Demenes pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu 2015. gadā
Pagasta pārvalde 2015. gadā strādāja pie pagasta pārvaldei ar likumu noteikto funkciju un
vietējo pašvaldību deleģēto funkciju izpildes pilnveidošanu. Pārvaldē tiek veikta pieņemto
dokumentu reģistrācija, kontrole un to izpilde. Saņemti iesniegumi no fiziskām un
juridiskām personām - 402; nosūtītas 440 vēstules; saņemti 515ienākošie dokumenti;
izsniegtas 76 izziņas, t.sk. par dzīvesvietas deklarēšanu 52 izziņas. Tehniski sagatavoti 48
pagasta pārvaldes lēmumi. Izdoti 164 rīkojumi par personālsastāvu; 33 pamatdarbības
jautājumos un 22 rīkojumi par komandējumiem.
Demenes pagasta iedzīvotāju skaits sarūk, no 2065 iedzīvotājiem 2005. gadā un līdz 1532
iedzīvotājiem 2015. gadā.

Demenes pagastā 2015. gadā – piedzima 12 bērni; miruši 24 pagasta iedzīvotāji un laulību
noslēguši 15 pagasta iedzīvotāji.
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2015. gadā Demenes pagasta pārvaldes bilancē atrodas 1379,74 pašvaldībai piekritīgas
zemes. No tiem lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 881.30 ha, meža
zemes – 224,91ha, zeme zem ceļiem – 133,24, apbūvēta zeme 78,85 ha un pārējās zemes.

Gadā laikā darbs tika veikts, lai īstenotu zemes reformu Demenes pagasta Daugavpils
novada mērogā. (pieņemti lēmumi, sagatavoti izziņas)
1. Tika sagatavoti zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni 6 (sešām) zemju
īpašumam, 5,0592 ha kopplatībā.
2. 2015. gadā tika atsavināts īpašums:
- „Pevišķi 1”, Demenes pagasts, Daugavpils
novads, 2,08 ha platībā par 1600,00 euro.
3. 2015. gadā tika izskatīti fizisko un juridisko
iesniegumi un sagatavoti 29 Demenes pagasta
pārvaldes lēmumi par ūdenstilpes zvejas tiesību
nomu piešķiršanu rūpnieciskajai (komerciālajai,
pašpatēriņā) zvejai.
4. Noslēgti 20 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi un 29 rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu protokoli.
5. Noslēgti 42 zemes nomas līgumi.
6. Noslēgti 12 vienošanās par zemes nomas izbeigšanu.
7. Sagatavoti un iesniegti Daugavpils novada domei 16
lēmumu projekti.
8. Sagatavoti 48 Demenes pagasta pārvaldes lēmumi par
apakšnomu, adreses un nosaukumu piešķiršanu.
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Piedalījāmies Meža un Dārzā dienās, Novada dienās, Lielajā Talkā, Pagasta svētkos, lai
popularizētu vietējo cilvēku saražoto produkciju, mūsu Demenes stūrīša dabas skaistumu
un atbalstītu mūsu iedzīvotāju darba mīlestību.

Dalība Lielajā Talkā
Dalība

Meža

un

Dārzā

dienās

Organizēti semināri lauksaimniekiem ar VID, PVD, lauku konsultāciju centra pārstāvjiem
par aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, atbalsta veidiem un savstarpējas atbilstības
prasībām.
Pagasta zemniekiem tika sniegtas konsultācijas bloka karšu
aizpildīšanā.
Aktuālākās
informācijas
sagatavošana un ievietošana avīzē “Demenes ziņas”.
Demenes pagasta teritorijā aktīvi strādā vairāk nekā 35
zemnieku un piemājas saimniecības. No kuriem lielākie
ir z/s “BAR”, z/s “Mežu ceļš”, z/s “ Smiltāji”, z/s “Skirnas”, z/s “Strautmani”, z/s
“Staltiņi”, z/s “Noras”, z/s “Balvas”, z/s “Burtnieki”, z/s “Liepas”, z/s “Gaismas”,
piemājas saimniecības “Meži”, “Laukmali” un citi.
Demenes pagasta lauksaimnieki piedalījās vietējo produkciju popularizēšanai Daugavpils
novada dienas ietvaros. Viens no tiem tirdziņš Daugavpils novada dienas ietvaros, kura ik
gadu piedalās mūsu aktīvākie lauksaimnieki: Vanda Utāne, z/s “Liepas”, IK “Katrīna 23”
pārstāvis Andrejs Pļiska, Tatjana Pļiska, Olga Rogoļeva ar pašražoto produkciju: mēdu,
sieriem, dārzeņiem, kokizstrādājumiem. Pirmo gadu piedalījās Friliņu ģimene.
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Jau otro gadu mūsu zemnieki nepiedalījās novada domes rīkotājā pasākumā „Skolēnu
vasaras nodarbinātības programma”. Mūsu 22 skolēni tika nodarbināti tikai pārvaldes
darbos un viens skolnieks strādāja SIA “Antaris” veikalā.
Demenes pagastā aktīvi darbojas četras nevalstiskās organizācijas: „Zemgales radoša
darbnīca”, „Sociāla atbalsta centrs”, „Briģenes ezers”, „Demenes stariņi”, 10 SIA un 2 IK.

