
Demenes pagasta pārvaldes 
atskaite par paveikto 2017.gadā
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BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Ceļu fonda līdzekļu izlietojums salīdzinājumā ar iepriekšējā 

pārskata periodu (EUR)

2017.gadā ceļu fondā saņemts finansējums – EUR 49641 

Izlietots – EUR 51673

Tai skaitā: 

EUR 19542 grants materiāla iegādei ceļu remontiem (990 m3)

Sniegti autogreidera pakalpojumi citiem pagastiem par 15270 EUR



48%

17%

13%

9%

7%

0,60%
0,20%

5%

BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2017.g. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (EUR)

Izglītība

Vides aizsardzība, pašvaldībasteritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Administrācijas un uzturēšanas izdevumi

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra, sports

Parāda darījumi

Skolēnu vaļasprieki, vasaras darbs

Ceļu fonds

Kopā: 1 110 667 EUR
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BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā 

pārskata periodu (EUR)
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BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Debitoru parādi (EUR)

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi

Komunālie un pārējie maksājumi



ATTĪSTĪBA
Kapitālie izdevumi 2017.gadā

1. Autobusa iegāde skolēnu 
pārvadāšanai– EUR 54820

2. Ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas 
uzstādīšana «Paspārnē»–
EUR  8878

3. Uzstādīts apkures katls 
Zemgales vidusskolā – EUR 
10638
4.  Nomainīti logi  Demenes   
kultūras namā – EUR 25278



ATTĪSTĪBA
Realizētie projekti 2017gadā

1. Briģenes ezera zivju resursu papildināšana ar 13000 

līdaku mazuļiem

2. Nomainīti logi Demenes kultūras nama ēkā 



ATTĪSTĪBA
Plāni uz 2018.gadu

1. Briģenes, Čerņavas un Dervānišku ezeru zivju 
resursu papildināšana

2. Durvju nomaiņa Demenes kultūras nama ēkai



UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
Zemnieku saimniecības – 20 
lielākās no tām  BAR; Mežu ceļš; Liepas; 
Burtnieki; Gaismas; Strautmaņi; Smiltāji; 
Mežroze 

Piemājas saimniecības – 340
lielākās no tām Meži; Laukmaļi; Sviestiņi; Veras; 
Keiniški; Krieviņi; Putni; Naudas kalns , Āres

Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību – 8
Bīstamo  atkritumu  serviss; David&K;  Jaiva; 
Briežu dārzs “Kraukļi”; Kumeļš; Latgales 
Krastkalni; Antaris; Bliko

Individuālie komersanti – 3
Anoks; Katrīna 23; ATF Forest



Demenes pagasta lauksaimnieki piedalījās vietējo 
produkciju popularizēšanā Daugavpils novada dienu 
ietvaros



NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA
Dzīvojamo māju apsaimniekošana

• Demenes pagasta pārvaldes bilancē atrodas 25 dzīvojamās mājas: t.sk. 195

dzīvokļi, no tiem 66 % - privatizētie dzīvokļi

(129 dzīvokļi) un 34 % - pašvaldībai piederoši dzīvokļi (66

dzīvokļi).

• Dzīvojamās mājas apsaimnieko: dzīvokļu īpašnieki un firmas-15; pagasta

pārvalde-10

• Ļoti aktīvi pie māju apsaimniekošanas strādā Biedrība “SOS Latgale”,

G.Leonovs, S.Markule un A.Ļahovska.



Demenes pagasta pārvaldes 
komunālais dienests



Ceļu uzturēšanā tika paveikts apjomīgs darbs ne tikai Demenes pagastā, bet arī 
Nīcgales, Skrudalienas un Salienas pagastos. Kopumā noplanēti 2952 pārgājiena 
kilometri, no tiem 1600 pārgājiena kilometri savā pagastā un 1352 pārgājiena 
kilometri citos pagastos. 

Nepārprotami tika veikti arī citi ceļu un ielu uzturēšanas darbi, kā ceļu un ielu 
tīrīšana no sniega – 1300 km, ceļmalu appļaušana- 230 km, ceļu kaisīšana ar 
smilšu un sāls- smilšu maisījumu- 417 km
Tika iegādāti 800 m³ grants un 190 m³ drupināta asfalta, seguma mehanizētai 
atjaunošanai un ceļu klātnes profilēšanai, kā arī tika veikta ceļu sāngrāvju izveide 
un esošo sāngrāvju slīpumu uzlabošana.

