
Demenes pagasta 
pārvaldes atskaite par 

paveikto 2018.gadā
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DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI 
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PAGASTA  PĀRVALDES  STRUKTŪRA
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Ceļu fonda līdzekļu izmantojums

salīdzinājumā ar  iepriekšēja

pārskata periodu (EUR)
2018.gadā ceļu fondā 

saņemts finansējums –

60450 EUR 

Izlietots – EUR 57497

Tai skaitā: 

EUR 17133 grants materiāla 

iegādei ceļu remontiem 

(990 m3)

Sniegti autogreidera 

pakalpojumi citiem 

pagastiem par 14696 EUR



Budžeta rādītāji
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2018. g. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (EUR)

Izglītība

Vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana
Administrācijas un uzturēšanas izdevumi

Sociālā aizsardzība

Atputa, kultūra, sports

Skolēnu vaļasprieki, vasaras darbs

Kopā: 875701 EUR
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ATTĪSTĪBA
Realizētie projekti 2018. gadā

➢ Briģenes ezera zivju resursu papildināšana ar zandartu 
mazuļiem, Čerņavas un Dervānišku ezeru zivju resursu 
papildināšana ar līdaku mazuļiem

➢ Nomainīti durvis  Demenes kultūras nama ēkā



ATTĪSTĪBA
Plāni uz 2019.gadu

➢ Logu nomaiņa “Paspārne” Kumbuļu ciemā

➢ Pontons ar laivu piestātni Briģenes ezerā



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



Ziemas sezonas laikā komunālā 
dienesta tehnika un speciālisti tika 

iesaistīti ceļa brauktuvju attīrīšanā no 
sniega segas.  Kopējais no sniega 
atbrīvoto ceļu garums 1056 km; 

kā  arī veikta ceļu kaisīšana
ar sāls-smilts maisījumu 169 km.

Ceļu uzturēšana un ceļu 

seguma atjaunošana

Ceļa uzturēšanā siltajos gada mēnešos 

tika veikti ceļa klātnes planēšanas darbi 

Demenes pagastā (1483 km), ceļmalu 

zāles un krūmu atvašu appļaušana (329 

km);  kā arī komunālā dienesta tehnika 

un darbinieki palīdzēja ceļa uzturēšanas 

un remonta darbos Salienas, 

Skrudalienas, Nīcgales un Kalupes 

pagastos, noplanējot (1287 km ceļa 

klātnes) un appļaujot (110 km ceļa 

nomales). 

Paralēli ceļa seguma un ceļa nomaļu  

uzturēšanas darbiem, tika veikti ceļu 

remonta darbi 137 km garumā, 

papildinot ceļa klātnes segumu ar 

grants-šķembu maisījumu (926 m3) un 

veicot klātnes planēšanu. Rudens sezonā 

ar auksto asfaltu tika veikti remonta 

darbi uz Zemgales vidusskolas 

piebraucamā ceļa.



➢ Liels darba apjoms veikts arī tehnikas apkopes un 

uzturēšanas jomā. Veikts kapitālais remonts autobusa 

Iveco Daily 50 dzinējam , kā arī dzenošā tilta nomaiņa 

traktoram Belarus 1025.3.

➢ Veiksmīgi veiktas ikgadējās tehniskās apkopes pārējām 

tehnikas vienībām, kas ļāva bez aizķeršanās iziet valsts 

noteikto ikgadējo tehnisko apskati.

➢ 2018 gada apsaimniekošanas 

sezonā tika veikti remonta darbi 

(jumts, krāsns, logi) pārvaldei 

piederošajās un apsaimniekošanā 

esošajās dzīvojamās platībās     

Draudzības ielā Demenē un Liepu 

ielā 24  Jāņuciemā. 

➢ Demenes komunālā 

dienesta darbinieki ņēma 

aktīvu līdzdalību Pagasta 

svētkos, Novada dienās un 

Grāmatu svētkos, gādājot 
par viesu uzņemšanu , 

teritorijas uzkopšanu un 

savākšanu pēc pasākuma 

beigām.



Teritorijas labiekārtošanas 

darbi

Komunāla dienesta darbinieki veica pagasta 

labiekārtošanas darbus, appļaujot 72 ha zaļās zonas 

platības Demenē, Kumbuļos un Jāņuciemā, kā arī 

aktīvi apsaimniekoja Demenes ciema pludmales, 

veicot gan atkritumu izvešanu, gan pontona remonta 
darbus.

