
Demenes pagasta pārvaldes 
atskaite par paveikto darbu 2019.gadā
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PAGASTA  PĀRVALDES  STRUKTŪRA



BUDŽETA RADĪTĀJI

45041

51673

60450

66108

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Ceļu fonda līdzekļu izlietojums (EUR)2019.gadā ceļu fondā 

saņemts finansējums –

66108 EUR 

Izlietots – EUR 56894

Tai skaitā: 

EUR 27602,37 grants 

materiāla iegādei ceļu 

remontiem (926 m3)

Sniegti autogreidera 

pakalpojumi citiem 

pagastiem par 13899EUR



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
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Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (EUR)

Izglītība

Vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Administrācijas un uzturēšanas izdevumi

Sociālā aizsardzība

Ceļu fonds

Atputa, kultūra, sports

Skolēnu vaļasprieki, vasaras darbs
Kopā: 1099007 EUR
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BUDŽETA RADĪTĀJI
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ATTĪSTĪBA
Realizētie projekti 2019. gadā

 Briģenes ezera zivju resursu papildināšana ar zandartu 
mazuļiem; 

 Čerņavas un Dervānišku ezeru zivju resursu 
papildināšana ar līdaku mazuļiem



ATTĪSTĪBA
Plāni uz 2020.gadu

Paaudžu nama“Paspārne” izveidošana 

Kumbuļu ciemā



UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

 Zemnieku saimniecības – 20 

 Piemājas saimniecības – 340

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 8

 Individuālie komersanti – 3



Demenes pagasta lauksaimnieki piedalījās vietējo 
produkciju popularizēšanā Demenes pagasta svētku 
«Medus un siera svētki» ietvaros



NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA 
APSAIMNIEKOŠANA
Dzīvojamo māju apsaimniekošana

Demenes pagasta pārvaldes bilancē atrodas 25 dzīvojamās mājas: t.sk. 195 dzīvokļi, no
tiem:

 68 % (132 dzīvokļi) - privatizētie dzīvokļi ;
 32 % (63 dzīvokļi)- pašvaldībai piederoši dzīvokļi.

Dzīvojamās mājas apsaimnieko: dzīvokļu īpašnieki, firmas, pagasta pārvalde.

Ļoti aktīvi pie māju apsaimniekošanas strādā Biedrība “SOS Latgale”, G.Leonovs,
S.Markule un A.Ļahovska.

2019. gadā dzīvojamā fonda apsaimniekošanas

ietvaros ēkai Jāņuciemā, Liepu 24 tika remontēta

pamatu daļa, un dzīvoklim Jāņuciemā, Liepu 24-10

nomainīti logi un durvis.



DEMENES PAGASTA 
PĀRVALDES 

KOMUNĀLAIS DIENESTS



Ceļu uzturēšanā siltajos gada

mēnešos tika veikti ceļa klātnes

planēšanas un profilēšanas darbi

Demenes pagastā (1814 km), ceļam

pieguļošo platību un novadgrāvju

zāles un krūmu atvašu appļaušanas

darbi (491 km).

Komunālā dienesta tehnika

piedalījās ceļu remonta darbos,

vecot ceļa seguma remonta darbus

135 km garā posmā, papildinot ceļa

klātnes segumu ar grants-

šķembu maisījumu (926 m3).

Ziemas sezonas laikā komunālā dienesta
tehnika un speciālisti tika iesaistīti ceļa
brauktuvju attīrīšanā no sniega segas.
Kopējais no sniega atbrīvoto ceļu garums
1511 km; kā arī veikta ceļu kaisīšana
ar sāls-smilts maisījumu 192 km.

