
Vecsalienas pagasta 

pārvaldes atskaite par 

padarīto 2018.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



Nodarbinātība

9.1 9.3

7 6.7

12.28

10.42

9.48 9.2

2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads

Bezdarba rādītāji pa gadiem, %

Valstī Vecsalienas pagastā



Budžeta rādītāji (debitori, euro)

Debitoru parādi pa veidiem 01.01.2018. 31.12.2018.

Zemes noma 989 1426

Īres maksa par nedzīvojamo telpu 150 75

Apsaimniekošanas maksa par dzīvokli 3399 1954

Īres maksa par dzīvokli 992 744

Maksa par ūdeni 1195 1304

Maksa par kanalizāciju 755 741

Maksa par atkritumiem 26 25

NĪN 3772 4153

KOPĀ: 11278 10422



Attīstība

 Kapitālieguldījumi

 Iesākts darbs pie ceļiņu izveidošanas Vecsalienas pils parkā

 Ceļu infrastruktūras uzlabošana Vecsalienas pagastā

 Pašvaldības ceļa posma (96-18) Červonka – Kirliški – Brāsla grants seguma 

mehanizēta atjaunošana – EUR 21454,80 bez PVN. 

 Pašvaldības ceļa posma (96-19) Ostrovi – Grišļi grants seguma mehanizēta 

atjaunošana – EUR 3997,50 bez PVN



Uzņēmējdarbības vide

 Pagasta teritorijā veiksmīgi strādā:

 SIA “Dubiki” – gaļas pārstrādes uzņēmums,

 SIA “Vels 2” – kokapstrāde,

 SIA “Derumi” – ābolu sula, augļi,

 SIA “Suns&Vējš” nodarbojas ar graudkopību.

 Vecsalienas pagasta iedzīvotāju galvenais nodarbošanās veids ir lopkopība, mazāk
zemkopība, graudkopība.

 Lielākas zemnieku saimniecības ir Z/s “Tartaks -9 “ un “Zeitiški-3”, kas nodarbojas ar
piensaimniecību.

 Pagasta teritorijā atrodas: 14 zemnieku saimniecības,32 bioloģiskās saimniecības.
Pārraudzībā nodotas 24 saimniecības. Zemnieku saimniecības ražošanas veidi: piens, gaļa,
graudkopība, aitkopība, biškopība.



SIA «DUBIKI» 

valdes loceklis Jevgeņijs Dubovkis

SIA «SUNS&VĒJŠ»

īpašnieks Reinis Buka

Uzņēmējdarbības vide



Uzņēmējdarbības vide

SIA «Vels 2»

Valdes priekšsēdētāja Ludmila Luņa. 

2018.gadā saņēma Daugavpils novada domes 

Atzinības rakstu.



Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

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

 Veikti remontdarbi pašvaldības dzīvojamā mājā Nr. 4 – jumta remonts (sniega barjeru
uzstādīšana);

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



Teritorijas apsaimniekošana

 Kopš 2018.gada 01.jūlija atkritumus apsaimnieko SIA “EKO Latgale”.

 Ir ierīkotas atkritumu novietošanas vietas: pie daudzīvokļu mājam, pie pagasta
pārvaldes administratīvas ēkas, ka arī kapsētās “Ostrovi” un “Luteraņu”.

 Noslēgti līgumi ar 44 privātpersonām, un 4 juridiskām personām.



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.



Sociālais darbs un veselība

 Saņemti un izskatīti 188 iesniegumi;

 Sagatavoti un pieņemti 188 lēmumi par trūcīgas ģimenes/personas statusa 

piešķiršanu un lēmumi par sociālo pabalstu piešķiršanu;

 Noslēgtas 166 vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu;

 sastādīti  144 dzīves apstākļu apsekošanas akti.



