšana, algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi, bāriĦtiesa, norēėini par citu 
pašvaldību sociālās palīdzības  iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 

142 696 107 254 186 093 

 t.sk. Sociālais dienests 25 894 25838 0 

 Sociālās aprūpes dienas centrs 67 581 31027 0 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs   128 017 



Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
 

 14 

 Sociālā aprūpe citās izmitināšanas 
vietās (sociālie dzīvokĜi) 

357 334 400 

 Pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem 24 549 24976 28 051 

 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 11 054 14758 12 318 

 Pagasttiesa, bāriĦtiesa 5 488 5664 10 515 

 Norēėini par citu pašvaldību sociālās palīdzības  
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  

7 773 4657 6 792 

6. DzīvokĜu un komunālā saimniecība, vides 
aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājok Ĝu 
apsaimniekošana 

35 668 46 542 63361 

 t.sk. Atkritumu apsaimniekošana 0 5 282 3 042 

 Teritoriālās plānošanas darbi 0 10 040 4 993 

 Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno ES 
dalībvalstu pašvaldībās 

0 194 445 

 Pārēja vides aizsardzība   1 391 

 Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas projekta daĜējais līdzfinansējums 

3 893 0  

 Ielu apgaismošana 4 080 9 853 7 273 

 Pagasta ciemu un kultūrvēsturisko objektu 
labiekārtošana 

23 951 18 034 34 038 

 Apmaksa par pakalpojumiem Daugavpils 
reăionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram  

1 527 1 594 1 728 

 Dzīvojamā fonda neapdzīvoto telpu uzturēšanas 
izdevumu apmaksa  

417 1 545 10 451 

 DzīvokĜu un komunālās saimniecības vētras radīto 
seku novēršana 

1 800 0 0 

7. Brīvais laiks, sports un kultūra 98 548 124 932 201 622 

 t.sk. Naujenes sporta klubs un sporta laukumu 
uzturēšana 

14 392 15 223 34 474 

 Naujenes tautas bibliotēka 20 335 28 449 44 444 

 Naujenes novadpētniecības muzejs 21 693 29 092 50 730 

 Naujenes kultūras centrs 32 603 40 938 66 762 

 Informatīvā biĜetena redakcija  8 695 9 741 4 412 

 Kultūras piemineklis – Jezupovas katoĜu baznīca 830 1 489 800 

8. Autotransporta dienests 62 569 0 0 

9. Pārējā ekonomiskā darbība 7 080 4 881 1 337 

10. Pārējie izdevumi 34 250 25 519 29 398 

 - t.sk. VK aizdevuma procentu nomaksa 34 250 25 519 19 398 

  rezerves fonds 0 0 10 000 
 Izdevumi kopā 1 199 160 1 294 043 1 726 921 

 IeĦēmumu pārsniegums vai deficīts 6 356 111 300 -48 232 

 Finansēšana kopā -6 356 -111 300 48 232 

 VK aizdevuma pamatsummas atmaksa -50 368 -50 368 -65 368 

 Budžeta līdzekĜu atlikuma izmaiĦas 44 012 -60 932 113600 
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Analizējot 6. tabulu, var secināt, ka Naujenes pagasta pamatbudžeta ieĦēmumi pārskata 
gadā saĦemti Ls 1 405 543 apmērā un vidējais pieaugums laika posmā no 2005.– 2007. gadam 
ir 18%. 

2006. gada ieĦēmumos 
vislielāko īpatsvaru (61%) veido 
nodokĜu ieĦēmumi, kuri, 
salīdzinot, ar 2005. gadu pieauga 
par 30%. Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir saĦemts Ls 194 613 
apmērā, tas ir vairāk nekā bija 
plānots gada sākumā un sastāda 
57% no pamatbudžeta kopējiem 
ieĦēmumiem. 2007. gadā 
palielināta iedzīvotāju ienākuma 
nodokĜa pašvaldību daĜa no 
pašreizējiem 75% līdz 79%, un 

plānotā summa sastāda Ls 994150. Salīdzinot ar 2006. gadu, pieaugums ir Ls 194 473 jeb 24%. 
Šis apstāklis Ĝauj secināt, ka arvien vairāk pagastā dzīvojošo iedzīvotāju strādā algotu darbu un 
to ienākumi pieaug, līdz ar to stabilizējas Naujenes pagasta iedzīvotāju sociāli ekonomiskais 
stāvoklis un bezdarba līmenis 2007. gada sākumā ir samazinājies līdz 4,7%. Nekustamā 
īpašuma nodokĜa ieĦēmumu īpatsvars pamatbudžetā ir 4%. Vislielākais nekustamā īpašuma 
nodokĜu maksātājs 2006. gadā bija A/S „Daugavpils dzirnavnieks”, no kuras Naujenes pagasta 
budžetā bija iekasēti 25 % (Ls 150 641) no kopējās nekustamā īpašuma nodokĜa summas, 
būvniecības nams SIA „Kurši” – 11% (Ls 6 770), SIA „Dilar Trans” – 4% (Ls 2 547) un SIA 
„Naujenes pakalpojumu serviss” – 4% (Ls 2 378). Šo četru uzĦēmumu nodokĜu maksājumu daĜa 
sastāda 45% no kopējiem nodokĜu maksājumiem. NodokĜu vidējais pieaugums 3 gadu laikā ir 
8%, kas pamatojams ar pašvaldības un valsts brīvo zemju piešėiršanu pastāvīgā lietošanā, zemes 
izmantošanas mērėu maiĦu. NodokĜa iekasējamības koeficients pārskata gadā bija 0.97. 

NenodokĜu ieĦēmumu īpatsvars pašvaldības 2006.gada pamatbudžetā ir 7%, kas par 
68% vairāk nekā 2005.gadā. Tos veido ieĦēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem – Ls 20 308, pārējie nenodokĜu ieĦēmumi – Ls 42 148, valsts un pašvaldības 
nodevas – Ls 4 713, ienākumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas – Ls 3 773 un pašvaldības 
īpašuma pārdošanas – Ls 20 250. Par summu Ls 9 260 atbalstīti Naujenes pagasta iestāžu un 
administrācijas 10 iesniegtie projekti. Pašvaldības budžetā saĦemti papildus līdzekĜi Ls 1500 
apmēra no Krievijas Federācijas konsulāta Juzefovas brāĜu kapu atjaunošanas darbiem, no 
Daugavpils rajona padomes saĦemti Ls 9 500 pūšamo instrumentu iegādei un bibliotēku 
elektroniskā kopkataloga izveidošanai, Ls 3 959 iegūti no autobusa un demontēto celtniecības 
materiālu pārdošanas. Lai nodrošinātu nenodokĜu ieĦēmumu pieaugumu, sistemātiski tiek veikts 
darbs nodevu administrēšanas uzlabošanā, papildus pakalpojumu sniegšanā, līdzekĜu 
piesaistīšanā no dažādiem fondiem. 

Nozīmīgs īpatsvars (32%) 2006. gada ieĦēmumos ir maksājumiem no valsts budžeta 
(mērėdotācija izglītībai, investīcijām, pašvaldību pasākumiem, dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda). Salīdzinājumā ar 2005. gadu tie ir samazinājušies, jo to būtiski ietekmēja 
valsts investīciju apmēra samazinājums projekta „Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” 
īstenošanai. 2007. gadā maksājumi no valsts budžeta plānoti par 17% vairāk. 

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda piešėirta arī 2007. gadā par Ls 28 
176 vairāk nekā 2006. gadā. Tās apjoms atkarīgs no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa un 
nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumu prognozes aprēėiniem, uz kuru pamata katrai 
pašvaldībai no fonda tiek noteikti dotācijas apjomi uz vienu pagasta iedzīvotāju salīdzinājumā ar 
vidējo rādītāju valstī. Vērtētie ieĦēmumi uz 1 pagasta iedzīvotāju pēc izlīdzināšanas 2006. gadā 
sastādīja Ls 158, un tas ir par 8.2 % vairāk nekā vidēji Daugavpils rajonā (Ls 146). 2007.gada 

6.diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta ieĦēmumi 2005.-2007. gadā  
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ieĦēmumi uz 1 pagasta iedzīvotāju plānoti Ls 206 apmērā. Vidējais pieaugums 3 gadu laikā ir 
26%. 

2006. gadā papildus plānotiem maksājumiem no valsts budžeta piesaistīti šādi līdzekĜi: 
mērėdotācija investīcijām Ls 15 000 apmēra Naujenes pamatskolas ēkas siltināšanai, 
mērėdotācija Ls 14 115 apmēra pašvaldības pasākumiem (Naujenes mūzikas skolai instrumentu 
iegādei un telpu remontam, sociālā darbinieka darba vietas nodrošināšanai Sociālajā dienestā, 
Naujenes novadpētniecības muzejam telpu remontam), Ls 6 000 apmērā – no Bērnu un ăimenes 
lietu ministrijas valsts budžeta programmas sākumskolas vecuma bērnu dienas centra 
„Draudzīga vide” izveidošanai Lāču pamatskolā, kā arī dotācija no valsts budžeta Ls 651 
apmērā grāmatvedības datorprogrammas atjaunošanai. 

Līdz ar to var secināt, ka Naujenes pagasta pašvaldības 2006. gada pamatbudžeta 
ieĦēmumi nodrošināja izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un pašvaldības funkciju pildīšanu. 
Izaugsme ekonomiskajā un sociālajā jomā ir palielinājusi budžeta ieĦēmumu bāzi, tomēr 
nepieciešamība kompensēt inflācijas radīto izmaksu sadārdzinājumu palielina arī pašvaldības 
budžeta izdevumus un ierobežo pašvaldības iespējas attīstības projektu finansēšanas jomā. 

Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi pārskata gadā bija Ls 1 294 043 un vidējais 
pieaugums laika posmā no 2005. – 2007. gadam ir 27%. 2006. gadā pamatbudžeta izdevumi 
veikti saskaĦā ar apstiprināto naudas plūsmas plānu, ievērojot energoresursu un 
telekomunikācijas pakalpojumu limitēšanas mehānismu. Pamatbudžeta plānošanai pielietoti 
kancelejas un saimniecības materiālu, bibliotēkas un mācību grāmatu, mācību līdzekĜu iegādes 
limiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemot vērā, ka izglītības nodrošināšana ir viena no vissvarīgākajām pašvaldības 

funkcijām, vislielākais īpatsvars Naujenes pagasta budžeta izdevumos – Ls 706 586 jeb 52,8 % 
– ir izglītībai un norēėiniem par izglītības pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2005 gadu, 
izdevumi izglītībai palielinājās par 11 %. 2007. gadā izdevumus šai sfērai tiek plānots palielināt 
par 14%. 

Naujenes pagasta izglītības iestāžu izdevumu lielākais īpatsvars – 70% jeb Ls 337 277 –
ir izlietoti atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 2006. gadā 
izglītības iestādēs strādāja 126 cilvēki, vidējā mēneša darba alga 1 darbiniekam bija 244 lati, no 
tiem pedagogiem – Ls 301, tehniskam personālam – Ls 138. Pedagogu atalgojums un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir finansētas no valsts budžeta mērėdotācijas, kuras 
vidējais pieaugums 3 gadu laikā ir 16%. Pirmsskolas izglītības iestāde tiek finansēta no 
pašvaldības budžeta līdzekĜiem, izĦemot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu 
atalgojumu. 2007. gadā no valsts budžeta piešėirta mērėdotācija Ls 8 661 apmērā pirmsskolas 
izglītības iestādē nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

7.diagr. Naujenes pagasta pamatbudžeta izdevumi 2006. gadā 
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10% no pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem sastādīja 2902,9 m2 telpu platības 
remontdarbi, kuri veikti par kopējo summu Ls 72 861, no tiem – Ls 51 515 projekta “Naujenes 
pamatskolas siltināšana” realizācijai un Ls 21 346 – izglītības iestāžu telpu kosmētiskajam 
remontam. 

Pārskata periodā pašvaldības izglītības iestādēm ar mērėi palielināt mācību procesa 
efektivitāti, kā arī tā nodrošināšanai un uzlabošanai iegādāti mācību līdzekĜi par summu Ls 
2 000 (Ls 5,16 uz 1 skolēnu) un palielināts grāmatu fonds par Ls 2 463 (Ls 5,60 uz 1 skolēnu). 

5,5% jeb Ls 39 059 no pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem bija apmaksa par 
energoresursiem. 

Kapitālie izdevumi Naujenes pagasta izglītības iestādēs sastādīja Ls 23 708. No 
pašvaldības budžeta līdzekĜiem un papildus piesaistītā finansējuma ir iegādāti mūzikas 
instrumenti, klašu tāfeles, viens datorkomplekts, mēbeles, virtuves iekārta. 

Pārskata gadā pašvaldības skolās izdevumi uz vienu skolēnu sastādīja Ls 310, uz vienu 
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkni – Ls 586, un, salīdzinot ar pagājušo gadu, izdevumi uz 
vienu skolēnu palielinājās par Ls 139, uz vienu audzēkni – par Ls 85. Šo palielinājumu būtiski 
ietekmēja darba algas paaugstināšana pedagogiem un personālam no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekĜiem. 

Sakarā ar to, ka 53% no pagasta teritorijā dzīvojošiem bērniem mācās citu pašvaldību 
izglītības iestādēs, ir veikti norēėini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem par kopējo summu Ls 108 487, no kuriem vislielākā daĜa –  96 % ar Daugavpils 
pilsētas domi. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, var secināt, ka 2006. gada Naujenes pagasta izglītības 
iestāžu izdevumi ir sekmējuši skolu attīstību, mūsdienīgas materiālās bāzes izveidošanu, mācību 
kvalitātes paaugstināšanu un audzēkĦiem drošas, sakoptas vides nodrošināšanu. 

2006. gadā sportam, kultūrai un reli ăijai  izlietoti Ls 124 932 jeb 9.3 % no pašvaldības 
budžeta, kas, salīdzinot ar 2005.gadu, ir par 26.5% vairāk. 2007. gadā plānots palielināt 
izdevumus par 61 %. 

Izdevumu lielākais īpatsvars – 57% jeb Ls 71 075 – ir izlietoti atalgojumiem un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuras vidējais pieaugums 3 gadu laikā ir 25%. 
Naujenes pagasta kultūras un sporta iestādēs strādāja 26 cilvēki. Vidējā mēneša darba alga 1 
darbiniekam sastādīja 155 latus, no tiem sporta darbiniekam – Ls 196, muzeja darbiniekam – Ls 
244, bibliotēkas darbiniekam – Ls 168, kultūras darbiniekam – Ls 196, sporta un kultūras 
iestādes tehniskajam darbiniekam – Ls 117. 

8,4% jeb Ls 10 512 no pašvaldības kultūras un sporta iestāžu izdevumiem sastādīja 
apmaksa par energoresursiem.  

Pārskata periodā Naujenes pagasta kultūras un sporta iestādēs 662,34 m2 telpu platības 
kosmētiskajam remontam izlietoti Ls 6 298. 

2006. gadā Naujenes pagasta kultūras un sporta iestādēs kapitālie izdevumi bija Ls 9 
165. Iegādāti 5 datoru komplekti, serveris, kserokss, mūzikas atskaĦošanas aparatūra, mēbeles, 
sporta inventārs, fotoaparāts. Viens dators saĦemts kā dāvinājums no pašvaldības uzĦēmējiem. 

Lai pašvaldība nodrošinātu saikni ar tās iedzīvotājiem un lai būtu lielāka iespēja iesaistīt 
pagasta iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieĦemšanā, no pašvaldības pamatbudžeta līdzekĜiem 
tika finansēts informatīvais biĜetens “Naujenes Vēstis”. 2006.gadā šim mērėim izlietoti Ls 9 
741. Izdevuma metiens ir 2430 eksemplāri, viena eksemplāra pašizmaksa sastāda Ls 0.33, kura, 
salīdzinot ar 2005. gadu, pieaugusi par Ls 0.03. Šo izdevumu vienreiz mēnesī bez maksas saĦem 
katra pagastā dzīvojošā ăimene kā svarīgu informācijas avotu par pagasta padomes 
pieĦemtajiem saistošiem noteikumiem, lēmumiem, par budžetu, svarīgākajiem un 
interesantākajiem notikumiem.  

Naujenes sporta klubs 100% tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekĜiem, un tā 
izdevumi 2006. gadā sastādīja Ls 15 223. Izdevumu pieaugums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir 
5.8 %. 2007. gadā izdevumus sportam plānots palielināt 2 reizes, jo paredzēti l īdzekĜi sporta 
laukuma „Olimpus” ierīkošanai Vecstropu ciemā. 
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8. diagr. Sociāliem pabalstiem piešėirtie l īdzekĜi  
2005. –2007. gadā 

 

No pašvaldības pamatbudžeta pārskata periodā tika iedalīti l īdzekĜi Ls 1 489 apmērā arī 
kultūras piemineklim – Jezupovas katoĜu baznīcas remontdarbiem. 

2006. gada laikā sociālai nodrošināšanai, norēėiniem par sociālajiem 
pakalpojumiem un veselībai izlietoti Ls 107 254 jeb 8.2 % no pašvaldības budžeta, kas, 
salīdzinot ar 2005.gadu, ir par 25% mazāk. Tas saistīts ar projekta “Naujenes pagasta sociālās 
rehabilitācijas centra izveidošana” Lociku ciemā īstenošanu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, 2007. 
gadā plānots izdevumus palielināt par 73 %. 

Pārskata gada atalgojumiem un VSAOI izlietoti 56% jeb Ls 60 174 no kopējiem 
izdevumiem. Sociālajā un veselības aprūpes jomā strādāja 23 cilvēki, vidējā darba alga 1 
darbinieku sastādīja 173 latus. 

Veikti remontdarbi 143,06 m2 telpu platībā par kopējo summu Ls 5 182, no tiem 
Sociālās aprūpes dienas centra „Žēlsirdība” telpām – Ls 4 312 un veselības punkta 
kosmētiskajam remontam – Ls 870. 

4% jeb Ls 4327 no pašvaldības sociālās un veselības aprūpes jomas iestāžu izdevumiem 
2006. gadā bija apmaksa par energoresursiem. 

Kapitālie izdevumi sastādīja Ls 2 531. Iegādāti 3 datorkomplekti un mēbeles darbinieku 
darba vietu nodrošināšanai. 

Pabalstu īpatsvars sociālās nodrošināšanas izdevumos ir 24%. Izmaksāti GMI pabalsti, 
vienreizēji pabalsti veselības aprūpei un citu veidu pabalsti 804 pagasta iedzīvotājiem par 
summu Ls 24 976. 

 
2006. gadā, pamatojoties uz 

noslēgto līgumu ar Nodarbinātības valsts 
aăentūru par algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu rīkošanu, bija iespēja iesaistīt 
darbā bezdarbniekus. 

Ir apmaksāti savstarpējie 
norēėini par sociālajiem pakalpojumiem 
sešiem Višėu sociālās aprūpes centra 
iemītniekiem un vienam bērnam   

bārenim Naujenes bērnu namā par 
kopējo summu Ls 4 657. 

Izdevumi vides aizsardzībai, 
teritoriju un m ājok Ĝu apsaimniekošanai 2006. gadā sastādīja Ls 46 542 jeb 3.2% no Naujenes 
pagasta budžeta. Salīdzinot ar pagājušo gadu, izdevumi pieauga par 74%, jo šajā gadā veikti 
teritorijas plānošanas darbi par Ls 10 040, atkritumu apsaimniekošanai izlietoti Ls 5 282, ielu 
apgaismošanas izdevumi pieauga 2 reizes, bet dzīvojamā fonda neapdzīvotās telpas uzturēšanas 
izdevumi – 4 reizes. Pagasta lielāko ciemu ielu apgaismošanai pārskata periodā no pašvaldības 
budžeta izlietoti Ls 9 853, veikts ielu apgaismojuma remonts Ls 5192 apmērā Kraujas un 
Dunsku ciemos, kuros uzstādītas 27 jaunas ielu apgaismojuma lampas. Pagasta ciemu, 
kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanai izlietoti Ls 18 034, kas sastāda 1,4% no 2006.gada 
Naujenes pamatbudžeta izdevumiem. Lai nodrošinātu pagasta ciemu, bērnu laukumu un 
kultūrvēsturisko objektu pilnīgāku un kvalitatīvāku labiekārtošanu, pārskata gadā ir iegādātas 2 
zāles pĜaujmašīnas, krūmgriezis un zāăis par kopējo summu Ls 1 946. No Daugavpils rajona 
partnerības atbalstītā projekta „Vasaras jautrais noskaĦojums lieliem un maziem’’ papildus 
piesaistīti l īdzekĜi Ls 700 apmērā divu slidkalniĦu iegādei. Tā rezultātā būs labiekārtota atpūtas 
vieta Lociku ciema bērniem un iedzīvotājiem. Dzīvojamā fonda neapdzīvoto telpu uzturēšanas 
izdevumi 2006. gadā sastādīja Ls 1 545. Apmaksāti pakalpojumi Daugavpils reăionālajam 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoram Ls 1594 apmērā. 

2007. gadā pagasta ciemu un kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanai ir plānots izlietot 2 
reizes vairāk līdzekĜu nekā 2006.gadā, jo plānoti bērnu rotaĜu laukumu remonti un Lociku ciema 
bērzu birzs un dīėa teritorijas labiekārtošana. 
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Naujenes pagasta padomes un administrācijas uzturēšanai 2006. gadā izlietoti Ls 275 
189 jeb 20.5% no pagasta pamatbudžeta izdevumiem. 2007. gadā šie izdevumi būs par 52% 
lielāki, jo plānoti līdzekĜi dzimtsarakstu zāles remontam, kuras izmantošanas mērėis būs laulību 
reăistrācija, pagasta padomes sēžu organizēšana, semināru un konferenču norise. 

2006. gada padomes un administrācijas izdevumu lielākais īpatsvars – 64% jeb Ls 173 
842 – izlietoti atalgojumiem un VSAOI, un tā darbību nodrošināja 40 darbinieki un 5 sezonas 
kultūrvēsturisko objektu uzraugi. Vidējā darba alga 1 darbiniekam sastādīja 241 latu, deputātam 
– Ls 117. Pārskata gadā, lai nodrošinātu pagasta administrācijas kvalitatīvu, uz rezultātu un 
iedzīvotāju orientētu darbu, pašvaldībā notika informācijas tehnoloăiju attīstība, kas tieši saistīta 
ar iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu apkalpošanas laikā. Ls 1 801 
vērtībā iegādāti intelektuālie īpašumi, kā arī 5 datorkomplekti par summu Ls 7 615. Darbinieku 
darba vietu un iedzīvotāju pieĦemšanas nodrošināšanai ir iegādātas mēbeles Ls 1 825 apmērā. 
Kopumā kapitālajiem izdevumiem izlietoti Ls 11 351. 

6,5% jeb Ls 17 794 no pagasta padomes un administrācijas izdevumiem sastādīja 
apmaksa par energoresursiem. 

Lai veiktu administrācijas ēku energoefektivitātes palielināšanu, 2006. gada laikā veikta 
administrācijas ēkas jumta siltināšana un remonts Ls 5 630 apmērā. Administrācijas 48,3 m2 
telpu plātības kosmētiskajam remontam izlietoti Ls 1380. 

 

5.5. 2005.– 2007. g. speci ālā budžeta ie Ħēmumi un izdevumi 
 
Naujenes pagasta speciālā budžeta ieĦēmumu avotus un izdevumu veidus raksturo 7. 

tabula. 
7. tabula. Naujenes pagasta speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi 2005. – 2007. gadā 

 
NR. 
P. 
K. 

Rādītāju nosaukums 2005.g. 
faktiskā 
izpilde 

2006.g. 
faktiskā 
izpilde 

2007.g. 
Apstiprin ā- 

tais 
budžets 

 IeĦēmumi kopā 126 478 85 774 86 311 
1. Privatizācijas fonda līdzekĜi 8 468 17 125 2 466 
2. Dabas resursu nodokĜa ieĦēmumi 1 447 2 398 2 110 
3.  AutoceĜu fonda līdzekĜi 52 075 63 454 81 735 
4. Mērėdotācija plūdu seku likvidācijai 62 707 - - 
5. Mērėdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem 1 281 - - 
6. Ziedojumi un dāvinājumi 500 2797 0 
 Izdevumi kopā 128 749 86 290 86 827 
1. Privatizācijas fonda līdzekĜi 8 851 17 251 2 763 
2. Dabas resursu nodokĜa ieĦēmumi 2 197 2 373 2 135 
3.  AutoceĜu fonda līdzekĜi 52 510 63 491 81 798 
4. Mērėdotācija plūdu seku likvidācijai 62 707 0 0 
5. Mērėdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem 1 974 0 0 
6. Ziedojumi un dāvinājumi 510 3 175 131 

 
2006. gada speciālā budžeta ieĦēmumi – Ls 85774, kuri salīdzinājumā ar 2005. gadu ir 

samazinājušies par 32 %. Šo samazinājumu galvenokārt ietekmēja 2005.gada transferta 
maksājumi no Daugavpils rajona padomes plūdu seku likvidēšanai Ls 62 707 apmērā un 
mērėdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem – Ls 1281. AutoceĜu fonda līdzekĜi 
saĦemti Ls 63 454 apmērā, kas ir par 22% vairāk nekā 2005. gadā. 2006. gadā privatizācijas 
fondā saĦemti ieĦēmumi Ls 17 125 apmērā, ko veido Ls 5 468 no pašvaldības īpašuma 
privatizācijas un Ls 11 657 – no 5 neizīrēto dzīvokĜu privatizācijas atklātā izsolē. Salīdzinot ar 
2005. gadu, ieĦēmumi pieauga 2 reizes. Viena pārdotā dzīvokĜa vērtība sastādīja Ls 2 331, kas, 
salīdzinot ar 2005. gadu, ir pieaugusi par Ls 903. Dabas resursu nodoklis saĦemts 2 reizes 
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lielāks nekā pagājušajā gadā jeb Ls 2 398. Ziedojumi un dāvinājumi Ls 2 797 apmērā 
galvenokārt saĦemti tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” norises finansēšanai. 