CEĻU UZTURĒŠANA UN CEĻU 

SEGUMA ATJAUNOŠANA



CEĻU UZTURĒŠANA UN CEĻU 

SEGUMA ATJAUNOŠANA

Izmantojot mērķdotācijām piešķirtos
finanšu līdzekļus, tika veikta vērienīga
pagasta ceļu Tiltiņi-Pūpoli (1.04 km) un
Ozolnieki – Piepiņi – Sējas (0.7 km)
rekonstrukcija, ievietojot 7 gab. dažāda
izmēra un diametra caurtekas.



TILTU APSAIMNIEKOŠANA

Vasaras sezonas ieskaņā tika veikta pagasta 
pārziņā esošo tiltu apsekošana un caurteku 
tīrīšana, kā arī apauguma novākšana no 
tiltam pieguļošajām zemes   vienībām.



TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Lai uzlabotu atpūtnieku noskaņojumu, kuri

bauda atpūtu pie Demenes ezera, tika

izgatavots un uzstādīts kokogļu grils, kā arī

veikta atpūtas zonas uzturēšana un

apsaimniekošana.

Komunāla dienesta darbinieki

veica pagasta labiekārtošanas

darbus, appļaujot 75 ha zaļās zonas

platības Demenē, Kumbuļos un

Jāņuciemā.



“Lielās talkas” ietvaros Demenes pagasta
darbinieki uz ceļam piegulošās zemes
vienības izveidoja uzrakstu “Demene”, šim
mērķim izmantojot Spirea Golden Princess
stādus.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI



ŪDENSSAIMNIECĪBA Liels darba apjoms veikts ūdensapgādes un
notekūdeņu saimniecības ietvaros. Tika
nomainīts ūdens filtrējošais materiāls
Kumbuļu un Demenes atdzelžošanas stacijās,
kā arī veikta iekārtas maiņa Jāņuciema
atdzelžošanas stacijā, tādējādi uzlabojot
dzeramā ūdens kvalitāti.

Vasaras periodā tika veikti NAI
dīķu tīrīšana, izmantojot laivu,
kura aprīkota ar ūdens platību
appļaušanas tehniku.

Dziļurbumu akām
gan Kumbuļos, gan
Jāņuciemā tika
veikta aku vāku un
grodu maiņa.



SILTUMAPGĀDES 

NODROŠINĀŠANA

Ziemas un vasaras sezonas laikā tika veikti mežizstrādes darbi, 

sagatavojot kurināmo materiālu Kumbuļu ciema katlu mājai (155 m3).

Demenes katlumājas

vajadzībām tika

izgatavots kokskaidu

granulu iekraušanas

transportieris, kurš

vienkāršo granulu

nogādi uzkrāšanas

bunkurā.



Vasaras sezonas laikā tika veikta vācu

karavīru kapu teritoriju appļaušana,

teritorijas sakopšana un bīstamo augošo

koku novākšana.

Komunāla dienesta

darbinieki piedalījās arī

pagasta kapu teritoriju

sakopšanā gan pirms kapu

svētkiem, gan ikdienā.

KAPU APSAIMNIEKOŠANA



Nākamajā 2020. gadā plānojam:

 ūdens mīkstinātāja uzstādīšana Jāņuciema atdzelžošanas stacijā;

 specializēta sūkņa iegāde Kumbuļu pārsūknēšanas stacijā;

 budžeta ietvaros veikt kāpņu telpu remonta darbus Jāņuciemā, 

Liepu ielā 24.

PLĀNI UZ 2020 GADU



Demenes pagasta teritorijā atkritumu

apsaimniekošanu līdz 2020.gada augustam

veic Daugavpils specializētais autotransporta

uzņēmums.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 



IZGLĪTĪBA



Izglītojamo skaita izmaiņas 1. -12. klasē 5 gadu laikā

Zemgales vidusskolā un pirmsskolas grupās mācās 
163 izglītojamie, tai skaitā 
pirmsskolas programmu apguva 26 bērni, 
pamatizglītības programmu – 98 skolēni, 
vidējās izglītības programmu – 39 skolēni. 