Biedrība „Briģenes ezers”, realizēja projektu Briģenes ezera krasta labiekārtošanu.

Jauniešu biedrība „Demenes stariņi” realizēja 2 projektus.
Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros
Demenes pagasta jauniešu biedrība “Demenes stariņi” saņēma finansējumu ar kopēju
summu 700.00 eiro, lai īstenotu projektu “Sporto - esi vesels!”. Projekta ietvaros tika
iegādāts sporta inventārs, kas uzlabo sporta nodarbību kvalitāti un jauniešu drošību sporta
nodarbībās. Gribētos atzīmēt, ka jaunais volejbola laukuma inventārs jau ir izmēģināts
ASV Bruņoto spēku no Misūri pavalsts Nacionālās gvardes vizītes laikā.

Kompānijas LMT konkursam bija uzrakstīts projekts
“Skanīgi pasākumi Demenes pagasta”, kura ietvaros
bija iegādāta aparatūra Demenes kultūras nama
pasākumu kvalitātes uzlabošanai uz summu 1996.00
euro.
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Jau 2015. gadā izveidota jauna biedrība „Demenes
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju biedrība”.
Biedrība piesaistot biedru naudu, ziedojumus,
Daugavpils novada iedalītos līdzekļus, iegādājās
ugunsdzēsēju inventāru un ekipējumu.

Daugavpils mednieku un makšķernieku biedrība izveidoja Demenē kvalitatīvo mednieku
suņu apmācību laukumu, jo medības var piedalīties tikai medību šķirnes suņi.

Demenes pagasta pārvaldes budžets
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Demenes pagasta pārvaldes realīzēti projekti 2015.gadā
1. „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās
darbības attīstības sekmēšanai". Tika asfaltēts ceļš Koncedomenka – Šakališķi –
Izgāztuve.

Ceļš līdz projekta realizācijas

Ceļš projekta realizācijas laikā

2. Kājāmgājēju tilta „Drabiņi – Žagatas - Medumu pagasta robeža” atjaunošana.

Tilts līdz projekta realizācijas

Tilts pēc projekta realizācijas
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Demenes pagasta pārvaldes plānotie projekti 2016.gadā
1. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu dīķu atjaunošana un tīrīšana Kumbuļos
(2. kārta)

2016. gadā plānā nav iekļauts ceļš “Bērzkalni - Razvilka”. Novada dome visus ceļus,
kurus turpmāk rekonstruēs, sarindoja pēc ministriju izstrādātiem kritērijiem. Mēs no 19
pagastiem ierindojamies 13 vietā 2 kārtā. Ir ceļi sliktāki par mūsējo.
Demenes pagasta komunālais dienests
Komunālā dienesta plānoto darbu izpilde 2015. gadā tika veikta sekmīgi pēc ikgadējā
plāna.
Vairāk uzmanības tika veltīts pagasta ceļu
stāvokļa uzlabošanai nepastāvīgo un
neprognozējamo laika apstākļu dēļ, tika
iegādāti 600 kubi grants seguma
mehanizētai atjaunošanai un ceļu klātnes
profilēšanai, kā arī tika veikta ceļu
sāngrāvju izveide un esošo sāngrāvju
slīpumu uzlabošana.

