
Pārskats par Naujenes pagasta pārvaldē, tās 
struktūrvienībās un pašvaldības iestādēs paveikto 2015. 
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Naujenes pagasts
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Nodarbinātie

2015.gadā Naujenes pagasta pārvaldē, tās struktūrvienībās un 
pašvaldības iestādēs strādāja 188 darbinieki, t.sk. 

▪ Pagasta pārvaldē, kultūras centrā un bibliotēkā strādāja 47 
darbinieki;

▪ Izglītības iestādēs un bāriņtiesā - 141

▪ Vasaras nodarbinātības programmā bija iesaistīti 24 Naujenes 
pagasta skolēni, no tiem SIA « Antaris» -6, SIA « Naujenes 
pakalpojumu serviss» -8, p/s « Mežmaļi» -6, SIA « LiaD» -2, IK ‘ 
Latgales ģeologs»-2 



Budžets

Naujenes pagasta pārvaldes budžets 2015.g.

▪ ieņēmumi EUR  2 227 593

▪ izdevumi EUR  2  284 941

speciālais budžets :

▪ ieņēmumi – EUR 94150 

▪ izdevumi – EUR  88573



Budžets



2015. gada budžets,  – EUR 2 284 941 



Lielākie pirkumi 2015. gadā:

▪ Pasažieru autobuss par EUR 61 753

▪ datortehnika par EUR 16 799,

▪ mūzikas instrumenti par EUR 7 793, 

▪ skolas bibliotēku krājumi par EUR 4 965,

▪ teritorijas labiekārtošanai - 4 krūmgrieži, zemes urbis par summu EUR 3 618, 

▪ mēbeles, inventārs un virtuves aprīkojums skolām un pirmskolas izglītības iestādei par kopējo 
summu EUR 6 557,

▪ uzstādītas šūpoles (2 gab.) par EUR 796, 2 bērnu rotaļu kompleksi par EUR 5953,

▪ laipa un pontons Lociku dīķī par EUR 3009, 

▪ nojume Juzefovas parkā par EUR 3192, 

▪ Administratīvas ēkas Skolas ielā 12, Naujenē remontdarbi ( lai iekārtotu jauniešu centra telpas) 
par EUR 10895; sociālā centra telpu remontdarbi par EUR 3056, Lāču psk. mazās zāles remonts par 
EUR 2097



Budžets 

▪ Iepirkumi:

3 atklātie konkursi – EUR 181422 ( degvielas, pārtikas un jauna 
pasažieru autobusa iegādei);

10 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8. panta kārtībā ( EUR 
68403 telpu un ceļu remontdarbi, mūzikas instrumentu, rotaļu 
laukumu aprīkojuma iegādei, zemes uzmērīšanas pakalpojumiem 
u.c. )- kopsummā EUR 121974.



Daugavpils novada domes realizētie projekti Naujenes 
pagastā

1. ELFLA « Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana» programmas 
ietvaros realizēts projekts « Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana 
un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu 
ciemā» , izmaksas- EUR 216564



▪ 2. ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja Civili-militārās sadarbības 
projekta ietvaros veikta Naujenes bērnu nama vidējās grupas vienkāršota 
renovācija. Izmaksas – 183000$ ( 100 % grants) 



▪ 3. ERAF projektu ietvaros veikta Muzeja ielas Lociku ciemā 0.000-0.400km 
rekonstrukcija. Izmaksas – 100969



▪ 4. ERAF projekta ietvaros aktivitātē « Publisko interneta piekļuves punktu 
attīstība» Naujenes ciema – pagasta pārvaldes ēkā aprīkots publiskais interneta 
punkts (internets, 4 datori, kopētājs). Izmaksas – 6793



Dabas aizsardzības pārvalde 

▪ Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un 
informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta" ietvaros atjaunots 
Vasargelišķu skatu tornis, Dinaburgas taka, skatu platforma, uzlikti jauni  info stendi.





Pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību realizētie 
projekti

▪ 1. Rietumu bankas Labdarības fonda projekta « Sprīdis labākai dzīvei 2015» 
ietvaros Lāču pamatskola iekārtoja bērnu rotaļu laukumu « Lāčuka laukums» 
- EUR 3880

2. Vītola fonda ekskursiju projektu konkursa « Izpētīsim Latvijas vēsturi» ietvaros Lāču pamatskola 
organizēja ekskursiju skolēniem « Izstaigāsim Raiņa bērnības takas» EUR 400 apmērā 



• 2.Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstīto projektu „Visdārgākajam 
cenas nav!”, aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma 
bērniem” realizēja Naujenes pamatskola. Projekta kopējā summa EUR 8167.00



▪ 3. IZM projektu konkursa « Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai» ietvaros 
NJISC  saņēma finansējumu EUR 3897 apmērā , labiekārtoja jauniešu pulcēšanās vietu 
Naujenes ciemā, iegādājās  jaunu inventāru un aprīkojumu, organizēja  dažādus  
pasākumus.

▪



▪ 4. NPII noslēdza darbību ES COMENIUS mobilitātes  programmas 
projektā ( kopējais finansējums EUR  15309 ) un iesaistījās ERASMUS  
projektā « Emocionālā  inteleģence»             ( EUR- 7371),   kuru mērķis 
– pedagogu profesionālā pilnveide



▪ 5. Naujenes mūzikas un mākslas skola piesaistīja  EUR 600.00, no VKKF 
projektam «Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene 2015«

▪ 6. Naujenes kultūras centrs īstenoja Latgales attīstības aģentūras un KKF  
atbalstīto projektu folkloras kopu sadziedāšanās pasākumam « Atvasara 
Juzefovā» ( EUR 500)

▪ 7. Pagasta pārvalde ar Daugavas Savienības fonda atbalstu ir iegādājusies 
koka šūpoles ( 608 EUR )



Biedrību aktivitātes

▪ Biedrība « Sieviešu klubs « ŠARMS» 2015. gadā pabeidza īstenot  Borisa un 
Ināras Teterevu fonda programmas“Nāc un dari! Tu vari!” atbalstīto projektu 
“Mācies, radi un dari Naujenē» -finansējums EUR 4640. 



Daugavpils novada pašvaldības īpašuma apsaimniekošana

Naujenes pagasta pārvalde apsaimnieko valdījumā nodoto pašvaldības    nekustamo 
īpašumu :

- zemi, 

- nedzīvojamās un dzīvojamās ēkas ( neprivatizēto dzīvokļu daļa)  

Iznomātā zemes platība -656 ha  ( 2014. gadā - 422 ha) , ieņēmumi no zemes nomas ir 
EUR 4931 ( 2014. g.- EUR  2689). 

Iznomātas 11 pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas, t.sk. 3 veselības aprūpei, 1 
tirdzniecībai, 4 dažādu pakalpojumu sniegšanai . Ieņēmumi no telpu nomas sastāda 
EUR 1920 gadā

▪ 2015. gadā Naujenes pagastā atsavināti 3,3 ha l/s zemes un 1,37 ha  apbūvētas zemes.

▪ No īpašuma atsavināšanas saņemti 4436 EUR , kas virzīti bērnu rotaļu laukuma iegādei 
un projekta dokumentācijas sagatavošanai 



Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

▪ 2015. gadā veikta dzīvokļu  reģistrēšanu Zemesgrāmatā par kopējo 
summu EUR 8846 ( iereģistrēts 21 dzīvoklis, un 35 dzīvokļiem sagatavotas 
būves tehniskās inventarizācijas lietas un kadastra izziņas)

▪ reģistrētas  ZG  16 zemes vienības 54,0998 ha platībā par EUR 11274, t.sk. 
10 meža zemes vienības  26,40 ha platībā  ( EUR 3291) un 4 nedzīvojamās 
ēkas 

