














































 

Nākamajā 2021. gadā plānojam: 

 specializēta sūkņa iegāde Kumbuļu pārsūknēšanas stacijā; 
 

 budžeta ietvaros veikt telpu remonta darbus Jāņuciemā,  
      Liepu ielā 24-12; un Zemgale 3-3; 
 

 veikt ceļu ikdienas uzturēšanas darbus; 
 

 modernizēt katlumāju Demenē, elektroenerģijas taupīšanas 
nolūkos uzstādot frekvenču pārveidotāju. 

 
 

PLĀNI UZ 2021 GADU 







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

Zemgales vidusskolā un pirmsskolas grupās mācās  
157 izglītojamie, tai skaitā  
pirmsskolas programmu apguva 25 bērni,  
pamatizglītības programmu – 98 skolēni,  
vidējās izglītības programmu – 34 skolēni.  
 

Skolā strādā  25 pedagogi ar augstāko izglītību.  
 
 

Pēdējā gada laikā skolēnu skaits ir samazinājies. 
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Zemgales vidusskolas centralizēto eksāmenu vidējais 
kopvērtējums 2018./2019. mācību gadā 

Centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā,  angļu valodā 12. klasē 

izglītojamie nokārtoja pietiekamā līmenī. Matemātikas eksāmena vidējais 

kopvērtējums ir augstāks nekā Daugavpils novadā un valstī kopumā.  

2020. gadā skolu pabeidza vienpadsmit 12. klases izglītojamie (100%).  

9. klasi pabeidza desmit izglītojamie (100%).  
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DARBS AR JAUNIEŠIEM 
Jauniešu aktivitātes 2020.gadā 

 

 Radošā darbnīca «Sveču liešana»; 

 

 Daugavpils novada jauniešu 
sadraudzības pasākums  

       “Mīlestība ir…”;  

 
 Dalība Demenes pagasta svētkos. 

 

 



DARBS AR JAUNIEŠIEM 
Dalība novada mērogā pasākumos 

  Jauniešu 
sadraudzības vakars 
Salienā “Wild dance” 

 

 Akcija “Izrotā Latvijas 
karti”; 

 

 DNJ salidojums 2020. 

 

 



Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrā 

2020.gadā sociālā centrā uzskaitē: 

  105 personas ar invaliditāti, t.sk. 22 pirmās grupas; 39 – otrās ; 42– trešās un      
2 bērni invalīdi; 

  20 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 68 bērns; 

 7 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 12 bērni; 

 3 augsta riska ģimenes, kurās  ir 10 nepilngadīgi bērni; 

  100 sociālā riska (Trūcīgās) ģimenes, kurās ir 32 nepilngadīgi bērni 

 21 vientuļie pensionāri, no tiem 5 aprūpējami 

 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 5 nepilngadīgie bāreņi bērni. 

SOCIĀLAIS DARBS 



Sociālo pabalstu izmaksas (EUR) 

. . . . 

SOCIĀLAIS DARBS 

39208 38359 36900 

29700 29251 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

2016 2017 2018 2019 2020 





Sociālo pabalstu izmaksas (EUR) 

Pabalstu veidi 2019 2020 

GMI 11724 9736 

Dzīvokļa pabalsts 4020 3570 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 770 221 

Sociālo garantiju 

pabalsts/audžuģimenes 
12658 10952 

Pārējie pabalsti   3297 4165 

SOCIĀLAIS DARBS 































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

 
Krājuma papildināšana:  224 grāmatas  

  

Lasīt veicināšanas pasākumu organizēšana: 
 Dalība “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrijā 2020” (atbalsta 

bibliotēka). 

 

Turpinās kataloģizācijas darbs: grāmatas ir ievestas 

Daugavpils novada kopkatalogā. 2020. gadā rekatalaģizācijas 

darbu veicam Kumbuļu ārējas izsniegšanas punktā. 

 

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 –  
Dalība Demenes pagasta svētkos, Masļeņicas svētku svinēšanā 

ar radošām darbnīcām, fotogrāfiju un grāmatu izstādēm. 



FINANSĒJUMS BIBLIOTĒKAS 
KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAI 
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BIBLIOTĒKAS PAMATRĀDĪTĀJI 





















Daugavpils novada domes Atzīnības raksti  piešķirti: 
 Briģitai  Viļkelei -  SIA “Kumeļš” liellopu lopkopei; 
 
 Innai Suvorovai -  Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā 
darbiniecei. 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES 
APBALVOJUMI 

Daugavpils novada domes Pateicības raksti  piešķirti: 
 Igoram Švilpem  - SIA “Anno Demene” valdes loceklim; 
 
 Tatjanai Friliņai -  IK “Mežrozes ATF” īpašniecei. 
 



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! 




