
Vecsalienas 

pagasta pārvaldes 

atskaite par 

padarīto 2017.gadā



Pārvalde organizē Daugavpils novada 
pašvaldības sniegtos pakalpojumus  un 

nodrošina to pieejamību Vecsalienas 
pagasta teritorijā
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Pagasta pārvaldes struktūra: 

• Kanceleja

• Vecsalienas pagasta bibliotēka;

• Vecsalienas pagasta klubs;

• Vecsalienas pagasta feldšeru veselības punkts;

• Vecsalienas pagasta komunālā nodaļa.



Budžeta rādītāji (debitori, euro)

Debitoru parādi pa veidiem 31.12.2017. 01.01.2017.

Zemes noma 989 429

Īres maksa par nedzīvojamo telpu 150 92

Apsaimniekošanas maksa par dzīvokli 3399 3523

Īres maksa par dzīvokli 992 751

Maksa par ūdeni 1195 1116

Maksa par kanalizāciju 755 719

Maksa par atkritumiem 26 54

NĪN 3772 3350

KOPĀ 11278 10034
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BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Debitoru parādi (EUR)

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi

Komunālie un pārējie maksājumi
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BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 

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

Izglītība

Vides aizsardzība, pašvaldībasteritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Administrācijas uzturēšanas izdevumi

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra, sports

Veselība

Skolēnu vaļasprieki, vasaras darbs

Ceļu uzturēšana

Kopā: 329 449 EUR
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BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Līdzekļu ceļu infrastruktūras uzlabošanai  izlietojums 
salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu (EUR)



Attīstība:
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Vecsalienas pagastā

• «Pašvaldības ceļa (96-33) «Mazie Astroņi - Tīrumnieki» izmaksas sastādīja
EUR 45843.58. Ceļš ir ļoti svarīgs zemniekiem, jo pie tā atrodas daudz aktīvu
piemājas saimniecību.



Uzņēmējdarbības vide 

Pagasta teritorijā veiksmīgi strādā SIA “Dubiki” nodarbošanās

veids: gaļas pārstrādes uzņēmums, SIA “Vels 2” – kokapstrāde un

SIA “ Derumi “- ābolu sula.

Vecsalienas pagasta iedzīvotāju galvenā nodarbošanās veids ir

lopkopība, mazāk zemkopība, graudkopība. Lielākas zemnieku

saimniecības ir z/s “Tartaks - 9 “un “Zeitiški-3”, kas nodarbojas ar

piensaimniecību. z/s «Ceriņi» nodarbojas ar aitkopību. SIA

«Suns&Vējš» nodarbojas ar graudkopību, gaļas lopi. Pagasta

teritorijā atrodas: 14 zemnieku saimniecības,32 bioloģiskās

saimniecības. Pārraudzībā nodotas 24 saimniecības. Zemnieku

saimniecības ražošanas veidi: piens, gaļa, graudkopība, aitkopība,

biškopība, putnkopība.



SIA «DUBIKI», valdes 
loceklis Jevgeņijs DubovkisSIA«SUNS&VĒJŠ»,

īpašnieks Reinis Buka

Uzņēmējdarbības vide 



z/s «Tartaks -9»īpašnieks 
Vitālijs Kovaļevskis

z/s «Ceriņi» īpašnieki Grigorijs
un Vera Kucini



Vecsalienas pagasta lauksaimnieki piedalījās vietējo produkciju popularizēšanā Daugavpils 
novada dienu ietvaros



‘Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

• Pagasta pārvaldes valdījumā atrodas 18 pašvaldības dzīvokļi,
no tiem 18 izīrēti;

• Vecsalienas pagasta pārvalde apsaimnieko valdījumā nodoto
pašvaldības nekustamo īpašumu: zemi, dzīvojamas ēkas
(neprivatizēto dzīvokļu daļa);

• Tika iznomātas 45 zemes vienības piederošas Daugavpils
novadam, iznomātā zemes platība sastāda 125,09 ha.

• Reģistrēta Zemesgrāmata zemes vienība ar kopējo platību 0,5
ha.



Teritorijas apsaimniekošana

Atkritumus apsaimnieko SIA “Clean R”. Ir ierīkotas atkritumu
novietošanas vietas: pie daudzīvokļu mājam, dalīta savākšanas
vieta pie pagasta pārvaldes administratīvas ēkas, ka arī kapsētās
“Ostrovu” un ‘Luterāņu”. Noslēgti līgumi ar 44 privātpersonām,
un 6 juridiskām personām.



Teritorijas labiekārtošana

Vecsalienas pagasta darbinieki un iedzīvotāji piedalījās Lielajā
Talkā, kuras laikā tika apzaļumots Vecsalienas pils parks.