Ceļu uzturēšanā tika paveikts apjomīgs darbs ne
tikai Demenes pagastā, bet arī Nīcgales, Līksnas,
Skrudalienas un Salienas pagastos. Kopumā
noplanēti 2284 pārgājienā kilometri, no tiem 1335
pārgājiens kilometri savā pagastā un 949
pārgājienā kilometri citos pagastos.

Pateicoties Daugavpils novada domei, mūsu pagasts beidzot iegādājies jau sen plānoto
traktoram uzkabināmo ķēdes smalcinātāju Elho Tornado 440, kas domāts krūmu atvašu un
zaru apļaušanai ceļu nomalēs un grāvjos. Jau no iegādes brīža ar ķēdes smalcinātāju esam
paspējuši nopļaut 450 pārgājiena kilometrus uz pagasta ceļiem. Kas ļaus ceļiem ātrāk izžūt
pēc ziemas sezonas un ļaus veikt uz mūsu pagasta ceļiem ceļa profilēšanas darbus, kas
uzlabos ūdens novadi meliorācijas grāvjos un ļaus saglabāt ceļa seguma stāvokli, kas ir
krietni bojāts pēc ziemas sezonas.
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Nepārprotami tika veikti arī citi ceļu un ielu uzturēšanas darbi, kā ceļu un ielu tīrīšana no
sniega – 638 km, ceļmalu appļaušana-127 km, ceļu kaisīšana ar smilšu un sāls – smilšu
maisījumu – 371 km

Gada laikā tika veikti ciematu labiekārtošanas darbi - savlaicīga zāles apļaušana, pagasta
ciematu teritorijas sakopšana no atkritumiem, apzaļumošanas darbi, koku aleju un
dzīvžogu zaru apgriešana u.c.
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Kā jau, ik gadu, notika aktīva pagasta kapu un vācu kapu sakopšanas darbi, apžogojumu
nomaiņa, apļaušanas darbu veikšana. Uzstādīti jauni vārti Daukštānu kapos. Sniedzām
savu palīdzību arī brīvprātīgajai vācu delegācijai, kas bija atbraukusi uz Demenes pagastu
no Vācijas, lai sakoptu vienu no vācu karavīru kapu vietām.

Ikdienu tika veikti darbi, kas saistīti ar nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādi pēc noteiktām
kvalitātes normām, padotā un patērētā ūdens
uzskaite, tika organizēta obligātā ūdens
monitoringa programma un dezinfekcija
Demenes ciemā.
Tika iesākts un pabeigts notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu pēc attīrīšanas bioloģisko dīķu
atjaunošanas un tīrīšanas pirmais etaps
Kumbuļos, lai uzturētu notekūdeņu attīrīšanu
nepieciešamajās normas pirms nonākšanas vidē.

Pateicoties Daugavpils novada domei, mēs esam
iegādājušies jaunu 4 tonnu traktora asinizācijas
cisternu „Meprozet”, kas mums ļaus ietaupīt naudas
līdzekļus un veikt kvalitatīvāk un ātrāk asinizācijas
darbus, kas ir veicami pagasta pārvaldei
piederošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Siltumapgādes nodrošināšanas vajadzībām tika
iegādāti 650 kubi malkas un 150 kubi sagatavoti
saviem spēkiem. Lai nodrošinātu patstāvīgi,
nemainīgu siltuma apgādes temperatūru, jo īpaši Demenes bērnudārzam, ir nepieciešama
siltumtrases nomaiņa, līdz Demenes bērnudārzam, veikalam „Antaris”, Demenes pasta
nodaļai. Mēs ceram, ka mums tiks iedalīti naudas līdzekļi šī darba veikšanai.

10

Demenes pagasta pārvaldes komunālā dienesta plāni uz 2016. gadu
1. Veikt Demenes pagasta pārvaldes ceļu profilēšanas un planēšanas darbus, jo ceļi pēc
ziemas sezonas ir ļoti slīktā stāvoklī.
2. Veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pēc attīrīšanas bioloģisko dīķu atjaunošanas un
tīrīšanas darbu otro etapu Kumbuļu ciemā.
3. Ierīkot ielu apgaismojumu Kumbuļu ciemā finansiālo iespēju robežās.
4. Veikt elektroinstalācijas nomaiņu un strāvas sprieguma palielināšanas pasākums
Demenes bērnudārzā.
5. Ieplānot Demenes bērnudārza siltumtrases rekonstrukciju finansiālo iespēju robežās.
6. Ieplānot jauna Demenes parka izveides ieceri Demenes ciema teritorijā uzklausot
Demenes ciemata iedzīvotāju idejas un vēlmes.