2018 gadā komunālā dienesta darbinieki likvidēja 2 gab. 

pašrocīgi ierīkotas un nesankcionētas atkritumu 

izgāztuves, kā arī brīdināja vēl divu šādu izgāztuvju 

ierīkotājus par sankcijām, kuras piemēros , atkritumu 

neizvešanas uz poligonu gadījumā.



Siltumapgādes 

nodrošināšana

Ziemas un vasaras sezonas laikā 

tika veikti mežizstrādes darbi , 

sagatavojot kurināmo materiālu 

Kumbuļu ciema katlu mājai (300 

m3).

Vasarā tika veikta Demenes 

katlumājas rekonstrukcija nomainot 

vecos , jau savu laiku nokalpojušos ar 

malku kurināmos katlus, uz jauniem ar 

atjaunojamiem energoresursiem 

izmantojamiem katliem ar kokskaidu 

granulu apkuri.



Vasaras sezonas laikā tika veikta vācu karavīru

kapu teritoriju appļaušana kā arī teritorijas

sakopšana. Komunāla dienesta darbinieki

piedalījās arī pagasta kapu teritoriju sakopšanā

gan pirms kapu svētkiem, gan ikdienā.

“Lielās talkas” ietvaros Demenes pagasta

pārvaldes darbinieki kopā ar komunālā dienesta

darbiniekiem veica teritorijas sakopšanas darbus

Demenes kapos.

Pakapiņu kapu teritorijā tika veikta nokaltušo un

līdz ar to arī bīstamo koku izciršana, pirms tam

veicot iedzīvotāju aptauju.



Atkritumu apsaimniekošanu veic  

SIA «EKO Latgale». Sakarā ar 

šķirošanas punktu izveidi, 

samazinās sadzīves atkritumu 

daudzums, kā arī maksa par 
radītajiem atkritumiem. 

Atkritumu apsaimniekošana 



Liels darba apjoms 2018. gadā tika 

paveikts ūdenssaimniecības jomā, jo tika 

nomainīts filtrējošais materiāls Kumbuļu 

ciema atdzelžošanas stacijā; ierīkota 

jauna kontroles aka ar ūdensskaitītājiem 

Kumbuļu ciemā, veikti ūdensvadu 

pārrāvuma novēršanas pasākumi, kā arī 

kanalizācijas staciju profilakses 

pasākumi, sūkņu remonts un izplūdes 

dīķu tīrīšana. Demenes ciema teritorijā 

tika ierīkots jauns artēziskais dzeramā 

ūdens urbums.

Ūdenssaimniecība



Nākamajā 2019 gadā plānojam:

➢ veikt ceļa uzturēšanas un remonta darbus pēc ziemas 

sezonas,

➢ logu nomaiņa “ Paspārne” Kumbuļi

➢ filtrējošā materiāla maiņa atdzelžošanas stacijās 

Kumbuļos un Demenes ciemā.

Plāni uz 2019 gadu!



Izglītība



Zemgales vidusskolā un pirmsskolas grupās mācās 

174 izglītojamie, tai skaitā 

pirmsskolas programmu apguva 31 bērns, 

pamatizglītības programmu – 106 skolēni, 

vidējās izglītības programmu – 37 skolēni. 

Skolā strādā 24 pedagogi ar augstāko izglītību, visi skolotāji ir sava priekšmeta 

speciālisti.

Pēdējo trīs gadu laikā skolēnu skaits ir pietiekami stabils.
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Centralizētos eksāmenus latviešu valodā 9. klasē un bioloģijā 12. 

klasē izglītojamie nokārtoja optimālā līmenī.

Centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā 

12. klases izglītojamie nokārtoja pietiekamā līmenī. Matemātikas 

eksāmena vidējais kopvērtējums ir augstāks nekā valstī kopumā.

2018. gadā skolu pabeidza divpadsmit 12. klases izglītojamie (100%), 

arī mācību gada sākumā  klasē mācījās divpadsmit izglītojamo. 9. 

klasi pabeidza deviņi izglītojamie (100%).
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kopvērtējums 2017./2018. mācību gadā



2018. gadā Zemgales vidusskolas izglītojamie 
veiksmīgi piedalījās skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konkursā.