ĥemot vērā līdzekĜu atlikumu 2006. gada sākumā 2006. gada speciālā budžeta 
izdevumi bija Ls 86 290,. 

Privatizācijas fonda līdzekĜi Ls 17 251 apmērā izlietoti dzīvojamā fonda remontam, no 
tiem par summu Ls 5 358 veikts Lociku ciema sociālo dzīvokĜu kosmētiskais, kā arī santehnisko 
iekārtu un elektroapgādes remonts. Dunsku ciemā izremontēts jumts ēkai Stacijas ielā 2 par 
summu Ls 2 819. Veikti remontdarbi pašvaldības dzīvojamas mājās „ĀrgaĜi”, „K Ĝavas”, „SiliĦi” 
par summu Ls 5 295. 

Mērėdotācija pašvaldības ceĜu un ielu uzturēšanai Ls 63 491 apmērā izlietota: ceĜu un 
ielu attīrīšanai no sniega – Ls 3 862, melnā seguma bedrīšu remontam – Ls 2 630, ceĜu seguma 
profilēšanai – Ls 3 505, ceĜmalu appĜaušanai – Ls 365, ceĜmalas krūmu izciršanai – Ls 1 209, 
ceĜu remontdarbiem – Ls 48 629, tai skaitā, gājēju celiĦa remontdarbi Vecstropu ciemā 407 m2 , 
ielu melnā seguma bedrīšu remonts Vecstropos, Locikos, Kraujā un Naujenē 336 m2 un 
pašvaldības ceĜu remontdarbi 19.7 km. 2006. gadā par kopējo summu Ls 3 390 veikts 
pašvaldības autoceĜu un ielu audits, inventarizācija, vērtēšana un būvuzraudzība. 

Turpinājās Dienvidlatgales reăionālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta 
realizācijas pasākumu līdzfinansēšana, kam 2006. gadā no dabas resursu nodokĜa saĦemtajiem 
ieĦēmumiem izlietoti Ls 2 397.  

Līdz ar to par Naujenes pagasta pašvaldības 2005.– 2007. gada budžetu var teikt, ka 
pašvaldība spēj nodrošināt pagasta administrācijas un iestāžu darbību, sniegt iedzīvotājiem 
sociālo palīdzību un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, atmaksāt saĦemtos aizĦēmumus un 
procentus, kuri tiek izmantoti pagasta infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai. 

5.6. Naujenes pagasta pašvald ības nekustam ā īpašuma nov ērtējums 2005.g. un 
2006.g. 

 
8. tabula. Naujenes pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums 2005.g. un 2006.g. 

2005. gads 2006. gads Nr.p
.k. 

Nosaukums 
Daudzums Uzskaites 

vērt ība (Ls) 
Daudzums Uzskaites 

vērt ība (Ls) 

IzmaiĦas 
+,- (Ls) 

1. Dzīvojamais fonds 57 621875 57 433590 -188285 
2. Nedzīvojamās ēkas 

pašvaldības funkciju 
veikšanai 

65 556949 64 724851 +167902 

3. Citas celtnes un būves 
(tilti Ħi Juzefovas parkā 
u.c.) 

16 5412 17 7272 +1860 

4. CeĜi un ielas  139.526 km 2875000 139.526 km 2606390 -268610 
5. Zeme  530.8 156978 555.59 154513 -2465 
6. Ilggadīgie stādījumi  697  690 -7 

 Kopā  4216911  3927306 -289605 

 
Analizējot 8. tabulas datus, var secināt, ka Naujenes pagastā pašvaldības dzīvojamā 

fonda vērtība samazinājās, salīdzinot ar 2005 gadu, par Ls 188 285. Norakstīts pašvaldības 
dzīvojamā fonda nolietojums par Ls 10 080. 2006. gadā privatizēti 173 dzīvokĜi, un saskaĦā ar 
pirkuma līgumiem to domājamo daĜu uzskaites vērtība Ls 178 205 apmērā norakstīta no 
grāmatvedības uzskaites. Grāmatvedības uzskaitē ir 57 dzīvojamās mājas ar 1864 dzīvokĜiem, 
no tiem privatizēti 1 379 dzīvokĜi, kas ir 73.9 % no kopējā dzīvokĜu skaita. 2006. gadā 100% 
privatizēti dzīvokĜi dzīvojamās mājās Kraujā, Daugavas ielā 28 un 30, Meža ielā 2 un 3A. 

Salīdzinot ar 2005. gadu, pašvaldības nedzīvojamo ēku, citu celtĦu un būvju vērtība 
2006. gadā palielinājās par Ls 169 762, jo par Ls 180 632 ekspluatācijā tika pieĦemta Naujenes 
pamatskolas rekonstrukcija (3. posms), kā rezultātā skolas ēkai pilnīgi nomainīts jumta segums, 
veikta ārējo sienu siltināšana un uzstādīta ēkas zibens aizsardzība. No grāmatvedības uzskaites 
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izslēgta 2006. gadā izsolē par Ls 20 250 pārdotā nedzīvojamā ēka ar piesaistīto zemes gabalu 
(ēkas atlikusī vērtība – Ls 3565 un tai piesaistītā zemes gabala 0.62 ha kadastrālā vērtība – Ls 
167). Uz 2006. gada 31. decembri Naujenes pagasta īpašumā atradās zeme 50.8 ha platībā ar 
kadastra vērtību Ls 32718.11. Tā reăistrēta Zemesgrāmatā un uzĦemta grāmatvedības uzskaitē. 
2006. gada 31. decembrī Naujenes pagasta pašvaldības lietojumā bija 504.79 ha zemes ar 
kadastra vērtību Ls 118174.58. Zemes gabaliem noteikta tirgus vērtība: „Bērzupītes” – Ls 4600 
un „ElkšĦi” – Ls 132000. 

Zemes gabalam „ElkšĦi” 4.72 ha platībā ar kadastra Nr. 4474-005-0095 ir izgatavots 
detaĜplānojums, kurā atspoguĜotas zemes gabala tālākās izmantošanas iespējas (savrupmāju 
apbūve). 

Smilts - grants un smilts atradnei „Butišėi” ar kadastra Nr.4474-007-0347 izgatavota 
derīgo izrakteĦu pase, kurā atspoguĜots smilts - grants un smilts daudzums atradnē . 

SaskaĦā ar Naujenes pagasta padomes lēmumiem nomā nodoti 25.96 ha pašvaldības 
zemes. Pavisam nomā nodoti 48.4 ha zemes. 

Zemes vērtība, salīdzinot ar 2005. gadu, samazinājās par Ls 2 465. No grāmatvedības 
uzskaites izslēgta pašvaldības īpašumā esošā zeme, kura privatizēta kopā ar dzīvokĜiem, un 
izsolē pārdots zemes gabals 0.62 ha platībā kopā ar uz tā esošo ēku. 

Pašvaldības ceĜu un ielu vērtība samazinājās par Ls 268 610, un tas izskaidrojums ar 
pašvaldības ceĜu un ielu nolietojuma norakstīšanu. 

Naujenes pagasta padomes nekustamā īpašuma vērt ība 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. 
gadu, kopumā samazinājās par Ls 289 605. 

5.7. Neatkar īgu revidentu zi Ħojums 
 

SIA „Finansu pakalpojumi” zvērinātu revidentu komercdarbība LZRA (licence Nr. 105) 
veikusi Naujenes pagasta pašvaldības 2006. gada finanšu pārskata revīziju. ViĦuprāt, iepriekš 
minētais gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Naujenes pagasta padomes 
finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu  2006. 
gadā saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 446 „Valsts un 
pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtība” prasībām. 

 
6. Plānotie pas ākumi teritorijas att īst ības pl āna īstenošan ā un vides aizsardz ībā 

6.1. Teritorijas pl ānojums 
Ar 2003. gada 29. decembra lēmumu Nr. 457 kā saistošie 

noteikumi tika apstiprināts Naujenes pagasts teritorijas plānojums 2004. – 
2015. gadam. Teritorijas plānojuma galvenais attīstības mērėis – radīt 
pamatu ilgstošai un stabilai ekonomiskai attīstībai, balstoties uz 
ilgspējīgas attīstības principiem, saskaĦojot ekonomiskos, sociālos un 
vides jautājumus. 

Iedzīvotāji iesniedza daudz priekšlikumu par zemes izmantošanas 
mērėu maiĦu, kā rezultātā ar 2005. gada 29. decembra lēmumu Nr. 309 
uzsākta Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004. – 2015. gadam 
grozījumu izstrāde. 

2006. gadā tika izstrādāti teritorijas plānojuma grozījumi, tajā 
skaitā apbūves noteikumu projekts. 2007. gada aprīlī plānots organizēt sabiedrisko apspriešanu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saĦemti iedzīvotāju priekšlikumi zemes 
vienības izmantošanas mērėu maiĦai, vairākums no tiem – mainīt mērėi uz komercdarbības 
objektu apbūvi un savrupmāju būvniecību. 

Pašvaldības funkcija par pagasta administratīvās teritorijas būvniecības procesu 
tiesiskuma nodrošināšanu ir deleăēta Daugavpils rajona būvvaldei. 2006. gadā Daugavpils 
rajona padomes būvvalde izsniegusi 40 būvatĜaujas Naujenes pagasta zemes īpašniekiem, no 



Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
 

 22 

tiem 14 dzīvojamo mājas būvniecībai, 11 – dārza (vasaras) māju būvniecībai un 15 būvatĜaujas 
saistītas ar ēku rekonstrukciju, pārplānošanu. 

Naujenes pagasta attīstības programmu līdz 2011. gadam un teritorijas plānojuma 
grozījumus 2004.– 2015. gadam plāno apstiprināt 2007. gadā oktobrī. 

 

6.2. Vides aizsardz ība 

 
2006. gada 1. janvārī Naujenes pagasta padomē attīstības un plānošanas nodaĜā tika 

izveidota jauna amata vieta – vides aizsardzības speciālists. 
Pārskata gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas Vides pārvaldības asociāciju 

projekta „ Inovatīva pieeja EMAS  II ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu 
pašvaldībās” ietvaros. Par vides pārvaldības sistēmas vadītāju ir nozīmēts Naujenes 
pagasta padomes izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts. Tika izveidota EMAS /Eko-
managment and audit scheme/ ieviešanas darba grupa Naujenes pagasta padomes 

priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkinas vadībā ar mērėi izstrādāt atbilstoši EMAS prasībām 
nepieciešamo dokumentāciju, ieviest un uzturēt vides pārvaldības sistēmu. Pārskata gadā notika 
divi EMAS ieviešanas starpauditi. 2006. gada 13. septembrī Naujenes pagasta padomes sēdē ar 
padomes lēmumu Nr.701 tika apstiprināta Naujenes pagasta padomes Vides politika. Tika 
izstrādāti nozīmīgi vides pārvaldības sistēmas dokumenti – Likumdošanas prasību tabula, Vides 
rīcības programma, EMAS Rokasgrāmata. 2007. gada martā plānots veikt vides pārvaldības 
(EMAS) sistēmas verifikāciju (akreditāciju). 

Pārskata gadā vides aizsardzības speciāliste sadarbībā ar Valsts vides dienesta 
Daugavpils reăionālās vides pārvaldi veica plānveida tematiskās pārbaudes ar mērėi apsekot 
īpaši aizsargājamus kultūras un dabas pieminekĜus.  

2006. gada 29. martā ar Naujenes pagasta padomes lēmumu Nr. 168 tika apstiprināti 
jauni saistošie noteikumi Nr.3. „Par Naujenes pagasta atkritumu apsaimniekošanu”, ar kuriem 
iepazīstināti gan skolēni, gan ciemu iedzīvotāji. Naujenes pagasta teritorijā atkritumu 
apsaimniekotājs ir SIA "SA Serviss". Izvests 15 406.82 m3 

sadzīves atkritumu,  aptuveni 294 kg no viena iedzīvotāja.  
 Izveidojās laba tradīcija katru gadu pavasarī organizēt  
„Meža un dārza dienas”. To mērėis – iesaistīt 

iedzīvotājus, pašvaldības iestādes, organizācijas un 
uzĦēmumus savu īpašumu apzaĜumošanā, apkārtējās teritorijas 
sakopšanā no atkritumiem, kapu un kultūras pieminekĜu 
labiekārtošanā, meža atjaunošanā un atkritumu savākšanā. 
2006. gadā notika akcija „Attīrīsim ciemus, ceĜus, parkus un 
lauku sētas no atkritumiem!” ar mērėi palīdzēt iedzīvotājiem 
bezmaksas izvest atkritumus no pagrabiem un ciemiem, tai 
skaitā arī lielgabarīta atkritumus. 

Starp Daugavpils rajona pašvaldībām Naujenes pagasta 
padomes aktivitātes „Meža un dārza dienas” pasākumu 
ietvaros atzīmētas kā vienas no labākajām. Naujenes pagasta padome apbalvoja visaktīvākos 
„Meža un dārza dienu” pagasta iedzīvotājus un pašvaldības iestāžu darbiniekus ar Pateicībām un 
vērtīgām dāvanām.  

 
7. Darb ības izv ērtējums invest īciju jom ā 

 
Naujenes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 2006. gadā turpinās Eiropas 

Reăionālā attīstības fonda projekta īstenošana „Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā 
(Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciematos)”, kas ilgst trijos posmos no 2005. - 

Naujenes pagasta pārstāvji ar 
vanu no Daugavpils rajona 

padomes „Meža un dārza dienās” 

Nominācijā „Sakoptākā 
dārzkopības sabiedrība” 
odalgoto vietu ieguva A. 
Cipluhina īpašums  
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2007.gadam. Projekta kopējā summa sastāda Ls 842 476. Projekta vadītājs – Naujenes pagasta 
padomes izpilddirektors Aleksandrs Aizbalts.  

2006. gadā projekta II posma realizācijas rezultātā bija atjaunotas un uzbūvētas 
atdzelžošanas stacijas, notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas Naujenes un Dunsku ciemos, 
rekonstruētas esošās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, uzstādīts jauns hidrofons par kopējo 
summu Ls 276 877, t. sk. ERAF finansējums – Ls 187 674 un SIA „Naujenes pakalpojumu 
serviss” finansējums – Ls 89 203. Līdz ar projekta realizāciju un visiem uzlabojumiem 
ūdenssaimniecībā un ūdens kvalitātē gandrīz 2 reizes tika paaugstināti arī ūdens (no 0,19Ls/m3 
uz 0,38Ls/m3) un kanalizācijas (no 0,28Ls/m3 uz 0,40Ls/m3) tarifi. 

Pārskata gadā turpinājās „Naujenes pagasta 
Naujenes pamatskolas ēkas siltināšana” projekta III posma 
īstenošana. 2006. gadā projekta realizācijai finansējums Ls 
46 314 apmērā piešėirts no Naujenes pašvaldības budžeta 
un Ls 7 500 – no Valsts investīciju programmas. Par šiem 
līdzekĜiem siltinātas ārsienas, veikts galvenās ieejas 
remonts, atjaunotas skolas ārējo sienu apmales, ierīkots 
panduss. Īstenoto remontdarbu rezultātā ir uzlabojies ēkas 
vizuālais izskats un trīs reizes samazinājies kurināmā 
patēriĦš, kas Ĝauj ekonomēt energoresursus un budžeta 
līdzekĜus. 2007. gadā tiek plānots pabeigt šī projekta 

realizāciju un uzsākt Naujenes pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcijas projektu. 
2006. gadā Naujenes pašvaldības budžetam no dažādiem fondiem un projektiem tika 

piesaistīti l īdzekĜi Ls 44 613 apmērā, t.sk. pa nozarēm: izglītībai – Ls 21 578, kultūrai – Ls 12 
405, sociālai sfērai  – Ls 5 846, infrastruktūrai – Ls 13 254.  

 
L īdzdalība sadarbības projektos 

 
2006. gadā no pašvaldības budžeta tika ieguldīts līdzfinansējums trijos projektos Ls 

10 492 apmērā. Pārskata gadā turpinājās projekta „Daugavpils rajona pašvaldību informācijas 
un komunikācijas tehnoloăiju tīklu izveides pilotprojekts” realizācija. Naujenes pagasta padome 
šajā projektā iekĜauta kā sadarbības partneris, un no pašvaldības budžeta līdzekĜiem bija 
piešėirts līdzfinansējums Ls 2784 apmērā. Projekta ieviešanas rezultātā tika apmācīti 5 
pašvaldības darbinieki, Naujenes pagasta padomē tika ieviesta uz Interneta tehnoloăijām balstīta 
elektronisko dokumentu vadības sistēma, iegādāta jauna datortehnika, portatīvais dators, 
pieslēgts pastāvīgais Interneta pieslēgums. Lai realizētu projektu 2007. gadā, no pašvaldības 
budžeta līdzekĜiem tika piešėirts līdzfinansējums 753 latu apmērā. Šis finansējums paredzēts 
licencētas programmas un projektora iegādei.  

Naujenes pagasta padome tika iekĜauta projektā ,,Dienvidlatgales sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana”. Dienvidlatgales reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts 
aptver Daugavpils, Krāslavas un PreiĜu pilsētu un rajonu. Tā mērėis – jauna reăionāla sadzīves 
atkritumu poligona būvniecība Demenes pagasta „Šakališėos”. Projekta ieviešanas laiks no 
2003. gada līdz 2007. gadam. Naujenes pagasta padomes ieguldījums 2006. gadā – Ls 7157. No 
pašvaldības budžeta līdzekĜiem projekta pabeigšanai bija piešėirts līdzfinansējums Ls 4531. 

Naujenes pašvaldības teritorijā tika veikta projekta „Velo maršrutu tīklu attīstīšana 
Baltijas ezeru zeme” realizācija. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas rajoni un pašvaldības. Projekta mērėis – dabas parka „Daugavas loki” teritorijā 
izveidot velomaršrutu ar attīstītu infrastruktūru. Projekta realizācijai 2006. gadā bija piešėirts 
līdzfinansējums Ls 5208. Projekta ieviešanas laiks no 2005. – 2007. gadam. 

 
 

 

Naujenes pamatskolas ēka pēc 
projekta realizācijas 
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8. Naujenes pagasta padomes strukt ūra un darb ība 2006. gadā 
 

Naujenes pagasta pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoĦu vēlētas pārstāvniecības – 
padomes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto 
funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu 
un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību 
subjekts, bet privāttiesību jomā tām ir juridiskās personas tiesības. 

Publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir likumā „Par pašvaldībām” noteiktās 
funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleăētās valsts pārvaldes funkcijas, 
kuru izpilde pašvaldību likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgai pašvaldībai, citu pašvaldību 
kompetencē ietilpstošās funkcijas, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes 
pašvaldību likuma noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomas funkcijas, kas tiek 
īstenotas kā brīvprātīgas iniciatīvas. 

Autonomu funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības, pašvaldību budžetā 
paredzot attiecīgus līdzekĜus. 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie 
meži un ūdeĦi, ja likumos nav noteikts citādi, gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par 
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, gādāt par aizgādnību, 
aizbildniecību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, izsniegt atĜaujas un licences 
komercdarbībai, ja tas paredzēts likumā, piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot 
žūpību un netiklību, saskaĦā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes 
izmantošanas un apbūves kārtību, nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības 
procesa tiesiskumu, veikt civilstāvokĜa aktu reăistrāciju, veikt administratīvajā teritorijā 
dzīvojošu bērnu uzskaiti, īstenot bērnu tiesību aizsardzību. 

Naujenes pagasta padomes darbs notiek sēdēs un patstāvīgajās komitejās. Padomes 
darba organizāciju nosaka Naujenes pagasta pašvaldības nolikums, kas izstrādāts saskaĦā ar 
likumu „Par pašvaldībām”. Naujenes pagasta pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas 
nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieĦemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un 
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. 

Pašvaldības darbību likumā „Par pašvaldībām” ietvaros pārrauga Reăionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrija. 

8.1. Naujenes pagasta padomes un patst āvīgo komiteju darbs 2006. gad ā 

 
Naujenes pašvaldības kodolu veido tās 

lēmējinstitūcija – Naujenes pagasta padome, kuras 
sastāvā ietilpst pilsoĦu ievēlēti 11 deputāti. 

Naujenes pagasta padomes darbu vada tās 
priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina. Naujenes pagasta 
padomes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Butāns 
aizvieto padomes priekšsēdētāju viĦas prombūtnes 
laikā. 

2006. gadā Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāja saĦēma LR Ministru kabineta Atzinības 

Naujenes pagasta padomes sēde 
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rakstu par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā un Daugavpils 
rajona konkursa „Gada cilvēks 2006” gada balvu. 

Pārskata gadā notikušas 25 atklātas Naujenes pagasta padomes sēdes, no tām 24 kārtējās 
un 1 ārkārtas sēde. Pagasta padomes sēdēs izskatīti un pieĦemti 1 002 lēmumi. 

No tiem apstiprināti 17 Naujenes pagasta saistošie noteikumi, t.sk. par Naujenes pagasta 
2006. gada budžetu, par Naujenes pagasta atkritumu apsaimniekošanu, par pagasta padomes 
nodevām, par pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām 
kopijām, par sociālo dzīvokĜu izīrēšanas kārtību, grozījumiem saistošajos noteikumos par 
sociāliem pabalstiem un palīdzību u.c.  

Apstiprināts 31 nolikums, t.sk. nolikums par Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoru, finanšu nodaĜas un lietu pārvaldes, tirdzniecības atĜaujas komisijas, administrācijas 
darbinieku, iestāžu vadītāju un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums un tā 
grozījumi, izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumi, kā arī 
konkursa „Lai top skaista mūsu vide” nolikums u.c. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam izskatīti 732 personu iesniegumi un pieĦemti 
administratīvie akti par zemes piešėiršanu pastāvīgā lietošanā, nomā, par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu, par zemes lietošanas mērėu maiĦu, nosaukumu un adrešu piešėiršanu, par 
zemes gabalu robežu precizēšanu, par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un citi. 

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

2006. gadā administrācija iepazīstināja Naujenes pagasta padomi ar paveikto darbu un 
pieĦemto lēmumu izpildi pirmajā un otrajā pusgadā. 

Visi Naujenes pagasta padomes lēmumi, kā arī sēžu protokoli ir publiski pieejami 
sabiedrībai Naujenes pašvaldības interneta mājas lapā (www.naujene.lv), kā arī ar pagasta 
padomes sēdes darba kārtību iedzīvotāji 3 dienas pirms sēdes varēja iepazīties padomes 
administratīvajā ēkā Skolas ielā 15, Naujenē. PieĦemtie saistošie noteikumi ir pieejami 
iedzīvotājiem Naujenes tautas bibliotēkā. Katrā informatīvā biĜetena „Naujenes Vēstis” numurā, 
kuru bez maksas vienu reizi mēnesī saĦem katra Naujenes pagasta teritorijā dzīvojošā ăimene, 
tika ievietota informācija par pagasta padomes un komiteju sēžu laiku, lēmumiem un to izpildes 
gaitu. 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs, 
padome izveidoja 4 pastāvīgās komitejas 5 locekĜu sastāvā: 

finanšu komiteju: Jānis Butāns, Valērijs Mihejevs, Ināra Migl āne, Juris Bleidelis 
un komitejas priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina; 

attīstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteju , kurā ievēlēti deputāti: 
Inese Locika, Valērijs Mihejevs, Dainis Gailītis, Aleksejs Semjonovs un komitejas 
priekšsēdētājs Jānis Butāns; 

sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteju , kurā ievēlēti  deputāti Marija 
Rimicāne, Lilita GasjaĦeca, Jānis Butāns, Aleksejs Semjonovs un komitejas priekšsēdētāja 
Ināra Migl āne; 

izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas  komiteju, kurā ievēlēti 
deputāti Inese Locika, Marija Rimic āne, Ināra Parfjonova, Juris Bleidelis un komitejas 
priekšsēdētāja Lilita GasjaĦeca. 

Pastāvīgo komiteju darbs bija virzīts jautājumu sagatavošanai, izskatīšanai pagasta 
padomes sēdēs un atzinumu sniegšanai par sagatavotajiem lēmumu  projektiem. Komitejas 
kontrolēja pašvaldības iestāžu darbu, izskatīja to budžetu projektus, kontrolēja to izdevumu 
tāmju izpildi, kā arī veica citus pienākumus atbilstoši Naujenes pagasta pašvaldības nolikumam. 