Ceļu uzturēšana un ceļu seguma 
atjaunošana



Ceļu uzturēšana 



Ceļu seguma atjaunošana

Caurteku uzstādīšana, novadgrāvju 
atjaunošana



Teritorijas labiekārtošanas darbi

Gada laikā tika veikti ciematu labiekārtošanas darbi: 
peldvietu labiekārtošana, savlaicīga zāles apļaušana, 
pagasta ciematu teritorijas sakopšana no atkritumiem, 
apzaļumošanas darbi, koku aleju un dzīvžogu zaru 
apgriešana, kā arī tika paveikts Demenes pagasta 
pārvaldei piederošo ēku remonts.



Siltumapgādes nodrošināšana



Kā jau, ik gadu, notika aktīva pagasta

kapu un vācu kapu labiekārtošanas

darbu veikšana.

,,Lielajā Talkā” kapsētas netika

aizmirstas. Demenes pagasta darbinieki

ar vietējiem iedzīvotājiem sakopa vienu

no vecākajām kapsētām Demenes

pagastā – Daukštānos

Pagasta kapu un vācu kapu 
labiekārtošanas darbu veikšana



Atkritumu apsaimniekošanu veic  
SIA «EKO Latgale». Sakarā ar 
šķirošanas punktu izveidi, 
samazinās sadzīves atkritumu 
daudzums, kā arī maksa par 
radītajiem atkritumiem. 

Atkritumu apsaimniekošana 



Ūdensvada remontdarbi

Tehnikas uzturēšana un remonts



1. Veikt Demenes pagasta pārvaldes ceļu profilēšanas un planēšanas darbus, jo ceļi
pēc ziemas sezonas ir ļoti slīktā stāvoklī.

2. Ierīkot ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēšanas vajadzībām ezeru krastos finansiālo
iespēju robežās.

4. Ieplānot Demenes bērnudārza siltumtrases rekonstrukciju finansiālo iespēju
robežās.

5. Ieplānot jauna Demenes parka izveides ieceri Demenes ciema teritorijā uzklausot
Demenes ciemata iedzīvotāju idejas un vēlmes.

Plāni uz 2018 gadu!



Izglītība







Izglītojamo skaita izmaiņas Zemgales vidusskolas 

1. -4.klasē; 5.-9. klasē; 10.-12. klasē  5 gadu laikā

0

10

20

30

40

50

60

70

2013./2014. m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018. m.g.

45

38

47 47
45

56 56

60
58

61

34
37 38 37

35

1. - 4. klases

5. - 9. klases

10.-12.
klases



2017. gadā skolu beidza divpadsmit 12. klases 

izglītojamie (86% no izglītojamiem, kuri mācījās  12. klasē 

no mācību gada sākuma) 

un četrpadsmit 9. klases izglītojamie (100% no 

izglītojamiem, kuri mācījās  9. klasē no mācību gada 

sākuma).

Centralizētos eksāmenus latviešu valodā 9. klasē, Latvijas 

un pasaules vēsturē, bioloģijā un fizikā 12. klasē izglītojamie 

nokārtoja optimālā līmenī.

Centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā, 

angļu valodā 12. klasē izglītojamie nokārtoja pietiekamā 

līmenī. Matemātikas eksāmena vidējais kopvērtējums ir 

augstāks nekā valstī.



Centralizēto eksāmenu vidējais kopvērtējums 2016./2017. 

mācību gadā
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2017. gadā Zemgales vidusskola ieguva balvu: Mazo Pūci, 

grāmatu un diplomu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu 

reitingā nominācijā: dabas zinības Latvijas lauku skolās



2017. gadā skola ieņēma 3.vietu novadā vidusskolu grupā pēc 

olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa 

rezultātiem.

Zemgales vidusskolas skolēnu godalgotās vietas un atzinības novada 

olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā 2016./2017. 

mācību gadā

Novada 

vizuālās 

mākslas 

olimpiāde

Atzinība 9. klases skolniece 

Kristīna Zuboviča

Skolotāja:                 

T. Kavševiča

Sākumskolas 

skolēnu 

radošo darbu 

konkurss

1. vieta 2. klases skolnieks 

Deivids Dudarevs

Skolotāja:                

S. Parfjonova

Skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko 

darbu 

konkurss

2. vieta 7. klases skolēni

Igors Jaņevičs un 

Karīna Šeršņova

Skolotāja:                 