Sākumskolas 

skolēnu radošo 

darbu konkurss

1. vieta 2. klases skolniece 

Anastasija Laveniece

Skolotāja:                 

J. Kiseļe

Skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko 

darbu konkurss

1. vieta 6. klases skolniece 

Jeļena Goršentova

Skolotāja:                

M. Romanovska

Skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko 

darbu konkurss

2. vieta 8. klases skolēni

Igors Jaņevičs un 

Karīna Šeršņova

Skolotāja:                 

J. Bobkova



Zinātniski pētniecisko 
darbu autori un 
olimpiāžu uzvarētāji:

M.Pastejevs (8.kl.),  

K. Šeršņova (8.kl.),

J.Goršentova 

(6.kl.), A. 

Laveniece (2.kl.), 

V.Ratele (7.kl.), 

J.Artemjeva (6.kl.)



6.klases skolniece  J.Goršentova  
ieguva 1.vietu Daugavpils novada 
ZPD konkursā krievu literatūrā. Balvu 
pasniedza Daugavpils novada 
deputāte Regīna Tamane.

8.klases skolnieks I.Jaņevičs 
ieguva 2.vietu Daugavpils 
novada  ZPD konkursā bioloģijā. 
Balvu pasniedza Daugavpils 
novada deputāte Regīna 
Tamane.



2017./2018.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 

skolēns K. Koļesņikovs
Uzstājas Zemgales vidusskolas                                      

7.klases skolniece Valērija Ratele



Mācību ekskursija uz Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centru kopā ar viesiem no Novkas vidusskolas



Zemgales vidusskolas skolēniem daudz 
sasniegumu dažādos novada 
konkursos.

6.klases skolniece Jūlija Kuprijanova, 

6.klases skolniece Jeļena Goršentova, 

5.klases skolniece Viktorija Kavševiča,  

3.klases skolnieks  Aleksandrs Oreško, 

5. klases skolniece Viktorija Kavševiča,

2. klases skolniece Ērika Voitkeviča,

6-g. grupas audzēkne Sofija Ivanova ieguva 

godalgotas vietas.

Skolotājas T. Kavševiča, S. Parfjonova, L. 
Lukjanova

Daugavpils novada vizuālās mākslas 

konkursos 

„Krāsainā Latvija”  un „LIDICE” 



Daugavpils novada 

konkurss «Prātnieks» 3.vieta

Alīna Jasāne (5.kl.)

J.Goršentova (6.kl.)

Skolotājas:

Ž.Špaka

I.Baranovska

I.Stepuļonoka

Daugavpils novada 

vokālās mūzikas konkurss

„Taureņu balsis”

Pateicība 1.-5.kl. skolēnu grupa Skolotāja:

J.Andrejeva

Daugavpils novada 

konkurss „Skolēni 

eksperimentē”

1. vieta 8.klases skolnieki: Maksims 

Pastejevs, Igors Jaņevičs, 

Aleksandrs Poļakovs

Skolotāja: 

J.Bobkova

LSK sacensības pirmās 

medicīniskās palīdzības 

sniegšanā

1. vieta

Pateicība

7.-8.kl. skolēnu grupa;

5.-6.kl. skolēnu grupa

Skolotāja:

J.Bobkova



Daugavpils novada 

skatuves runas konkurss

2.vieta

3.vieta

D.Dudarevs

J.Goršentova

Skolotāja:

T.Kavševiča

M.Romanovska

Daugavpils novada 

konkurss «BORODINO»

1. vieta 6.-7.kl.skolēnu 

grupa

Skolotāja: 

M.Romanovska

Latgales reģiona konkurss 

“Ģērbies koši – brauc 

CSDD droši”

Atzinības raksts 3.-4.kl. skolēnu 

grupa

Skolotājs:

V.Guzenko



Darbs ar jauniešiem
Jauniešu aktivitātes 2018.gadā

➢ Jauniešu 
sadraudzības 
vakars “100 iemesli 
mīlēt Latviju”

➢ Radošas darbnīcas: 
“Adventes vainagu 
veidošana”, 
“Piespraudes ar 
Latvju rakstu 
zīmēm”, 
“Apsveikums 
māmiņai”.

