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DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA



NODARBINĀTĪBA



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES STRUKTŪRA



NODARBINĀTIE

2020.gadā Naujenes pagasta pārvaldē, tās struktūrvienībās un pašvaldības iestādēs

strādāja 178 darbinieki, t.sk. :

✓ 48 darbinieki pagasta pārvaldē ( t.sk. Naujenes kultūras centrā un Naujenes tautas

bibliotēkā)

✓ 130 darbinieki pašvaldības izglītības iestādēs un bāriņtiesā.

************

2020. gadā vasaras nodarbinātības programmas ietvaros pie 2 uzņēmējiem bija

nodarbināti 38 skolēni.



BUDŽETS

Naujenes pagasta pārvaldes budžets 2020. gadā

✓ Ieņēmumi – EUR 3112359

✓ Izdevumi – EUR  3062368
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DEBITORU PARĀDI



DEBITORU PARĀDI



DEBITORU PARĀDI

Naujenes pagasta pārvaldē kopš 2010.gada darbojas debitoru parādu 

atgūšanas komisija 

 Komisija 2020.gadā izskatīja šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādus , 

pieņemto lēmumu rezultātā  2020.gadā tika noslēgtas 14 vienošanās par 

dzīvojamo telpu īres maksas parāda segšanu, lielākoties ar tiem debitoriem, 

kuri izbeidza dzīvojamo telpu īres līgumus;

 izskatīti debitoru parādi, kuru piedziņa saskaņā ar likumu nav iespējama un 

ir atzīti par norakstāmiem; 

 2020.gadā SIA „PAUS KONSULTS” ( parādu piedziņas firmai ) nodotas 16 

debitoru lietas par nenokārtotu parādu saistību atgūšanu;

 2020.gadā tika saņemts spriedums no tiesas par pašvaldības īres līguma 

izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu no debitora, kā arī uzsāktas 2 

(divas) lietas, kas paredzētas iesniegšanai tiesā 2021.gadā. 



IEPIRKUMI

 2020.gadā Naujenes pagasta pārvalde organizēja iepirkumus 

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā par kopējo summu 

1134936, 68 EUR apmērā.

 Tika rīkoti 4 atklātie konkursi par EUR 1097185,08  ar PVN 

(degvielas iegāde Naujenes pagasta pārvaldes vajadzībām,  pārtikas 

iegāde Naujenes pagasta izglītības iestādēm, autobusa iegāde un 

ielu pārbūves darbi), 2 iepirkumi nepiemērojot iepirkuma procedūru, 

t.i. Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, EUR 37 751, 60 ar 

PVN apmērā, (telpu remontdarbi un būvuzraudzības pakalpojumi).



ATTĪSTĪBA

Uzsākti ielu pārbūves darbi Naujenes un Vecstropu ciemā, t.sk. :

 Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve Naujenes ciemā, izmaksas -

400347 EUR;

 18.novembra ielas- m.418, 420, 428 pārbūve Vecstropu ciemā, 

izmaksas – 399829 EUR.

 Ielu pārbūves rezultātā tiks atjaunots ielu segums, ielu 

apgaismojums, atjaunota lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas 

darbība, izbūvēti automašīnu stāvlaukumi. Abi projekti tiek finansēti 

no Daugavpils novada domes budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu.

 Darbus saskaņā ar veikto iepirkumu veic SIA « DSM Meistari» 





ATTĪSTĪBA

Daugavpils novada dome  Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Parki bez robežām” ietvaros 

īstenoja Juzefovas parka pārbūvi. 

 Juzefovas parku pārbūves pirmā kārta aptvēra parka visapmeklētāko daļu: 

dienviddaļu ar dīķi, plašu lauci līdz parka rietummalai un platību abpus 

grāvim. Pirmajā kārtā ietilpa pastaigu ceļu izbūve ap lauci, gar esošā dīķa ziemeļu, 

austrumu un dienvidu malu, parka ceļš gar šķērsgrāvja ziemeļmalu līdz atpūtas 

laukumam “vecā kunga māja”. Jauni pastaigu ceļi ierīkoti tā, lai veidotos savstarpēji 

saistīti lokveida maršruti.

 Šajā kārtā īstenota tiltiņu izbūve pār grāvjiem, skatu platformas izbūve, nozāģēti 

bīstamie un bojātie koki, veikta dīķa tīrīšana, kā arī apgaismojuma ierīkošana, solu 

un atkritumu urnu uzstādīšana. Tā kā visā parkā ārkārtīgi trūcis krūmu grupu, ir 

iestādīti lielā auguma krūmi un koki.