Pagasta uzskaitē:

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

1. Personas ar invaliditāti 32 9

2. Daudzbērnu ģimenes 10 38

3. Aizbildņi 2 3

4. Vientuļie pensionāri 5 -

5. Pansionātā - -

6. Audžuģimenes - -

7. Politiski represētās personas 1 -

8. Černobiļas avārijas seku likvidētāji 2 -

9. II pasaules kara dalībnieki - -

10. Afganistānas kara dalībnieki 3 -



Nr.

p.k.
Pabalstu nosaukums

Izmaksāti 

pabalsti (Euro)

Ģimeņu  kopējais 

skaits

Personu kopējais 

skaits

1. GMI pabalsts 14121 16 38

2. Dzīvokļa pabalsts 1530 7 8

3. Soc.garantijas bāreņiem 2107 3 3

4. Skolēnu ēdināšanai 400 7 8

5. Pārējie pabalsti 1370 27 36

Sociālai palīdzībai 2018.gadā izlietoti līdzekļi



Sociālai palīdzībai 2018.gadā izlietoti 

līdzekļi

72%

8%

11%

2%
7%

GMI pabalsts

Dzīvokļa pabalsts

Soc.garantijas bāreņiem

Skolēnu ēdināšanai

Pārējie pabalsti



 Primarās veselības aprūpes pakalpojumiem

 Mācību grāmatām

 Kancelejas precēm

 Pabalsts jubilejā

 Svētku pabalsts/pakalpojums

 Pabalsts politiski represētiem

 Vienreizējs pabalsts onkoloģiskajiem slimniekiem

 Vienreizējs pabalsts invalīdam kopš bērnības

 Cits pabalsts

Pārējie pabalsti 



Aktīvas nodarbinātības pasākuma «Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi» ietvaros Vecsalienas pagastā bija nodarbināti 30 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 ceļa malās;

 Malkas sagatavošana.



Eiropas pārtikas paku dalīšana

 2018.gadā veikta 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 380 pārtikas pakas un 88 higiēnas pakas, 
mācību piederumu komplekti 10 un somas komplekti 10.  



 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;

Dalība pasākumos



Vecsalienas feldšeru 

veselības 
punkts2018.gadā

 Vecsalienas pagasta feldšeru

punktu 2018. gada

apmeklēja 730 cilvēki

(ieskaitot profilaktiskos),

mājas vizīšu skaits – 32

reizes, tajā skaitā patronāžas

pie bērniem 0-17 gadi 14

reizes, pie grūtniecēm un

nedēļniecēm - 10 reizes.

 Katru otrdienu Vecsalienas

FVP pieņem ģimenes ārste –

Nadežda Pavlova

ambulatorās pieņemšanas,

mājas vizītes.



Darbs ar jauniešiem

Dalība novada mērogā pasākumos 

 «JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS 2018», Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa”

 Jauniešu sadraudzības vakars «Latviešu pasaku varoņi»,Medumes kultūras namā;

 STRUKTURĒTAIS DIALOGS – KAFIJA AR POLITIĶIEM,Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa”;

 Jaunatnes pasākums «100 iemesli mīlēt Latviju», Demenes kultūras namā;

 Laba garastāvokļa vakars «Labo manieru vakars», Sventes kultūras namā;

 Jauniešu vakars «Krāsu Virpulis»,Silenes kultūras namā;

 «Daugavpils novada jaunatnes salidojums», Višķu pagastā, Daugavpils novadā, atpūtas  vietā 

„Višķezers;

 Jaunatnes pasākums «Ciemos pie zombijiem»,Salienas kultūras namā;

 Jaunatne fotoorientēšana”Medumu vēsture fotogrāfijas”,Medumu pagastā;

 Lāčplēša dienai veltīts «Lāpu gājiens»,Daugavpilī;

 ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS JAUNIEŠIEM “VIENS PATS VIŠĶOS”,Višķu jauniešu centrā.



Darbs ar jauniešiem

Jauniešu sadraudzības vakars 

«Latviešu pasaku varoņi», 

Medumu kultūras namā

Jauniešu gada noslēguma 

pasākums 2018



Darbs ar jauniešiem

Strukturētais dialogs –

kafija ar politiķiem

Jaunatnes pasākums «100 

iemesli mīlēt Latviju»,



Darbs ar jauniešiem

Laba garastāvokļa vakars 

«Labo manieru vakars»

Daugavpils novada 

jaunatnes salidojums



Darbs ar jauniešiem

Jaunatnes pasākums «Ciemos 
pie zombijiem»

Jauniešu vakars «Krāsu 
Virpulis»



Darbs ar jauniešiem

Jaunatnes fotoorientēšanās «Medumu vēsture fotogrāfijās»



Darbs ar jauniešiem

Jauniešu aktivitātes 2018.gadā

 Jaunatnes ekskursija «Līvu akvaparku apmeklēšāna», Rīga, Jūrmalā;

 Jaunatnes istabas apmeklēšana vasarā;

 Meistarklase «100 gadu Latvijai veltīts»;