Darbs ar jauniešiem

Jauniešu aktivitātes 2017.gadā

• Ekskursija zinātkāres centrā «Zinoo centrs» Daugavpilī 
apmeklēšana ;

• Jaunatnes istabas apmeklēšana vasarā;

• Jauniešu pasākums „Jaunatne par satiksmes drošību”;

• Jauniešu pasākums «Lielā Talka»;

• Lieldienu meistarklase

• Jauniešu pasākums «Studentu diena»;

• Jaunatnes pasākums «Jaunatne pret kaitīgiem ieradumiem;

• Meistarklase  «Ziemassvētku eglītes rotaļlietu izgatavošana no 
dabīgajiem materiāliem».



Ekskursija uz zinātkāres 

centru



Jaunatnes pasākums 
«Jaunatne pret kaitīgiem 
ieradumiem»



Lieldienu meistarklase 



pārgājiens



Jaunatnes pasākums «Jaunatne 
pret kaitīgiem ieradumiem»



Jaunatnes pasākums «Jaunatne 
par satiksmes drošību»



Darbs ar jauniešiem

Dalība novada mērogā pasākumos 
• 7.ziemas sporta spēles;

• “JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS 2017”, Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa”

• Pasākuma  10. Jauniešu sadraudzības vakars “Visi esam nākuši no bērnības” Medumu pagastā;

• Jauniešu sadraudzības vakars “Stilīgie” Dubnas pagasts;

• Jauniešu pasākums Ice Party Demenes pagasts;

• Deju grupas „Tornado- 20!” Silenes pagastā ;

• NOVADA VASARAS SPORTA SPĒLES, VIŠĶI;

• Laba garastāvokļa vakars “Mežonīgie rietumi” Sventes pagasts;

• Ozolu stādīšana 03.05.2017.;

• Daugavpils novada jaunatnes salidojuma, Višķu pagastā, Daugavpils novadā, atpūtas  vietā „Višķezers;

• Daugavpils novada V vasaras sporta spēles;

• Informatīvās tikšanās ar jauniešiem pagastos;

• Daugavpils novada dienas;

• Jaunatnes lietu atbildīgie apgūst jaunas metodes «Ilgas» 

• STRUKTURĒTAIS DIALOGS – KAFIJA AR POLITIĶIEM

• “ATTĪSTI SEVI UN SAVU NOVADU», Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa”;

• Jaunatnes pasākums «Sportiskais piecinieks» Tabores pagasts;

• sporta spēles “Domā,Dari,Kusties”, Salienas pagasts;

• Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens, Daugavpilī

• Daugavpils novada jauniešu biedrību pieredzes brauciens



Darbs ar jauniešiem

Dalība novada mērogā pasākumos



Darbs ar jauniešiem

Dalība novada mērogā pasākumos



Vasaras nodarbinātība

Vasaras nodarbinātības programmā bija iesaistīti 2 pagasta

skolēni, no tiem z/s “Tartaks 9”- 1 skolēns, SIA “Dubiki” -1

skolēns.



Sociālais darbs un veselība

Vecsalienas pagastā lela uzmanība tiek veltīta sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai pagasta
iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši kādā no krīzes situācijām vai
savas veselības, vai vecuma dēļ nevar paši sevi aprūpēt, kā arī
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.



Saņemts un izskatīts 203 iesniegums. Sagatavoti un

pieņemti 192 lēmumi par trūcīgas ģimenes/personas statusa

piešķiršanu un lēmumi par sociālo pabalstu piešķiršanu,

noslēgtas 271 vienošanās par līdzdarbības pienākumu

veikšanu, sastādīti 126 dzīves apstākļu apsekošanas akti.



Pagasta uzskaitē:

Nr.p.k. Riska grupas Skaits Tai skaitā bērni

1. personas ar invaliditāti 41 2

2. daudzbērnu ģimenes 10 39

3. aizbildņi 2 3

4. vientuļie pensionāri 5

5. sociālās aprūpes iestādēs 0

6. audžuģimenes 1 1

7. politiski represētās personas 2

8. Černobiļas avārijas seku likvidētāji 2

9. II pasaules kara dalībnieki 1

10. Afganistānas kara dalībnieki 3



Nr.p.k. Pabalstu nosaukums Izmaksāti pabalsti (Euro) Ģimeņu  kopējais 
skaits

Personu kopējais 
skaits

1. GMI pabalsts 14946 15 ģimeņu 32 personu

2. Dzīvokļa pabalsts 1260 12 ģimeņu 37 personu

3. Soc.garantijas bāreņiem 768 1 ģimeņu 1 personu

4. Skolēnu ēdināšanai 539 11 ģimeņu 38 personu

5. Pārējie pabalsti 1680 38 ģimeņu 38 personu

Sociālai palīdzībai 2017.gadā izlietoti līdzekļi



Sociālai palīdzībai 2017.gadā izlietoti līdzekļi



Pārējie pabalsti :

• briļļu iegādes izdevumiem bērniem;
• mācību grāmatām,
• kancelejas precēm;
• apbedīšanas pabalsts;
• svētku pabalsts;
• pabalsts politiski represētiem;
• vienreizējs pabalsts onkoloģiskajiem slimniekiem



Aktīvā nodarbinātība pasākuma «Algoti pagaidu sabiedriskie darbi» ietvaros 
Vecsalienas pagastā bija nodarbināti 19 darba praktizētāji. Pateicoties 
veiksmīgi organizētam kopīgam darbam, Vecsalienas muižas pils parka 
teritorija tika labiekārtota.