ATTĪSTĪBA

 Juzefovas parka projekts, kas ir tikai viens no daudziem realizētiem objektiem, 

izmaksājis 91 000 eiro, kur 10% jeb 9100 eiro ir pašvaldības daļa, savukārt ES 

līdzfinansējums sastāda pārējos 90%.

 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē 

Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.





ATTĪSTĪBA

 Juzefovas parkā uzstādīts apmeklētāju skaitītājs, kā arī zaļā klase –

informatīvie stendi un 3 vides objekti – praulgrauzis, dzenis un sikspārnis. 

Parka iemītnieku lielizmēra figūru autors ir novada amatnieks Valdis 

Grebežs.

 2021. gada 13. septembrī parks tika ieskandināts Juzefovas parka 

festivālā.



.



ATTĪSTĪBA

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (elfla) Leader + programmas ietvaros 

Daugavpils novada dome īstenoja projektu  “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija”, 

kur tika digitalizētas 46 lielākās novada kapsētas 62,09 ha platībā, t.sk.  Naujenes 

pagastā:

Krivānu

Spruktu komunālā 

Vecpils 

Vienotajā kapsētu bāzē www.cemety.lv iedzīvotāji var apskatīt informāciju par 

apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, piemēram, sniegt detalizētu informāciju 

par saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram 

apbedījumam izveidots atsevišķs fails, kurā pieejama informācija par apbedītajiem un 

apbedījuma vietas fotogrāfijas. Tāpat šajā datu bāzē būs atrodama informācija par 

kapusvētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga 

informācija. Pašvaldības kapsētu pārvaldniekiem ir nodrošināta lietotāja pieeja 

sistēmai, nodrošinot informācijas uzturēšanu par apbedītājām personām,  aktēšanu

(nekopto kapa vietu uzskaiti), statistiku (apbedījumu skaits, brīvās vietas u.c.), 

kapsētas notikumiem (piemēram, kapu svētkiem), kapsētas infrastruktūru (soliņi, 

atkritumu vietas, ūdens ņemšanas vietas u.c.). 



UZŅĒMĒJDARBĪBA

Lielākie darba devēji Naujenes pagasta teritorijā:

 SIA «Naujenes pakalpojumu serviss» - 82 darbinieki

 SIA «Meliors Krauja» -62 darbinieki

 SIA « Dilar Trans» -46 darbinieki

 Mājražotāji:

 2 zemnieku saimniecības ( dārzeņi un piens, to pārstrādes produkti) , 2 

piemājas saimniecības ( augkopība)  



TŪRISMS

Turpina attīstīties jauni un tūristu iecienīti 

pakalpojumi:

 Mini zoo «JuRita»



TŪRISMS

 Kempings « 

Daugavas 

lokos» 



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

✓ Pagasta pārvaldes valdījumā atrodas 281 pašvaldības dzīvoklis, no tiem

260 izīrēti un 21 brīvi dzīvokļi , t.sk. 11 dzīvošanai nederīgi;

✓ 2020. gadā 26 līgumi tika noslēgti dzīvojamo telpu īres jomā, 26

pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumi tika izbeigti un sastādīti pieņemšanas –

nodošanas akti pie tiem ,

✓ Pagasta teritorijā ir 49 daudzdzīvokļu mājas, t.sk.:

 33 - nodotas apsaimniekošanā SIA « Naujenes pakalpojumu serviss», t.sk.

2, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu par pārvaldīšanas tiesību

nodošanu

 4 – dzīvokļu kooperatīvai sabiedrībai « Mežmala»;

 12- Naujenes pagasta pārvaldei



TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA

 Sanitāro tīrību uztur un veic teritorijas labiekārtošanas darbus Naujenes 

pagasta pārvaldes saimniecības daļa.  Saimniecības daļas darbinieki 

apsaimnieko 9 objektus ar kopējo platību 26,27 ha, t.sk. 3 kultūrvēsturiskie 

objektus, 5 pagasta kapsētas, 2 parkus un sporta laukumu kā arī 4  lielākos 

pagasta ciemus;

 Kultūrvēsturiskajos objektos  veikta teritorijas pļaušana un sakopšana, 

krūmu izgriešana, remontdarbi ( soliņi, kāpnītes u.c.), celiņu sakopšana, 

lauzto koku un zaru novākšana, lapu sagrābšana, krāsošanas darbi, puķu 

dobju stādīšana un uzkopšana.



TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA

 Iegādāti 5 galdi, 10 soli un 10 atkritumu kastes par 1919 EUR izvietošanai 

kultūrvēsturiskos objektos; 

 Iegādātas 2 koka šūpoles par 726 EUR izvietošanai Slutišku ciemā (atpūtas 

laukumā) un objektā “Dinaburgas pilsdrupas”;

 Juzefovas parkā nomainīts bojātais tiltiņš uz jaunu tiltiņu par 650 EUR, 

iegādātas un uzstādītas koka šūpoles par summu 369 EUR;



 Pašvaldības piecos  kapos, 5,3 ha platībā sakopta teritorija,  veikta lapu 

savākšana, izzāģēti 10 bīstamie koki par summu 1300 EUR apmērā. 





TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA

✓ Pagasta ciemu teritorijas zālāja appļaušana / 5-6 reizes/;

✓ Bērnu rotaļu laukumu konstrukciju remonts, krāsošana, smilšu nomaiņa

smilšu kastēs / 2133 EUR/;

✓ Sanitārās tīrības uzturēšana / līgums ar SIA « Naujenes pakalpojumu

serviss»/ 14520 EUR /

✓ Uzstādīts pievilkšanās stienis Naujenes ciemā, iegādāti 30 soli un uzstādīti

Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku ciemos / 3946 EUR /

✓ Lielgabarīta atkritumu izvešana no ciemiem /2 reizes gadā 1548 EUR /, 

nesankcionēto atkritumu izvešana / 2543 EUR /;

✓ Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un uzturēšana patversmē  /2580 EUR/ 

✓ Jaungada eglīšu iegāde un uzstādīšana ciemos  /EUR 387/

✓ Telpu un teritoriju noformēšana svētkiem.











TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA

Lai nodrošinātu pagasta ciemu, bērnu laukumu un kultūrvēsturisko objektu 

pilnīgāku un kvalitatīvāku labiekārtošanu, 2020. gadā iegādāti: 

 2 krūmgrieži „ Husqvarna” par EUR 1750;

 figūrzāģis par EUR 350;

 2 ķēdes zāģi par EUR 956;

 zāģis par EUR 134, 

 akumulatora urbjmašīna par EUR 225;



IZGLĪTOJAMO PĀRVADĀJUMI

 Izglītojamo nokļūšanu skolās, pirmsskolas izglītības iestādē un atpakaļ 

dzīvesvietā Naujenes pagasta teritorijā nodrošina 2 autobusi: Mercedes 

Benz un SETRA S 412 UL. Divi autobusi ar 94 sēdvietām izpilda 7 reisus 

dienā, vidējais reisa garums 48.5 km un dienā tiek nobraukti 340 km, lai 

nogādātu bērnus uz Naujenes pamatskolu, Lāču pamatskolu un Naujenes 

pirmskolas izglītības iestādi “Rūķītis”.

 Autobuss SETRA S 412 UL tika iegādāts 2020. gadā par EUR 84850



CEĻU UN IELU UZTURĒŠANA

 Naujenes pagastā: ielas  - 15.27 km, 

ceļi - 121.5 km.

 Visus pašvaldības ceļus un ielas uztur SIA „Naujenes pakalpojumu 

serviss”, kura izpildīto darbu kontrolē un pārbauda pagasta 

pārvaldes saimniecības daļa. 2020. gadā tika veikti ikdienas 

uzturēšanas darbi 26518 EUR apmērā, kas ietver sevī sniega 

tīrīšanu, slīdamības novēršanu, ceļu planēšanu  un ceļmalu 

appļaušanu.





CEĻU UN IELU UZTURĒŠANA

 Sakarā ar avārijas stāvoklī esošo pašvaldības ceļu ,,Vecstropi-Kokapstrādes darbn.” 

2020.gadā veikti uzturēšanas darbi par EUR 11354, kas ietver sevī melnā seguma 

atjaunošanu.

 Veikta grāvja rakšana un caurtekas izbūve, lai novērstu izveidojušos kritisko situāciju 

Pļavas ielā Kraujas ciemā, kur izlietots EUR 2139.

 Pagasta ceļa ,,Pritikina - Naujene” bedrīšu remontam izlietots drupinātas grants šķembu 

maisījums  144 kub. m. par EUR 2875.

 Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Eko Latgale” iegādāta grants ceļu piebēršanas 

darbiem 23958 EUR apmērā un SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veica ceļu seguma 

remontu un profilēšanu, t. sk. 

 - ceļš ,,Cirši - Gribusti”, izlietots 530 kub. m.,

 - ceļš ,,Teivāni –Zastenki” izlietots 530 kub. m.,

 - ceļš, ,,Dūdeļi –Viļuši” izlietots 60 kub. m.,

 - ceļš ,,Butišķi –Zidino”, izlietots 40 kub. 

 m. -ceļš,Juriši –Dzelzceļš” izlietots 40 kub. m.

 Vecstropu ciemā uzstādītas ātrumu ierobežojošās iekārtas pretī bērnu rotaļu laukumam 

un doktorātam, pašu spēkiem aprīkots stāvlaukums pie dz. mājas Nr.388.



IELU APGAISMOJUMS

 Ielu apgaismojumu saskaņā ar noslēgto līgumu Naujene pagasta ciemos 

nodrošina SIA « Naujenes pakalpojumu serviss» ;

 Izdevumi par ielu apgaismojumu 2020.gadā sastādīja 25817 EUR, t.sk. 

remontdarbi 3140 EUR, izdevumi par elektroenerģiju 22377 EUR.

 Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „ELMON”, 2020. gadā veikti Parka ielas 

apgaismojuma atjaunošanas darbi Kraujas ciemā par summu EUR 14691 



SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 2020.gadā Naujenes pagastā pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu”, atbilstība trūcīgas ģimenes/personas 

statusam (ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro) 

konstatēta 75 ģimenēm jeb 174 personām. Trūcīgo ģimeņu skaits 

pakāpeniski samazinās

 Atbilstība trūcīgas ģimenes statusam
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir noteikti divi pabalstu 

veidi, kurus pašvaldībām obligāti ir jānodrošina, tie ir pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) un dzīvokļa pabalsts

Piešķirto pabalstu sadalījums 2020.gadā
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GMI pabalsts

Sociālās garantijas bāreņiem un

audžuģimenēm

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Dzīvokļa pabalsti

Pabalsti ēdināšanas apmaksai

Pabalsti kancelejas preču iegādei

Pabalsts veselības aprūpei



Izmaksātie pabalsti 2020.gadā

Pabalsta veids Izlietotā summa Saņēmušo personu 

skaits

GMI pabalsts 30986,58 94

Dzīvokļa pabalsts 4825,00 121

Pabalsts bezmaksas skolēnu ēdināšanai 2160.97 21

Pabalsts audžuģimenēm 23756,90 9

Pabalsts bērniem bāreņiem pēc pilngadības

sasniegšanas

3762,32 10

Pabalsts kancelejas preču iegādei 682 29

Pabalsts onkoloģiskajiem slimniekiem 2940 42

Pabalsts hemodialīzes slimniekiem 300 3

Pabalsts invalīdam kopš bērnības 100 2

Pabalsts pēc apcietinājuma 128,07 3

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumiem 12,07 1

Apbedīšanas pabalsts 2110 7

Dzimšanas dienas pabalsts 1580 48

Pabalsts politiski represētiem 800 16

Pabalsts II.Pasaules kara veterāniem, afgāņiem un 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidatoriem 750 15



DIENAS CENTRS



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Plāni un ieceres uz 2021.gadu

 Pabeigt uzsāktos ielu pārbūves darbus Vecstropu un Naujenes 

ciemā;

 Uzsākt ielu pārbūves projekta izstrādi Vecstropu ciema 18.novembra 

387,389 ielas daļai;

 Turpināt pašvaldības grants ceļu uzturēšanas darbus ( ceļa seguma 

uzlabošana);

 Rūpēties par pagasta teritorijas sanitāro tīrību, bērnu rotaļu laukumu 

sakopšanu un atpūtas zonu labiekārtošanu, kultūrvēsturisko objektu, 

parku un pašvaldības kapu sakoptību;



NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Naujenes pagasta pārvalde pateicas  iedzīvotājiem par līdzdalību kopīgo jautājumu 

risināšanā un pagasta teritorijas dzīves vides uzlabošanā.

Uzklausīsim  jūsu viedokli arī turpmāk  pozitīvu  pārmaiņu veicināšanai.       

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne

m.t.20219044, 65476841.

parvalde@naujene.lv