Dzīvojamais fonds
Demenes pagasta pārvaldes bilancē ir 25 dzīvojamās mājas, t.sk. 195 dzīvokļi, no tiem 66
% ( 129 dzīvokļi) - privatizēti un 34 % ( 66 dzīvokļi)- pašvaldībai piederošie dzīvokļi.
Dzīvojamās mājas apsaimnieko: dzīvokļu īpašnieki un firmas – 15; pagasta pārvalde – 10.
Ļoti aktīvi pie māju apsaimniekošanas strādā Biedrība „SOS Latgale”, G.Ļeonovs,
S.Markule, un A.Ļahovska.
Atkritumu apsaimniekošanu
Atkritumu apsaimniekošanas jomā Iepirkums veikts 2014. gadā. Saskaņā ar līgumu SIA
“EKO Latgale” nodrošina pakalpojumu saņēmējus ar speciālām atkritumu tvertnēm,
trafaretiem maisiem šķiroto atkritumu savākšanai pēc dalītas atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas ieviešanas.
Ka arī nodrošina savākto un šķiroto sadzīves atkritumu aizvešanu uz atkritumu šķirošanas,
pārstrādes vai noglabāšanas vietām. Konteineri uzstādīti 3 ciematos: Demenē, Kumbuļos,
Jāņuciemā. Skarā ar šķirošanas punktu izveidi, samazinājās sadzīves atkritumu daudzums,
ka arī maksa par radītiem atkritumiem. Saskaņa ar likumu par atkritumu apsaimniekošanu,
katram atkritumu rādītājam nepieciešams noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju –
EKO – Latgale. Diemžēl tikai 24% no visam mājsaimniecībām noslēguši šādus līgumus.
Mums nepieciešams brīdināt iedzīvotājus par sekām, ja līgums nebūs iesniegts. Tas rada
mums papildus izdevumus. Brīdinājuma vēstule maksā 3,17 eiro. Mums bija nepieciešams
nosūtīt 300 vēstules.
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Zemgales vidusskola
Zemgales vidusskolā un pirmsskolas grupās mācās 171 izglītojamais, tai skaitā
pirmsskolas programmu apgūst 26 bērni, pamatizglītības programmu – 107 skolēni,
vidējās izglītības programmu – 38 skolēni.

Skolā tika īstenotas 3 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma, pamatizglītības mazākumtautību programma, vispārējās vidējās
vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.

Izglītojamo skaits 2015./2016.m.g pieauga. Salīdzinot ar pagājušo gadu, vairāk izglītojamo
mācās pamatskolā.
2011./2012.
m.g.

2012./2013.
m.g.

2013./2014.
m.g.

2014./2015.
m.g.

2015./2016.
m.g.

1. - 4. klase

52

46

45

38

47

5. - 9. klase

73

72

56

56

60

10.-12. klase

44

37

34

37

38

Kopā

169

155

135

131

145

Izglītojamo skaita izmaiņas 1. -4. klasē; 5.-9. klasē; 10.-12. klasē 5 gadu laikā