Skolā strādā 26 pedagogi ar augstāko izglītību, visi skolotāji ir sava 
priekšmeta speciālisti. 
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2019. gadā skola ieguva 3. vietu novada vidusskolu grupā par skolēnu 
veiksmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu konkursos.

Novada zinātniski 

pētniecisko darbu 

konkurss

2. vieta 9. klases skolēni

I.Jaņevičs un 

M.Pastejevs

Skolotājas:                 

J. Bobkova,           

I. Baranovska

Novada zinātniski 

pētniecisko darbu 

konkurss

3. vieta 6. klases skolēns

M.Pastejevs

Skolotājas:                 

S. Kulakova,         

M. Romanovska

Novada zinātniski 

pētniecisko darbu 

konkurss

3. vieta 7. klases skolniece 

J. Artemjeva

Skolotāja                

Ž.Špaka

Latgales reģiona zinātniski 

pētniecisko darbu 

konkurss

3. vieta 9. klases skolēns 

I.Jaņevičs un   11. 

klases skolniece 

D.Kukjane

Skolotājas:                 

J. Bobkova,            

I. Baranovska

Zemgales vidusskolas skolēnu godalgotas vietas 

Daugavpils novada un Latgales reģiona 

zinātniski pētniecisko darbu konkursos



Godalgotas vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs

Sākumskolas skolēnu 

radošo darbu konkurss

1. vieta 2. klases skolnieks 

A.Drožins

Skolotāja:                 

N.Kolomažņikova

Angļu valodas olimpiāde 3. vieta 12. klases skolniece 

T. Safronova

Skolotāja:

N.Smertjeva

Vizuālās mākslas olimpiāde 1. vieta 7. klases skolniece 

V.Puzirevska

Skolotāja: 

T.Kavševiča

Bioloģijas un vēstures 

olimpiādēs

Pateicība 11. klases skolneice

D.Kukjane

Skolotājas:

J. Bobkova,

A. Kočmarjova

Bioloģijas olimpiādē Pateicība 9. klases skolnieks

M.Pastejevs

Skolotāja:

J. Bobkova

Ķīmijas un ģeogrāfijas 

olimpiādēs 

Pateicība 11. klases skolnieks 

M. Petrovs 

Skolotājas:

A. Starovoitova,

J. Bobkova

Angļu valodas olimpiādē Pateicība 7. Klases skolniece

J. Goršentova

Skolotāja:

N. Smertjeva

Matemātikas olimpiādē Pateicība 7 . klases skolnieks

E. Rimševičs

Skolotāja:

Ž. Špaka

Vizuālās mākslas

olimpiādē 

Pateicība 7. klases skolniece

J.Kuprijanova

Skolotāja:

T. Kavševiča



Zinātniski pētniecisko darbu 
autori un olimpiāžu uzvarētāji:

J.Artemjeva (7.kl.), M.Pastejevs (6.kl.), M.Pastejevs (9.kl.),  V.Puzirevska(7.kl.),
D.Kukjane(11.kl.), A.Drožins (2.kl.) 



7.klases skolniece  V.Puzirevska  ieguva 
1.vietu Daugavpils novada vizuālās mākslas 
olimpiādē. Balvu pasniedza Daugavpils 
novada deputāte Regīna Tamane.

12.klases skolniece T.Safronova ieguva 
3.vietu Daugavpils novada  angļu 
valodas olimpiādē. 



Zemgales vidusskolas centralizēto eksāmenu vidējais 
kopvērtējums 2018./2019. mācību gadā
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Centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā 9. klasē, angļu valodā 12. klasē 

izglītojamie nokārtoja pietiekamā līmenī.  Matemātikas eksāmena vidējais kopvērtējums 

ir augstāks nekā Daugavpils novadā un valstī kopumā.  Angļu valodas eksāmena 

vidējais kopvērtējums ir augstāks nekā Daugavpils novadā.

2019. gadā skolu pabeidza vienpadsmit 12. klases izglītojamie (92%). 