Algoto sabiedrisko darbu strādnieku veiktie darbi :

• Červonkas pils parka sakārtošana, apzaļumošana, kopšana;

• Triju kapsētu sakopšana;

• Bērnu laukuma kopšana pie daudzstāvu mājām;

• Sabiedriskās pludmales izveidošana, labiekārtošana un 
kopšana;

• Krūmu izciršana ceļmalās ;

• Malkas sagatavošana.



Eiropas pārtikas paku dalīšana

Maija mēnesī tika uzsākta Eiropas pārtikas paku dalīšana trūcīgām personām, ko veic 
Daugavpils un Ilūkstes Sarkanā Krusta komiteja sadarbībā ar Sociālā dienesta 
darbiniekiem. Personai, kas saņem pakas, ir jābūt izziņai par trūcīgas ģimenes vai 
personas statusu. Dalīšanas vietas ir katrā pagasta pārvaldē. Informāciju par pakām var 
saņemt pie sociālajiem darbiniekiem. Sociālais dienests Vecsalienas pagastā izdalīja 417 
pārtikas pakas un 94 higiēnas pakas, mācību piederumu komplekti un somas komplekti 
20.  



• Ziemassvētku pasākums senioriem;

• Jaungada pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

• Pasākums Vecsalienas pagasta senioriem un personām ar īpašām 
vajadzībām;

• Sporta spēles  pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

• Daugavpils novada pensionāru apvienības kopsapulce;

Dalība pasākumos:



Dalība pasākumos:



2017.gadā Vecsalienas feldšeru 

veselības punktu :

• Vecsalienas pagasta feldšeru punktu 2017. gada apmeklēja
248 cilvēks (ieskaitot profilaktiskos), mājas vizīšu skaits - 8
reizes, tajā skaitā patronāžas pie bērniem 0-17 gadi 5 reizes,
pie grūtniecēm un nedēļniecēm -2 reizes.

• Katru otrdienu Vecsalienas FVP pieņem ģimenes ārste –
Nadežda Pavlova ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes.





Kultūras pasākumi pagasta iedzīvotājiem

• Senioru un iedzīvotāju ar ierobežotām vajadzībām 

pasākums;

• Bērnības svētki;

• Līgo svētki;

• Latvijas proklamēšanas dienas pasākums;

• Pagasta svētki;

• Zemnieku balle;

• Bērnu rīts Ziemassvētkos.



Kultūra

Senioru pasākums



Savij ap mani gadus!

No Vecsalienas pagasta pasākumā piedalījās 3 pāri



Kultūra
Bērnības svētki



Kultūra

Pagasta svētki



Kultūra

Ekskursija uz Aglonu



Kultūra

Izstādes



Kultūra

Meistarklase no Medumu pagasta 

jauniešiem



Bibliotēka

Bibliotēkas lietotāju skaits – 179 lasītāju (t.sk. bērni un

jaunieši līdz 18.gadiem – 56 cilvēki).

Pasākumi – 10

Izstādes – 11



Bibliotēkas pakalpojumi:

• brīvpieejas grāmatu krājums;

• elektroniskais kopkatalogs;

• bezvadu internets;

• kopēšana, printēšana, skenēšana;

• divas datu bāzes: Letonika, Lursoft;

• starpbibliotēku abonements;

• periodiskie izdevumi (18).



Gada lasīšanas līderis



Pasākums «Mans pagasts»



Ekskursija uz Daugavpils 

novadpētniecības  muzeju



Sadarbība ar nevalstisko sektoru

Daugavpils  un Ilūkstes novadu Sarkanā Krusta komiteja sniedz pagasta 

iedzīvotājiem humāno palīdzību, iznomā pārvietošanās palīgierīces 

cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicina donoru kustību.



Sports

Vecsalienas pagasta komanda piedalījās vasaras sporta spēlēs Višķos



Sports

Vecsalienas pagasta komanda piedalījās Lietuvā (Zarasu pilsētā) 

pludmales volejbolā un ieguva 1.vietu



Galvenie uzdevumi 2018.gadā

• Apgaismojuma ierīkošana pie daudzīvokļu

mājam Nr. 1,2,3,4.

• Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un

grants uzbēršanu;

• Atpūtas vietas ierīkošana pie daudzīvokļu mājam

(celiņi, labiekārtošana, nojumes)



Investīciju plānā 2018.-2020. gadam 

paredzēti sekojoši pasākumi:

• Vecsalienas muižas parka atjaunošanas darbi;
• Pašvaldības ceļa «Zeitiški– Tartaks» atjaunošana;



Paldies par uzmanību!