▪ Pagasta pārvaldes valdījumā atrodas 302 pašvaldības dzīvokļi, no tiem 
295 izīrēti un 15 brīvi dzīvokļi. , t.sk. 3 dzīvošanai nederīgi;

▪ Veikti remontdarbi 10 pašvaldības  brīvajos dzīvokļos par  EUR 9783 ( 
nomainīti logi, durvis) 



Skolēnu pārvadājumi

2 autobusi  ar  75 vietām izpilda 9 reisus dienā, vidējais reisa garums -36 
km  un dienā tiek nobraukti 320 km, lai nogādātu  bērnus uz 

- Naujenes pamatskolu;

- Lāču pamatskolu;

- Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi



Dzīvojamo  māju apsaimniekošana

▪ dzīvojamā fonda apsaimniekošana

- 49 pašvaldības dzīvojamās mājas, 1842 dzīvokļi; t.sk. pašvaldības - 302 



Dzīvojamo māju apsaimniekošana

▪ 2015. gadā 2 daudzdzīvokļu mājas  ir noslēgušas pilnvarojuma līgumu par 
mājas pārvaldīšanu ar SIA « Naujenes pakalpojumu serviss» :

- Nr. 388 18. Novembra ielā, Vecstropos

- Nr. 6 Vienības ielā , Locikos

▪ Nav nodotas pārvaldīšanas tiesības 3 daudzdzīvokļu mājām Vecstropu ciemā 
( 18. Novembra 390, 394, 396 )

▪ Naujenes pagasta pārvalde apsaimnieko 12 ( 1-4 dz. ) mājas 

Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamām mājām 

Daugavpils novada domes līdzfinansējumu EUR 8780 saņēma dzīv. māja Nr. 
422, Vecstropos ( pārvaldnieks- DzKS « Mežmala» )  



Teritorijas apsaimniekošana

▪ Kraujas un Vecstropu ( Ceļinieks)  ciemos uzstādīti divi bērnu rotaļu laukumi 
par  EUR 5953,00; 

▪ Naujenes ciemā pie dīķa veikta teritorijas labiekārtošana un zemes planēšanu 
(pludmales volejbola laukuma izveidošana), iestādīti krūmi un koki – EUR 1340;

▪ Ierīkota laipa un pontons Lociku ciema dīķī - EUR 3009 ;

▪ Juzefovas parkam iegādāta un uzstādīta  nojume par EUR 3192; 

▪ Organizēta klaiņojošo kaķu un suņu izķeršana, to sterilizācijai un uzturēšanai 
dzīvnieku patversmē tika izlietoti līdzekļi EUR 3927; 

▪ Jaungada eglīšu iegādei un uzstādīšanai ciemos izlietoti EUR 460

▪ Sakārtota teritorija Vecstropu ciemā pēc nodegušajām saimniecības ēkām





Teritorijas apsaimniekošana

Ielu un ceļu uzturēšana: ielas –15,27 km, ceļi – 121,15 km

Ceļu un ielu uzturēšanai izlietoti EUR 81485, t.sk. ikdienas uzturēšanai EUR 25656 
un periodiskai uzturēšanai  EUR 55829, t.sk. : 

▪ Veikti 18. novembra ielas remontdarbi pretī dz. m Nr.389 un Nr. 392-394, 396 
Vecstropos – EUR 27546;

▪ Ceļu « Teivāni- Lociki», « Lociki- Kašatniki», « Dūdeļi – Viļusi»  uzturēšanas darbi –
EUR 18641;

▪ Ceļa  « Sandarišķi- Butišķi» ceļa posma uzturēšanas darbi – EUR 4817;

▪ Ceļa « Vecpils – Dinaburgas pilsdrupas»  posma uzturēšanas darbi – EUR 2952;

▪ Izstrādāts tehniskais projekts Daugavas ielas posma pretī dz.mājām Nr. 28.30 un 32 
pārbūvei





Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Sociālā palīdzība 2015.gadā kopā 86 151 Euro
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
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▪ Eiropas sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 2015.gadā tika iesaistītas 17 
personas un izmaksāta stipendija 14949 euro apmērā. Projekta dalībnieki veikuši sniega tīrīšanu, 
lapu grābšanu, atkritumu savākšanu pagasta teritorijā, krūmu zāģēšanu grāvmalās, novada avīžu 
iznēsāšanu, ciematu sakopšanu, vēsturisko objektu uzkopšanu un labiekārtošanu u.c .