➢ Galda spēles turnīri

➢ Bērnības un 
ģimenes diena 

➢ “Dzīve ka 
brīnums”



Darbs ar jauniešiem
Dalība novada mērogā pasākumos

➢DNJ intelektuālas 
spēles

➢Lāpu gājiens

➢Jauniešu sadraudzības

➢ vakari Medumos,    
Sventē, Skrudalienā, 

Salienā

➢DNJ salidojums 2017

➢DNJ gada noslēguma 
pasākums

➢DNJ ziemas sporta 
spēles



Demenes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centrā

UZSKAITE par 2018.gadu:

➢ 108 personas ar invaliditāti, t.sk. 25 pirmās grupas; 38 – otrās ; 41– trešās 
un 4 bērni invalīdi;

➢ 18 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 61 bērns;

➢ 7 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 15 bērni;

➢ 5 augsta riska ģimenes, kurās  ir 14 nepilngadīgi bērni;

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

➢ 32 vientuļie pensionāri, no tiem 22 aprūpējami

➢ 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 7 nepilngadīgie bāreņi bērni.



Gada laikā: 

2017.gadā 2018.gadā

uzskaitē  aktīvas lietas 239 206

pieņemto klientu skaits 
gada garumā

911 864

Pieņemtas iztikas līdzekļu 
deklarācijas

332 235

noslēgtas vienošanas par 
līdzdarbību

680 132

Sastādīti  dažāda veida 
apsekošanas akti

797 834

Sagatavoti un izsniegti 
dažāda veida administratīvi 
akti

613 507



Sociālo pabalstu izmaksas 2017.
un 2018.gada salīdzinājumā 

Pabalstu veidi 2017 2018

GMI 14544 10694

Dzīvokļa pabalsts 4950 4844

Bērnu ēdināšanas pabalsts 1700 1106

Sociālo garantiju 
pabalsts/audžuģimenes

12878 8585

Pārējie pabalsti 3094 11671



Sociālo pabalstu izmaksas četru gadu griezumā 

(EUR)
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Ģimeņu skaits, kuri saņēmuši sociālo pabalstu
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Sociālie pakalpojumi- aprūpe 
mājās

2018.gadā mājās aprūpes  
pakalpojumu saņēma 

22 aprūpējamās personas –

t.sk . - 12 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  16 darba  vietas ik mēnesi;

Noslēgts 56 darba līgumi; 

Ar 7 bezdarbniekiem lauzti darba  līgumi 
neattaisnojoša iemesla dēļ, ar 1 – veselības 
stāvokļa dēļ.



➢ izdalīts 66 higiēnas un 
saimniecības preču 
komplekts

➢ izdalītas  797 pārtikas pakas;

➢ izdalīta 1500 kg  humānās 

kravas;

➢ organizētas  4 donoru dienas, 

kur  piedalās 106 donori, 

nodoti 53 litri asins;

➢ apsveikti 16 pagasta 

➢ jubilāri



Vasaras atpūtas 
diennakts bērnu un 
jauniešu nometne 

“cerības 
dzirkstelīte” 2018



Kultūra
Pasākumi Demenes kultūras 
namā:

• Masļeņica

• Lieldienas

• Baltais galdauts Demenē

• Bērnības un ģimenes 
diena 

• Līgo svētki



Kultūra
Pasākumi Demenes kultūras namā:

•Demenes pagasta 
svētki

• Latvijai 100
•Jaungada eglīte

•Jaungada karnevāls



Kultūra
Pasākumu rotājumi



Valsts Kultūrkapitāla  Fonda 
mērķprogrammas “Latvijai-100” 
projekta “Fotoliecības. Daugavpils 
novada iedzīvotāju valstiskās 
identitātes stiprināšana” ietvaros

Estrādē iedzīvotāji sapulcējas 

kopā, lai piedalīties akcija 
“Izgaismo Latviju”. Daba, skaistas 

dziesmas un  labas domas 

apvienoja cilvēkus pie ugunskurā 

šajā siltā vakarā. 

Kultūra



Demenes pagasta bibliotēka
Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 
definētajiem virzieniem un uzdevumiem:

Krājuma papildināšana:  216 grāmatas  - bērnu, 

daiļliteratūra un  nozaru literatūra.

Lasīt veicināšanas pasākumu organizēšana.

Lielākais - Daugavpils novada Grāmatu svētki.

Turpinās kataloģizācijas darbs. 2018. gadā aktīvi 

veikts rekataloģizācijas darbs, grāmatas ir ievesti 

Daugavpils novada kopkatalogā: 6338 ierakstu,

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

krājuma (ar periodiku).

Sāka darbu ar informācijas sistēmu Alise-i

Papildinām novadpētniecības krājumu ar 

periodikas rakstiem, fotogrāfijām un grāmatām.

Nodrošināja bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, 

palīdzēja iedzīvotājiem e-pakalpojumu izmantošanā. 