Komiteju sēdes notika katru mēnesi, vienu nedēĜu pirms pagasta padomes sēdēm. 
Kopumā notika 68 komiteju sēdes. 

Pagasta padomes komitejas sniedza atzinumus 723 sagatavotajiem Naujenes pagasta 
padomes lēmuma projektiem. 
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Finanšu komiteja 
 

Notika 18 Naujenes pagasta padomes finanšu komitejas sēdes, kurās tika izskatīts 151 
jautājums, sniegti atzinumi 138 sagatavotajiem lēmumu projektiem, t. sk. nozīmīgākajiem 
Naujenes pagasta padomes sagatavotajiem lēmuma projektiem: saistošiem noteikumiem par 
Naujenes pagasta 2006. gada budžetu un tā grozījumiem, pagasta padomes nodevām par pagasta 
padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām, instrukcijai par 
pagasta budžeta izstrādāšanu un apstiprināšanu, par Naujenes pagasta pašvaldības 2006. gada 
saimniecisko pārskatu, par Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulatora, finanšu un lietu 
pārvaldes, tirdzniecības atĜaujas komisijas pārskatu, Naujenes pagasta padomes administrācijas 
darbinieku, iestāžu vadītāju un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu un tā 
grozījumiem, noteikumiem par Naujenes pagasta pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes 
kārtējo kontroles kārtību. Sniegti atzinumi lēmumu projektiem par nekustamā īpašuma nodokĜa 
nokavēto maksājumu piedziĦu, pirmpirkuma tiesību neizmantošanu, par telpu nomu, par 
tirdzniecības atĜauju izsniegšanu. 

Komiteju sēdēs tika izskatīti Naujenes pagasta pašvaldības 2007. gada pamatbudžeta 
kontrolskaitĜi, pagasta padomes un pašvaldības 2007. gada un vidējā termiĦa 2008. – 2010. gada 
rīcības plāni infrastruktūras uzlabošanas un attīstības finansēšanai. Katru ceturksni finanšu 
komiteja izskatīja Naujenes pagasta padomes pieĦemto lēmumu izpildes gaitu,  SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss” finanšu plāna izpildi, saistošo noteikumu „Par Naujenes pagasta 2006. 
gada budžetu” izpildi. 

 
Att īstības, tautsaimniecības un komunālo jautājumu komiteja 

 
Notika 20 Naujenes pagasta padomes attīstības, tautsaimniecības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes, kurās tika sniegti atzinumi 394 sagatavotajiem Naujenes pagasta 
lēmumu projektiem, t.sk. 309 Naujenes pagasta padomes lēmumu projektiem, kas saistīti ar 
personu lietu iesniegumu izskatīšanu par zemes jautājumiem, par adreses un īpašuma 
nosaukuma piešėiršanu vai pārdēvēšanu, zemes robežu precizēšanu u.c. 

Komiteja atbalstīja finansējumu no pašvaldības budžeta sekojošiem izdevumiem: 
dzīvokĜu un komunālajai saimniecībai, vides aizsardzībai, teritorijas plānojuma grozījumiem un 
ceĜu fondam, akceptēja attīstības un plānošanas nodaĜas un konkursa „Lai top skaista mūsu 
vide” nolikumus, kā arī izklausīja un sniedza atzinumu par SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
2005. gada finanšu pārskatu. SaskaĦā ar personu iesniegumiem komiteja organizēja 4 izsoles 
valsts brīvajiem zemes gabaliem. 

Katru ceturksni komitejā tika izskatīts jautājums par Naujenes pagasta padomes 
pieĦemto lēmumu izpildes gaitu. 

 
Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja 

 
Notika 15 Naujenes pagasta padomes Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas 

sēdes. Sniegti atzinumi izskatīšanai Naujenes pagasta padomes sēdē 130 sagatavotajiem 
lēmumu projektiem, t.sk. par pabalstu piešėiršanu veselības aprūpei, ikmēneša izdevumiem bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem, ārkārtas situācijā, par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, 
par atteikumu deklarētās dzīvesvietas anulēšanai, par sociālā dzīvokĜa īres līguma atjaunošanu  
un pabalsta piešėiršanu sociālā dzīvokĜa apmaksai, sociālā statusa noteikšanu īrētajam 
dzīvoklim un pabalsta piešėiršanu sociālā dzīvokĜa apmaksai, aprūpes mājās pakalpojumu 
piešėiršanu. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja izskatīja un sniedza savus 
priekšlikumus un papildinājumus sekojošiem sagatavotajiem lēmuma projektiem: saistošie 
noteikumi „Par sociālo dzīvokĜu izīrēšanas kārtību”, grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
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pabalstiem veselības aprūpei”, „Par citu veidu pabalstiem”, par Viktorijas Grišinas sociālās 
rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā komplekso programmu „Veselības skola” . 

Komitejā akceptēts lēmuma projekts par Sociālā dienesta un sociālās aprūpes dienas 
centra „Žēlsirdība” reorganizāciju. 

Komitejā izskatīti 24 jautājumi, t.sk. katru ceturksni izskatīja tās kontrolē esošo iestāžu, 
t.i. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes dienas centra, pagasttiesas un feldšeru veselības punkta 
vadītāju izpildei nodoto Naujenes pagasta padomes un komitejas lēmumu izpildi un sniedza 
priekšlikumus par izpildīto lēmumu noĦemšanu no kontroles, izskatīja Sociālā dienesta pārskatu 
par pabalstu piešėiršanu, Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes dienas centra, pagasttiesas un 
veselības feldšeru punkta pārskatus par 2005. gadu, pieprasījumus grozījumu veikšanai 2006. 
gada ieĦēmumu un izdevumu tāmē. Tā izskatīja un izvērtēja Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centra, pagasttiesas un veselības punkta feldšeru īstermiĦa un vidējā termiĦa rīcības 
plānus, sniedza priekšlikumus asins donoru kustības veicināšanai Naujenes pagasta teritorijā un 
sadarbībai ar Latvijas Sarkanā Krusta biedrību. 

 
Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja 

 
Notika 15 komitejas sēdes. Izskatīts un sniegts 61 atzinums Naujenes pagasta padomes 

sēdēs sagatavotajiem lēmuma projektiem, t.sk. Naujenes, Lāču pamatskolas, Naujenes 
novadpētniecības muzeja, Naujenes tautas bibliotēkas, Naujenes bērnu un jauniešu centra, bērnu 
dienas centra ” Draudzīga vide”, sabiedrisko attiecību nodaĜas nolikumu projektiem, Naujenes 
tautas bibliotēkas, novadpētniecības muzeja attīstības koncepcijām 2007.-2015.g., izglītības 
iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu projektiem, kultūras, sporta un izglītības 
norišu plānam 2007. gadam, bērnu vasaras nodarbinātības pasākumu plānam, lēmuma 
projektiem par skolēnu un skolotāju apbalvošanu pēc mācību gada rezultātiem, ikgadējās 
prēmijas „Gada skolēns” un „Gada skolotājs” piešėiršanai u.c. 

Komitejā izskatīti izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītāju līdzekĜu pieprasījumi, 
iestāžu ieĦēmumu izdevumu tāmes un to grozījumi. Komiteja izskatīja jautājumu par pieĦemto 
lēmumu izpildi, t.sk. rīcības plānu par bērnu tiesību aizsardzības programmas realizāciju pagasta 
teritorijā, izskatīja interešu izglītības programmas 2006.-2007. m. g. izpildi. Komiteja akceptēja 
izglītības, kultūras iestāžu un sporta kluba gada pārskatus par 2005. gadu. Tā izskatīja un 
izvērtēja izglītības, kultūras iestāžu un sporta kluba īstermiĦa plānus 2007. g. un vidējā termiĦa 
rīcības plānus 2008.- 2010. gadiem. 

 

8.2. Komisijas 

 
Iepirkuma komisija  – komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs Aizbalts, Naujenes pagasta 

padomes izpilddirektors, sekretāre Ināra Miglāne, Naujenes pagasta īpašuma apsaimniekošanas 
nodaĜas juriste. 

Iepirkuma komisija savas funkcijas pilda, pamatojoties uz komisijas nolikumu un 
saskaĦā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu”, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem. 2006. gadā tika organizēta 21 cenu aptauja, kuras rezultātā tika pieĦemts  21 lēmums 
par iepirkumu līgumu noslēgšanu: preču piegādei – 13 lēmumi  par summu  Ls 29504 (bez 
PVN), būvdarbiem – 6 lēmumi  par summu Ls 44050 (bez PVN), pakalpojumiem – 1 lēmums  
par summu  Ls 5 940 (bez PVN) un 1 lēmums par noteiktu cenu. No 2006. gada 1. maija pēc 
„Publisko iepirkumu likuma” spēkā stāšanās tika veiktas 34 iepirkuma procedūras, kuru 
paredzamās līgumcenas robežas ir no Ls 1000 – Ls 10000 (iepirkuma procedūras izziĦotas, 
publicējot paziĦojumu par iepirkumu mājas lapā www.naujene.lv). No tām 11 iepirkuma 
procedūras ir izbeigtas. Pamatojoties uz iepirkumu komisijas pieĦemtajiem lēmumiem, noslēgti 
13 preču piegādes līgumi. 
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Dzīvojamo māju privatiz ācijas komisija – komisijas priekšsēdētāja Vasilisa 
Pudovkina, Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja, sekretāre Ināra Miglāne, Naujenes 
pagasta īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas juriste. 

Naujenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija, pildot savas funkcijas saskaĦā 
ar Naujenes pagasta padomes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu, LR likumu 
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 2006. gadā līdz 31. augustam saĦēma 
no iedzīvotājiem 240 iesniegumus dzīvokĜa privatizācijai. Tika noslēgtas un apliecinātas 
vienošanās starp īrnieku un viĦa ăimenes locekĜiem par dzīvokĜa privatizācijas kārtību, kā arī 
vienošanās par dzīvokĜa privatizāciju citai personai. 2006. gadā tika organizētas 9 komisijas 
sēdes, kurās tika pieĦemti 264 lēmumi – administratīvie akti par dzīvokĜa īpašuma pirkuma 

līguma slēgšanu.  
Salīdzinot ar 2005. gadu, ir 

privatizēts par 192 dzīvokĜiem vairāk. 
Kā var redzēt attēlotajā grafikā, 
visvairāk dzīvokĜus privatizēja 
dzīvokĜu īrnieki – 197. 

Pamatojoties uz izmaiĦām 
likumdošanā, tika atĜauts privatizēt 
dzīvokĜus uz nomaksu. 2006. gadā šo 
iespēju izmantoja 114 personas 
(43%), kā rezultātā pašvaldības 
budžetā privatizācijas fondā līdz 

2009. gadam tiks ieskaitīti Ls 10 713.  
2006. gadā tika privatizēti izsolē 5 pašvaldības brīvie dzīvokĜi ar apgrūtinājumiem 

(iepriekšējā īrnieka parāds par komunāliem pakalpojumiem) par summu Ls 11 657, kura tika 
ieskaitīta pašvaldības budžeta privatizācijas fondā. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” kasē 
iemaksāti iepriekšējo dzīvokĜu īrnieku parādi Ls 4 367 apmērā. 

Naujenes pagastā dzīvojamo māju privatizācijas astoĦu gadu laikā privatizēti 1 397 
dzīvokĜi, kas ir 77 % no privatizācijai nodoto dzīvokĜu skaita (1 814). Pašvaldības īpašumā 
palika 417 dzīvokĜi. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar dzīvokĜu īpašniekiem un 
Naujenes pagasta padomi, dzīvojamo fondu apsaimnieko SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”.  

Komisija sadarbībā ar Valsts aăentūru „MājokĜu aăentūra” organizēja informatīvo 
apmācības semināru par likumdošanu un pieredzi par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 
Latvijā, veidojot dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības. Sadarbībā ar Naujenes pagasta Vecstropu, 
Kraujas, Lociku un Naujenes ciema daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju valdi katrā ciemā tika 
organizēti 15 informatīvie semināri. Informācija par nepieciešamību izveidot dzīvokĜu īpašnieku 
sabiedrības un pārĦemt dzīvojamo fondu savā apsaimniekošanā tika sniegta informatīvajā 
biĜetenā ”Naujenes Vēstis”.  

2007. gadā plānots nodot privatizācijai vēl 16 pašvaldības dzīvojamās mājas ar 49 
dzīvokĜiem. 

Budžeta un finanšu uzraudzības komisija – komisijas priekšsēdētāja Vasilisa 
Pudovkina, Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja, sekretāre Ināra Miglāne, lietu pārvaldes 
vadītāja  

2006. gadā tika organizētas budžeta un finanšu uzraudzības komisijas sēdes, kurās 
sagatavoti Naujenes pagasta lēmuma projekti izskatīšanai finanšu komitejā: grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Naujenes pagasta 2006. gada budžetu”, Naujenes pagasta 
budžeta izstrādāšanas un apstiprināšanas instrukcija, Naujenes pagasta padomes un tās 
struktūrvienību īstermiĦa un vidējā termiĦa rīcības plāni 2007. – 2009. g., 2007. gada budžeta 
ieĦēmumu un izdevumu projekts. 

Komisijas sēdē tika izskatīti iestāžu vadītāju pārskati par energoresursu patēriĦu, par 
Naujenes pagasta pašvaldības iestāžu un administrācijas racionālu un lietderīgu līdzekĜu 
izlietošanu. 

9.diagr. PieĦemto l ēmumu par privatiz āciju anal īze  
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Administrat īvā komisija – komisijas priekšsēdētāja juriste Natālija Osipova, sekretāre 
Diāna Čiževska, Naujenes tautas bibliotēkas direktore. 

Pārskata gadā notika 22 administratīvās komisijas sēdes, reăistrēti un izskatīti 347 
administratīvie protokoli, no tiem 268 protokolus Daugavpils pilsētas un rajona policijas 
pārvaldes Naujenes iecirkĦa policijas darbinieki sastādīja, pamatojoties uz saistošiem 
noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Naujenes pagastā”, un 79 protokolus, pamatojoties uz 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Salīdzinot ar 2005. gadu, protokolu skaits 2006. 
gadā palielinājās par 26. 

Analizējot personu izdarītos pārkāpumus, kas saistīti ar iepriekšminēto saistošo 
noteikumu neievērošanu, var secināt, ka visvairāk protokolu (103) komisija izskatītāja par 
alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās, kā arī daudz bija pārkāpumu par necenzēto 
vārdu lietošanu un nepiedienīgu uzturēšanos sabiedriskajā vietās, par skaĜu dziedāšanu, 
klaigāšanu, mūzikas klausīšanos, kas traucē iedzīvotāju mieru, par dzīvnieku turēšanas nodevu 
nenomaksāšanu, par nepilngadīgo bērnu smēėēšanu mācību iestādēs, par bērnu aprūpes vecāku 
pienākumu nepildīšanu, par dzīvnieku turēšanu prasību pārkāpšanu, par dzīvošanu bez derīgas 
pases un deklarētas dzīves vietas. 

Naujenes pagasta administratīvā komisija 255 personām piemēroja naudas sodus. 
Bērnu tiesību aizsardzības komisija – komisijas priekšsēdētāja Stanislava Locika, 

Naujenes pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētāja.  
SaskaĦā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. pantu un 67. panta 1. punktu 

pašvaldība analizē stāvokli bērnu tiesību ievērošanas jomā, izstrādā un analizē bērnu tiesību 
aizsardzības programmu pagasta administratīvajā teritorijā. Šādu uzdevumu Naujenes 
pašvaldībā veic Bērnu tiesību aizsardzības komisija. 2006. gadā tika organizētas 4 komisijas 
sēdes. Galvenie jautājumi, kurus izskatīja komisija, bija bērnu tiesību aizsardzības jautājumi, 
kas iekĜauti Naujenes pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības (BTA) programmā. Naujenes BTA 
programma tika izstrādāta 2003. gadā laika posmam līdz 2008. gadam, un tas ir rīcības 
plānošanas dokuments. Programmas realizācijai Bērnu tiesību aizsardzības komisija sadarbībā 
ar pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestādēm un bibliotēku sastādīja rīcības plānu 2006. 
gadam. 2006. gadā veikts plašs informācijas un izskaidrojošais darbs par bērnu tiesībām un 
pienākumiem, par viĦu drošību iestādēs un uz ielas, par bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām. 
Izveidoti bukleti un informācijas lapas par bērnu drošību uz ielas, uz ūdens un ledus, 
ugunsdrošību, bērnu tiesisko un sociālo aizsardzību, bērnu nodarbinātību vasaras periodā. 
Komisijā izskatīti jautājumi par bērnu tiesību aizsardzības programmas realizācijas gaitu. 
Pārskata periodā organizēti reidi par Naujenes pagasta padomes saistošo noteikumu par bērnu 
atrašanos uz ielas bez vecāku klātbūtnes izpildi, par bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām un 
to izmantošanu, par vecāku pienākumu pildīšanu bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos. 
Tika veicināta jau esošā sadarbība starp skolu – sociālo dienestu – policiju – iestāžu vadītājiem 
– sabiedrību – vecākiem. 

Zemes jautājumu komisija  – komisijas priekšsēdētāja Ruta Grustāne, lauksaimniecības 
konsultante, sekretāre Marita Muiznika, Naujenes pagasta pašvaldības administrācijas nodokĜu 
inspektore. Notika 3 zemes jautājumu komisijas sēdes. 

Komisija veica 5 zemes apsekošanas izbraukumus Sakarā ar zemes apsaimniekošanu un 
nekustamā īpašuma nodokĜa parādu. Kopumā komisija apsekoja 33 zemes vienības ar mērėi 
novērtēt zemes uzturēšanas lauksaimniecības un vides stāvokli. Rezultātā tika sastādīti 
apsekošanas akti, visām personām izsūtīti brīdinājumi. Veiktā darba rezultātā 10 īpašumi tika 
sakopti un nomaksāta lielākā daĜa nekustamā īpašuma nodokĜa parādu. 6 fiziskām personām, 
kuras nenomaksāja nodokĜus, bija sagatavoti Naujenes pagasta padomes lēmumu projekti par 
nodokĜu piedziĦu bezstrīda kārtībā. Pēc lēmumu apstiprināšanas lietas tika izsūtītas Latgales 
apgabaltiesas izpildītājam. 7 personām, kuras noteiktajos termiĦos neizpildīja noteiktās 
brīdinājumā prasības, sastādīja administratīvos protokolus. 
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Zemes jautājumu komisijas locekĜi sniedza personām konsultācijas par zemes 
apsaimniekošanas un zemes nomas līgumu noslēgšanas iespējām, kā arī konsultēja zemes 
privatizācijas jautājumos.  

Tirdzniecības atĜauju izsniegšanas komisija – komisijas priekšsēdētāja Ināra Miglāne, 
lietu pārvaldes vadītāja. 

Notika 5 komisijas sēdes, kurās izskatīti 8 iesniegumi un izsniegtas 8 atĜaujas tirgošanai 
Naujenes pagasta teritorijā kultūras un sporta pasākumu laikā. Par izsniegtajām atĜaujām 
pašvaldības budžetā iekasēti Ls 30. 

 

8.3. Valde 

 
Naujenes pagasta Vecstropu, Kraujas, Lociku un Naujenes ciema daudzdzīvokĜu 

valde, priekšsēdētājs – Andrejs Rudāns, sekretāre Alita Kokina. 
Valde savas funkcijas pildīja, pamatojoties uz valdes nolikumu, kuru apstiprināja 

Naujenes pagasta padome. Tā savā darbībā veica pārraudzību par dzīvojamā fonda 
apsaimniekotāju SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” par izlietotajiem īres un 
apsaimniekošanas līdzekĜiem, dzīvojamo māju remontdarbiem, kontrolēja māju pārvaldnieku 
darbu, piesaistot dzīvokĜu īrniekus un īpašniekus pārvaldīt dzīvojamo fondu sadarbībā ar 
pašvaldību un veicināja dzīvokĜu īpašnieku biedrību izveidošanu. 

Notika 10 valdes sēdes, kurās tika pieĦemti 47 lēmumi un izskatīti un apspriesti 
jautājumi par dzīvokĜu īpašnieku biedrību izveidošanu. Līdz ar to viens no svarīgākajiem valdes 
darbības virzieniem 2006. gadā bija daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju dzīvokĜu īpašnieku 
informatīvo sapulču organizēšana. Valde organizēja māju pārvaldniekiem pieredzes apmaiĦas 
braucienu uz Madonu ar mērėi iepazīties ar Madonas dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības darba 
pieredzi. Valdes sēdē bija izskatīts SIA „Naujenes pakalpojuma serviss” valdes locekĜa 
A.ElksniĦa un māju pārvaldnieku 2006. gada pārskats par līdzekĜu izmantošanu dzīvojamo māju 
apsaimniekošanai, kā arī dzīvojamo māju remontdarbu darba plāns 2007. gadam. 

8.4. Darba grupas 

 
2006. gadā ar Naujenes pagasta padomes lēmumu tika izveidotas piecas darba grupas: 

Naujenes sociālās aprūpes dienas centra vadītājas S.Lazdānes vadībā darba grupa Naujenes 
pagasta sociālās palīdzības un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas līdz 2012. 
gadam izstrādāšanai, Naujenes pašvaldības administrācijas īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas 
vadītāja V.Mihejeva vadībā darba grupa pašvaldības zemes izmantošanas mērėu noteikšanai, 
Naujenes pagasta padomes izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas 
priekšsēdētājas L.GasjaĦecas vadībā darba grupa Naujenes kultūras centra attīstības koncepcijas 
līdz 2012. gadam izstrādāšanai, Naujenes sporta kluba direktora E. Kucina vadībā darba grupa 
Naujenes pagasta sporta attīstības programmas līdz 2015. gadam izstrādāšanai, Naujenes 
pagasta padomes priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkinas vadībā 2 darba grupas: EMAS sistēmas 
izstrādāšanai un ieviešanai Naujenes pagasta attīstības un plānošanas un īpašuma 
apsaimniekošanas nodaĜā un grozījumu izstrādāšanai Naujenes pagasta padomes 29.12.2003. 
lēmumā NR. 456 „Par Naujenes pagasta attīstības programmu līdz 2011. gadam 
apstiprināšanu”. 

Pārskata gadā turpināja strādāt piecas 2005. gadā izveidotās darba grupas: 
Naujenes pagasta padomes izpilddirektora A. Aizbalta vadībā strādāja 2 darba grupas: 

teritorijas plānojuma izstrādāšanai un Naujenes pagasta mājokĜu programmas izstrādāšanai, 
kuras mērėis – izstrādāt pašvaldības atbalsta programmu daudzdzīvokĜu māju renovācijas 
veicināšanai līdz 2015. gadam, Naujenes pašvaldības administrācijas attīstības un plānošanas 
nodaĜas vadītājas J.KovaĜevskas vadībā darba grupa Naujenes pagasta lauku tūrisma attīstības 
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veicināšanas programmas izstrādāšanai un Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājas 
V.Pudovkinas vadībā darba grupa Naujenes pagasta nodarbinātības stratēăijas izstrādei. 

8.5. Naujenes pagasta administr ācija 

 
Naujenes pagasta administrāciju vada izpilddirektors 

Aleksandrs Aizbalts. 
Naujenes pagasta padomes darbību 2006. gadā nodrošināja 

šāda administrācijas struktūra: 5 nodaĜas - lietu pārvalde, finanšu 
nodaĜa, attīstības un plānošanas nodaĜa, dzimtsarakstu nodaĜa, 
īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa, un speciālisti: jurists, 
sabiedrisko attiecību speciālists, darba aizsardzības inženieris, 
nodokĜu inspektors, personāla speciālists, lauksaimniecības 
konsultants. 

  
 
Lietu pārvalde 

Lietu pārvaldes darbu vada vadītāja Ināra Miglāne, un tās funkciju un uzdevumu izpildi 
nodrošina 5 darbinieki. 

Pārskata gadā lietu pārvaldes darbinieki reăistrēja        
1016 sagatavotus Naujenes pagasta padomes sēžu lēmuma 
projektus un nodrošināja 25 Naujenes pagasta padomes sēžu 
(t.sk. 1 ārkārtas sēdes) norisi un protokolēšanu. Sagatavoti un 
noformēti 1002 pieĦemtie lēmumi, t.sk. 758 administratīvie 
akti (76 % no kopējo lēmumu skaita). Izsniegti un izsūtīti 4920 
pieĦemto Naujenes pagasta padomes sēžu protokolu izraksti un 
apliecinātas lēmumu kopijas. Lietu pārvaldes darbinieki 
nodrošināja 68 pastāvīgo komiteju sēžu organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu.  

Noformēti 152 pagasta padomes priekšsēdētājas un 105 izpilddirektora rīkojumi, 
noformētas 810 apliecinātas šo rīkojumu kopijas un nodotas izpildītājiem.  

Gada laikā kontrolē atradās 329 pagasta padomes lēmumu un 59 rīkojumu izpilde, 
izpildes kontroli pār kuriem nodrošināja lietu pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne. NoĦemti no 
kontroles 313 izpildītie lēmumi.  