Mācību gada sākumā  klasē mācījās divpadsmit izglītojamie. 

9. klasi pabeidza sešpadsmit izglītojamie (100%).



2018./2019.mācību gadā turpinājās sadarbība ar Baltkrievijas Republikas

Vitebskas apgabala Novkas vidusskolu. Skolā tika rīkota ikgadējā

starptautiskā izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā ar

saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem uzstājās Zemgales vidusskolas

un Novkas vidusskolas skolēni.

Uzstājas Novkas vidusskolas 10. 

klases skolniece Jūlija Vasiļkova

Uzstājas Zemgales vidusskolas                                      

7.klases skolniece Jeļena Goršentova



Mācību ekskursija uz Krāslavu kopā ar viesiem no Novkas vidusskolas



2019. gadā Zemgales vidusskolas pedagogi un izglītojamie  
piedalījās projekta «PuMPuRS» īstenošanā. 

Projekta mērķis ir samazināt izglītojamo  priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku.

http://pumpurs.lv/lv/15-janvaris-pumpurs-specialistu-konsultaciju-diena


Zemgales vidusskolas skolēniem daudz sasniegumu 
dažādos novada konkursos

Vārds, uzvārds vai grupa Klase Sasniegumi Skolotājs

V. Vanags 2.
2. pakāpe Daugavpils novada skatuves 

runas konkursā

N.Kolomažņikova,

A. Ciunele

J.Goršentova 7.
2.pakāpe Daugavpils novada skatuves 

runas konkursā

M. Romanovska,

T.Kavševiča

J.Goršentova 7.

2.vieta Daugavpils novada vizuālās mākslas 

konkursā „Lidice”; 

3.vieta novada konkursā “Mīklupanti”

T. Kavševiča

V.Puzirevska 7. 3.vieta novada konkursā “Mīklupanti” T. Kavševiča

M. Laveniece 2. 3.vieta novada konkursā “Lidice” N.Kolomažņikova

E.Vanags 5. 1.vieta Latgales reģiona CSN konkursā

A.Kļaders,

A.Guzenko,

S.Kulakova

A.Loginovs 6. 2.vieta Latgales reģiona CSN konkursā

A.Kļaders,

A.Guzenko,

S.Kulakova

E. Vaļuks 4. 3.vieta Latgales reģiona CSN konkursā

A.Kļaders,

A.Guzenko,

S.Kulakova

D. Januškeviča 4 gadi
2.vieta novada konkursā “Mīklupanti”

T.Sivačova



Zemgales vidusskolas skolēniem daudz sasniegumu 
dažādos novada konkursos

Vārds, uzvārds vai grupa Klase Sasniegumi Skolotājs

J.Liepiņa, U. Liepiņa 4. Pateicība novada vizuālās mākslas 

konkursā “Mīklupanti”

A. Ciunele

V. Kavševiča 6. Pateicība novada vizuālās mākslas 

konkursā “Mīklupanti”

T. Kavševiča

S.Ivanova 1. Pateicība novada vizuālās mākslas 

konkursā “Mīklupanti”

S. Parfjonova

Vokāli instrumentālā 
ansambļa dalībnieki: 

V. Vanags, E.Vanags, 

T.Lozickis,V.Rimševičs, 

D.Dudarevs, A.Oreško

2. pakāpe novada konkursā 

“No baroka līdz rokam”

J.Andrejeva

Erudītu komanda: 

D.Kukjane, M.Pastejevs, 

V.Judina, T.Safronova, 

K.Šeršņova

3.vieta konkursā “Trāpi simtniekā!” I.Baranovska

Pirmās palīdzības sniegšanas 

komanda: M.Pastejevs, 

I.Jaņevičs, V.Terentjeva, 

V.Ratele, K.Šeršņova,  

A.Terentjevs

1.vieta

Daugavpils un Ilūkstes novada pirmās 

palīdzības sniegšanas konkursā

J.Bobkova



DARBS AR JAUNIEŠIEM
Jauniešu aktivitātes 2019.gadā

 Radošā darbnīca «Atklatņu veidošana»;