J. Bobkova



Zemgales vidusskolas skolēnu godalgotās vietas un atzinības 

novada olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā 2016./2017. mācību gadā

Skolēnu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu 
konkurss

2.vieta 7. klases skolnieki 
Maksims Pastejevs,
Edgars Rimševičs

Skolotāja:               
J. Bobkova

Atzinība 5. klases skolniece
Jeļena Goršentova

Skolotāja:                
M. Romanovska

Latgales 
reģiona ZPD 
konkurss 
Daugavpils 
Universitātē

Atzinība 12.klases skolnieces 
Elīna Baranovska un 
Stefānija Semjonova 

Skolotājas:               
J. Bobkova, 
I.Baranovska



Audzināšanas darba rezultāti 2016./2017. mācību gadā.

Vizuālās mākslas studija „Kolorīts” un pulciņš „Fantāzija”.

Daugavpils 
novada 
vizuālās 
mākslas 
konkursi 
„LIDICE”

«Toņi un 
pustoņi»

3.vieta 1.klases skolniece 
Anastasija Laveniece

Skolotāja:
T.Kavševiča

3.vieta 1.klases skolniece
Ērika Voitkeviča

3.vieta 4.klases skolniece
Viktorija Kavševiča

3.vieta 6.klases skolniece
Valērija Ratele



Daugavpils 
novada 
vizuālās 
mākslas 
konkurss 
„Krāsainā 
Latvija”

1. vieta 5. klases skolniece
Jekaterina 
Artemjeva

Skolotāja:
T.Kavševiča

Skolotāja:
J.Karņilova

2. vieta 9. klases skolniece
Kristīne Zuboviča

3. vieta 2. klases skolnieks
Deivids Dudarevs

3. vieta 4. klases skolniece 
Viktorija Kavševiča

3. vieta 7. klases skolniece 
Valentīna 
Lukjanska

3. vieta 3. klases skolnieks
Edgars Vanags



Daugavpils 
novada tautas 

deju skate

2. vieta 1.-4.kl.skolēnu 
grupa.

Skolotāja: 
M.Meduņecka

Daugavpils 
novada vokālās 

mūzikas konkursi
„Lai skan!”,

«Balsis»

2. pakāpe

3.pakāpe

1.-4.kl. skolēnu 
grupa.

5.-6.kl. skolēnu 
grupa

Skolotāja:
J.Andrejeva

Daugavpils 
novada 

eksperimentu 
konkurss 

„ Lūk, tā!”

3. vieta 7.klases skolnieki: 
Maksims Pastejevs, 
Igors Jaņevičs, Edgars 
Rimševičs.

Skolotāja: 
J.Bobkova

LSK sacensības 
pirmās 

medicīniskās 
palīdzības 
sniegšanā

1. vieta

1. vieta

7.-8.kl. skolēnu 
grupa;
10.-12.kl. skolēnu 
grupa.

Skolotāja:
J.Bobkova



Daugavpils novada 

skatuves runas 

konkurss

3.vieta 2.klases
skolnieks 
Deivids 
Dudarevs

Skolotāja:
S.Parfjonova

Daugavpils novada 

konkurss angļu 

valodā

2.vieta 5.klases
skolniece Jeļena 
Goršentova

Skolotāja:
N.Smertjeva



Daugavpils novada 

sacensības

vieglatlētikā

1.vieta
lodes 
grūšanā
2.vieta 
šķēpa 
mešanā

12.klases
skolnieks Ņikita 
Petrovs

Skolotājs:
J.Laiševcovs

1.vieta
skriešanā
3. vieta 
šķēpa 
mešanā, 
3.vieta 
lodes 
grūšanā

12.klases 
skolnieks
Ariels Rasnačs

3.vieta 
skriešanā

9.klases
skolnieks 
Maksims 
Petrovs



Zinātniski pētniecisko darbu autori un olimpiāžu uzvarētāji



Skolēni, kuri mācījās optimālā līmenī



2016./2017.mācību gadā turpinājās sadarbība ar Baltkrievijas 

Republikas Vitebskas apgabala Novkas vidusskolu. Skolā tika rīkota 

ikgadējā starptautiskā izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu 

konference. 