Izpildot LR likuma “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts 
un pašvaldību institūcijās” prasības, sekretāre reăistrēja un nodeva izpildei, pamatojoties uz 
priekšsēdētājas un izpilddirektora rezolūcijām, 833 iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus. Kā 
liecina analīze, vislielākais personu iesniegumu skaits, 717, kas ir 86 % no kopējo iesniegumu 
skaita, bija iesniegumi par zemes piešėiršanu pastāvīgā lietošanā, jo saskaĦā ar LR likumu „Par 
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2006. gada 1. jūnijā bija noteikts termiĦš, līdz 
kuram pašvaldība varēja pieĦemt personu iesniegumus valsts brīvās zemes piešėiršanai, 
iesniegumi par zemes nomu, adreses un nosaukumu piešėiršanu zemes vienībām, zemes 
lietošanas mērėu maiĦu u.c.  

SaĦemti 998 dokumenti no juridiskām personām, reăistrēti un no pagasta iestādēm un 
administrācijas struktūrvienībām nodoti izpildei 1 239 ziĦojumi. Reăistrēts un nosūtīts 2731 
dokuments, pēc personu pieprasījuma izsniegtas 776 izziĦas. Kopējais dokumentu apgrozījums, 
kas reăistrēts reăistros 2006. gadā, ir 1 2307 dokumenti. Salīdzinoši ar 2005. gadu dokumentu 
apgrozījums ir par 9,4 % lielāks. 

Pagasta sekretāre nodrošināja 194 apmeklētāju pieĦemšanu pie pagasta padomes 
priekšsēdētājas un izpilddirektora. 

Apstrādātas pastāvīgai uzglabāšanai arhīvā 156 lietas par 2003. gadu, sastādīti pastāvīgi 
glabājamo lietu apraksti, kuros iekĜautas 109 pastāvīgi glabājamās, 39 personālsastāva un 8 

Lietu pārvaldes kolektīvs  

Izpilddirektors A .Aizbalts 
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ilgtermiĦa lietas. No pagasta padomes arhīva sagatavotas un izsniegtas personām pēc viĦu 
pieprasījuma 103 izziĦas. 

Līdz ar moderno tehnoloăiju strauju attīstību arī pašvaldības darbā informācijas 
tehnoloăiju jomā notikušas būtiskas izmaiĦas, savukārt iesaistīšanās nozīmīgos projektos 
veicinājusi moderno tehnoloăiju ieviešanu ikdienas darbā. Šajā gadā tika izveidoti pieslēgumi 
vairākiem valsts reăistriem, kuru sniegtā informācija pieejama pašvaldības darbiniekiem 
ikdienas pienākumu veikšanai – tiešsaistes slēgumi ar Iedzīvotāju reăistru, Valsts zemes 
dienesta adrešu reăistru, kadastra reăistru, pieejama normatīvo aktu informācijas sistēma 
(NAIS) u.c. datu bāzes. Uzsākts darbs pie sociālo pabalstu administrēšanas sistēmas SOPA 
ievadīšanas darba procesā.  

Naujenes pamatskolas lokālais datortīkls tika atdalīts no pašvaldības datortīkla. 2006. 
gadā tika atjaunota esošā grāmatvedības programma PROTEUS. Visu iepriekš nosaukto 
aktivitāšu un darbību norisi nodrošināja datortehnikas inženieris un informācijas sistēmu 
inženieris. Speciālisti nodrošināja Naujenes pagasta iestāžu un dienestu datortehnikas 
uzturēšanu, datortīklu uzturēšanu, datu pārvaldīšanu, sistēmu drošības uzraudzīšanu, 
programmu lietošanu. Kopumā 11 pašvaldības iestādēs 2006. gadā tika apkalpoti 83 datori un 
pašvaldības administrācijā 34 datori. Naujenes pagasta padome piedalījās projektā „Daugavpils 
rajona pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloăiju sistēmas tīkla izveides 
pilotprojekts”. Šī projekta ietvaros 2006. gadā izveidots jauns mūsdienīgs portāls 
www.naujene.lv ar CMS tehnoloăiju izmantošanu, kura Ĝauj veikt operatīvas izmaiĦas portāla 
vidē ar samēra nelielu laika izlietojumu. Gada nogalē uzsākts process pie dokumentu 
pārvaldības informācijas sistēmas DocLogix ieviešanas, kas dos iespēju automatizēt 
daudzveidīgo dokumentu apriti, efektīvu informācijas apmaiĦu, ērtu un ātru dokumentu 
meklēšanu un veicinās savlaicīgu lēmumu izpildi. 

Finanšu nodaĜa  
Finanšu nodaĜas darbu vada vadītāja GaĜina 

BoroĦenko, un tās funkciju un uzdevumu izpildi nodrošina 
7 darbinieki. 

No 2006. gada 1. janvāra amatu sarakstā iekĜauta 
papildus grāmatveža likme. Pārskata gadā finanšu nodaĜa 
bija pilnīgi nodrošināta ar kadriem, kadru mainība bija 
kasiera likmē. Lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju, 
finanšu nodaĜas darbinieki apmeklēja 9 kursus un 
seminārus. 

Pārskata gadā finanšu nodaĜa saskaĦā ar nolikumā 
noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, atbilstoši 
pienākumiem nodrošināja pagasta administrācijai un 13 pašvaldības iestādēm centralizēto 
grāmatvedības uzskaiti un ekonomisko darbību.  

Analizējot 2006. gadā finanšu nodaĜas darbību, var secināt, ka pārskata gadā ir 
sagatavots zvērināta revidenta pārbaudīts, pagasta padomē apstiprināts un noteiktos termiĦos 
iesniegts Valsts kases Daugavpils norēėinu centrā 2005. gada finanšu pārskats, sagatavoti un 
noteiktos termiĦos iesniegti Valsts kases Daugavpils norēėinu centram ikmēneša pārskati par 
pagājušā mēneša pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi, aizĦēmumiem un garantijām, kā arī 
Finanšu ministrijai ceturkšĦa pārskati par stabilizācijas procesa gaitu, mēneša un ceturkšĦa 
pārskati Valsts ieĦēmumu dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei; izstrādāti un 
apstiprināti pagasta padomē noteikumi “Par Naujenes pagasta pamatbudžeta un speciālā budžeta 
izpildes kārtējo kontroles kārtību”. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, izstrādāts pašvaldības 
budžeta ieĦēmumu un izdevumu naudas plūsmas sadalījums pa mēnešiem, un pārskaitījumi 
veikti saskaĦā ar naudas plūsmas plāniem. Veikta energoresursu, ūdens, telefona sarunu limitu 
izpildes analīze. Kopā ar iestāžu vadītājiem tika analizēti budžeta izpildes rādītāji, īpaša 
uzmanība bija pievērsta energoresursu lietderīgai un ekonomiskai izmantošanai. Veikta 
ekonomiskā analīze par pamatbudžeta un speciālā budžeta ieĦēmumu, izdevumu izpildi 

Finanšu nodaĜas darbinieki 
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ceturksnī un sagatavoti lēmumu projekti izskatīšanai pagasta padomes sēdē; izstrādāts jauns 
grāmatvedības kontu plāns, kurš stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī; veikta jaunas grāmatvedības 
datorprogrammas uzstādīšana un pieprasījuma sagatavošana Reăionālās attīstības un pašvaldību 
ministrijai par izdevumu atlīdzinājumu. Decembrī saĦemta dotācija no valsts budžeta Ls 651 
apmērā izdevumu atlīdzināšanai par grāmatvedības datorprogrammas uzstādīšanu. Pamatojoties 
uz noslēgto līgumu ar SIA “PRO LINE D”, veikta darbinieku apmācība darbam ar jauno 
datorprogrammu; uzstādīta Valsts kases informācijas sistēmas Interneta apakšsistēmā “e Kase”, 
kā rezultātā pārskaitījuma termiĦš samazinājies līdz vienai dienai. 2006. gadā bija sagatavots 
3491 maksājumu dokuments; izstrādāta un ar pagasta padomes lēmumu apstiprināta instrukcija 
par Naujenes pagasta budžeta izstrādāšanu un apstiprināšanu. Veikts 2007. gada energoresursu, 
ūdens, telefona sarunu izlietošanas limitu aprēėins un to noformēšana, 2007. gada budžeta 
kontrolskaitĜu sagatavošana un izsniegšana tāmju izpildītājiem, ieĦēmumu izdevumu tāmju 
projektu pieĦemšana, apkopošana un ieĦēmumu un izdevumu prognozes sagatavošana. 

Att īstības un plānošanas nodaĜa 
Attīstības un plānošanas nodaĜas darbu vada 

vadītāja JeĜena KovaĜevska, un tās funkciju un uzdevumu 
izpildi nodrošina 2 darbinieki. 

Pārskata gadā attīstības un plānošanas nodaĜas 
galvenās prioritātes bija sekojošas: Naujenes pagasta 
teritorijas plānojumu grozījumu 2004.–2015. gadam 
izstrāde, sabiedriskās apspriešanas pasākumu 
organizēšana, detālplānojuma pašvaldības zemes gabalam 
„ElkšĦi” izstrādes kontrole, saistošo noteikumu „Par 
Naujenes pagasta atkritumu apsaimniekošanu” izstrāde, 
atkritumu šėirošana, „Meža un dārza dienas 2006” 
organizēšana, Vides pārvaldības sistēmas (EMAS) izstrādāšana, investīciju piesaiste. 

Gada garumā notika aktīva sadarbība ar privātsektora iedzīvotājiem (ar informatīvā 
biĜetena starpniecību) par līgumu slēgšanu ar Naujenes pagasta atkritumu apsaimniekotāju SIA 
„SA Serviss” par sadzīves atkritumu izvešanu. 

Noslēgts līgums ar „LK projektu grupu” par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam 
„ElkšĦi”, lai apbūvētu to ar skaistām, mūsdienīgām savrupmājām. 

NodaĜa koordinēja un organizēja darba grupu sēdes par attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. 

NodaĜas speciālisti pieĦēma un izskatīja 85 personu iesniegumus un sagatavoja 
izskatīšanai Naujenes pagasta padomes sēdēs 85 lēmumprojektus. 

 
Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa 
2006. gada 1. janvārī tika izveidota īpašuma apsaimniekošanas nodaĜa, kura ietvēra sevī 

autotransporta dienestu un nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas dienestu. Īpašuma 
apsaimniekošanas nodaĜa nodrošināja pašvaldības 
nekustamo īpašumu – zemes, (t.sk. mežu), autoceĜu, 
ielu, ēku, dzīvojamā fonda, kultūrvēsturisko un dabas 
objektu, ūdenskrātuvju, karjera, kapu, piemiĦas vietu, 
bērnu rotaĜu un sporta laukumu, parku, suĦu pastaigas 
laukumu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību, kontrolēja ielu apgaismošanu. 

Naujenes pagasta īpašuma apsaimniekošana 
nodaĜa strādā saskaĦā ar Naujenes pagasta padomes 
apstiprināto īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas nolikumu. Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas 
darbu vada vadītājs Valērijs Mihejevs, un tās funkciju un uzdevumu izpildi nodrošina 57 

Attīstības un plānošanas nodaĜas 
darbinieki 

pašuma apsaimniekošanas noda Ĝas 
darbinieki  

Īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas 
darbinieki 
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darbinieki, t.sk. 4 speciālisti, 5 autotransporta vadītāji, 2 labiekārtošanas strādnieki un 46 
sezonas palīgstrādnieki. 

Pārskata gadā īpašuma apsaimniekošanas nodaĜas darbības galvenās prioritātes bija: 
Pašvaldības autoceĜu un ielu uzturēšana un remontdarbi 
Pārskata gadā tika novērtēti pašvaldības ceĜi, kuru kopējā vērtība sastādīja Ls 2 875 000. 

Komisija apsekoja pašvaldības ceĜus (107,6 km) un ielas (17,6 km), tika konstatēts, ka lielākā 
daĜa pašvaldības autoceĜu un ielu ir neapmierinošā stāvoklī.  

Tika veikti remontdarbi par summu Ls 43 392,91, kurus izpildīja SIA ”Meliors Krauja”, 
7 sekojošiem pašvaldības ceĜiem, t.sk. Vecračina pilskalns” (veloceliĦš), Sprukti-Konopecka”, 
„Rudāni-Sargelišėi”, Sargelišėi-Slutiški”, Kreipāni-Rasčina”, „Lociki-Kašatniki-Stropica”, 
„Dinaburgas pilsdrupas”. Kopā tika atremontēti 12,3 km.  

Pašvaldības lielo ciemu ielu apgaismošana (Dunski, Naujene, Krauja, Vecstropi, 
Lociki) 

Ielu apgaismojumu remontam 2006. gadā no pašvaldības budžeta izlietoti Ls 5 812, t.sk. 
Dunsku ciemā 300 m garumā par Ls 2 874 ierīkota jauna apgaismojuma elektrolīnija un 
Kraujas, Vecstropu, Lociku un Naujenes ciemos par Ls 2 938 veikti apgaismojuma remontdarbi.  

Pagasta ciemu, bērnu laukumu un kult ūrvēsturisko objektu labiekārtošana 
Pagasta ciemu, bērnu laukumu un kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanai 2006.gadā 

izlietoti Ls 18 034, kas ir par 20% vairāk nekā 2005.gadā. Šajā gadā kultūrvēsturiskajos 
objektos strādāja 2 uzraugi un kultūrvēsturiskajos objektos iekasētie maksas pakalpojumi 
sastādīja Ls 4172, kas ir par 34% vairāk nekā 2005. gadā. Lai nodrošinātu pagasta ciemu bērnu 
laukumu un kultūrvēsturisko objektu pilnīgāku un kvalitatīvāku labiekārtošanu, 2006.gada laikā 
ir iegādātas 2 zāles pĜaujmašīnas, krūmgriezis un zāăis par kopējo summu Ls 1946. Papildus 
piesaistīti l īdzekĜi ciemu labiekārtošanai no Daugavpils rajona partnerības atbalstītā projekta 
„Vasaras jautrais noskaĦojums lieliem un maziem” Ls 700 apmērā divu slidkalniĦu iegādei. Ar 
tiem tiks labiekārtota atpūtas vieta Lociku ciema bērniem un iedzīvotājiem. 

Transporta nodrošināšana 
NodaĜa nodrošināja ar transportu bērnu pārvadāšanu no dzīves vietas uz skolu un 

pirmsskolas izglītības iestādi.  
Naujenes pašvaldības zemi un sagatavo reăistrācijai Zemesgrāmatā.  
NodaĜas speciālisti pieĦēma un izskatīja personas iesniegumus par zemes un dzīvokĜu 

palīdzības saĦemšanas jautājumiem. 
Dzimtsarakstu nodaĜa 
2006.gada 1.jūnijā Naujenes pagasta administrācijas darbinieku sarakstā tika ieviesta 

Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas likme. Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas funkcijas  pildVija 
Linarte. 

Ievērojami pieauga reăistrēto laulību skaits. Svinīgos 
apstākĜos reăistrētas 52 laulības (reăistrētas 40 pagasta, 61 
citu pašvaldību iedzīvotāja un 3 ārzemnieku laulības). Šī 
tendence kĜuva iespējama pēc grozījumiem MK noteikumos 
Nr.904, kad tika noteikts, ka laulības reăistrācija iespējama 
jebkurā dzimtsarakstu nodaĜā. Tā kā Naujenes pagasta 
administratīvais centrs ăeogrāfiski atrodas netālu no pilsētas, 
tad daudzi Daugavpils iedzīvotāji vērsās Naujenes pagasta 
Dzimtsarakstu nodaĜā ar lūgumu reăistrēt viĦu laulību. 
Rezultātā reăistrēto laulību skaits, salīdzinājuma ar 
iepriekšējo gadu, pieauga par 43 laulībām.  

Pārskata gadā Naujenes pagasta dzimtsarakstu nodaĜā 
reăistrēts 41 jaundzimušais, 73 iedzīvotāju (40 vīriešu un 33 sieviešu) miršanas, kas ir par 4 
miršanām vairāk nekā 2005.gadā. 

Svinīgā laulības reăistrācijā 



Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
 

 35 

8.6. Naujenes pagasta pašvald ības iest ādes un uz Ħēmums 

 
Naujenes pagasta padomes funkciju izpildei 2006. gadā strādāja pašvaldības dibinātas 13 

iestādes un pašvaldības uzĦēmums, t.sk.: 
 Piecas izglītības iestādes: Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes 

pirmsskolas izglītības iestāde, Naujenes mūzikas skola un Bērnu un jauniešu centrs,  
 Trīs sociālās un veselības nodrošināšanas iestādes: Naujenes sociālais dienests, 

Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība”, feldšeru veselības punkts,  
 Trīs kultūras iestādes: Naujenes kultūras centrs,  Naujenes tautas bibliotēka,  

Naujenes Novadpētniecības muzejs,  
 Informatīvā biĜetena „Naujenes Vēstis” redakcija,   
 Naujenes pagasttiesa,  
 Naujenes sporta klubs,  
 Pašvaldību kopīgā iestāde Daugavpils reăionālais sabiedrisko pakalpojumu 

regulators, 
 Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”. 

 
9. Veiktie pas ākumi pašvald ības uzĦēmumu un iest āžu darb ības pilnveidošan ā 

 

9.1. Izgl ītība 
Pamatizglītība 

 
 Naujenes pagasta divas pagastskolas īstenoja pamatizglītības programmas., t. sk. 

mazākumtautības 2. un 3. modeĜa programmas. 
2006. gadā Naujenes pagastā reăistrēti dzīvesvietā 503 pamatizglītības vecumu 

sasnieguši bērni. Pagasta skolās mācās 303 skolēni, t.sk. Lāču pamatskolā – 148, par 9 
skolēniem vairāk nekā iepriekšējā gadā, Naujenes pamatskolā – 155, par 38 skolēniem mazāk, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 202 skolēni apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības un citu 
pašvaldību pamatskolas. 

 Datoru skaits mācību procesam pamatskolās ir 41, tātad uz vienu datoru bija 7 
skolēni (Daugavpils rajonā – 14, republikā – 16). 

 Naujenes pagasta pamatskolas sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi nodrošināja 
izglītojamiem bezmaksas braukšanu uz skolu un atpakaĜ, bezmaksas mācību grāmatas, 
skolēniem no trūcīgām ăimenēm bezmaksas ēdināšanu, ēdināšanas pakalpojumus bufetē, 
pagarinātās dienas grupu darbību, interešu izglītības pulciĦu darbu, mācību procesam 
nepieciešamo inventāru un iekārtas ar mērėi paaugstināt apmācības kvalitāti un skolas darbības 
efektivitāti. 

 
Naujenes pamatskola 

/ t.54-76858, e-pasts: naujenes.psk@apollo.lv; Stacijas 8, Dunsku ciems / 
 
2006. gadā skolas pedagoăisko un saimniecisko darbu nodrošināja: direktors Pāvels 

Brovkins, vietniece izglītības jomā Vilhelmīne ŠĦukute un audzināšanas jomā Inese Locika, 20 
pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. Savu kvalifikāciju skolas direktors un 16 pedagogi 
paaugstināja kursos, kā arī apmeklējot seminārus, kas kopumā aizĦēma 324 stundas. 

Skolā tika veikts sekojošs pozitīvais darbs: 
• mācību saturs sakārtots 4 jomās: Valoda, Cilvēks un sabiedrība, Māksla un 

Tehnoloăiju un zinātĦu pamati. 
• ieviesta informātikas pamatu apmācība no 1.klases. 
• uzsākta darbība pie Naujenes pamatskolas karjeras izvēles programmas 

izstrādāšanas. 
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• veikti grozījumi Naujenes pamatskolas audzināšanas darba programmā. 
• ieviesta skolas psihologa 0,5 likmes. 
• izstrādāta un apstiprināta skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtība. 
Visas mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba plāni tika īstenoti 

atbilstoši licencētajai izglītības programmai. 2006. gadā gandrīz visos priekšmetos tika 
organizētas priekšmetu nedēĜas. 

2005./2006.m.g. skolā tika organizētas arī mācību priekšmetu olimpiādes. Labākie 
skolēni aizstāvēja skolas godu Daugavpils rajona un Latgales novadā olimpiādēs bioloăijā, 
vēsturē, latviešu un krievu valodās, informātikā, vizuālajā mākslā, mājturībā un ekonomikā. Trīs 
skolēni ieguva godalgotās vietas, t.ks. OĜesja Lispuhai ekonomikas olimpiādē – 1. vieta, Santa 
Laškovai vēstures olimpiādē – 3. vieta, Valdim Kokinam krievu valodas olimpiādē – 3. vieta. 
Paldies skolotājām A.Kokinai un I.Bergmanei.   

Skolā darbojās 12 interešu izglītības pulciĦi, kurus apmeklēja 120 skolēni, kas ir 79% no 
kopējā skolēnu skaita. Sevišėi populāri skolēnu vidū ir vokālie ansambĜi „ĖipariĦi” un 
„SpurgaliĦas”. Jaunāko klašu skolēni labprāt apmeklē kori. Ar šiem kolektīviem strādā mūzikas 
skolotāja Līvija KoroĜkova. Zēnu vidū popularitāti ieguvis pulciĦš „Brīvā cīĦa” (vadītājs 
S.Grigorjevs). Jāatzīmē tas, ka visi pulciĦi savu darbību ir apliecinājuši skolas, Naujenes 
pagasta, Daugavpils rajona un valsts mēroga pasākumos un skatēs. Par absolūto laureātu 
Daugavpils rajonā un Latgales novadā mazo mūzikas kolektīvu konkursā ”Do-Re-Mi” kĜuva 
Naujenes pamatskolas skolnieks Valdis Kokins, savukārt skolas Parlamenta prezidente Alīna 
Ročenko šajā konkursā rajonā ieguva 1. vietu. Skolas deju kolektīvi un koris piedalījās 
Daugavpils rajona bērnu un jauniešu tautas mākslas festivālā „Re, kā!” Višėos, vecāko klašu 
deju kolektīvs „Skudra” Ħēma dalību Latgaliešu dienu pasākumos Brīvdabas muzejā, skolēnu 
sadancī „Latvju bērni danci veda” Talsos, Ziemassvētku Labdarības akcijā Daugavpils sociālajā 
aprūpes centrā, Naujenes pagasta tautas mākslas festivālā „Augšdaugava” un bērnu festivālā 

„Uzsmaidīsim saulei”. Pateicoties skolas interešu izglītības 
pulciĦiem, mācību gada laikā skolā tika organizēti dažādi 
pasākumi, konkursi un izstādes. Mazpulku dalībnieku un 
skolēnu mājturības stundās veidotie darbi bija apskatāmi 
tematiskajās izstādēs, mācību priekšmetu nedēĜās, 
Naujenes pagasta un Daugavpils rajona skatēs un 
konkursos. 

Pārskata gadā skolā notika 14 tradicionālie 
pasākumi, t. sk. MiėeĜi, MārtiĦi, Ziemassvētki, MeteĦi, 
Lieldienu pasākumi. Analizējot skolēnu Parlamenta 
aptaujas rezultātus, par interesantākajiem pasākumiem 

skolēni atzīst Jaungada balli un konkursu „Super sākumskolēns”. 
Par radošu darbu skolēnu mācīšanā un audzināšanā skolotājai Alitai Kokinai 2006.gadā 

tika piešėirts Naujenes pagasta apbalvojums – „Gada skolotājs” un 9.a klases skolniecei Santai 
Laškovai par labiem sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā piešėirts apbalvojums 
„Naujenes pagasta Gada skolēns”.  

Naujenes pamatskolas 2006. gada ieĦēmumu – izdevumu tāmes kopējā summa sastāda 
174,4 tūkst. latu, tai skaitā 91, 7 tūkst. latu – mērėdotācijas pedagogu atlīdzībai un VSAO 
iemaksas, 74, 5 tūkst. latu – pagasta budžeta līdzekĜi. Naujenes pamatskolas budžeta pieaugumu 
3 gadu laikā ir būtiski ietekmējis Valsts investīciju programmas un pašvaldības budžeta 
piešėirtais finansējums projekta skolas ēkas siltināšana. Salīdzinot ar 2005. gadu, skolas budžets 
ir pieaudzis 3 reizes, t.sk. mērėdotācija pedagogu darba samaksai ir pieaugusi par 49%. Vidējā 
darba alga skolā 2006. gadā bija 324 lati, tehniskajiem darbiniekiem – 110 lati. Mācību procesa 
efektivitātes palielināšanai visa gada laikā liela uzmanība tika pievērsta, pirmkārt, mācību 
grāmatu un līdzekĜu, iekārtu un uzskates materiālu iegādei. Iegādāti mācību līdzekĜi ăeogrāfijas 
un bioloăijas kabinetiem par summu Ls 756. SaskaĦā ar skolas sagatavošanu 2006./2007. m. g. 
bija veikts kārtējas kosmētiskais remonts. Remontdarbu materiāliem, kā arī nepieciešamajam 

bas diena Naujenes 

Pateicības diena Naujenes 
pamatskolā  
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remonta inventāram tika izlietoti Ls 12 624. Praktiski visus remontdarbus veica skolas 
tehniskais personāls. 