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

Svarīgs uzdevums palika vidusskolas klašu saglabāšana. Uz 01.03.2016. skolā mācās
bērni no citiem pagastiem: no Ilūkstes novada Šederes pagasta – 2 skolēni; no Līksnas
pagasta - 1; no Dubnas pagasta - 1; Medumu pagasta - 2; no Lauceses pagasta - 25; no
Daugavpils pilsētas - 34; no Demenes pagastaa – 108.
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Skolā strādā 26 pedagogi ar augstāko izglītību, visi skolotāji ir sava priekšmeta speciālisti.
2015./2016. mācību gadā skolu beidza deviņi 12. klases izglītojamie un vienpadsmit 9.
klases izglītojamie.
Centralizētos eksāmenus matemātikā 12. klasē un latviešu valodā 9. klasē izglītojamie
nokārtoja pietiekamā līmenī. Eksāmenu kopvērtējums atbilstoši 50% un 51%. Zemāki
sasniegumi ir centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un angļu valodā 12. klasē.
Starp sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs ievērojams sasniegums kārtējo reizi ir
1.vieta novada un valsts Vides projektu olimpiādē, ko ieguva 9. klases skolniece Tatjana
Lukjanska. Skolotāja J. Bobkova.
Pateicoties šim lieliskajam sasniegumam, skola tāpat kā iepriekšējā mācību gadā ieguva
29.vietu Latvijas labāko mazo skolu reitingā. Tika novērtētas 147 mazās skolas. Vietu
skaits reitingā - 63.
2015. gadā skola turpināja sadarbības tīklu "Zemgale-Novka". Starptautiskajā zinātniskipraktiskajā konferencē kopā ar skolēniem no Novkas vidusskolas (Baltkrievija) piedalījās
mūsu skolas skolēni ar darbiem matemātikā, kultūroloģijā, bioloģijā un krievu literatūrā.
Skolotāji un skolēni no Baltkrievijas apmeklēja Daugavpils novada ievērojamākās vietas,
Krāslavas pilsētu, Preiļus.
12. klases skolniece Alīna Ļubčika ar savu darbu krievu literatūrā piedalījās skolēnu
starptautiskajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā „Evrika”, kas tika rīkots Mašerova
vārdā nosauktajā Vitebskas valsts universitātē (Baltkrievija). Darba vadītāja Larisa
Safronova.
Par izciliem sasniegumiem dabaszinību jomā valstī skola starp 3 skolām Latvijā ieguva
tiesības īstenot projektu izglītojamo izziņas interešu attīstīšanai šajā jomā. Projekta
ietvaros skolas izglītojamie un pedagogi apmeklēja Kopernika centru Varšavā, kur
izglītojamiem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un padziļināt zināšanas dabaszinību
jomā.
Radoši un rezultatīvi skolēni piedalījās interešu izglītības konkursos un skatēs: 1.vieta
vidusskolas pašpārvalžu erudītu konkursā “Par un ap Daugavpils novadu”, trīs 2. vietas
Daugavpils novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lidice”; 1. vieta, četras 2.
vietas, trīs 3.vietas novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Mani Dziesmusvētki”;
1.vieta vidusskolas komandai un 2. vieta pamatskolas komandai Sarkanā Krusta pirmās
palīdzības sniegšanas sacensībās, Pateicības Daugavpils novada skatuves runas konkursā;
Atzinības raksts Daugavpils novada jauno satiksmes dalībnieku forumā un Pateicība
konkursā “Gribu būt mobils!”.
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Sākumskolas izglītojamie labi sagatavojās tautas deju
skatēm un ieguva 1.,3. vietu novada tautas deju skatē.
Daugavpils novada pašvaldība piešķīra līdzekļus tautas
tērpu iegādei.

Izglītojamie aktīvi piedalījās vēstures un dabaszinātņu konkursos. 3.vietu pamatskolas
skolēni ieguva novada erudītu spēlē “Mana Latvija”, novada fizikas konkursā un novada
konkursā „Skolēni eksperimentē”.

Skolas daļējas renovācijas projektā tika atjaunota ēdnīca un virtuves aprīkojums. Tika
uzstādīta mūsdienīga virtuves tehnika: plīts, vārāmais katls, panna, universālais kombains,
trauku mazgājamā mašīna, kartupeļu mizojamā mašīna. Par pašvaldības līdzekļiem tika
iegādāts jauns ledusskapis un saldējamā kamera.