Darbs ar mālu radošajā darbnīcā, kurā piedalījās 
Zemgales un Novkas vidusskolas skolēni, pedagogi



Konkursa «Krāsainā Latvija» uzvarētāji 



Ekskursija Daugavpilī ar Zemgales un Novkas
vidusskolas skolēniem, pedagogiem



Darbs ar jauniešiem
Jauniešu aktivitātes 2017.gadā

✓ Radošas darbnīcas: 
Latvijas nacionālie 
simboli,Adventes 
vainagu 
veidošana,Ziemassvēt
ku un Jaungada 
noskaņas.

✓ Ziemas atvadu 
pasākums ’’Ledus 
balle’’ 

✓ Bērnu un jauniešu 
diena ’’Atvadas no 
vasaras’’

✓ Galda spēles turnīri



Darbs ar jauniešiem

Dalība novada mērogā pasākumos
✓ DNJ akcija ’’Augsim 

Latvijai’’
✓ DNJ intelektuālas spēles
✓ Lāpu gajiens
✓ Jauniešu sadraudzības 

vakari Medumos,Dubnā, 
Kraujā un Sventē

✓ DNJ strukturētais 
dialogs-kafija ar 
politikiem

✓ DNJ salidojums 2017



Demenes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrā

UZSKAITĒ:

• 96 personas ar invaliditāti, t.sk. 27 pirmās grupas; 36 – otrās ; 39– trešās un 4 bērni 
invalīdi;

• 21 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 73 bērns;

• 6 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 17 bērni;

• 3 augsta riska ģimenes, kurās  ir 10 nepilngadīgi bērni;

• 71 sociālā riska( Trūcīga) ģimene, kurās ir 148 nepilngadīgi bērni

• 36 vientuļie pensionāri, no tiem 24 aprūpējami

• 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 9 nepilngadīgie bāreņi bērni.



Gada laikā: 
2016 .gadā 2017.gadā

uzskaitē  aktīvas 
lietas

242 239

pieņemto klientu 
skaits

949 911

Pieņemtas 
iztikas līdzekļu 
deklarācijas

330 332

noslēgtas 
vienošanas par 
līdzdarbību

790 680

Sastādīti  dažāda 
veida 
apsekošanas akti

802 797

Sagatavoti un 
izsniegti dažāda 
veida 
administratīvi 
akti

632 613



Sociālo pabalstu izmaksas 2016.
un 2017.gadA salīdzinājumā 

Pabalstu veidi 2016 2017

GMI 13072 14 544 

Dzīvokļa pabalsts 5460 4950

Bērnu ēdināšanas pabalsts 2430 1700

Sociālo garantiju 
pabalsts/audžuģimenes

14527 12878

Pārējie pabalsti 3791 3094 



Sociālo pabalstu izmaksas četru gadu 
griezumā (EUR)
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Ģimeņu skaits, kuri saņēmuši sociālo pabalstu

40

51

15

8

43

16
4

GMI

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts ēdināšanai

Pabalsts veselībai

Brīvprātīg.inic.pab.

Pabalsts izglītībai

Soc.garantijas bāreņiem



Sociālie 

pakalpojumi- aprūpe 

mājās

2017.gadā mājās aprūpes  
pakalpojumu saņēma 

24 aprūpējamās personas –

t.sk . - 14 cilvēki no Demenes 
pagasta;

- - 3 cilvēki no Skrudalienas 
pagasta;

- - 2 cilvēki no Kalkūnes 
pagasta;

- - 2 cilvēki no Vaboles 
pagasta;

- -1 cilvēks no Sventes 
pagasta;

- - 2 cilvēki no Naujenes 
pagasta

-

. 



Par aktīvā nodarbinātības  pasākuma
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

Organizētas vidēji  8 darba  vietas ik 
mēnesi;

Noslēgts 52 darba līgumi; 

Ar 6 bezdarbniekiem lauzti darba  
līgumi neattaisnojoša iemesla dēļ, 
ar 1 – veselības stāvokļa dēļ.



❖ izdalīts 153 higiēnas un 
saimniecības preču komplekts

❖ izdalītas  1325 pārtikas pakas;
❖ izdalīta 2000 kg  humānās kravas;
❖ organizētas  4 donoru dienas, kurās  

piedalījās 122 donori, nodoti 59 litri 
asins;

❖ apsveikti 11 pagasta jubilāri



Sponsora 
atbalsts

EDUARDS 

MAŠĻAKEVIČS - Rīga



Vasaras atpūtas diennakts bērnu un 
jauniešu nometne “Cerības dzirkstelīte” 2017



Kultūra
Demenes kultūras nams

4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, Daugavpils novada Demenes pagastā 
notika akcija „Apskauj Latviju”, kuru rīkoja Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades biroju,  Daugavpils novada pašvaldību un Demenes pagasta pārvaldi.