Skolas darba organizēšanā piedalās skolēnu Parlaments, prezidente – 8. a klases 
skolniece A. Ročenko. Parlaments aktīvi iesaistījās skolas pasākumu organizēšanā un projektu 
līdzdalībā. Viens no tādiem projektiem 2006. gadā bija  Bērnu un ăimenes lietu  ministrijas 
projekts „Bērniem draudzīga skola”. Darbojoties projektā, skolas Parlamenta Izglītības centrs 
veica aptauju, lai uzzinātu skolēnu vēlmes jomās: skolotājs – skolēns, skolas vide, skola – 
vecāki. Daugavpils rajona skolu saietā, tika izveidota kopsavilkuma prezentācija. Skolas 
Parlaments izdeva avīzi „Pūcīte”, kurā tika sniegta informācija par skolas dzīves aktualitātēm. 
Skolā darbojās skolas padome – vadītāja Silvija Bartuseviča. Padome, sadarbojoties ar skolas 
administrāciju, risināja dažādus ar skolas dzīvi saistītus jautājumus. 

Naujenes pamatskola aktīvi sadarbojās ar Naujenes pagasta padomi, Naujenes 
pirmskolas izglītības iestādi, Lāču pamatskolu, Naujenes mūzikas skolu, Naujenes BJC, ar 
Naujenes pagasta informatīvā biĜetena „Naujenes Vēstis” redakciju un sabiedrisko attiecību 
speciālistu, kā arī citām Naujenes pagasta iestādēm. 

 
Lāču pamatskola 

/ t.54-74565, e-pasts: lacu.psk@apollo.lv, Muzeja iela 2, Lociku ciems / 
 
2006. gadā skolas pedagoăisko un saimniecisko darbu nodrošināja: direktore Tamāra 

Titkova, vietniece izglītības jomā ĂaĜina Gedroviča-Juraga un audzināšanas jomā Zinaīda 
Šumska, 16 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. 2006. gadā galvenais skolas uzdevums bija 
attīstīt skolēnu garīgo un fizisko potenciālu, saĦemt kvalitatīvu pamatizglītību. Savu 
kvalifikāciju skolas direktore un 11 pedagogi paaugstināja kursos, apmeklējot seminārus. 

Skolā tika veikts sekojošs pozitīvais darbs: 
• mācību saturs sakārtots 4 jomās: Valoda, Cilvēks un sabiedrība, Māksla un 

Tehnoloăiju un zinātĦu pamati,  
• Pēc Daugavpils rajona olimpiāžu rezultātiem starp 15 rajona pamatskolām skola 

ieguva otru vietu, 
• Atklāts sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs „Draudzīgā vide”, 
• Bibliotēkas lasītava aprīkota ar modernām iekārtām. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta skolēnu zināšanu kvalitātei. Darbojoties skolēnu zināšanu 

kvalitātes jomā, tika sasniegti šādi rezultāti: 81% skolēnu uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par 
četrām ballēm, 19% skolēnu atsevišėos priekšmetos uzrāda sniegumu, kas ir zemāks par četrām 
ballēm. 52 skolēni (35%) mācījās optimālā līmenī, 68 skolēni (46%) – vidējā līmenī. 19% 
skolēnu bija zems zināšanu līmenis, no tiem trīs (2%) bija atstāti uz otru gadu. Vidējā atzīme pa 
klasēm palika iepriekšējā gada līmenī. Labāki rezultāti skolēniem bija šādos priekšmetos: 
sports, krievu valoda un literatūra, matemātika, vēsture un ėīmija. Sekmības jautājumi tika 
izskatīti skolas pedagoăiskajās sēdēs, metodisko komisiju sēdēs, skolas padomes sēdēs un 
skolas parlamenta sēdēs. 

Skolēni aktīvi un veiksmīgi piedalījās skolas, rajona un novada olimpiādēs. Rajona 
krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē 8.a klases skolnieces D. Lazdāne ieguva 2.vietu un N. 
Babuškina – 3. vietu. D. Lazdāne piedalījās Latgales novada krievu valodas olimpiādē un tur 
izcīnīja 3.vietu. Skolnieces olimpiādēm sagatavoja skolotāja G. Gedroviča-Juraga. AngĜu 
valodas olimpiādē 7.klases skolēnam A. Trifanovam bija 3.vieta rajonā (skolotāja V. Zaiceva), 
informātikas olimpiādē 8.a. klases skolniecei N. Babuškinai – 3.vieta, matemātikā – 3.vieta 7.a 
klases skolniecei V. StaĜukjaĦiecai (skolotāja A. Sarule). Vides projektos atzinība 8. b klases 
skolniecei L. Sondorei (skolotāja N. Laitāne). Paldies skolēniem un skolotājiem par labiem 
rezultātiem olimpiādēs! 

Par Naujenes pagasta apbalvojuma „Gada skolotājs” laureāti atzīta skolotāja Natālija 
Laitāne, prēmija „Naujenes pagasta Gada skolēns” piešėirta 8. a klases skolniecei Natālijai 
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Babuškinai. Skolas Parlamenta darbu vadīja 8. b klases skolniece Lilija Sondore, skolas 
padomes darbu – Vija Linarte. 

Februārī skolā tika organizēta projektu nedēĜa ar mērėi attīstīt skolēnu sadarbības 
prasmes un patstāvīgā darba iemaĦas. 3.un 4.klases skolēni prezentēja projektu „Daugavpils: 
vakar un šodien”. Skolēni uzzināja daudz par Daugavpili un interesanti prezentēja savākto 
materiālu. 7.a. un 8.a. klases projekts „No MeteĦiem līdz Lieldienām” atgādināja visiem 
latviešu tautas pavasara tradīcijas un svētkus. 2.un 6.b klases skolēni daudz uzzināja par krievu 
daiĜradi, projektu nedēĜā, kuras tēma bija „Valodas – mūsu bagātība”, interesants, radošs darbs 
noritēja 5. a., 5. b., 6. a klasēs. 

Audzināšanas darba mērėis Lāču pamatskolā bija veidot skolēnos pilsonisko apziĦu, 
attīstīt spēju apzināties sevi kā valsts pilsoni, aktīvu personību skolas, pagasta, rajona un valsts 
mērogā. Jau trešo gadu klases audzinātājām ir iespēja savā darbā izmantot skolas izstrādāto 
„L āču pamatskolas audzināšanas darba programmu.” Mācību gada beigās katrs klases 
audzinātājs izanalizē un apkopo katrā klasē paveikto, raksturo problēmas, lai tās novērstu jaunā 
mācību gada sākumā, plāno darbu par aktuālajiem jautājumiem, lai veicinātu skolēnu radošo 
darbību klasē, skolā. 

Sekmības jautājumi tika izskatīti skolas pedagoăiskajās sēdēs, metodisko komisiju 
sēdēs, skolas padomes sēdēs un skolas parlamenta sēdēs. Ar katru gadu palielinās vecāku skaits, 
kuri apmeklē skolu, interesējas par savu bērnu dzīvi skolā. Visaktīvākie bija 1.a, 3., 4.kl. 
skolēnu vecāki. Klases vecāku sapulcēs tika izskatīti jautājumi par skolēnu sekmību un 
uzvedību, kā arī risināt dažādus konfliktus palīdzēja Naujenes pagasta sociālie darbinieki. 
Vecākus iepazīstinājām ar skolēnu zināšanu vērtēšanas sistēmu. 2006. gadā aktīvi skolas dzīvē 
darbojās Skolas padome, kuras priekšsēdētāja bija J. Linkeviča. Skolas padomē izskatītie 
jautājumi palīdz uzlabot mācību un audzināšanas darba kvalitāti, nostiprināt materiāli tehnisko 
bāzi, skolēnu ēdināšanu skolas ēdnīcā. Skolas padomes pārstāvji aktīvi piedalījās skolas 
normatīvo dokumentu izstrādē, piemēram, „Skolas nolikums”, „Iekšējās darba kārtības 
noteikumi” un veselīga dzīvesveida propagandēšanā skolēniem un viĦu vecākiem. Skolas 
direktore Skolas padomi iepazīstināja ar skolas budžetu un ar racionālu tā izpildīšanu. 

Skolā darbojās 21 interešu izglītības pulciĦš, kuru apmeklēja 120 (81%) skolēni. Īpaši 
populāri skolēnu vidū bija pulciĦi „Populārais gleznotājs”, „M ūsdienīgais dizaineris”, „Grafiskā 
modelēšana” (vad. A. Sarule), vizuālās mākslas pulciĦš (vad. A. Solima, A. Markoviča). 
PulciĦos skolēni darbojas aktīvi, ar lielu interesi iegūstot labus rezultātus Daugavpils rajona un 
valsts mēroga konkursos un skatēs. Apkopojot mūsu sasniegumus rajona konkursos un skatēs pa 
mācību gadiem, ir jāatzīmē, ka skatuves runas konkursā „Zvirbulis” vienmēr ir bijušas 
godalgotās vietas, labi veicās vienmēr arī muzikālajos konkursos, vides izglītības konkursos ar 
labiem rezultātiem vienmēr uzstājās pulciĦš „Jaunie pētnieki”. Jau vairākus gadus pēc kārtas 
visi skolas pulciĦi aktīvi piedalās pagasta bērnu daiĜrades festivālā „Uzsmaidīsim saulei.” 
Pateicoties skolas interešu izglītības pulciĦiem, skolā tika organizēti pasākumi, izstādes, 
konkursi, kuros piedalījās gan klašu kolektīvi, gan interešu izglītības pulciĦi. 

Pārskata gadā skolā notika 18 tradicionālie pasākumi, t. sk., Lieldienu pasākumi, Mātes 
diena, sākumskolas skolēniem „Super-meitene” un „Super-puika”. Pēc skolēnu Parlamenta 

aptaujas rezultātiem, par interesantākajiem pasākumiem 
skolēni atzīst Ziemassvētkus un Pop iela.  

Skola piedalījās Valsts programmas „Bērna un 
ăimenes stāvokĜa uzlabošana” realizācijā. Šīs programmas 
ietvaros tika uzrakstīts projekts, pateicoties kuram skolā 
tika atklāts sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs 
„Draudzīgā vide”. Kamēr vecāki ir darbā, skolēni 
organizēti pavada brīvo laiku. Centrs strādā katru 
darbdienu līdz plkst. 19.00. To var apmeklēt visi pagasta 
teritorijā dzīvojošie sākumskolas skolēni. 

Lāču pamatskolas budžets 2006. gadā sastādīja 
Sākumskolas vecuma bērnu dienas 
centrs „Draudzīgā vide”  
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136,6 tūkst. latu, t.sk. līdzekĜi no valsts mērėdotācijas pedagogu darba samaksai un VSAO 
iemaksām – 98,7 tūkst. latu, pašvaldības finansējums sastādīja 31, 7 tūkst. latu. No Bērnu un 
ăimenes lietu ministrijas saĦemta dotācija 6 tūkst. latu apmērā sākumskolas vecuma bērnu 
dienas centram „Draudzīgā vide”. Skolas budžets ar katru gadu palielinās. Pateicoties tam, 
skolai ir iespēja modernizēt mācību procesu. Datora kabinetam iegādātas jaunas mēbeles un 
datori. Visi datori ir pieslēgti Internetam. Vidējā skolotāju darba alga 2006. gadā bija 390 lati, 
tehniskajiem darbiniekiem – 104 lati. 2006. gada vasarā lielu palīdzību skolai sniedza skolēnu 
vecāki, kuri saviem spēkiem un par saviem līdzekĜiem veica kosmētisko remontu 13 klašu 
kabinetos par kopējo summu Ls 166. Mācību procesa efektivitātes palielināšanai visa gada laikā 
liela uzmanība tika pievērsta, pirmkārt, mācību līdzekĜu, iekārtu un uzskates materiālu iegādei. 
Iegādāti mācību līdzekĜi ăeogrāfijas un bioloăijas kabinetiem.  

Skolas bibliotēkās lasītava tika papildināta ar jaunām mēbelēm, iekārtotas 9 vietas 
lasītājiem. Lasītāji tagad var iepazīties ar izziĦu literatūru, rakstīt referātus, strādāt pie zinātniski 
pētnieciskajiem darbiem, apspriest jaunās grāmatas vai palasīt žurnālus un laikrakstus. Projektu 
nedēĜas laikā, klases un skolas pasākumu organizēšanā, referātu un zinātniski pētniecisko darbu 
rakstīšanā konsultācijas skolēniem un pedagogiem sniedz bibliotekāre. Bibliotēkā strādā jauna 
bibliotekāre G.Vaăele. 

Lieli palīgi skolā ir skolēnu pašpārvalde. Skolēnu pašpārvaldes prezidente bija 8. klases 
skolniece Lilija Sondore. Skolēnu pašpārvalde veica šādus darbus: pārbaudīja dienasgrāmatu 
noformējumu, mājas darbu izpildi, vairākas reizes gadā pārbaudīja mācību grāmatas, palīdzēja 
organizēt skolas pasākumus: Skolotāju dienu, Pop ielu, Ziemassvētkus, Valentīna dienu, kā arī 
organizēja skolas diskotēkas. Viens no lielākajiem viĦu darbiem bija piedalīšanās projektā 
„Bērniem draudzīga skola.” Pašiem vajadzēja izstrādāt kritērijus skolēniem piemērotas vides 
izveidošanā un draudzīgas vides radīšanā. Visu gadu vajadzēja strādāt, lai izvirzītos kritērijus 
izpildītu, par visu paveikto rādījām un stāstījām Daugavpils rajona projekta „Bērniem draudzīga 
skola” 2. kārtas prezentācijā. Skolas pašpārvalde iesaka skolēniem rīkot kopīgos pasākumus 
paralēlklasēm vai citām klasēm, jo tas vairāk saliedē skolēnus un viĦi kĜūst draudzīgāki. 

Sadarbojoties ar Naujenes pirmskolas izglītības iestādi „Rūėītis”, sākot no 2006. gada 
janvāra vienu reizi nedēĜā skola organizēja iepazīšanās nodarbības nākamajiem 
pirmklasniekiem. Rezultātā 1. klasē tika uzĦemti 14 skolēni. 

 
Naujenes mūzikas skola 

/ t.54-50287, e-pasts: spodriskac@navigator.lv, Daugavas iela 29, Kraujas ciems/ 
 
2006. gadā skolas pedagoăisko un saimniecisko darbu nodrošināja direktors S. Kačāns, 

14 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki. 2006. gadā Naujenes mūzikas skolā veiksmīgi uz sešiem 
gadiem akreditētas sešas izglītojošās programmas: klavierspēle, akordeons, vijole, klarnete, 
saksofons un interešu izglītības programma „Māksla”. Bērni darbojās arī pēc interešu izglītības 
programmām pūšamo instrumentu ansamblī un pulciĦā „Vizuālā māksla”. Skolā darbojas 
akordeonistu orėestris (vad. T. Jukuma) un instrumentālais ansamblis (vad. G. Kagans), kuru 
darbība tika finansēta no pagasta budžeta. 

Pārskata gadā skolā palielinājās audzēkĦu skaits. Tagad skolā mācās 121 skolēns. 
Pedagogu Tatjanas Jukumas, Girša Kagana, Valda Grebeža, Irinas Gusarovas, Svetlanas 
Borinas un Ilanas Cirkilevičas audzēkĦi dažādos konkursos ir ieguvuši godalgotas vietas. Par 
„Naujenes pagasta Gada skolotāju” atzīta Svetlana Borina, par „Naujenes pagasta Gada 
skolēnu” – Valērija Goga.  

Martā skola atzīmēja savu 15 gadu jubileju. Aprīlī notika V Starptautiskais mūzikas 
skolu akordeonistu - solistu konkurss „Naujene 2006”, kurš sapulcināja 90 jauno muzikantu no 
37 Latvijas un Lietuvas mūzikas skolām. 
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Pēc Polijas Mjastkovas pašvaldības, ar kuru 
sadarbojas Naujenes pagasts, uzaicinājuma vasaras 
brīvlaikā Polijā viesojās akordeonistu orėestris un sniedza 
vairākus koncertus. 

Pateicoties skolotāju profesionalitātei, zināšanām, 
enerăijai skolas audzēkĦi veiksmīgi piedalījās konkursos, 
ieĦemot godalgotās vietas. Daugavas rajona muzikālajā 
konkursā „Do-Re-Mi” akordeonistu ansamblis 
(ped.G.Kagans) un klavieru ansamblis (ped. I.Gusarova) 
ieguva 1. vietu, vokālais ansamblis (ped. S.Borina) – 1. 
un 2. vieta. Duets V.Goga un K.Zotikova (ped. 
I.Gusarova) Latvijas audzēkĦu klavieru duetu Valsts 
konkursa II kārtā izcīnīja 3. vietu.  A.Fjodorovai (ped. T.Jukuma)V Starptautiskajā mūzikas 
skolu akordeonistu solistu konkursā „Naujene 2006” – 3. vieta. Interešu izglītības programmas 
„M āksla” dalībnieki (ped. V.Grebežs) ieguva 1. vietu Daugavpils rajona vizuālās un lietišėās 
mākslas konkursā „Rudens ziedā” un skolas audzēkĦi J.Vilande un A. Miglāns – 1. vietas 
mākslas skolu valsts konkursā „Telpa” par darbu „Pasaule manā sērkociĦu kārbiĦā”. 

Skolas budžets 2006. gadā bija 103, 4 tūkst. latu. Pamatsummu veidoja mērėdotācijas 
pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām. Pagasta budžeta finansējums sastādīja 17,3 
tūkst. latu. Salīdzinot ar 2005. gadu, izdevumi uz vienu mūzikas skolas skolēnu palielinājās no 
169 latiem līdz 314 latiem. Tas galvenokārt bija saistīts ar izdevumiem mūzikas instrumentu 
iegādei. Vidējā darba alga skolā 2006. gadā bija 311 lati, tehniskajiem darbiniekiem – 90 lati. 

Pārskata gads bija veiksmīgs papildlīdzekĜu piesaistīšanā. Visvairāk (13 tūkst. latu) 
līdzekĜu saĦemts mūzikas instrumentu (akordeons, pūšamie instrumenti, klavieres) iegādei. 
Klavieru iegādei valsts dotācijas saĦemtas, pateicoties Saeimas deputāta S. Šėestera atbalstam. 
Skola veiksmīgi piedalījās vairākos Valsts Kultūrkapitāla fonda projektos un kopīgajā ar 
Daugavpils rajona interešu izglītības metodisko centru projektā „Pūtēju orėestra mēăinājumu 
radošā darbnīca”. Pateicoties Saeimas deputātes S. Kiėustes atbalstam, saĦemta dotācija piecu 
klašu, foajē un gaiteĦu remontam. 

 
 

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

 
Šī iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas (sagatavo piecgadīgos un sešgadīgos 

bērnus pamatskolas programmas apguvei) un interešu izglītības programmas bērniem 
pirmsskolas vecumā. 2006. gadā pirmskolas izglītības iestādes pedagoăisko, audzināšanas un 
saimniecisko darbību nodrošināja vadītāja A.Vairere, 16 pedagogi un 17 pārējie darbinieki.  

Pedagoăiskais process iestādē balstās uz licencētām pirmsskolas izglītības programmām, 
atbilstoši darba apstākĜiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma īpatnībām. Bērnu 
audzināšanas un attīstīšanas process notiek 5 mazākumtautību grupās un 3 grupās ar latviešu 
apmācību valodu. 

Pārskata gadā iestādi apmeklēja 144 bērni. Skolai bija sagatavoti 43 absolventi, lielākā 
daĜa no kuriem mācās Naujenes pagasta skolās (Naujenes pamatskola – 14, Lāču pamatskola – 
11). 

Kopējā 2006. gada budžeta ieĦēmumu summa sastādīja 109,9 tūkst. latu, t.sk. 19,2 tūkst. 
latu – valsts mērėdotācijas pedagogu algām, kuri nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā, un VSAO iemaksām. Finansējums no Naujenes pagasta budžeta sastādīja 89,8 tūkst. 
latu, daĜa šo līdzekĜu tika izmantota mūzikas skolotāju, sporta skolotāja, latviešu valodas 
skolotāja, skolotāja logopēda un sagatavošanas grupu skolotāju darba apmaksai.  

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 2006. gadā ir notikušas sekojošas pozitīvas 
pārmaiĦas, kuras atzīmēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti kārtējās 

Naujenes mūzikas skolas 
15 gadu jubilejas koncertā 
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pārbaudes laikā, bērniem tika izveidota droša vide, iestādē ievērotas visas normas, kas saistītas 
ar bērnu tiesību aizsardzību.  

Bērni bija nodrošināti ar kvalitatīvu un garšīgu ēdināšanu. Iestādes ēdnīcā strādā 
profesionāli pavāri. Ēdienkarti sastāda medmāsa, Ħemot vērā bērnu vecumu un veselības 
stāvokli. Iestāde iesaistījās Valsts piena programmā, pateicoties kam izdevās saglabāt 
ēdināšanas pakalpojumu maksu tajā pašā līmenī. Pateicoties Naujenes pagasta atbalstam un 
labai sadarbībai ar Naujenes pagasta sociālo dienestu, 12% bērnu saĦēma bezmaksas ēdināšanu. 

Bērnu vispusīgai attīstībai tika papildus izstrādātas un īstenotas 4 interešu programmas: 
ansamblis, „Dators mans palīgs un draugs”, „Ritmika”, 
angĜu valoda. Pirmo reizi saĦemts finansējums no valsts 
mērėdotācijas interešu izglītības pulciĦam - ansamblim. 
Šajā ansamblī dzied bērni no dažādām grupām. Bērni jau 
ir uzstājušies ne tikai iestādes pasākumos, bet arī 
labdarības koncertā bērniem invalīdiem Jauniešu centrā.  

Vasaras periodā bija organizēta vasaras nometne 
septiĦgadīgiem bērniem, kuri vasaras periodā varēja attīstīt 
savas valodu, vizuālās un deju prasmes. Savukārt vecāki 
varēja mierīgi strādāt un justies droši par saviem bērniem, 
ar kuriem strādā pieredzējuši pedagogi. 

Ar nepieciešamajiem līdzekĜiem papildināts 
metodiskais kabinets. Apmeklējot kursus un seminārus, pedagogu kolektīvs pastāvīgi 
paaugstināja savu kvalifikāciju. Par „Naujenes pagasta Gada skolotāju” kĜuva radošs un 
talantīgs pedagogs – ĥina ěipina. 

Naujenes pagasta transports no visas lielās Naujenes pagasta teritorijas nogādāja bērnus 
uz iestādi no rīta un atpakaĜ – vakarā. 

Nostiprinājās sadarbība ar vecākiem, kuri aktīvi piedalās savu bērnu attīstīšanā un 
audzināšanā, kā arī atbalsta iestādi ne tikai apmeklējot visus pasākumus, bet arī palīdzot veikt 
kosmētiskos remontus grupās. Atbalstu un rūpes no Naujenes pašvaldības puses iestādes 
kolektīvs juta katru dienu, bet īpaši izjuta svētkos, kuri bija veltīti Skolotāju dienai. Skolotāji ne 
tikai atpūtās gleznainajā Daugavas krastā (Slutišėos), bet varēja izbaudīt brīnišėīgu svētku 
programmu un kolēău sabiedrību. 

 
Naujenes bērnu un jauniešu centrs 

/t. 54-30190, e-pasts: bjc@inbox.lv, Daugavas iela 34, Kraujas ciems/ 
 
Galvenais bērnu un jauniešu centra uzdevums – veicināt efektīvu bērnu un jauniešu 

interešu un spēju attīstību, sekmēt jaunatnes līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Šo uzdevumu 
pārskata gadā realizēja direktore S.Rožanska, 2 speciālisti (metodiėis un pasākumu 
organizators), 8 interešu izglītības pulciĦu skolotāji un viens tehniskais darbinieks. 

Realizējot interešu izglītību, 2006. gadā Naujenes bērnu un jauniešu centrs strādāja tikai 
pēc jaunām programmām: „Vizuālā māksla”, „Biznesa pamati”, interešu grupu programmas un 
bērnu dienas nometnes „ZvaigžĦu fabrika” programma. Uzlabojās interešu izglītības pulciĦu 

darba kvalitāte, to pierāda labie pulciĦu dalībnieku rezultāti 
dažāda līmeĦa konkursos. 2006. gadā tajos piedalījās 72 
bērni un jauniešu, kas ir par 25 % vairāk nekā 2005. gadā. 4 
bērni ieguva pirmās vietas, daudzi apbalvoti ar Atzinības un 
Pateicības rakstiem.  

2006. gadā notika 99 dažādi pasākumi, kurus 
apmeklēja 1 246 cilvēki.  

 Pēc 3 gadu pārtraukuma tika atjaunota bērnu 
dienas nometnes „ZvaigžĦu fabrika” darbība. Tajā atpūtās 
13 bērni, 5 no tiem – sociālā riska grupas bērni. Naujenes 

Sagatavošanas grupas bērni  
Rudens svētkos 

Jauno žurnālistu pulciĦš  
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pagasta teritorijā darbojās 6 interešu grupas, kuras apmeklēja 123 bērni. 
Notika par tradīciju kĜuvušais bērnu un jauniešu daiĜrades festivāls „Uzsmaidīsim 

saulei!”, kurā piedalījās vairāk nekā 200 bērnu.  
Bērnu interešu klubs „Naujene” strādāja pēc programmas „Draudzīgā vide” un „Vide ap 

mums”. Kluba darbs virzīts uz jauniešu aktivitātes veicināšanu. Liela loma jauniešu biedrības 
nodibināšanā ir Naujenes ciema iedzīvotājai OĜesjai AnnišiĦecai. Aktīvi ritēja darbs 
programmas „Profesionālās orientācijas rīcības plāns” ietvaros. Programmā piedalījās vairāk 
nekā 282 Naujenes pagasta jaunieši.  