 Meistarklase «jauniešu istābu aprīkošana ar saviem spēkiem»;

 Jauniešu pasākums «Es tev savu dziesmu davinu!»;

 Jauniešu pasākums «Liela Talka»;

 Meistarklasse video konkursam «Jauniešu galvaspilsēta»;

 Meistarklase «Apsveikumu sagatavošana pensionieriem ar saviem spēkiem»;

 Meistarklase «Etnogrāfisko leļļu izgatavošana senioriem»; 

 Meistarklase «Trenažieru istabas aprīkošana ar saviem spēkiem»;

 Vecsalienas pagastā, jauniešu akcija «Augsim Latvijai»(ozolu stādīšana);

 «Jaunatnes pargājiens Trešajā ezerā»;

 «Latvijas Simtgadei veltīts svinīgais pasākums»;

 Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana. 



Darbs ar jauniešiem
Jaunatnes ekskursija «Līvu 
akvaparku apmeklēšāna»

Jauniešu pasākums «Es tev savu 
dziesmu davinu!»



Darbs ar jauniešiem

Jauniešu pasākums «Liela Talka»;

Vecsalienas pagastā, jauniešu akcija 

«Augsim Latvijai»(ozolu stādīšana)

Meistarklase  «Etnogrāfisko leļļu 
izgatavošana senioriem»



Darbs ar jauniešiem

Latvijas Simtgadei veltīts svinīgais 
pasākums

Meistarklase «Apsveikumu sagatavošana 

pensionieriem  ar savam spēkam»



Darbs ar jauniešiem

Meistarklase jauniešu istābu 

aprīkošanai ar savam spēkam

Meistarklase trenažieru istābu 

aprīkošanai ar savam spēkam



Jaunatnes pargājiens Trešajā ezerā



Vecsalienas kultūras nams

Bērnības svētki Izgaismo Latviju



Vecsalienas kultūras nams

Regīnas Rokjānes un Skaidrītes 

Bogdānovas cimdu izstāde Eļenas Ondzules gleznu izstāde



Vecsalienas kultūras nams

Izstāde “Tie satur roku 

siltumu” Jaungada bērnu rīts



Vecsalienas kultūras nams

Senioru  un cilvēku ar 

ierobēžotām vajadzībam 

pasākums

Jeļenas Potrjasovas biedrības 

“Dzidra straume” priekšsēdētājas 

izstāde



Vecsalienas kultūras nams

Veltas Loces gleznu 

izstāde 
Zemnieku pasākums



Dauagvpils novada dienas 2018



Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju 

valstiskās identitātes stiprināšana



Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai 

veltīts svinīgais pasākums



Vecsalienas bibliotēka

 Bibliotēkas aktīvo lietotāju skaits – 186, tai skaitā 57 bērni un jaunieši, 129 

pieaugušie;

 Apmeklējumu skaits – 1775, tai skaitā 394 bērni un jaunieši, 1381 pieaugušie;

 Bibliotēkas lietotajiem ir piedāvatas 5 brīvas pieejas datori ar interneta 

pieslēgumu.

 2018.gada laikā novadīti 13 pasākumi, 13 izstādes.



Vecsalienas bibliotēka

2018.gada lasīšanas līdere –

Karīna Kirilova

2018.gada lasīšanas līdere –

Arina Kursīte



Vecsalienas bibliotēka

Izzinošā spēle «Latvijas 

simboli»
Pasākums «Latviešu tautas 

pasakas»



Vecsalienas bibliotēka

Piedalīšanās grāmatu svētkos 

Demenes pagastā

Izzinošā spēle «Mana skaista 

zeme – Latvija»



Vecsalienas bibliotēka

Valentīna Jurkjāne raksta pārdomas «Tautas Saimes» rakstu krājumam



Sports

Vecsalienas pagasts izcinīja 1.vietu volejbolā



Sports

Vecsalienas pagasta komanda piedalījās 

tenisa, novusa sacensībās



Plāni 2019.gadam

 Pašvaldības ceļu atjaunošanas un uzturēšanas darbi, tai skaitā ceļu

greiderēšana un grants uzbēršana;

 Apgaismojuma ierīkošana pie daudzdzīvojamām mājām;

 Pagasta teritorijas un kapsētu labiekārtošana;

 Vecsalienas muižas parka atjaunošanas darbi;

 Darbs pie debitoru parāda samazināšanas.



Paldies par uzmanību!