▪ 2015.gadā pirmās un otrās grupas invalīdi varēja pieteikties asistenta pakalpojuma 
saņemšanai pašvaldībā. Tās paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvietošanos 
ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic 
sabiedriskas aktivitātes. Asistenta pakalpojumu Naujenes pagastā pieprasīja un saņēma 10 
invalīdi.

▪ Visa 2015.gada garumā Sociālais centrs sniedza ikdienas transporta pakalpojumus personām 
ar īpašām vajadzībām, kurām nepieciešams apmeklēt hemodialīzes procedūru Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā.

▪ Divreiz mēnesī pagasta pārvalde nodrošina senioriem izbraukumu ar autobusu uz Daugavpili                       
( bezmaksas). 

▪ Tehnisku iemeslu dēļ gada nogalē bija pārtraukti pirts pakalpojumi, kurus varēsim atjaunot no 
š.g. maija. 



Dienas centra pakalpojumi 

▪ Dienas centrā pieaug personu skaits, kam aktīvs dzīves veids ir kļuvis 
par prioritāti





Naujenes bāriņtiesa
▪ Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana – 19 (29 bērni);

▪ 44 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē :

▪ - audžuģimenēs ievietoti  bērni – 21 bērns;

▪ - aizbildņu ģimenēs aug 17 bērni;

▪ - Naujenes bērnu namā un Kalkūnu bērnu namos ievietoti 6 bērni

▪ Personu skaits, kurām 2015.g. ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērnu aprūpes tiesības- 17, no tām mātēm –
11, tēviem – 6;    4 vecākiem par vardarbību,  ir uzsāktas krimināllietas ( 21 bērns);

▪ Personu skaits, par kurām pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu 
kontaktu uzturēšanās tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu – 3 vecākiem, t.sk. 2 mātēm 
un 1 tēvam;

▪ Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību 
atņemšanu – 6,  no tā – mātēm- 5, tēviem - 1(16 bērni);

▪ Personu skaits, kurām 2015.g. ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērnu aprūpes tiesības – 7; no tā – mātēm –
5, tēviem - 2  ( 7 bērni);

▪ 2015.gadā Naujenes bāriņtiesā pieņemti 110 lēmumi.

▪ Naujenes bāriņtiesa veica 286 notariālos darījumus, par ko iekasēta valsts nodeva  EUR 2846 apmērā.



Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķītis»

▪ Bērnu skaits grupās 2015.gadā – 165;

▪ Darbinieku skaits – 38, t.sk. 17 pedagoģiskie, 21 tehniskais  darbinieks;

▪ Īstenotas 2 pirmsskolas izglītības  licenzētas programmas;

▪ 4 interešu izglītības programmas  ( angļu valodas, ritmikas,  sporta deju pulciņš un  vokālais ansamblis,), ko 
apmeklēja 135 bērni.  

▪ Gada laikā organizēti 33 lieli tematiski pasākumi bērniem;

▪ Veiksmīgi darbojas nakts grupa, ko apmeklē 14 audzēkņi

▪ Novada mākslas konkursā « Lidice» - 2. vieta ( Milana Filatova) un 3. vieta ( Jevgenijs. Sergejevs, Kirils 
Pukins, Aleksejs Timonins) 

▪ Vizuālās mākslas konkursā « Mani Dziesmusvētki» - 2.vieta ( Milana Filatova, Margarita Romaščenko)

▪ Naujenes pagasta konkursā «Cālis 2015», novada konkursa 1. kārtā 1.vieta  Darjai Petrovai.  



Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķītis»



Naujenes pamatskola

▪ Skolēni -115

▪ Pedagoģiskie darbinieki -18

▪ Tehniskie darbinieki -14

▪ Skolā tiek īstenotas 4  mācību programmas

▪ 8 interešu izglītības programmas: koris, ansamblis, folklora, tautas dejas, vizuālā māksla, pneimatiskā 
šaušana, sports, novadpētniecība, rokdarbi, mazpulks, floristika.



Naujenes pamatskola

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

▪ 1. vieta krievu valodas olimpiādē – Alīna Lazuko

▪ 2.vieta krievu valodas un vēstures olimpiādē- Baiba Svoka, Arnis Lociks( dalība valsts olimpiādē)

▪ Atzinības raksts latviešu valodas olimpiādē - Vita Kuzmicka un Arnis Lociks (  dalība valsts olimpiādē) 

▪ Atzinības raksts Bioloģijas olimpiādē – Viktorija Biriņa

▪ Atzinības raksts matemātikā – Romāns Atrahimovičs



Sasniegumi pētnieciskajā , radošajā darbībā

▪ 3. vieta ZPD angļu valodā- M. Stalidzāne

▪ Atzinība novada pētniecisko darbu skatē - D.D. Kursišs

Sasniegumi interešu izglītības pasākumos

▪ Četras 1. vietas t.sk. koru,  ansambļu skatē, mākslas konkursā « Lidice» un zīmējumu 
konkursā;

▪ Astoņas 2. vietas , t.sk. Latgales koru skatē, ansambļu skatē, skatuves runas konkursā, 
vides spēļu konkursā, , mākslas konkursā « Lidice», vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
u.c.;

▪ Piecas 3. vietas , t.sk. ansambļu skatē, , skatuves runas konkursā, vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā u.c. 



Sasniegumi sportā

▪ Desmit 1. vietas, t.sk. lodes grūšanā, augstlēkšanā, tāllekšanā,  šķēpa mešanā, krosā,               
( J. Semjonovs, R. Vaikuls, A. Lociks, M. Rimicane, S. Tukiša) 

▪ Septiņas 2. vietas, t.sk. volejbolā, stafetē meitenēm, sporta spēļu četrcīņā, vieglatletu kausa 
skrējienā un krosā ( A. Lazuko, A. Lociks, S. Tukiša un klašu komandas) 

▪ Septiņas 3. vietas, t.sk. lodes grūšanā, krosā, futbola, basketbola, krosa stafetē un sporta 
spēļu četrcīņā ( V. Zujeva, A. Jerosonoka, S. Tukiša un klašu komandas) 





Lāču pamatskola

▪ Skolēni – 111

▪ Pirmsskolas grupas « Lāčuks» audzēkņi -13

▪ Tiek īstenotas 4 pamatizglītības programmas, t,sk.

- pamatizglītības programma;

- pamatizglītības mazākumtautību programma;

- speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma;

- mazākumtautību pirmsskolas programma ( 11 bērni);

▪ 9 interešu izglītības pulciņu  programmas, kuras apmeklēja 70 skolēni



Lāču pamatskola

Dalība mācību priekšmetu olimpiādēs

▪ Sākumskolas olimpiāde – 1.kl. skolniece Alisija Ovčinnikova;

▪ Matemātikas olimpiāde – 6.kl. skolnieks Aleksejs Tihomirovs;

▪ Krievu valodas olimpiāde- 8.kl. skolnieks  Mihails Holodovs;

ZPD

▪ Andris Daļeckis – fizikā

▪ Irina Sergejeva – krievu valodā

▪ Sergejs Ešenvalds- biologijā

▪ 5.-9. klašu komanda fizikā 



Lāču pamatskola

Interešu izglītībā

▪ Piecas 1. vietas, t.sk. zīmējumu konkursā, skatuves runas un vizuālās mākslas konkursā, 
novada un Latgales deju kolektīvu skatē;