Centra budžets sastādīja 37, 1 %, tai skaitā 32,6 tūkst. latu bija iedalīti no pagasta 
budžeta un 2, 7 tūkst. latu – rajona padomes dotācija. 1, 3 tūkst. latu piesaistīti projektam 
“Modulārā bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” un Kraujas jauniešu grupas „Latiėi” 
izstrādātajam projektam. 51% līdzekĜu novirzīti pedagogu un tehnisko darbinieku darba algām 
un VSAO iemaksām, 30% – pakalpojumu apmaksai, tai skaitā 11,7 tūkst. latu remontdarbiem. 
Pateicoties tam, izmainījās centra iekšējo telpu dizains – tajās kĜuva mājīgāk.  Izdevumi uz 
vienu bērnu un jauniešu centra bērnu, salīdzinot ar 2005. gadu, palielinājās no 101 lata līdz 182 
latiem (par 80%). Vidējā pedagogu darba alga 2006 . gadā sastādīja 268 latus, tehniskajiem 
darbiniekiem – 90 Ls. 

 

9.2. Sociālā nodrošin āšana un vesel ības apr ūpe 

Sociālais dienests 
/, t. 54-59049, e-pasts: Soc.dienests@inbox.lv,18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems/ 

 
Pildot vienu no galvenajām pašvaldības funkcijām, šis dienests sniedza sociālo palīdzību 

un sociālos pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, invalīdiem, 
pensionāriem, bezdarbniekiem, maznodrošinātām ăimenēm un ăimenēm ar bērniem, bērniem 
bāreĦiem un citām pagasta iedzīvotāju kategorijām. 

Naujenes pagasta Sociālajā dienestā 2006. gadā direktores N.Osipovas vadībā strādāja 
14 darbinieki, tai skaitā 7 ar augstāko sociālo izglītību. Klientu pieĦemšana, apkalpošana bija 
maksimāli pietuvināta dzīvesvietai. Naujenē un Vecstropos iedzīvotājus pieĦēma sociālais 
darbinieks Vera Pilate un Kraujā, Locikos – Alla Livčāne. 

Sociālā dienesta darbs tika mērėēts uz sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
paplašināšanu trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem. 

Sociālais dienests piešėīra pabalstus 878 personām par kopējo summu 25 tūkst. latu. Tai 
skaitā 2,6 tūkst. latu – siltumenerăijas un cietā kurināmā apmaksai. Vairāk nekā 70 
pensionāriem un invalīdiem (par kopējo summu 1,9 tūkst. latu) piešėirti pabalsti veselības 
aprūpei. Bērnu ēdināšanas pabalstiem izlietoti 4,3 tūkst. latu un brīvpusdienas skolā un 
pirmskolas audzināšanas iestādē saĦēma 74 bērni no trūcīgām ăimenēm. Višėu sociālās aprūpes 
centra, Daugavpils sociālās aprūpes centra, Subates Miera nama un Naujenes bērnu nama 
pakalpojumu apmaksai izlietoti 4,6 tūkst. latu.  

Līdz 24 latiem palielinājās pabalsts GMI līmeĦa nodrošināšanai. Tika ieviesti jauni 
pabalsta veidi, tai skaitā pabalsts stacionāra apmaksai un medikamentu iegādei, kas atvieglo 
pensijas vecuma cilvēku finansiālo stāvokli. Naujenes pagastā iedzīvotājiem tiek piedāvāti 17 
sociālās palīdzības veidi. Notika informatīvā diena bezdarbniekiem, kuras laikā Sociālā dienesta 
speciālisti informēja par izmaiĦām likumdošanā, bezdarbnieka tiesībām un pienākumiem, par 
atalgotiem darbiem, par pabalsta saĦēmēja līdzdarbību, par bezdarbnieku apmācību un 
pārkvalifikāciju, par darba piedāvājumiem. Šo pasākumu rezultātā 2 bezdarbnieki ieguva jaunu 
kvalifikāciju un 8 pabalstu saĦēmēji atrada darbu un kĜuva par nodokĜu maksātajiem. 

Tika organizētas bezmaksas psihologa nodarbības. Ziemassvētku priekšvakarā notika 
labdarības akcija “Sasildīsim mūsu bērnus”, kuras laikā iedzīvotāji ziedoja bērnu apăērbu, 
apavus, rotaĜlietas un grāmatas.  
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Arvien plašāk tika izmantots alternatīvās aprūpes veids – aprūpe mājās. Šis pakalpojums 
tika piedāvāts cilvēkiem, kuru spējas pašiem sevi aprūpēt ir ierobežotas. Tas deva iespēju 
cilvēkiem palikt savās mājās un ierastajā dzīves ritmā. Mājas aprūpi nodrošināja pieci sociālie 
aprūpētāji sociālā darbinieka JeĜenas Kokinas vadībā. 2006. gadā mājas aprūpes pakalpojumu 
saĦēma 6 personas, tai skaitā viens invalīds un piecas pensijas vecuma personas. Mājas aprūpes 
pakalpojumiem no pašvaldības budžeta līdzekĜiem izmantoti 1,8 tūkst. lati. 2006. gadā 
sociālajos dzīvokĜos uzturējās 8 personas.  

Sociālā dienesta budžets 2006. gadā sastādīja 25,8 tūkst. latu. 70% līdzekĜu izlietoti 
darbinieku atalgojumam un VSAO iemaksām, 6% – kapitālajiem izdevumiem, 24% – iestādes 
uzturēšanai. Turklāt 2006. gada nogalē no valsts mērėdotācijas līdzekĜiem (4,7 tūkst. lati) tika 
veikts humānās noliktavas telpu remonts, uzstādīta ventilācija, aprīkota datorizēta darbinieka 
darba vieta.  

Uzlabojās sadarbība ar pašvaldības vadību un Naujenes pagasta deputātiem, Daugavpils 
rajona Sociālās aprūpes nodaĜu. 

2006. gada laikā darbinieki piedalījās 2 pieredzes apmaiĦas braucienos Liepājā un Rīgā. 
2006. gadā Sociālajā dienestā un Sociālajā aprūpes dienas centrā viesojās integrācijas ministrs 
A. Latkovskis, Ukrainas Veselības ministrijas pārstāvji, Kuldīgas sociālie darbinieki, kā arī 
Ludzas rajona pagastu priekšsēdētāji.  

No 2007. gada janvāra Sociālais dienests un Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība” 
tika apvienoti Sociālajā pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā. 

 
Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsird ība” 

/ t. 54-59048, e-pasts: Soc.dienests@inbox.lv,18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems / 
 
Centra „Žēlsirdība” darbība tika virzīta uz darbu ar pensionāriem un invalīdiem, uz 

sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu, personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai 
un uzlabošanai, lai nodrošinātu to iekĜaušanos sabiedrībā, 
kā arī ietvēra sevī psiholoăisko, fizisko, un darba spēju 
atjaunošanu.  

2006. gadā centra darbu vadīja Solvita Lazdāne, 
iestādē strādāja 9 darbinieki. 

 Naujenes pagasta teritorijā dzīvo 1 141 
pensionārs un 253 invalīdi. Centrs piedāvāja viĦiem 
daudzveidīgus pasākumus un nodarbības interešu 
izglītības pulciĦos. 

Pārskata gadā tika apstiprināta V.Grišinas 
autorprogramma „Veselības skola”, kā arī ieviests jauns 
terapijas veids – teātra terapija. Naujenē izveidota jauna „Veselības skolas” grupa, bet kopumā 
skolas četrās klasēs nodarbības apmeklē 51 cilvēks. Skolas darbu vadīja Viktorija Grišina, bet 
par pedagogiem strādāja sociālo pasākumu organizators Olga DunaĜska, trenažieru zāles pārzine 
Inese Poga, mākslas terapijas pulciĦa skolotāja Oksana Markova. Galvenā uzmanība skolā tika 
pievērsta optimistiska pasaules redzējuma veidošanai un dažādiem atveseĜošanas pasākumiem. 

Palielinājās trenažieru zāles apmeklētāju un klientu skaits, kuriem bija nepieciešama 
psihologa individuālā konsultācija. Aprīkota un darbojās vingrošanas zāle, kurā norit fizkultūras 
nodarbības (locītavu vingrošana) ar jogas elementiem. Centrs piedāvāja nodarbības interešu 
pulciĦos: floristika (vad. A. IĜjičeva) un vokālajā ansamblī „Pīlādzītis” (vad. V. Petrovs). 

Centra darbinieki patstāvīgi organizēja arī dažādus pasākumus: Masku balle un sporta 
svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pasākums pensionāriem „Rudens balle”, Ziemassvētku 
pasākumi vientuĜiem pensionāriem „VecmāmiĦu diena”. 

Centrs piedāvāja arī maksas pakalpojumus: sociālās rehabilitācijas pasākumus 
pensionāriem un invalīdiem un citām pagasta iedzīvotāju grupām, kā arī dušas, saunas, džakūzi, 
veĜas mazgāšanas pakalpojumus un telpu nomas (semināriem, kursiem u.c.) pakalpojumus. 

Veselības skolas teatrāls uzvedums 



Naujenes pagasta 2006. gada publiskais pārskats 
 

 44 

Pensionāriem un invalīdiem darbojās atlaižu sistēma. Par maksas pakalpojumiem saĦemts 1,3 
tūkst. latu.  

2006. gadā centra „Žēlsirdība” budžets sastādīja 30,7 tūkst. latu. Lielākā līdzekĜu (59%) 
novirzīti darbinieku atalgojumam un obligātajām VSAO iemaksām. Kapitālajiem izdevumiem 
tika patērēti 6 % līdzekĜu, iestādes uzturēšanai – 35%. Darba kvalitātes uzlabošanai tika iegādāts 
dators un krāsainais printeris – kopētājs, nopirktas jaunas mēbeles. Pateicoties valsts 
mērėdotācijām 690 Ls apmērā, vokālajam ansamblim  „Pīlādzītis” tika iegādāti jauni 
koncerttērpi. 

Turpinājās sadarbība ar Valsts Aprobācijas dienesta Daugavpils nodaĜu par sociālās 
uzvedības korekcijas psiholoăiskās programmas pakalpojumu sniegšanu un psihologa 
V.Grišinas izstrādātās programmas „Dzīves skola” ieviešanu dzīvē, kuras rezultātā norit 
veiksmīgs no ieslodzījuma atbrīvoto cilvēku resocializācijas process. Programmā piedalījās 8 
Naujenes pagasta iedzīvotāji. 

 
Feldšeru veselības punkts 

/ Naujenes ciems, Vecpils ielā 6, t. 5492457/ 
 
Naujenes feldšeru veselības punkts 2006. gadā nodrošināja Naujenes un apkārtējo ciemu 

iedzīvotājiem primārās veselības aprūpes pakalpojumus: sniedza pirmo un neatliekamo 
palīdzību, ārsta nozīmēto manipulāciju procedūru izpildi, veica profilaktisko darbu. 

Naujenes feldšeru veselības punktā strādāja sertificēta feldšere Anita Volžonoka, bet pēc 
iepriekšējas pierakstīšanās reizi nedēĜā iedzīvotāju pieĦemšanu veica ăimenes ārste Eleonora 
Suprone. 

Pēc medicīniskās palīdzības vērsās 1873 iedzīvotāji, t.i. vidēji 156 apmeklētāji mēnesī. 
730 pacienti saĦēma primāro un neatliekamo palīdzību. 

Pēc ārsta nozīmējuma veiktas: 32 pacientiem asins analīzes cukura un holesterīna 
noteikšanai, t.sk. mājās – 11 pacientiem, fizioprocedūras (ultraskaĦa, kvarca procedūras, 
parafīna procedūras, solluks) 85 pacientiem, pārsiešana – 37 pacientiem, elektrokardiogramma – 
5 pacientiem, injekcijas un infūzijas – 474, t.sk. mājās – 50 pacientiem, feldšera mājas vizītes – 
14 pacientiem, profilaktiskās potes – 31 pacientam. 

Naujenes feldšeru veselības punktā notika nodarbības par dažādu slimību profilaksi un 
ārstēšanu. 

Naujenes feldšeru veselības punkts tika finansēts no pašvaldības budžeta un 2006. gadā 
tā budžets bija Ls 2910, kas ir par 39% vairāk nekā 2005. gadā. Naujenes feldšeru veselības 
punktā par sniegtajiem maksas pakalpojumiem saĦemti ienākumi Ls 47 apmērā. Galvenā 
līdzekĜu daĜa tika novirzīta feldšeres darba atalgojumam un VSAOI. Palielinājās arī darba alga 
feldšerei. Punktā tika veikts kosmētiskais remonts Ls 767 apmērā. 

Naujenes feldšeru veselības punkta feldšere apmeklēja 4 kvalifikācijas paaugstināšanas 
seminārus Rīgā.  

Gada laikā punkts sadarbojās ar Naujenes pagasta iestādēm, skolām, Sociālo dienestu, 
Naujenes sporta klubu. Nepieciešamības gadījumā feldšere sniedza medicīnisko palīdzību sporta 
pasākumā informatīvā biĜetena „Naujenes Vēstis” kausa izcīĦā, Naujenes atklātajā kausa izcīĦā 
strītbolā, Naujenes pagasta „Olimpiskajā dienā”, Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 
„Augšdaugava 2006”. 

Tika izveidota sadarbība ar Sarkanā Krusta Daugavpils rajona komiteju, pateicoties tam 
2006. gada februārī pagastā notika Donora diena, kuras laikā asinis nodeva 132 Naujenes un 
MaĜinovas pagasta iedzīvotāji. Sadarbībā ar Daugavpils Asins donoru centru Donora dienas 
notika pagasta ciemos: 31. oktobrī Naujenē asinis nodeva 25 cilvēki, 14. novembrī Vecstropos – 
18 donori, 23. novembrī Locikos – 17 cilvēki. Gada laikā šajās akcijās piedalījās 144 pagasta 
iedzīvotāji, tai skaitā pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki.  
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9.3. Naujenes pagasttiesa 
/ t. 54-76856, e-pasts: Stanislava.Locika@naujene.lv, Vecpils iela 3-18, Naujenes ciems/ 

 
Pagasttiesa ir 1996. gadā izveidota pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde. 

2006. gadā tā veica bāriĦtiesas uzdevumus, sniedza Civillikumā paredzētajos gadījumos 
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veica mantojuma apsardzību, kā arī pildīja citas likumā 
noteiktās funkcijas. 

Pagasttiesas sastāvā strādāja pagasttiesas priekšsēdētāja StaĦislava Locika un 4 
pagasttiesas locekĜi: Ināra Miglāne, Valentīna Murāne, Aina Solima, Pāvels Brovkins. 2006. 
gadā notikušas 15 pagasttiesas sēdes, kurās pieĦemti 45 lēmumi. 

2006. gadā pagasttiesā Ħemtas uzskaitē 7 pašvaldības teritorijā dzīvojošas ăimenes, 
kurās ir bērnu attīstības un audzināšanas problēmas. Pagasttiesas uzskaitē 2006. gadā tādas bija 
17 ăimenes, kurās aug 33 bērni. 

Pagasttiesas locekĜi kopā ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas 
darbiniekiem apmeklēja nelabvēlīgas ăimenes un daudzām no tām tika sniegta palīdzība. 
Aizvadītajā gadā atĦemtas aprūpes tiesības 6 personām, bet atjaunotas aprūpes tiesības 4 
personām. Turklāt ierosinātas lietas Daugavpils tiesā par aizgādības tiesību atĦemšanu 9 
personām un atĦemtas aizgādības tiesības 6 personām.  

Pagasttiesa savas kompetences ietvaros rūpējās, lai bez vecāku gādības palikušie bērni 
augtu ăimenēs. Ar pagasttiesas lēmumu 2006. gadā par 2 bērniem pieĦemti lēmumi, ka adopcija 
ir bērnu interesēs, bet trīs bērni ievietoti mūsu pagastā audžu ăimenēs.  

Gadā nogalē kopā bija 17 aizbilstamo bērnu un 16 aizbildĦi. 47 bērni ir nodrošināti ar 
apliecībām sociālo garantiju nodrošināšanai. Aizgādnībā atrodas astoĦas personas, kurām 
aizgādnība nepieciešama veselības stāvokĜa dēĜ. Tika risinātas problēmas ăimenēs, kurās vecāki 
devās darbā uz ārzemēm, atstājot savus nepilngadīgos bērnus vecvecāku vai radinieku aprūpē, 
nenokārtojot likumisko pārstāvību.  

2. maijā Naujenes pagasttiesa svinēja savas pastāvēšanas un darbības 10 gadu jubileju.  
Pagasttiesas darbu finansē pašvaldība. 2006. gada budžets sastādīja Ls 5 762. No maksas 

pakalpojumu sniegšanas gada laikā saĦemti Ls 1 735. 79% budžeta līdzekĜu tika izmantoti 
pagasttiesas darbinieku atalgojumam un VSAOI, bet atlikusī summa – pagasttiesas telpu 
uzturēšanai un kancelejas preču iegādei.  

Augustā Naujenes pagasttiesā Bērnu un ăimenes lietu ministrija veica lietu pārbaudi. 
Kopumā pagasttiesas darbs novērtēts pozitīvi. 

17. oktobrī Naujenes pagasttiesā notika Daugavpils 
rajona bāriĦtiesu un pagasttiesu priekšsēdētāju seminārs. 
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Naujenes pagasta 
padomes struktūru un pagasttiesas sadarbības modeĜa 
struktūru ar visām pašvaldības iestādēm un institūcijām, 
iepazinās ar pagasttiesas priekšsēdētājas darba stilu un 
pienākumiem. 

Pagasttiesa par savu darbību ir sniegusi plašu 
informāciju informatīvajā biĜetenā „Naujenes Vēstis”, 
sagatavojusi informācijas bukletus bērnu tiesību 
nodrošināšanai. Pagasttiesas priekšsēdētāja vada Naujenes 
pagasta padomes bērnu tiesību aizsardzības komisiju, ir 
komisijas priekšsēdētāja. Pēc pagasttiesas priekšsēdētājas 
iniciatīvas informatīvajā biĜetenā izveidota rubrika „Tēva 

loma ăimenē”. 
2006. gada nogalē Latvijas pagasttiesas tika reorganizētas par bāriĦtiesām, kuru darbības 

galvenais mērėis – darbs ar ăimenēm un bērnu tiesību aizsardzība.  
 

Sakarā ar Naujenes pagasttiesas 10 
gadu jubileju apsveikumus saĦem 
Naujenes pagasttiesas 
priekšsēdētāja S. Locika 
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9.4. Kult ūra 
Naujenes kultūras centrs 

/ t. 54-74268, e-pasts: padome@naujene.lv, Muzeja iela 6, Lociku ciems/ 
 
Naujenes kultūras centra galvenie uzdevumi – sekmēt Naujenes pagasta iedzīvotāju 

pieejamību kultūras vērtībām, saglabājot un attīstot tautas tradīcijas, to pārmantojamību un 
nodrošināt pašdarbības kolektīvu mākslinieciskās izaugsmes iespējas. 

2006. gadā Naujenes kultūras centrā novadīti 68 pasākumi. Bērniem un jauniešiem tika 
organizēti dažādi konkursi, svētki un festivāli, kā arī vasaras nodarbinātības programma. Centrs 
rīkoja balles un tikšanās vakarus pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tradicionāli 
kultūras centrā notiek pasākumi veltīti Tēvu dienai un Mātes dienai, kuri palīdz nostiprināt 
sabiedrībā ăimenes lomu un tās tradīcijas. Liela uzmanība tika pievērsta gadskārtu ieražu 
svinēšanai un folkloras tradīciju saglabāšanai. Sadarbojoties ar pagasta padomes izveidoto darba 
grupu un režisori Līgu Balodi, tika organizēts IX Starptautiskais tautas mākslas festivāls 
„Augšdaugava”, kurā piedalījās vairāk nekā 2 000 dalībnieku, 11 folkloras kopas un tautas deju 
kolektīvi, 3 vokāli instrumentālie ansambĜi no Latvijas, Baltkrievijas un Vācijas, kā arī 68 
Latgales reăiona amatnieki.  

Centrā darbojās 4 pašdarbības kolektīvi:  
- folkloras kopa “RūžeĦa”  (vadītāja I.Zeile) 2006. 

gadā atzīmēja savu 10 gadu jubileju, piedalījās 26 
pasākumos, tai skaitā Starptautiskajā folkloras festivālā 
„BALTICA – 2006” Rīgā, kā arī festivālos Visaginasā 
(Lietuva) un Rokiškos (Lietuva). 

Liels paldies kolektīva dalībniekiem par dzimtā 
novada folkloras un tautas tradīciju saglabāšanu. 

- moderno deju kolektīvā "Li āra”  (vadītāja 
O.Bogdanova) bērni un jaunieši tiek iepazīstināti ar 
ritmikas un plastikas mākslu. Nodarbību laikā tiek veidota 
pareiza stāja, grācija. 2006. gadā deju kolektīvs piedalījās 

Daugavpils rajona rīkotajā konkursā „Dejas brīnums” un saĦēma II pakāpes laureātu diplomu. 
„M ūsdienu deju festivālā – 2006” apbalvots ar diplomu par radošu līdzdalību. 

- Vokāli instrumentālais ansamblis „M&M”  (vadītājs M.Volžonoks) 2006. gadā 
darbojās 20 jaunieši (2004. gadā – 7 cilvēki). Ansamblis piedalījās 22 konkursos un pasākumos. 
Starp tiem ir tādi konkursi kā „Daugavas zvaigznes”, „Saules lietus Latgalē – 2006”, „Ziemas 
viesis”. Par savu muzikālo daiĜradi ansamblis saĦēma augstu skatītāju novērtējumu, kā arī 
apbalvots ar diplomiem un pateicībām. 

- Sieviešu vokālais ansamblis "GaismiĦa"  (vadītāja V. Davidova) piedalījās 18 pagasta 
un rajona pasākumos, kā arī Starptautiskajā senioru radošo kolektīvu festivālā „Jūrmala-2006”. 

Naujenes kultūras centra 2006. gada budžets sastādīja 40,9 tūkst. latus un, salīdzinot ar 
2005. gadu, palielinājās par 8,1 tūkst. latiem. Pašvaldības līdzfinansējums bija 39,1 tūkst. lati, 
mērėdotācijas no rajona padomes folkloras kopas vadītājas darba samaksai un VSAOI– Ls 887. 
No sniegtajiem maksas pakalpojumiem saĦemti Ls 928. Ls 21 374 (57% no budžeta līdzekĜiem) 
iztērēti darbinieku algām un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vidējā 
kultūras darbinieku darba alga 2006. gadā bija Ls 171, tehniskajiem darbiniekiem – Ls 121. 25 
% no iestādes budžeta izdevumiem sastādīja materiālu, energoresursu apmaksa un inventāra 
iegāde. 2006. gadā kultūras centrs iegādājās divus datorus, mēbeles, sintezatoru, akustikas 
sistēmu, basăitāru, CD atskaĦotāju, magnetafonu un citu aprīkojumu. Remontdarbiem izlietoti 
1,2 tūkst. lati.  

Naujenes kultūras centrs pastāvīgi sadarbojās ar pagasta padomi un visām izglītības 
iestādēm, kā arī tautas bibliotēku, novadpētniecības muzeju un Sociālo dienas centru. 
Nostiprinājās sadarbības sakari ar Lauceses pagasta, Krāslavas un Ludzas rajoniem, Daugavpils 
kultūras centra kolektīviem. 

Folkloras kopas „RūžeĦa” 
dalībnieki 10 gadu jubilejā 
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Centra darbinieki sadarbojās ar Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras 
centru, Daugavpils rajona interešu izglītības metodisko centru, kur saĦēma konsultatīvo un 
metodisko palīdzību. Lielu palīdzību kultūras centram sniedza Naujenes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina un Tautas izglītības un kultūras centra vadītāja Ināra Mukāne. 

2006. gada novembrī Naujenes kultūras centrs ieguva otro vietu Daugavpils rajona 
padomes kultūras iestāžu skatē „Daugavpils rajona pašvaldību kultūras iestāžu darbības 
kvalitāte”. 

2007. gadā tiek plānots vairāk organizēt dažāda veida pasākumus, pašdarbības kolektīvu 
uzstāšanos, rīkot diskotēkas un karaoke vakarus. Iedzīvotājiem piedāvāsim kultūras centra 
telpas dažādu tikšanos un sapulču organizēšanai, kā arī kultūras centrā varēs izmantot kseroksa 
un printera pakalpojumus. 