 Dalība Baltā galdauta svētkos, 
meistarklase «Galda klāšana»

 Rado’a



DARBS AR JAUNIEŠIEM
Dalība novada mērogā pasākumos

 DNJ intelektuālas 
spēles

 Lāpu gājiens

 Jauniešu sadraudzības 
vakari Medumos, 
Skrudalienā, Salienā

 DNJ salidojums 2019

 DNJ gada noslēguma 
pasākums



Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrā

2019.gadā sociālā centrā uzskaitē:

 101 personas ar invaliditāti, t.sk. 19 pirmās grupas; 36 – otrās ; 42– trešās un      
4 bērni invalīdi;

 19 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 65 bērns;

 7 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 12 bērni;

 7 augsta riska ģimenes, kurās  ir 16 nepilngadīgi bērni;

 78 sociālā riska (Trūcīgās) ģimenes, kurās ir 38 nepilngadīgi bērni

 35 vientuļie pensionāri, no tiem 12 aprūpējami

 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 6 nepilngadīgie bāreņi bērni.

SOCIĀLAIS DARBS



2018.gadā 2019.gadā

Uzskaitē  aktīvās lietas 206 186

Pieņemto klientu skaits 864 765

Pieņemtās iztikas līdzekļu 

deklarācijas

235 316

Noslēgtās vienošanās par 

līdzdarbību

132 122

Sastādīti  dažāda veida 

apsekošanas akti

834 571

Sagatavoti un izsniegti dažāda 
veida administratīvi akti

507 478

SOCIĀLAIS DARBS



Sociālo pabalstu izmaksas (EUR)

Pabalstu veidi 2018 2019

GMI 10694 11724

Dzīvokļa pabalsts 4844 4020

Bērnu ēdināšanas pabalsts 1106 770

Sociālo garantiju 

pabalsts/audžuģimenes
8585 12658

Pārējie pabalsti 11671 3297

SOCIĀLAIS DARBS



Sociālo pabalstu izmaksas (EUR)
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Ģimeņu skaits, kuri saņēmuši sociālo pabalstu
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15

4

53
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Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts ēdināšanai

Pabalsts veselībai

Brīvprātīg.inic.pab.

Pabalsts izglītībai

Soc.garantijas bāreņiem

SOCIĀLAIS DARBS



SOCIĀLIE PAKALPOJUMI -
APRŪPE MĀJĀS

2019.gadā mājās aprūpes  
pakalpojumu saņēma 

23 aprūpējamās personas:

 12 cilvēki no Demenes pagasta;

 3 cilvēki no Skrudalienas pagasta;

 3 cilvēki no Kalkūnes pagasta;

 2 cilvēki no Vaboles pagasta;

 1 cilvēks no Sventes pagasta;

 1 cilvēki no Naujenes pagasta;

 1 cilvēks no Medumu pagasta.

. 



AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBAS  PASĀKUMA
“ALGOTI PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI” 

ĪSTENOŠANA

 Organizētas vidēji  13 darba  vietas mēnesī;

 Noslēgti 45 darba līgumi; 

 Ar 2 bezdarbniekiem lauzti darba  līgumi neattaisnojoša 
iemesla dēļ, ar 1 – veselības stāvokļa dēļ.



 Izsniegti 66 higiēnas un 
saimniecības preču komplekti;

 Izsniegtas  827 pārtikas pakas;

 Izsniegtas 413 higiēnas pakas;

 Izsniegti 1300 kg  humānās 

kravas;

 Organizētas  3 donoru dienas, 

kur  piedalījās 71 donors, 

nodoti 34 litri asins;

 Apsveikti 17 pagasta jubilāri.