▪ Sešas 2.vietas, t.sk. vizuālās mākslas, skatuves runas konkursos un koru skatē;

▪ Četras 3.vietas, t.sk. vizuālās mākslas, vokālo ansambļu skatē,   



Lāču pamatskola

Sasniegumi sportā 

▪ Deviņas 2. vietas, t.sk.  basketbolā, tautas bumbā, futbolā, volejbolā, stafetē un 
krosā. 

▪ Četras 3. vietas, t.sk. basketbola, florbola, tautas bumba, volejbolā. 

Lāču pamatskolā tika organizēti 2 Daugavpils novada semināri skolotājiem

- Angļu valodas 

- Sākumskolas 







Naujenes mūzikas un mākslas skola

▪ Pūšaminstrumentu spēle:

▪ Klarnetes spēle

▪ Saksofona spēle

▪ Trompetes spēle

▪ Eifonijas spēle

▪ Stīgu instrumentu spēle:

▪ Vijoļspēle

▪ Taustiņinstrumentu spēle:

▪ Akordeona spēle

▪ Klavierspēle

▪ Vizuāli plastiskā māksla



Naujenes mūzikas un mākslas skola -160 audzēkņi

Akordeona spēle

32%

Klavierspēle

18%Saksofona spēle

7%

Klarnetes spēle

4%

Trompetes spēle

5%

Eifonijas spēle

6%

Vijoļspēle

7%

Vizuāli plastiskā māksla

21%



Naujenes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu rezultāti 

▪ Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta – 2., 3. vietas 2 Atzinības raksti, 3 
Pateicības



▪ XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 
novadu skate- 1. pakāpes diploms, diriģents Jānis Grīnberts

▪ Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu 
spēle audzēkņu Valsts konkursa III kārta- Pateicības raksts

Pasākumi

▪ Naujenes Pūtēju orķestra koncerts „Taures sauc” un skolotāja Nikolaja Sļusara 70 gadu jubileja;

▪ Akordeonistu orķestra 20 gadu jubilejas koncerts;

▪ Naujenes Pūtēju orķestra piedalīšanās Braach pilsētas 1250 gadu jubilejas svētku pasākumos;

▪ Naujenes Akordeonistu koncerts Jaunās Viļņas Mūzikas skolā;

▪ Pūtēju orķestra dalība Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas sarīkojumā „Zeme, zeme, 
Daugaviņa...”

▪ Audzēkņu un skolotāju koncerts, administrācijas un skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, 
skolotāju meistarklases Akordeona spēlē, Klavierspēlē Turi Mūzikas skolā



XIII STARPTAUTISKAIS AKORDEONISTU - SOLISTU KONKURSS    “NAUJENE 2015”

197 dalībnieki no 84 izglītības iestādēm, kurus sagatavoja 

110 pedagogi no 12 dalībvalstīs



Aktivitātes 

▪ Sadarbības līguma parakstīšana starp Naujenes Mūzikas un mākslas skolu un Viļņas 
jaunās Viļņas mūzikas skolu;

▪ Spodra Kačāna dalība 68. Starptautiskā konkursa „Pasaules Kauss” žūrijas darbā (Turku, 
Somija);

▪ 2015. gadā Naujenes Mūzikas un mākslas skola iestājās Starptautiskajā akordeonistu 
konfederācijā



Naujenieši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos

▪ Naujenes mūzikas un mākslas skolas  pūtēju orķestris, vadītājs, 
diriģents  J. Grinberts 

▪ Lāču pamatskolas 2.-4.klašu deju kolektīvs, skolotāja I. Meškovska

▪ Lāču pamatskolas 6.-9.klašu koris, skolotāja A. Peceviča

▪ Naujenes pamatskolas 5.-9.klašu koris, skolotāja L. Koroļkova





Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs

▪ 2015. gadā Naujenes JISC darbojās 2 interešu izglītības pulciņi 
“Dejot protu!” un  “Break Dance”. Pulciņus apmeklēja 26 bērni un jaunieši;