 
Naujenes novadpētniecības muzejs 

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

 
2006. gadā Naujenes novadpētniecības muzejs turpināja darbu pie mūsu pagasta 

vēsturiskās pagātnes izzināšanas, jaunu ekspozīciju izveidošanas un dažāda veida pakalpojumu 
sniegšanas pagasta iedzīvotājiem. 

Gada laikā Naujenes novadpētniecības muzeju un tā ārpus muzeja ekspozīciju „Slutišėu 
vecticībnieku māja” apmeklēja 6456 cilvēki, vairākums no kuriem bija bērni un skoleni. 
Kopumā ar muzeju un pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem iepazinās vairāk nekā 14 tūkst. 
apmeklētāju – gandrīz par trim tūkstošiem vairāk nekā 2005. gadā.  

Būtiski pieauga arī ārzemju tūristu interese par mūsu muzeju. Pagājušā gada laikā to 
apmeklēja 227 ārzemju apmeklētāji no Zviedrijas, Dānijas, Polijas, Vācijas, Francijas un citām 
valstīm. Muzeja darbinieki novadīja 123 ekskursijas. Muzejā darbojās Tūrisma informācijas 
birojs, kurš pagājušajā gadā 4776 dažādu valstu tūristiem piedāvāja informāciju par Naujenes 
pagastu.  

Maijā tika nosvinēta muzeja 10 gadu jubileja.  
Gada pētījumu tēma – „LatgaĜu materiālā kultūra un tradīcijas”. Tika veiktas 4 

ekspedīcijas latgaliešu dzīvesveida izpētei. Novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste 
I.Grebeža kopā ar vecticībnieku kultūras un tradīciju pētnieci, vecticībnieku biedrības 
„Belovodje” locekli Z. Zimovu pētīja pagasta teritorijā saglabājušās logu apmales. Pētījumu 
rezultātā tika sagatavota izstāde „Logu apmales Naujenes pagastā”.  

Muzejā notika pasākumi sabiedrības informēšanai. Nozīmīgākie – seminārs 
”Velotūrisma attīstība Baltijas ezeru zemē”, piedalīšanās Starptautiskajā tūrisma gadatirgū 
“Balttour 2006”, izstādē “Reăionālā attīstība Latvijā 2006”. Šo pasākumu laikā tika prezentēti 

Naujenes pagasta kultūrvēsturiskie maršruti, tūrisma attīstība 
Naujenes pagastā un muzeja ekspozīcijas.  

Turpinājās sarakste ar mūsu novadnieci, mākslinieci, 
skulptori V. Zeili. Muzeja direktore E. KusiĦa un sabiedriskās 
organizācijas “Nika” vadītājs B. Purmalis viesojās Francijā, no 
kurienes uz Naujeni tika atvestas mākslinieces dāvinātās 
bronzas un ăipša skulptūras, neskaitāmas medaĜas, plaketes, kā 
arī zīmējumi, ciĜĦi un izstāžu katalogi. Jaunatvestie darbi būs 
apskatāmi no 2007. gada 5. oktobra jaunajā mākslas galerijā 
„Tēlniece Valentīna Zeile”. Jāatzīmē, ka muzejs pirmo reizi 
savā pastāvēšanas vēsturē papildināja krājumu ar tik vērtīgiem 
eksponātiem, tādējādi izpildot liela muzeja krājuma 
papildināšanas gada normu. 

Valsts ieĦēmumu dienests uzdāvināja muzejam 
konfiscētās muzejiskās vērtības – 7 ikonas.  

Valentīnas Zeiles mantojums 
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2006. gadā muzeja budžets sastādīja 29,9 tūkst. latu, no kuriem pašvaldības budžeta 
līdzekĜi bija 23,2 tūkst. lati. Turklāt tika piesaistīti 5,3 tūkst. lati, kas iegūti, piedaloties Valsts 
Kultūrkapitāla fonda, Daugavpils rajona partnerības, Latgales reăiona attīstības aăentūras 
izsludinātajos projektu konkursos. Valsts mērėdotācijas muzeja interešu pulciĦu skolotāju 
atalgojumam un remontdarbiem sastādīja 557 latus, 732 lati – muzeja ieĦēmumi par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem. 13,3 tūkst. lati izlietoti darbinieku atalgojumam un VSAOI. Vidējā 
muzeja darbinieku darba alga 2006. gadā bija 244 Ls, tehniskajiem darbiniekiem – 124 Ls. Visi 
muzeja darbinieki papildināja savas zināšanas un kvalifikāciju dažādos pieredzes apmaiĦas 
braucienos. 2006. gadā veikta daĜēja grīdas nomaiĦa etnogrāfijas nodaĜās, Tūrisma informācijas 
biroja remonts, izstāžu zāles remonts, demontēts celiĦš uz etnogrāfijas nodaĜu, salabots 
noliktavas jumts, rekonstruēts ūdensvads. Pateicoties pašvaldības papildfinansējumam, ierīkota 
lokālā kanalizācija ar bioattīrīšanas iekārtām. Par projekta līdzekĜiem veikts dabas nodaĜas 
remonts. Tika iegādāti 6 podesti mākslas salonam „Valentīna”, renovētā dabas un etnogrāfijas 
nodaĜa.  

Muzejs apmeklētājiem piedāvāja 23 izstādes un ekspozīcijas, kas ir ievērojami vairāk 
nekā 2005. gadā. Naujenes pagasta iedzīvotājiem tika nolasītas 6 lekcijas par dažādām tēmām, 
muzejā darbojās 2 pulciĦi. Vides izglītības programmas ietvaros bērniem un jauniešiem tika 
novadītas 153 nodarbības. 

Muzejs aktīvi sadarbojās ar Naujenes pagasta padomi, deputātiem, Daugavpils rajona 
Tautas un izglītības centra vadītāju I. Mukāni, Muzeju valsts pārvaldi un daudziem Latvijas 
muzejiem, folkloras kopu “RūžeĦa” un tās vadītāju I. Zeili. Turpinājās sadarbība ar pašvaldības 
iestādēm: Naujenes un Lāču pamatskolu, bērnu un jauniešu centru, Naujenes tautas bibliotēku.  

Muzejs ar uzlabotajām ekspozīcijām „Naujenes novada vēsture”, „Turīga zemnieka 
istaba”, „Latgaliešu sadzīves priekšmeti un darbarīki”, M ākslas salons „Valentīna” piedalījās un 
uzvarēja Daugavpils rajona padomes rīkotajā skatē „Kultūrvēsturiskās ekspozīcijas Daugavpils 
rajonā”. 

Naujenes tautas bibliotēka 
/ t. 54-50246, e-pasts: diana_ch@mbox.latg.lv, Daugavas iela 31, Kraujas ciems/ 

 
Naujenes tautas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības 

mērėis – piedāvāt kvalitatīvus tradicionālos un informatīvos pakalpojumus Naujenes pagasta 
iedzīvotājiem. 

Naujenes pagasta iedzīvotāji var saĦemt bibliotēkas pakalpojumus piecās bibliotēkas 
apkalpošanas vietās: Kraujā, Vecstropos, Naujenē, Locikos un Židinā Bibliotēkā vadītājas 
D.Čiževskas vadībā strādāja 7 darbinieki, kuri paaugstināja savu kvalifikāciju, apmeklējot 
kursus un seminārus. 

Bibliotēkas grāmatu fonds sastāda 18 767 vienības. 2006. gadā bibliotēkas fonds tika 
papildināts ar 1 358 jaunām grāmatām. Naujenes tautas 
bibliotēkā 2006. gadā reăistrēti 1 189 lietotāji, salīdzinājumā 
ar 2005. gadu lietotāju skaits ir pieaudzis par 3%. 

Apmeklētāji gada laikā bibliotēku apmeklēja 22 669 
reizes, tika izsniegtas 46459 izdevumu vienības. 

2006. gadā izveidots Daugavpils rajona pašvaldību 
bibliotēku un Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskais 
kopkatalogs un novadpētniecības bāze, kuru var skatīt 
Internetā Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv. 
Bibliotēkā un tās filiālēs ir izveidotas 8 datorizētas darba 
vietas lietotājiem ar interneta pieslēgumu, kur jebkurš 
pagasta iedzīvotājs var izmantot interneta pakalpojumus, 
rakstīt referātus, meklēt informāciju, meklēt grāmatas 

bibliotēkas grāmatu elektroniskajā katalogā. Šo pakalpojumu gada laikā izmantoja 2 194 
pagasta iedzīvotāji, kas ir par 51% vairāk nekā 2005. gadā. 

Naujenes tautas bibliotēkas 
filiāles atklāšanā Naujenes 

ciemā 
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6. jūlij ā Naujenē (Vecpils ielā 6-2) tika atklātas Naujenes apkalpošanas punkta jaunās 
telpas, kur lietotājiem tiek piedāvāta lasītava, abonements, 2 datorizētas darba vietas, kas 
pieslēgtas Internetam.  

Visās bibliotēkas filiālēs, bērnu vasaras nodarbinātības ietvaros darbojās pulciĦš „NEXT 
paaudzes erudīti”, kuru apmeklēja 65 bērni.  

Bibliotēkā no 1. jūnija līdz 25. augustam par bibliotekāra palīgiem strādāja 3 pusaudži, 
kuri drukāja kataloga kartītes un veidoja grāmatu anotācijas, ievadīja novadpētniecības datu 
bāzi. 

Bibliotēkā tika izveidotas 154 literārās izstādes, kuras apmeklēja 3071 pagasta 
iedzīvotājs. Tika izveidotas divas lielas foto izstādes – „Latvijas Neatkarība 1990. – 2006.” Un 
„Augšdaugava – 2006”. 

Gada laikā bibliotēkā tika organizēti 25 pasākumi, starp tiem – Stepanīdas Miloševičas 
bērnu dzejas grāmatas „Mēs augam” prezentācija, tikšanās ar jauniešiem „Latvija – Neatkarības 
gados”, daiĜlasītāju konkurss „Mans novads”, poētiskā tikšanās „Dzejas dienas Naujenē”. 25. 
augustā sadarbībā ar rakstnieci Birutu Eglīti Locikos tika organizētais Daugavpils rajona 5. 
Grāmatu svētki, kuros piedalījās 8. Saeimas deputāti, rakstnieki, rajona bibliotēku darbinieki un 
lasītāji. Svētkus apmeklēja 495 cilvēki.  

 Naujenes tautas bibliotēkas 2006. gada budžets sastādīja 28, 4 tūkst. latu, kas ir par 8,2 
tūkst. latu vairāk nekā 2005. gadā. Visvairāk līdzekĜu – 16,3 tūkst. latu (58%) – izlietoti 
bibliotēkas darbinieku darba algas izmaksām un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām. Bibliotēkas darbinieku vidējā darba alga sastādīja 168 latus, tehniskajiem 
darbiniekiem – Ls 97. 5,5 tūkst. lati izlietoti pakalpojumu apmaksai, 2,4 tūkst. lati – bibliotēkas 
grāmatu fonda komplektēšanai, tai skaitā 1,3 tūkst. lati tika izlietoti periodisko izdevumu 
iegādei un 1,1 tūkst. latu – grāmatu iegādei. Bibliotēkas krājuma papildināšanai izlietots par 
10% vairāk līdzekĜu nekā 2005. gadā. 2,6 tūkst. lati novirzīti pamatlīdzekĜu iegādei: 2 datori, 1 
kserokss, 1 printeris. Ls 543 izlietoti Naujenes apkalpošanas punkta remontam. 2006. gadā 
bibliotēka piesaistīja papildus finansējumu 6941 Ls apmērā, t.sk., bibliotēka saĦēma atbalstu 
diviem Valsts Kultūrkapitāla fonda projektiem „Bērnu žūrija”, kura laikā bērni lasīja un vērtēja 
grāmatas. Šajā projektā piedalījās 60 bērni. Ik gadu šajā pasākumā aktīvi piedalās I. Morozova, 
D. Filimonova, K. Miglāne, D. Bule u.c. Otrs projekts – „Jauno grāmatu iegāde publiskām 
bibliotēkām”. Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas programmas ietvaros bibliotēka 
saĦēma vienu datorkomplektu un apmācīti 2 bibliotēkas darbinieki. Daugavpils rajona padomes 
Tautas izglītības un kultūras centra mērėdotācija Daugavpils rajona kopkataloga izveidošanai 
sastādīja Ls 4500. 

Naujenes tautas bibliotēka piedalījās Daugavpils rajona padomes skatē „Daugavpils 
rajona pašvaldību kultūras iestāžu darbības kvalitāte”. Nominācijā „Daugavpils rajona 2006. 
gada labākā pašvaldības bibliotēka” Naujenes tautas bibliotēka kĜuva par uzvarētāju. 

Bibliotēka Ĝoti cieši sadarbojās ar Naujenes pagasta padomi, visām pagasta izglītības 
iestādēm, kultūras centru, kā arī Daugavpils rajona Tautas un izglītības centra vadītāju 
I.Mukāni, metodiėi H. Firsovu un rajona bibliotekāriem, Naturalizācijas pārvaldes Daugavpils 
reăionālo nodaĜu. 

Bibliotēkas kolektīvs pateicas Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājai V.Pudovkinai, 
pagasta iedzīvotājiem J. Prokofjevam, J. Kampānei, A. Rudānam, J. Miglānam, A. ěeonovam, 
O. Klimanskai, I. Žemčugovai un citiem pagasta iedzīvotājiem par vairāk nekā 360 bibliotēkai 
uzdāvinātajām grāmatām. 

9.6. Sports  
Naujenes sporta klubs 

/ t. 54-59008, e-pasts: padome@naujene.lv,18 Novembra iela 416, Vecstropu ciems/ 
 
2006. gadā Naujenes sporta klubs turpināja darbu pie sporta attīstības, masu pasākumu 

organizācijas un veselīga dzīves veida popularizēšanas pagasta iedzīvotāju vidū. 

 tautas bibliot ēkas fili āles 
 Naujenes ciem ā 
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Sporta kluba darbu vadīja Edgars Kucins. Klubā strādāja 2 sporta instruktori, treneris, 
interešu izglītības pulciĦa skolotājs un tehniskais darbinieks. 

Darbojās 5 sporta sekcijas, 2 sporta komandas, viens interešu izglītības pulciĦš. 2006. 
gadā kluba sekciju un pulciĦa nodarbības apmeklēja 133 cilvēki. 

Pārskata gadā klubs pirmo reizi piedalījās 
starptautiskajā INTERREG III-A projektā un Locikos 
organizēja Pierobežas basketbola līgas 1. starptautisko 
strītbola turnīru. Naujenes pagasta basketbolisti pirmo 
reizi startēja Latvijas basketbola amatieru 1. līgā un 14 
komandu konkurencē izcīnīja 7. vietu; Locikos 
kultūras centrā atvērta trenažieru zāle; izstrādāta 
interešu izglītības programma „SmaiĜošana un kanoe 
airēšana”; 2006. gadā uzsākta Naujenes pagasta 
veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanas attīstības 
programmas 2007. – 2015. gadam izstrādāšana. 

Sporta kluba organizētajos pasākumos 
piedalījās vairāk nekā 800 cilvēki. 

Tika organizēta „Naujenes Vēstis” kausa izcīĦa starp pagasta iestāžu un firmu 
darbiniekiem, skolēnu sporta svētki; iedzīvotāju sporta spēles „Pagasta Olimpiskā diena – 
2006”, bet kopā ar Sociālas palīdzības dienestu – sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
2006. gadā notika Naujenes pagasta čempionāts minifutbolā, “Lāčplēša kausa” izcīĦa starp 
skolēniem, Naujenes pagasta atklātā kausa izcīĦa strītbolā, sporta sacensības starptautiskajā 
festivālā “Augšdaugava”. 

Naujenes pagasta komandas un sportisti dažāda veida sacensībās izcīnīja godalgotas 
vietas. Vīriešu basketbola komanda, kuru trenē Edgars Kucins, Daugavpils rajona čempionātā 
basketbolā augstākajā līgā izcīnīja 2. vietu un Daugavpils rajona kausa izcīĦā – 1. vietu. Vīriešu 
futbola komanda sporta instruktora Denisa SarafaĦuka vadībā Daugavpils rajona čempionātā 
minifutbolā telpās augstākajā līgā izcīnīja 2. vietu.Naujenes sporta kluba sporta instruktors 
Ivans Suhorukovs piedalījās Eiropas čempionātā airēšanā starp veterāniem, kur ieguva 2. vietu, 
Pasaules čempionātā veterāniem  – 12. vieta, Latvijas čempionātā smaiĜošanā starp veterāniem – 
1. vieta.Brīvās cīĦas sekcijas audzēkĦu (treneri Igors Golubevs, Andrejs Andrijanovs) vidū ir 
Latvijas čempioni gan vīriešu, gan jauniešu konkurencē. Viens mūsu cīkstonis piedalījās kadetu 
Pasaules čempionātā. 

2006. gadā Naujenes sporta kluba budžets sastādīja 14,9 tūkst. latu. IeĦēmumi no 
maksas pakalpojumiem sastādīja 126 Ls. 56% novirzīti darbinieku darba algas izmaksām un 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Vidējā sporta kluba darbinieku alga 
2006. gadā bija 196 lati, tehniskajiem darbiniekiem – 103 lati. Komunālajiem pakalpojumiem 
un sporta bāzes uzturēšanai 2006. gadā tika izlietots 3,7 tūkst. lati. Inventāra iegādei tika 
izlietoti 729 Ls, mēbeĜu iegādei un biroja tehnikai – 440 Ls, trenažieru iegādei – 480 Ls. Tas 
palīdzēja nostiprināt sporta kluba materiālo bāzi un uzlabot maksas pakalpojumu kvalitāti. 

Daugavpils rajona padome rīkoja konkursu „Daugavpils rajona sporta laureāts”. 
Apkopojot konkursa rezultātus, vērā tika Ħemts sporta sekciju un to apmeklētāju skaits, novadīto 
pasākumu skaits, pašvaldības finansējums sportam, iegūtās vietas starptautiskajās, valsts un 
rajona sacensībās. Aktīvais Naujenes sporta kluba darbs deva iespēju Naujenes pagastam iegūt 
pirmo vietu nominācijā „Labākais Daugavpils rajona pagasts sporta darba organizācijā”. 
Godalgotās vietas nominācijās ieguva basketbola komanda „BruĦinieks”, treneri: E. Kucins, 
I.Golubevs, cīkstoĦi: E. Simanovičs, A. Jaunzems, sporta veterāns I. Suhorukovs, basketbola 
tiesnesis I. Andrijevskis.  

Sporta klubs aktīvi sadarbojās ar Naujenes pagasta padomi, deputātiem, finanšu nodaĜu, 
pašvaldības iestādēm, Daugavpils rajona padomes apvienību „Sports” (vad. E. Lihoveckis). 
Uzsākta aktīva sadarbība ar Lietuvas pilsētu Utenas, Roėiški, Visaginas, Zarasai sporta 
organizācijām.  

SmaiĜošanas un kanoe airēšanas  grupas 
dalībnieki Augšdaugavas festivālā 
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2007. gadā tiek plānots no SIA „Daugavpils CeĜinieks” izpirkt sporta zāli „CeĜinieks”, 
kā arī Vecstropos ierīkot aprīkotu sporta laukumu, kurā varētu nodarboties ar mini futbolu, 
strītbolu un tenisu. Klubam plānos saĦemt sporta izglītības iestādes statusu. 

9.6. Komun ālā saimniec ība 

 
/t.54-40381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv  Daugavas 29a, Kraujas ciems/ 

 
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 2006. gada finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 

LR likumiem „Par grāmatvedību”, „Par uzĦēmumu gada pārskatiem”, „Latvijas grāmatvedības 
standartiem” un citām LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un sniedz informāciju par 
uzĦēmuma finansiālo stāvokli, 2006.gada darbības rezultātiem, saistībām un garantijām, 
ieĦēmumu un izdevumu naudas plūsmu. 

9.tab.Saīsinātā bilance  
 

Akt īvi 
31.12.2006, 
Ls 

31.12.2005,
Ls 

Pasīvi 
31.12.2006, 
Ls 

31.12.2005,
Ls 

IlgtermiĦa 
ieguldījumi 

1511547 1370611 Pašu kapitāls 890547 952076 

- nemateriālie 
ieguldījumi 

148 380 pamatkapitāls 1069356 1069356 

iepriekšējo gadu 
rezultāts 

-117280 -87818 
-pamatlīdzekĜi 
(t.sk. zeme, 
ražošanas ēkas un 
būves, 
tehnoloăiskas 
iekārtas un 
mašīnas un 
pārējie 
pamatlīdzekĜi) 

 
1511399 

 
1370231 pārskata gada 

rezultāts 
-61529 -29462 

   Uzkrājumi 6980 6008 

Apgrozāmie 
līdzekĜi 

246501 282698 Kreditori 860521 695225 

-krājumi 51752 46177 
norēėini par 
aizĦēmumiem 

584494 593010 

-norēėini par 
prasībām 

178817 216416 
norēėini ar 
piegādātājiem 

33900 44073 

norēėini par darba 
samaksu 

5948 5532 
-nākamo periodu 
izmaksas 

1262 1117 
norēėini par 
nodokĜiem 

9364 5402 

-naudas līdzekĜi 14670 18988 
nākamo periodu 
ieĦēmumi 

226415 47208 

Bilance 1758048 1653309 Bilance 1758048 1653309 
 
Analizējot bilanci, redzams, ka 2006. gada finanšu darbības rezultātā uzĦēmumam ir 

zaudējumi 61,5 tūkst. latu.  
Zaudējumu galvenais iemesls ir siltumenerăijas ražošanas, pārvades un realizācijas 

pašizmaksas palielināšanās. 
Krasi pieauga kurināmā izmaksas: akmeĦogĜu cena apkures sezonas laikā palielinājās 

par 8,7%, dīzeĜdegvielas cena – par 23%. Palielinājās arī malkas cena, no kuras uzĦēmums pašu 
spēkiem gatavo šėeldu.  

Sakarā ar 2006. gada auksto ziemu – vidējā gaisa temperatūra  janvārī -7.5oC, februārī  –
8.7 oC, martā – 3.8 oC, pieauga izlietotā kurināmā daudzums siltumenerăijas ražošanas procesā. 
Pieaugums naudas izteiksmē sastāda 13,6% pret plānoto. 
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No 2006. gada 1. maija palielinājās A/s „Latvijas Gāze” tarifi uz dabasgāzi apmēram par 
30%. Šī veida kurināmo uzĦēmums izmanto siltumenerăijas ražošanā Vecstropu katlu mājās 
namu apkurei un karstā ūdens uzsildīšanai. 

Līdz 2006. gada novembra mēnesim SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” norēėinos par  
piegādāto siltumenerăiju Naujenes pagasta teritorijā piemēroja tarifu 19,57 Ls/MWh, kaut arī 
tas  atpalika no kurināmā (dabasgāzes) cenas kāpuma. Siltumenerăijas jaunais tarifs tika 
apstiprināts tikai no 2006. gada novembra mēneša, kas arī radīja zaudējumus šī veida 
pakalpojuma sniegšanā.  

Kanalizācijas un aukstā ūdens izmaksu negatīvais rezultāts saistīts ar amortizācijas 
izmaksu pieaugumu sakarā ar ūdensapgādes rekonstrukcijas darbu 2. posma nodošanu 
ekspluatācijā, saglabājot šo pakalpojumu tarifus iepriekšējā līmenī. 

Analizējot uzĦēmuma finansiālo stāvokli, var secināt, ka tas ir stabils. To apstiprina 
sekojoši faktori: 

- neatkarības koeficients (pašu līdzekĜu daĜa kopējā uzĦēmuma līdzekĜu summā) 
sastāda 0.5 (bāzes radītāji - 0.5); 

- aizĦēmuma un pašu avotu attiecības koeficients (cik līdzekĜu uzĦēmums 
piesaistīja savu aktīvu segšanai) sastāda 1.0, kas pārsniedz bāzes rādītājus par 0.3; 

- uzĦēmuma maksātspējas koeficients, kurš uzrāda iespēju dzēst īstermiĦa 
saistības, sastāda 1.6 (bāzes robežas no 1 līdz 2) 

IeĦēmumu pieauguma temps ir 107,5%, kas ir lielāks nekā bilances summas pieaugums. 
2006. gadā ieĦēmumi no pamatkomercdarbības sastādīja 668 tūkst. latu, tai skaitā 

siltumenerăijas piegādāts par summu 331,9 tūkst.latu. 
Sākot ar 2006. gada oktobra mēnesi, norēėini par patērēto siltumenerăiju tiek veikti pēc 

dzīvojamo māju siltummezglā uzstādītajiem siltuma skaitītājiem. Tas dod iespēju iedzīvotājiem 
pašiem noteikt vajadzīgo komforta temperatūru dzīvoklī un maksāt tikai par faktiski izlietoto 
siltumenerăijas daudzumu.  

Sniegti aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumi par 104,2 tūkst. latu. IeĦēmumu 
kāpums par aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ir saistīts ar kopējā tarifa kāpumu līdz 
0,78 Ls/m3 no 01.02.2006. (līdz 01.02.2006. bija kopējais ūdens un kanalizācijas tarifs 0,47 
Ls/m3). 