SOCIĀLAIS DARBS

2019.gadā paveiktais



Vasaras atpūtas 
diennakts bērnu un 
jauniešu nometne 

“CERĪBAS 
DZIRKSTELĪTE” 2019



KULTŪRA

2019.gadā  Demenes kultūras nams organizēja 18 norises (1 novada mēroga pasākums –
Baltā galdauta svētki, 17 vietējā mēroga pasākumi), kuras  apmeklēja 1495 cilvēki. Kultūras 
namā tika organizēti 9 pagasta pārvaldes un citu organizāciju rīkotie pasākumi, kurus 
apmeklēja 277 cilvēki.

Kultūras namā darbojās 2 amatiermākslas kolektīvi:

Jauktais vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”;

Teātra pulciņš “Marija&Co”.

Kultūras namā darbojās 2 interešu grupas:

Sporta interešu grupa “Esi vesels”;

Demenes kultūras nama erudītu komanda.

Kultūras nama kolektīvi aktīvi piedalījās gan vietējos pagasta pasākumos, 
gan izbraukumu pasākumos.



KULTŪRA

Masļeņica

Lieldienas

Līgo svētki

Ziemassvētku eglīte

Gadskārtu svētki



KULTŪRA

Bērnības un ģimenes diena 

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Jaungada karnevāls

Tradicionālie pasākumi



•Latvijai 101

KULTŪRA
Valsts svētki 



KULTŪRA

Izbraukuma pasākums, veltīts skulptora Viļņa Titāna piemiņai



KULTŪRA

Baltā galdauta svētki



KULTŪRA
Demenes pagasta svētki



v

KULTŪRA
Dalība Daugavpils novada dienās



KULTŪRA
Pasākumu noformējumi



Vokālais  ansamblis «Aizturi elpu!» aktīvi piedalījās gan vietējos 
pagasta pasākumos, gan izbraukumu pasākumos

KULTŪRA
Vokālis ansamblis “Aizturi elpu!”

Izbraukumi:
Ziemassvētku dziesmu festivāls Krāslavā;
Koncerts Medumos; 
DN vokālo ansambļu skate “Pavasara dziesmas”;
Koncerts “Priekam - 15” sabiedriskajā centrā “Laucesa”;
Dziesmu saiets  “Šūpojamies dziesmās – Līgaviņām 15” Silenes KN;
Svētā Donata svētki Krāslavā;
Daugavpils novada dienas;
Sabiedriskajam centram “Laucesa”  - 10 gadu jubilejas koncerts; 
Labdarības koncerts  atbalsta  centrā  „Paspārne”  Kumbuļos.



KULTŪRA
Vokālis ansamblis “Aizturi elpu!”

Augustā  vokālais ansamblis 
“Aizturi elpu!” piedalījās festivālā 
“Jabločnij spas” Baltkrievijā



KULTŪRA
Teātra pulciņš “Marija&Co”

Teātra pulciņa “Marija&Co”  dalība Demenes 
kultūras nama pasākumos 



DEMENES PAGASTA BIBLIOTĒKA
Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 
definētajiem virzieniem un uzdevumiem:

Krājuma papildināšana:  203 grāmatas 

Lasīt veicināšanas pasākumu organizēšana:
 Dalība Bērnu žūrijā;

 Gada nobeiguma pasākums «Lasīšanas līderis» un aktīvāko 

lasītāju apbalvošana

Turpinās kataloģizācijas darbs: grāmatas ir ievestas 

Daugavpils novada kopkatalogā: 6338 ierakstu,

95,89 % no grāmatu krājuma, un 87,16% no kopējā krājuma (ar 

periodiku).

Izmanto  informācijas sistēmu Alise-i 

Papildināja novadpētniecības krājumu ar periodikas 

rakstiem, fotogrāfijām un grāmatām. Nodrošināja bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību, palīdzēja iedzīvotājiem e-pakalpojumu 

izmantošanā. 