Piedalījās pagasta kultūras dzīvē  - Demenes 

pagasta svētkos, Lieldienās, Meteņu un citu svētku 

svinēšanā ar radošām darbnīcām, fotogrāfiju un 

grāmatu izstādēm.
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Pasākumi bibliotēkā

2018.gadā notikušas 11 literatūras izstādes un 
10 pasākumi.  Pastāvīgās plauktu izstādes:  
„Interesanti! Jaunumi!”
Starp veiksmīgiem pasākumiem ir Daugavpils 
novada 17. Grāmatu svētki, kas notika 24. 
augusta Demenē. Svētki sapulcināja pagasta 
iedzīvotājus, lasītājus no novada pagastiem un 
ciemus no Daugavpils. Programmā bija liela 
aktivitāšu daudzveidība dažādiem paaudzēm un 
interešu grupām. Politiska diskusija par izglītības 
reformām pierobežā bija ļoti aktuāla mūsu 
novada iedzīvotājiem. Aktivitātes piedāvāja 
žurnāls “Ilustrētā  junioriem”, aktrise Laila 
Kirmuška, Latgales zoodārzs, Anatolijs Danilāns, 
Pēteris Strubergs, mednieku kolektīvs «Demene» 
ar gardo zupu, vokālais ansamblis «Aizturi elpu» 
un c. 

Informācija par 

Daugavpils novada 17. 

Grāmatu svētkiem:

https://www.daugavpilsnovads.lv/gramatu-

svetki-lasitajus-pulceja-demene/

Informācija un bildes par Daugavpils novada 

17. Grāmatu svētkiem Demenes pagasta 

mājas lapa:

http://demene.lv/gramatu-svetki-lasitajus-

pulceja-demene/

VIDEO:

http://lat.grani.lv/latgale/15385-demene-

aizvaditi-jau-17-gramatu-svetki-daugavpils-

novada-video.html

https://www.daugavpilsnovads.lv/gramatu-svetki-lasitajus-pulceja-demene/
http://demene.lv/gramatu-svetki-lasitajus-pulceja-demene/
http://lat.grani.lv/latgale/15385-demene-aizvaditi-jau-17-gramatu-svetki-daugavpils-novada-video.html


Daugavpils novada 17. Grāmatu svētki



Sports

Sporta pasākumi ziema:

➢ Demenes pagasta 
pārvaldes ziemas sporta 
spēles

➢ 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 
Daugavpili



Sporta pasākumi 
pavasarī:

➢ 7. aprīlī Demenes pagasta 

sportisti piedalījās 

Daugavpils novada 

pagastu komandu un 

individuālā 2018. gada 

novusa čempionātā, kur 

Viktorija Kiseļova ieņēma 

3. vietu

➢ Demenes pagasta 

pārvaldē arī notika turnīrs 

novusā

➢ 2018. gadā 15. un 17. aprīlī 

notika sacensības 

skriešanā un soļošanā.

➢ Maijā notika jau 

tradicionālais turnīrs 

petankā

➢ Maijā notika turnīrs

futbolā



Sporta pasākumi 
vasarā:

➢Jūnijā 2 reizes notika 
Demenes pagasta 
pārvaldes 
pludmales volejbola 
turnīrs

➢12. jūlijā notika 
Demenes pagasta 
pārvaldes Vasaras 
sporta spēles

➢Demenes kultūras 
namā
notika sacensības 
šahā un dambretē.
Demenes pagasta 
sportisti piedalījās
2018. g. Daugavpils 
novada pagastu 
sporta svētkos



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

Futbolisti ieņēma 3. vietu 

Daugavpils pilsētas telpu 

futbolā un 

2. vietu Daugavpils 

pilsētas mini futbolā



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 Demenes 
pagasta komunālā 
dienesta 
autogreidera 
vadītājs Valerijs 
Ratels



2018. gada Daugavpils novada 

domes Pateicības rakstus saņēma 

bibliotēkas vadītāja Jeļena Sterlāne 

un komunālā dienesta darbinieks 

Pjotrs Šilvāns

Daugavpils 
novada domes 
apbalvojumi



Daugavpils novada zemnieku un uzņēmēju godināšanas 
pasākumā „Zelsim savam novadam!” sumināja cilvēkus, kas 
savu vārdu ierakstījuši Daugavpils novada un Latvijas valsts 
vēsturē. Starp tiem Demenes pagasta iedzīvotāji – Andrejs 
Pļiska un 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!