Maksa par īri un dzīvojamā fonda apsaimniekošanu saĦemta 143,5 tūkst. latu apmērā. 
No 01.01.2006 apstiprināts tarifs Ls 0,14 par 1 m2 (2005. gadā apsaimniekošanas maksa 0,09 
Ls/m2). Sākot ar 2006. gada 1. janvāri, pēc Naujenes pagasta padomes lēmuma tiek veikta 
apsaimniekošanas un īres maksas naudas līdzekĜu uzkrājuma uzskaite atsevišėi par katru 
apsaimniekojamo dzīvojamo māju. 

Analizējot debitoru parādus, var secināt, ka dzīvokĜu īrnieku un īpašnieku tekošo rēėinu 
apmaksa par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja 88,7%. Pastāvīgi tika veikts darbs ar 
parādniekiem – sastādīti vienošanās līgumi par parāda dzēšanu un tiesvedības ceĜā. 2006. gadā 
tika izskatītas 15 lietas par izlikšanu no dzīvokĜa. Pasākumu par parādu piedziĦu rezultātā 
iekasēts 50.6 tūkst. latu.  

Debitoru parāds uz gada beigām samazinājies par 28,9 tūkst. latu un sastāda 
salīdzinājumā ar gada sākumu 85,6 %. 

Kopējie izdevumi par 2006. gadu sastādīja 742,2 tūkst. latu, no kuriem 36 % pienākas uz 
kurināmo (216,9 tūkst. latu) un elektroenerăiju (500,8 tūkst. latu). 

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumi sadalās: dzīvojamo māju tehniskā 
uzturēšana – 48% (68,8 tūkst. latu), t sk. uzkrājums dzīvojamās mājas remontam – 40,7 tūkst. 
latu, dzīvojamo māju un tām piegulošās teritorijas sanitārā uzturēšana – 19% (27,2 tūkst. latu), 
dzīvojamo māju pārvaldes izdevumi – 27% ( 38,5 tūkst. latu), pārējie izdevumi – 1.4 % (1,9 
tūkst. latu), rezerves fonds – 4.6% (6,8 tūkst. latu). 

Īres un apsaimniekošanas maksas parāds uz gada beigām sastāda 51.6 tūkst. latu vai 
30% no kopējā debitoru parāda. Izveidota sadarbība ar māju pārvaldniekiem, kuri sniedz 
palīdzību parādu piedziĦā. 
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Lai noteiktu ēkas siltumenerăijas patēriĦu, to ietekmējošos faktorus un pasākumus, ko 
var veikt, lai samazinātu ēkas enerăijas patēriĦu, tika uzsākts energoaudits dzīvojamā fondā un 
izpildīts dzīvojamā mājā Daugavas ielā 26 Kraujas ciemā, Vecpils ielā 3 Naujenes ciemā un 
visās 11 dzīvojamās mājās Vecstropu ciemā par summu 4,2 tūkst. latu no īres apsaimniekošanas 
maksas un rezerves fonda. 

Tika veikti pasākumi ar māju pārvaldniekiem un ciematu iedzīvotājiem par 
nepieciešamību izveidot dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības. Sadarbībā ar māju pārvaldniekiem tiek 
sastādīts dzīvojamā fonda remontdarbu plāns, kā arī, sastādot uzĦēmuma finanšu plānu sadaĜu 
„ īres un apsaimniekošanas naudas līdzekĜu izlietojums”, tā tiek apspriesta un saskaĦota. Māju 
pārvaldnieki veic ne tikai dzīvojamā fonda remontdarbu kontroli darbu procesā, bet arī izpildīto 
darbu pieĦemšanu. Lielu vērību un atbalstu māju pārvaldnieki sniedz darbā ar parādniekiem par 
komunālajiem pakalpojumiem. 

Kreditoru parāds piegādātājiem samazinājās par 9,7 tūkst. latu vai par 22,3% no gada 
sākuma. 

Finanšu saistību izpilde veikta savlaicīgi saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem, paredzētajos 
apmaksas termiĦos. 

2006.gada 18.oktobrī pabeigta projekta 2. posma izpilde – veikta ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Naujenes un Dunsku ciemos. Finansējuma avots: saĦemtie 
2006. gada 15. jūnijā ERAF līdzfinsnsējuma līdzekĜi pēc 1. posma realizēšanas 187,6 tūkst. latu 
un A/S ”Hansabanka” aizĦēmums 52,3 tūkst. Ls apmērā. Veiktā projekta realizācijas revīzija 
saskaĦā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas attiecas uz finanšu pārskatu revīziju un 
atbilstības revīziju, konstatēja, ka uzĦēmums izpildījis trīspusēja līguma noteikumus un finanšu 
pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par projekta izdevumiem.  

 
UzĦēmuma koncepcijas un attīstības perspektīvas 2007. gadā 

 
 tiks īstenots pasākumu plāns uzĦēmuma ekonomiskās situācijas uzlabošanai. 

Pasākumu plānā paredzēts īstenot sekojošos pasākumus:  
 īstenot Naujenes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas 3. 

posmu Lociku ciemā (2007.gadā 1.martā saĦemts ERAF līdzfinansējums pēc projekta 2.posma 
realizācijas 173,1 tūkst. latu apmērā, kurš tika izmantots 3.posma realizācijai)                  

 personāla vadības uzlabošana un kvalifikācijas paaugstināšana, 
 darba aktivizēšana ar parādniekiem par saĦemtajiem pakalpojumiem, parādu 

piedziĦas darba efektivitātes paaugstināšana, 
 ikmēneša izdevumu kontrole un analīze saskaĦā ar finanšu plānu, 
 papildus maksas pakalpojumu sniegšana pagasta iedzīvotājiem, 
 kurināmā iepirkšanu, darbu izpildīšanu veikt tikai pēc tirgus cenu izpētes (cenu 

aptauja 2007.gadā., konkurss u.c.), 
 veikt aukstā ūdens un karstā ūdens abonentu skatītāju rādījumu periodisku pārbaudi, 
 samazināt aukstā ūdens zudumus starp iegūtā un patērētājiem realizētā aukstā ūdens 

daudzumu, 
 analizēt energoresursu cenu kāpuma ietekmi uz komunālo pakalpojumu tarifiem un 

nepieciešamības gadījumā veikt izmaiĦas tajos, 
 samazināt elektroenerăijas patēriĦu, izmantojot ražošanas procesā 

energoekonomiskas iekārtas, 
 nodrošināt sniedzamo pakalpojumu un izpildīto darbu kvalitāti, 
 samazināt sniedzamo pamatpakalpojumu izmaksas un nodrošināt to sniegšanu bez 

zaudējumiem. 
SIA „Invest-Rīga „Daugavpils” veica uzĦēmuma 2006. gada finanšu pārskata revīziju un 

2007. gada 12. aprīĜa revidenta ziĦojumā sniedza atzinumu, kurā teikts: „finanšu pārskats visos 
būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA „Naujenes pakalpojumu 
serviss” finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 
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2006. gadā, saskaĦā ar Latvijas Republikas likuma „Par uzĦēmuma gada pārskatiem” 
prasībām”. 

 
10. Sabiedrisko attiec ību veidošana un saikne ar sabiedr ību 

 
Pārskata gadā sabiedrisko attiecību jomā kā viena no prioritātēm tika izvērsta 

pašvaldības darbības atspoguĜošana, sabiedrības informēšana, līdzdalība pašvaldības lēmumu 
pieĦemšanas procesā un to skaidrošanā. Viens no svarīgākajiem pasākumiem pašvaldības 
darbībā ir vietējo iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana pašvaldības darbībā. Naujenes 
pašvaldības iedzīvotāju informēšanas pasākumi ir Naujenes pagasta padomes sabiedrisko 
attiecību speciālista un informatīvā biĜetena „Naujenes Vēstis” pārziĦā. 2006. gadā tika turpināts 
darbs pie Naujenes pagasta tēla atpazīstamības veidošanas un sadarbības ar nevalstiskajām un 
institucionālajām organizācijām, stiprināti mediju kontakti. Nodrošināta publicitāte pašvaldības 
darbības atspoguĜošanai. 

2006. gada beigās ir pieĦemti lēmumi, kas nodrošināja Naujenes pagasta padomes 
sabiedrisko attiecību struktūrvienībai paplašināšanos, ir izveidota sabiedrisko attiecību nodaĜa. 
Tajā strādās četri speciālisti: nodaĜas vadītājs, žurnālists, konsultants un tulkotājs. Sabiedrisko 
attiecību nodaĜas pakĜautībā Naujenes pagasta Vecstropu ciemā uzsāks savu darbu Informācijas 
un pakalpojumu punkts. 

Informatīvo biĜetenu „Naujenes Vēstis”, kurš ir viens galvenajiem informācijas avotiem 
pagasta iedzīvotājiem, bezmaksas vienu reizi mēnesī saĦēma katra Naujenes pagasta ăimene. 
Kopā iznākuši 12 biĜetena numuri, kuros tika atspoguĜota informācija par Naujenes pagasta 
padomes, iestāžu un to struktūrvienību darbu. 2006. gadā prioritāšu virziens bija tematikas 
paplašināšana un informatīvo materiālu kvalitātes paaugstināšana, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana 
svarīgāko pagasta attīstības jautājumu apspriešanā. Gada laikā panāktas pozitīvas izmaiĦas 
redakcijas darbā. 2006. gadā izdevās palielināt informatīvā biĜetena apjomu no 4 A3 formāta 
lappusēm līdz 6 lappusēm. Tas veicināja vispusīgāku un plašāku informācijas pasniegšanu 
iedzīvotajiem. Pateicoties jaunā fotoaparāta iegādei, uzlabojās informatīvajā biĜetenā “Naujenes 
Vēstis” publicēto ilustrāciju kvalitāte. SaskaĦā ar 2006. gada janvārī noslēgto līgumu ar VAS 
“Latvijas Pasts” informatīvo biĜetenu visos pagasta ciemos iedzīvotājiem piegādā pastnieki. 
2006. gada jūnijā tika izdots informatīvā biĜetena 100. numurs, tajā publicētajās lasītāju 
intervijās tika atzīmētas šīs, kā arī citas pozitīvās izmaiĦas. Novembrī sakarā ar LR 
proklamēšanas 88. gadadienu informatīvā biĜetena redaktora v.i. A. IĜjinskis tika apbalvots ar 
Naujenes pagasta Atzinības rakstu, bet žurnāliste A. Kokina – ar Pateicības rakstu.  

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

Jūlij ā sadarbībā ar Daugavpils rajona pašvaldību tika uzsākts darbs pie jaunas mājas 
lapas izveides projekta „Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un komunikācijas 
tehnoloăiju tīklu izveides pilotprojekts” ietvaros. Tika izstrādāta jauna mājas lapa, kura būs 
pieejama kopš 2007. gada 2. janvāra. Jauna pagasta mājas lapa būtiski atšėirsies no iepriekšējās, 
tā būs modernizēta, apmeklētāji varēs atstāt komentārus, tiks izveidots notikumu kalendārs, 
fotogalerija, kā arī jaunajā mājas lapā būs iespējams izvietot plašu informāciju par visām 
Naujenes pagasta iestādēm 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem 2006. gadā bija mājokĜu jautājums un dzīvojamā 
fonda apsaimniekošana. Līdz ar to sadarbībā ar Naujenes pagasta Vecstropu, Kraujas, Lociku un 
Naujenes ciema daudzdzīvokĜu valdi, katrā ciemā tika organizētas 15 informatīvās iedzīvotāju 
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sapulces par likumdošanu un par dzīvojamā fonda apsaimniekošanas pieredzi Latvijā, veidojot 
dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības. Sakarā ar Naujenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 
pagasta iedzīvotāji un uzĦēmēji aktīvi iesaistījās teritorijas plānošanas procesā. Tika organizēta 
sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros tika saĦemti priekšlikumi Naujenes pagasta teritorijas 
attīstībai. 

Pārskata gadā Naujenes pašvaldību apmeklējuši un rakstu sērijas veidojuši laikrakstu 
„Latgales Laiks”, „Diena”, „Мilljon”, „Naša Gazeta”, Čas” žurnālisti. Lielāka sadarbība ir 
izveidojusies ar avīzes „Latgales Laiks” žurnālisti Irinu Jegorovu un TV Miljons žurnālisti 
Svetlanu Trofimovu. 29. augustā Naujenes pagastā tapa Latvijas radio programma „Pagasta 
stāsti”, kurā tika stāstīts par Naujenes Novadpētniecības muzeju, par Naujenes pagasta 
iedzīvotājas Valentīnas Ivanovas piemājas saimniecību, par Naujenes pamatskolas veiksmīgi 
realizēto projektu, par dabas parku „Daugavas loki”. Novembrī Latgales radio ēterā skanēja 
intervija ar Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju V. Pudovkinu. 23. augustā mūsu pagastā 
viesojās žurnālists A. Dimants, kurš Naujenes pagasta dzīvi atspoguĜoja LNT programmas 
raidījumā „Zeme. Zemīte”. Latvijas iedzīvotāji raidījumā 
varēja redzēt un dzirdēt Naujenes pagasta folkloras 
kopas „RūžeĦa” uzstāšanos, Naujenes Novadpētniecības 
muzeju, dabas parku „Daugavas loki” un iepazīties ar 
Naujenes pagasta zemnieku saimniecību „Bebri” un tās 
saimnieku Jāni Gaideli. 

Pārskata gadā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar 
PoĜu Republikas Lomžas rajona Mjastkovas pagastu, ar 
kuru mūsu pagastu saista sadarbības līgums. 

Pēc Polijas Mjastkovas pašvaldības uzaicinājuma 
vasaras brīvlaikā Polijā viesojās Naujenes mūzikas 
skolas akordeonisti. Pārskata gadā no 12.-15. maijam 
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja V.Pudovkina, 
lietu pārvaldes vadītāja I. Miglāne un Naujenes mūzikas skolas direktors S. Kačāns kopā ar 
Daugavpils rajona delegāciju viesojās Polijā Lomžas rajonā. PoĜi viesus iepazīstināja ar Lomžas 
rajona sakrālo mantojumu, izglītības iestādēm, uzĦēmējdarbību, lauksaimniecību un kultūras 
iestādēm. Savukārt 14. un 15. septembrī Daugavpils rajonā un mūsu pagastā viesojās Lomžas 
rajona (Polija) pārstāvji, tai skaitā arī mūsu sadarbības partneri no Mjastkovas pagasta. Polijas 
viesi iepazinās ar pagasta administrācijas nodaĜu darbu, tikās ar iestāžu vadītājiem. Delegācija, 
kuru vadīja Lomžas rajona vecākais V. Kubraks, apmeklēja Naujenes pamatskolu. Pēc 
iepazīšanās ar skolu un klasēm delegācija ar lielu interesi noskatījās skolēnu koncertu. 

Aizvadītā gada 11. septembrī Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja V.Pudovkina un 
Jauno speciālistu darbiekārtošanas centra priekšsēdētājs A. VasiĜjevs parakstīja protokolu par 
pievienošanos deklarācijai par sadarbību. Sadarbības mērėis – piesaistīt pagastam jaunos 
speciālistus. Centrs darbojas Daugavpils direktoru un uzĦēmēju paspārnē. 

Daugavpils rajona padomes priekšsēdētāja J.Jalinska daudzreiz atzīmēja, ka Naujenes 
pagasts ir viens no attīstītākajiem, skaistākajiem un viesmīlīgākajiem Daugavpils rajona 
pagastiem. 

Pārskata gadā Naujenes pagastu apmeklēja 14 delegācijas, par 6 vairāk nekā 2005. gadā. 
Naujenes pagastu apmeklēja četri Latvijas Republikas ministri. 

25. janvārī Naujenes pagastā viesojās Latvijas Republikas izglītības un zinātnes 
ministre Ina Druviete, kura iepazinās ar izglītības jautājumu risināšanu pašvaldībā. 

28. februārī Naujenes pagasts uzĦēma Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministru 
sabiedrības integrācijas lietās Aināru Latkovski  un 8. Saeimas deputāti Sarmīti Ėikusti . 
Viesus uzĦēma Naujenes pagasta sociālās aprūpes dienas centrā. 

25. augustā mūsu pagastā viesojās Latvijas Republikas veselības ministrs Gundars 
BērziĦš, kurš apmeklēja Eleonoras Suprones ăimenes ārsta praksi, iepazinās ar tās darbību un 

Lietu pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 
iepazīstina Miastkowo pašvaldības 

pārstāvjus ar Naujenes pagasta 
padomes lietu pārvaldi 
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problēmām, guva informāciju par aktuālākajiem veselības aprūpes jautājumiem Naujenes 
pagasta teritorijā. 

20. septembrī Latvijas Republikas bērnu un ăimenes lietu ministrs Ainars Baštiks 
piedalījās sākumskolas vecuma bērnu dienas centra „Draudzīgā vide” atklāšanā Lāču 
pamatskolā. Tradicionālo lenti svinīgā gaisotnē pie ieejas pārgrieza bērnu un ăimenes lietu 
ministrs A. Baštiks, Daugavpils rajona padomes izpilddirektors A.Aizbalts un Naujenes pagasta 
padomes priekšsēdētāja V.Pudovkina.  

2006. gadā Naujenes pagastā viesojās četras ārzemju delegācijas. 
16. janvārī notika EMAS programmas otrais audits, un tā sakarā Naujenes pagastā 

viesojas partneri no Vācijas. 
17. augustā mūsu pagastā viesojās Ukrainas Republikas Darba ministrijas un Sociālās 

politikas ministrijas darbinieki , kā arī citu valdības struktūru pārstāvji. Delegācija, kuru vadīja 
Ukrainas prezidenta sekretariāta Sociāli ekonomiskās politikas nodaĜas galvenā dienesta vadītājs 
V. Bevzs, apmeklēja Sociālo dienestu un Sociālo aprūpes dienas centru „Žēlsirdība.” Atzinīgi 
novērtējot redzēto, Ukrainas delegācija atzīmēja, ka noteikti savā darbā izmantos mūsu pieredzi. 

18. septembrī projekta „Panorāma Dvina/Daugava” 
ietvaros Naujenes pagastā viesojās Zviedrijas delegācija 
ar mērėi iepazīt Latvijas tūrismu. Viesi apmeklēja 
Naujenes Novadpētniecības muzeju un dabas parku 
„Daugavas loki”. 

21. novembrī viesojās Krievijas Federācijas 
Daugavpils konsulāta konsuls Nikolajs VihĜajevs. 
Vizītes laikā tika apspriests jautājums par Juzefovas BrāĜu 
kapu labiekārtošanu. 

Pārskata gadā Naujenes pagastā viesojās arī 2 
Latvijas mēroga delegācijas: 

4. jūlij ā Naujenes pagastu apmeklēja Kuld īgas rajona sociālo darbinieku delegācija. 
Ar pagastu un pašvaldības darbību viesus iepazīstināja Naujene pagasta padomes priekšsēdētāja 
V.Pudovkina. Par Sociālā dienesta darba organizāciju pastāstīja vadītāja N.Osipova un ar 
„Veselības skolas” darbību iepazīstināja S.Lazdāne. 

6. decembrī noritēja Ludzas rajona pašvaldību vadītāju delegācijas vizīte Naujenes 
pagasta sociālās aprūpes dienas centrā „Žēlsirdība”. Vizītes mērėis – iepazīties ar Naujenes 
pagasta darba pieredzi sociālajā jomā. 

17. septembrī Naujenes pagasta Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoĜu draudzi 
apmeklēja un svētīja Rēzeknes un Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.  

Pārskata gadā Naujenes pagasta vārds ir skanējis divās valsts mēroga izstādēs, kuras 
notika Rīgā. Pārskata gadā Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2006” piedalījās Naujenes 
Novadpētniecības muzeja darbinieki. Materiāli par Naujenes pagastu tika izvietoti Latgales un 
Daugavpils stendos. Izstādes vajadzībām un apmeklētāju informēšanai tika sagatavoti pieci 
jauni bukleti par Naujenes pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem, tūrisma pakalpojumiem, 
Naujenes pagasta krāšĦo dabu, par iespējām atpūsties pie ūdens un naktsmītnēm viesu namos. 
Ar bukletiem izstādes laikā iepazinās ne tikai izstādes viesi no Latvijas, bet arī daudzi ārzemju 
ciemiĦi. „Veidosim Latviju kopā!” – tāds bija izstādes „Reăionālā attīstības Latvijā 2006” 
vadmotīvs. Daugavpils rajonu šajā izstādē pārstāvēja Naujenes un Sventes pagasts, Ilūkstes 
pilsēta. To ekspozīcijas bija izvietotas lietišėajā lokā, kur varēja iepazīties ar pašvaldību idejām, 
iespējām un attīstības iecerēm, kā arī to piedāvājumiem uzĦēmējdarbības un tūrisma sfērā. 
Daudzveidīgie materiāli par Naujenes pašvaldības un tās atsevišėu iestāžu panākumiem un 
plāniem bija izvietoti gan stendos, gan arī speciālās mapēs un kompaktdiskā.  

 

ētera un P āvila  
 dievkalpojuma laik ā 

Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila katoĜu 
baznīca dievkalpojumu laikā 
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11. Pašvaldības lēmums par 2006. gada saimniecisko pārskatu 
 
 
 
 
 

 LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

DAUGAVPILS  RAJONA 
 

NAUJENES  PAGASTA  PADOME 
_____________________________________________________________________________ 

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

 e-pasts: naupag@apollo.lv 
 

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

  
2007. gada 25. aprīlī   Daugavpils rajona Naujenes pagastā 

 
Lēmums Nr. 214 

 
Par Naujenes pagasta pašvaldības 2006. gada saimniecisko pārskatu 

_____________________________________________________________ 
 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
2.punktu, Naujenes pagasta padome, atklāti un vārdiski balsojot „par” - 8 balsis (D. 
Gailītis, L. GasjaĦeca, I. Locika, I. Miglāne, V. Mihejevs, I. Parfjonova, V. Pudovkina, 
M. Rimicāne), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:  

 
1. Apstiprināt Naujenes pagasta pašvaldības 2006. gada saimniecisko 

pārskatu, saskaĦā ar pielikumu uz 60 lapām. 
 
2. Naujenes pagasta finanšu nodaĜas galvenajai grāmatvedei Natālijai 

Annišinecai līdz 2007. gada 1. maijam iesniegt Naujenes pagasta pašvaldības 2006. gada 
saimniecisko pārskatu: 

2.1. Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas departamentam; 
2.2. Valsts kases Daugavpils norēėinu centram. 
Sēdes vadītāja     (paraksts)  V. Pudovkina 
 
 

IZRAKSTS PAREIZS 
Naujenes pagasta padomes 
lietu pārvaldes vecākā lietvede     R. Jankovska 
Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
___.___.2007. 
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12. Pašvaldības lēmums par 2006. gada publisko pārskatu 
 
 
 
 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

 
DAUGAVPILS  RAJONA 

 

NAUJENES  PAGASTA  PADOME 
_____________________________________________________________________________ 

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

 e-pasts: naupag@apollo.lv 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
 

protokols Nr. 13., 1. &  
2007. gada 27. jūnijā                     Daugavpils rajona Naujenes pagasta 

Vecstropos 
 

Lēmums Nr. 419 

Par Naujenes pagasta 2006. gada publisko pārskatu 
______________________________________________________ 

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

2.punktu, Naujenes pagasta padome, atklāti un vārdiski balsojot „par” - 8 balsis     (J. 
Butāns, D. Gailītis, L. GasjaĦeca, I. Locika, I. Miglāne, V. Mihejevs, I. Parfjonova, M. 
Rimicāne), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:  

 
1. Apstiprināt Naujenes pagasta 2006. gada publisko pārskatu uz 76 lapām. 
 
2. Lietu pārvaldes vecākajai lietvedei Ritai Jankovskai līdz 2007.gada 6.jūlijam 

Naujenes pagasta 2006. gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Republikas Reăionālās attīstības 
un pašvaldības lietu ministrijai, Naujenes tautas bibliotēkai un tās Lociku filiālei, 
Vecstropu un Naujenes ciemu apkalpošanas punktiem, Naujenes novadpētniecības 
muzejam un Informācijas un pakalpojumu punktam. 

 
 3.Sabiedrisko attiecību nodaĜas vadītājai Oksanai Kuprijanovai: 
 
3.1. līdz 2007. gada 6. jūlijam Naujenes pagasta 2006. gada publisko pārskatu 

ievietot Naujenes pagasta interneta mājas lapā www.naujene.lv; 
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3.2. Līdz 2007. gada 27. jūlijam publicēt „Latvijas Vēstnesis” ziĦojumu par 
Naujenes pagasta 2006. gada publisko pārskatu; 

 
4. Sabiedrisko attiecību nodaĜas žurnālistam Aleksandram IĜjinskim līdz 2007. 

gada 25. jūlijam publicēt pārskatu saīsinātā veidā informatīvajā biĜetenā „Naujenes 
Vēstis”. 

 
5. Naujenes pagasta padomes izpilddirektoram Aleksandram Aizbaltam kontrolēt 

lēmuma izpildi. 
 
Sēdes vadītājs     (paraksts)   J. Butāns 
 
 

IZRAKSTS PAREIZS 
Naujenes pagasta padomes 
lietu pārvaldes vecākā lietvede       R. Jankovska 
Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
___.___.2007. 
 

 