▪ jaunatne un darbinieki organizēja un piedalījās 26 dažādu veidu pasākumos. Tie ir 
intelektuālie, sporta, izklaides, labdarības un sadarbības pasākumi, jaunatnes salidojumi, 
draudzības vakari, konkursi, ūdens pārgājiens; 

▪ Organizēja 16 tematiskās izstādes; 

▪ Vasaras laikā tradicionāli tika organizēta bērnu dienas nometne bērniem no 7 līdz 12 
gadiem. Šajā nometnē  brīvo laiku pavadīja kopumā  24  bērni; 





Sports

▪ Futbola komanda ir DN čempionāta futbolā 7x7 1.vietas ieguvēja, Starptautiskajā futbola 
turnīrā Polockā ( Balkrievija) - 3. vieta

▪ Latvijas – Lietuvas- Krievijas- Baltkrievijas pierobežu basketbola līgā Naujenes pagasta 
basketbolisti  DN izlases sastāvā izcīnīja 2. vietu

▪ Mūsu volejbolistiem DN čempionātā -1.vieta

▪ Daugavpils novada BJSS brīvās cīņas sekcijas audzēkņi Ivars Šumskis, Veronika Zujeva  
Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnīja Zelta medaļās, Jevgeņijs Ostapko- bronzas medaļu. , 

▪ Daugavpils novada konkursā „Sporta laureāts 2015” Naujenes pagasta pārvalde saņēma 
1.vietu nominācijā „Labākā pagasta pārvalde sporta darba organizācijā ”

Sporta sekcijās un pulciņos darbojas 130 cilvēki





Naujenes tautas bibliotēka 

▪ Bibliotēkas lasītāju skaits – 1246;

▪ Apmeklējumu skaits – 45186;

▪ Izsniegums – 49649;

▪ Grāmatu fonds – 25754  ( 2011g.- 18795 );

▪ Gada laikā reģistrēti jauni lasītāji -123;

▪ Bibliotēkas lietotājiem ir piedāvāti  15 brīvās pieejas datori ar interneta pieslēgumu, kurus 
2015.gadā izmantoja 22407 reizes.

▪ Bibliotēka veido novada elektronisko kopkatalogu, kur ir ievadītas  90049 vienības un 
NTB katalogā ievadītas 18773 vienības kas ir 100 %;

▪ Naujenes tautas bibliotēka bija starp 97 Latvijas bibliotēkām, kuras piedalījās  “Latvijai -
97” veltījuma veidošanā, grāmatu lasīja bibliotēkas lasītāja, pirmklasniece Olga Jukuma;



Naujenes tautas bibliotēka

▪ Naujenes tautas bibliotēka izveidoja 2 virtuālās izstādes:
- Raiņa un Aspazijas 150.gadu jubilejai veltīta izstāde
- Informatīvs palīgs dārza un meža sakopšanas darbos

▪ Naujenes tautas bibliotēka sadarbībā ar pagasta struktūrvienībām un iestādēm organizēja 
Daugavpils novada 14. Grāmatu svētkus.

▪ NTB organizēja vecāku tikšanos ar bērnu psihologu “ Vecāku loma – bērnu veiksmīgu 
panākumu sasniegšanā”

▪ dzejas dienu poētisko kafejnīcu “Dzejas noskaņa” kuras tēma bija veltīta Raiņa un 
Aspazijas 150 gadu jubilejai;

▪ Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēku 19.05.2015. tika 
atklāta ceļojošā fotoizstāde “Logs uz neredzamo/neredzīgo pasauli”;

▪ Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, bibliotēka 13.11.2015. organizeja 
un atklāja fotogrāfiju izstādi “Nezināmā Naujene”;



Veiksmīgi bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar biedrību “Sieviešu klubs “Šarms”” radošo darbnīcu organizēšanai vecākiem 

ar bērniem, 2015.gadā, tika organizētas 4 radošo darbnīcu nodarbības- dekupāža, pērļošanā, sveču liešanā, filcēšanā un 21.08. 

notika radošo darbnīcu noslēguma pasākums. Aktīvi darbojas arī 3 filiāles. 