Ozoli tika iestādīti Kumbuļu ciemā pie Sociālā atbalsta centra “Paspārne” ar pievienotu īpašu norādi, 
ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas kultūras ministre Dace 
Melbārde, Lietuvas Republikas kultūras ministre Liana Rokīte – Jonsone un Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska



Kultūra
Demenes kultūras nams

Baltā galdauta svētki, sadziedāšanās un cienasts pie kopgalda



Demenes pagasta bibliotēka
• Pārskata periodā Demenes pagasta bibliotēkai tika iegādātas jaunas 

mēbeles, iegādājamies bērniem galda spēles un atjaunojam grāmatu 
krājumu.

• 2017. gadā bibliotēkas lietotāju skaits nesamazinājās, kas 
nozīme, ka bibliotēkas pakalpojumi ir pieprasīti. 



2017. gadā Bibliotēkā 
notika 11 pasākumi 
lasītajiem, 11 grāmatu 
izstādes fotoizstāde. 

Pasākumi ir īpaši veltīti 
bērnu auditorijai, starp 
tiem bija:  

- zīmējumu konkursi, 

- tikšanas ar bērnu 
rakstnieci Stepanīdu
Miloševiču, 

- radošas darbnīcas, kurus 
vadīja pagasta iedzīvotāja 
Anna Lukjanska.

- Tādi pasākumi attīsta 
bērnu radošumu un 
interesi par bibliotēku un 
par grāmatam.

- Bibliotēkas lietotāji 
brauca arī uz Daugavpils 
novada grāmatu svētkiem 
Višķu pagastā. 
- Šogad Grāmatu svētki 

notiks Demenes pagastā 
un jebkurām mūsu 
iedzīvotājām būs iespēja 
piedalīties.



Sports
2017.gadā Demenes pagastā 
sporta piedāvājums bija 
tradicionāls:
Ziemā notika pagasta ziemas 

sporta spēles,  sacensības 
zemledus makšķerēšanā, kurās 
piedalījās ne tikai Demenes 
pagasta iedzīvotāji, bet arī viesi no 
Daugavpils.

Pavasarī - sacensības skriešanā un 
soļošanā, turnīrs petankā.

Vasarā – turnīrs futbolā, vasaras 
sporta spēles 

Rudenī un Pavasarī – turnīrs 
petankā, sacensības skriešanā, 
soļošanā, šahā un dambretē, 
individuālie čempionāti novusā un 
galda tenisā.



Demenes pagasta sportisti piedalījās
2017. g. Daugavpils novada pagastu 

sporta svētkos



Demenes pagasta pārvaldes futbola komanda «Sparta» aktīvi 
piedalījās Daugavpils pilsētas un novada futbola turnīros



Demenes pagastā aktīvi darbojas 
6 nevalstiskās organizācijas:
✓ „Sociālā atbalsta centrs”, 
✓ „Briģenes ezers”, 
✓ „ Demenes stariņi”,
✓ „ Dzīvnieku patversme “Otrā 

māja””, 
✓ „ Daugavpils MMS medību suņu 

apmācības centrs”,
✓ „ Demenes brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju un glābēju 
biedrība”

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU



Daugavpils novada domes 
apbalvojumi

Daugavpils novada 
domes 
apbalvojumu 
Atzinības rakstu 
saņēma Daugavpils 
novada Sociāla 
dienesta sociālā 
darbiniece Svetlana 
Barkovska 



Daugavpils novada domes 
apbalvojumi

Konkurss “Saimnieks 2017”

Nominācijā 
“Ģimene lauku 
sētā” uzvaru 
guva Z/S “Āres” 
un tās īpašniece 
Vanda Utāne. 



Paldies visiem darbiniekiem, speciālistiem par

paveikto darbu.

Paldies iedzīvotājiem, kuri iesaka, sniedz

priekšlikumus, kritizē un vienkārši ir ieinteresēti mūsu

kopējo problēmu risināšanā, vēlas, lai mūsu pagasts ir

sakoptāks. Paldies par sadarbību un sapratni!

Demeniešu vārdā paldies Daugavpils novada domei

un izpildinstitūcijai par atbalstu un ieguldījumu

Demenes pagasta teritorijas attīstībā. Lai mums

visiem kopā izdodas paveikt iecerēto!