Piedalījās pagasta kultūras dzīvē



FINANSĒJUMS BIBLIOTĒKAS 
KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAI
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BIBLIOTĒKAS PAMATRĀDĪTĀJI
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PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀ

Bibliotēkas pasākumu mērķauditorija un
lasītāju interešu grupas ir bērni, skolēni,
pieaugušie un pensionāri. Viena no svarīgām
bibliotēkas publiskā tēla veidošanas darba
formām ir izstādes un tematiskie pasākumi.

2019.gadā bibliotēka organizēja:
 9 literatūras izstādes,
 3 fotoizstādes,
 10 pasākumi,
 4 radošās darbnīcas.

Jūlijā un augustā bibliotēka organizēja brīvlaikā
pavadīšanās nodarbību ciklu “Jautrā vasara
bibliotēkā”

Vasaras nodarbības bērniem 
“Jautrā vasara bibliotēkā”



PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀ

Pasākums pirmsskolas vecuma 

bērniem “Ziemassvētku brīnumi 

bibliotēkā”

Fotoizstāde “Demenes 

pagasta daba četros 

gadalaikos”

Bibliotēkas 2019 

gada aktīvākie 

lasītāji



SPORTS

Sporta pasākumi ziemā:

 Demenes pagasta pārvaldes 
ziemas sporta spēle

 Februārī demenieši piedalījās 
Daugavpils novada 
pašvaldību darbinieku 
ziemas sporta svētkos

 Demenē notika sacensības 
zemledus makšķerēšanā, 
kurās piedalījās ne tikai 
Demenes pagasta iedzīvotāji, 
bet arī viesi no Daugavpils



 Turnīrs novusā un galda tenisā;

 Sacensības skriešanā un soļošanā;

 Sacensības šahā un dambretē.

SPORTS

Sporta pasākumi pavasarī un rudenī:

Demenes pagasta iedzīvotājs 
ieņēma 3. vietu Daugavpils 
novada 2019. gada 
čempionātā dambretē



 Jūnijā notika Demenes 
pagasta pārvaldes 
pludmales volejbola un 
futbola turnīri;

 Jūlijā notika tradicionālais 
turnīrs petankā;

 Augustā notika Demenes 
pagasta pārvaldes 
Vasaras sporta spēles

SPORTS

Sporta pasākumi vasarā:

Demenes pagasta pārvaldes 
darbinieki piedalījās 2019. gada 
Daugavpils novada pašvaldības 

darbinieku vasaras sporta un 
atpūtas svētkos                                                            



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

 1. vieta Daugavpils pilsētas 

čempionāta futbolā 7x7;

 2. vieta Daugavpils novada atklātā 

čempionātā futbolā 7x7;

 1.vieta Daugavpils novada 

čempionātā telpu futbolā

SPORTS



Demenes pagastā aktīvi darbojas 
6 nevalstiskās organizācijas:
 Biedrība «Sociālā atbalsta centrs»; 

 Biedrība «Briģenes ezers»;

 Biedrība «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 
Atzinības rakstu saņēma 
SIA “AKAI” direktore un 
biedrības “Otrā  māja 
dzīvniekiem” vadītāja 

Žaneta Sosnāre

Žaneta Sosnāre saņēma pateicību arī no Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas



Daugavpils novada 

domes Pateicības 

rakstu saņēma 

Demenes sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās palīdzības 

centra darbiniece 

Inna Suvorova 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES 
APBALVOJUMI



Daugavpils novada domes 
konkursā “Saimnieks 2019” 

nominācijā “Aktīvākā 
nevalstiskā organizācija” 
uzvarēja biedrība “Otrā 

māja dzīvniekiem” 
Demenes pagastā, kuras 

dibinātāja ir Žaneta 
Sosnāre ar savu komandu

DAUGAVPILS NOVADA DOMES 
APBALVOJUMI



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!