Naujenes kultūras centrs

Darbojas:

▪ Folkloras kopa « Rūžeņa»;

▪ Bērnu vokālais ansamblis « Odziņas» 

▪ Hip-hop deju kolektīvs « Street shock»

▪ Vidējās paaudzes deju kolektīvs « Dveina» 

▪ Keramikas pulciņš

▪ Latgaliešu kopa « Dzeipurs»

Kolektīvi gada laikā piedalījās 15 izbraukuma pasākumos.

Folkloras kopa « Rūžeņa»  piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā « Baltica 2015» 



Naujenes kultūras centrs

▪ Naujenes kultūras centrā 2015. gadā notikušas 52 norises, kurās piedalījās 4411 apmeklētāji; t.sk. 

32  kultūras centra rīkotie pasākumi, no tiem: 3   tradicionālo un valsts svētku, 16 
informatīvi izglītojoši pasākumi, 3  amatieru koncerti,  1 profesionāļu koncerts, 1  izrāde, 5 
izklaides pasākumi, 2 konkursi un Naujenes pagasta svētki.;  

20 citu iestāžu un organizāciju rīkotie pasākumi, t.sk. Lāču pamatskolas pasākumi. 







Naujenes pagasta svētki





Naujenieši novadā







Mūsu lielākās problēmas

▪ Ceļu un ielu sliktais tehniskais stāvoklis / 2016. gadā plānota Lociku ielu 
rekonstrukcija/ 

▪ Trūkst stāvlaukumu ; / Lociku ciemā līdz ar ielu rekonstrukcijas projekta 
realizāciju atrisināsies stāvlaukumu problēma/

▪ Neapsaimniekotās ēkas ( Vecstropu ciemā – tirdzniecības nams, bijusī kopmītne, 
Locikos- dzīv. māja) 

▪ Pašvaldības ēku sliktais tehniskais stāvoklis:
- Naujenes tautas bibliotēkas ēka Kraujā, Naujenes kultūras centra, sociālā centra 

un jauniešu centra  ēkas; / 2016. gadā piešķirts finansējums NKC  tualešu 
atjaunošanai, SPSPC ventilācijas atjaunošanai/

▪ Novecojis rotaļu laukumu aprīkojums ( Vecstropi, Lociki, Krauja, Naujene);             
/ 2016. gadā piešķirts finansējums vienam rotaļu laukumam 5000 EUR/ 

▪ Ielu apgaismojuma sliktais tehniskais stāvoklis;

▪ Iedzīvotāju zemā maksātspēja ( parādu pieaugums par nekustamā īpašuma 
nodokli, , nomu, dzīvokļu īres un komunālajiem maksājumiem)   



Paldies naujeniešiem, kuri  iesaka, sniedz priekšlikumus, kritizē un 
vienkārši ir ieinteresēti mūsu kopējo problēmu risināšanā, vēlas, lai mūsu 
pagasts ir sakoptāks. Paldies par sadarbību un sapratni!

Naujeniešu vārdā paldies Daugavpils novada domei un izpildinstitūcijai par 
par atbalstu un ieguldījumu Naujenes pagasta teritorijas attīstībā   

Lai mums visiem kopā izdodas paveikt  iecerēto! 



Mēs gaidām ikvienu ar      
priekšlikumiem, 

padomiem, aizrādījumiem.                    
Aicinām būt aktīviem un 
piedalīties mūsu iestāžu 

rīkotajās norisēs. 



Paldies par uzmanību !