Jaunais aprīkojums un ventilācijas sistēma ļāva pilnveidot ēdienu sagatavošanas procesu,
pavāru darbs ir kļuvis efektīvāks. Radās iespēja pilnveidot skolēnu pusdienu ēdienkarti.
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centrs
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrs plāno un koordinē sociālās palīdzības darbu Demenes pagasta pārvaldes teritorija,
nodrošina un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus un materiālo palīdzību tās teritorijā
savu pamata dzīves vietu deklarējušām un dzīvojošām trūcīgām un mazaizsargātām
personām.
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Sociālā centrā uzskaitē 2015.gadā bija:
 85 personas ar invaliditāti, no kurām – 17 pirmās grupas,
33 – otrās grupas, 30 – trešās grupas un 5 bērni invalīdi;
 17 daudzbērnu ģimenes, kurās dzīvo 61 bērni;
 6 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 13 bērni;
 4 augsta riska ģimenes, kurās 9 nepilngadīgi bērni;
 158 sociālā riska ģimenes, kurās 69 nepilngadīgi bērni.;
 33 vientuļie pensionāri, no tiem 11 aprūpējami;
 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 8 nepilngadīgie bāreni – bērni.
Centra uzskaitē 2015.gadā bija:
 aktīvas lietas - 282;
 klientu pieņemts gada laikā – 928;
 no klientiem pieņemtas 330 iztikas līdzekļu deklarācijas;
 ar klientiem noslēgtas 893 vienošanās par līdzdarbību un noteikti līdzdarbības
pienākumi;
 sastādīti 696 dzīves apstākļu apsekošanas akti;
 sagatavoti un izsniegti 622 dažāda veida administratīvi akti.
Sociālajai palīdzībai 2015. gadā bija izlietotie līdzekļi 39598 eiro, no tiem:
 GMI – 14657 saņēma 33 ģimenes;
 Sociālās garantijas bāreņiem bērniem un audžuģimenēm – 14421 eiro, saņēma 5
bāreņi un 2 audžuģimenes;
 Dzīvokļa pabalsta – 6044 eiro, saņēma 61 ģimenes;
 Ēdināšanai skola izlietots – 3439 eiro, bezmaksas pusdienas saņēma 36 skolnieki;
 Pārējiem pabalstiem izlietots 1037 eiro ( t.sk. - veselības aprūpei, ārkārtas situācijai
un izglītībai) saņēma 36 ģimenes.
Galvenie iemesli pabalstu samazināšanai:
1. Zemes platības ierobežojumi ( 5 ha personai un 15 ha ģimenei, kas nedod
iespēju saņemt trūcīgas personas vai ģimenes izziņu);
2. Iedzīvotāju skaita samazināšanās;
3. Iesaistīšanās sezonas gadījuma darbos;
4. Līdzdarbības pienākumu nepildīšana;
5. LAD maksājumi tiek uzrādīti;
6. Citas valsts pensijas;
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Aprūpes mājas
Aprūpes mājās darbību nosaka Daugavpils novada Sociālais
dienests, kurš pārzina un kontrolē tā darbību. Šo darbu organizē
centra sociālais darbinieks, kurš plāno sociālās aprūpes
pakalpojumu kompleksu, lai nodrošinātu pamatvajadzību
apmierināšanu personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ
nevar to izdarīt pats ar saviem spēkiem, organizē pakalpojumu
sniegšanu un novērtē to.
Par 2015. gadu aprūpe mājas pakalpojumus saņēma 18
aprūpējamās personas. Šo darbu veica 4 aprūpētājas uz līguma
pamata.

Bezdarbs 2015.gadā

Bezdarbnieku skaits pagastā ir nav mainījusi pēc Valsts nodarbinātības aģentūras
datiem.
Bet pagasta teritorija pastāv slēptā bezdarba līmenis, galvenais iemesls:
1. Neredz jēgu reģistrēties NVA uzskaitē.( no bezdarbnieku aptaujas, jo neviens
negarantē nodarbinātības iespējas)
2. Zaudē bezdarbnieku statusu, neierodoties NVA nozīmētāja dienā un atjaunot statusu
var tikai pēc 3 mēnešiem.
3. Aizbraukšanas ārzemēs.
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Bezdarbnieku iesaistīšana NVA piedāvātos pasākumos
Vidēji gada organizētas 15 darbavietas, noslēgti 17 darba līgumi, ar 2 bezdarbniekiem
lauzti darba līgumi bezdarbnieka neattaisnojoša iemesla dēļ.
Iemesli projekta „APSD pašvaldības” ietvaros bezdarbnieku
samazināšanos:
1.Darba vietas tiek dalītas ar NVA lēmumu;
2. Mazs nodarbinātības periods – tikai 4 mēneši;
3. Nevēlēšanās piedalīties NVA programmā mazas
atlīdzības pēc.
- Izdalīti 143 higiēnas un saimniecības preču komplekti;
- izdalītas 1083 pārtikas pakas;
- apsveikti 4 - 90. gadu jubilāri un 5 - 80 gadu jubilāri
- organizētas 3 donoru dienas, kur nodots 64 litri asins.

Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs „Paspārne” centra mērķis ir – risināt ģimeņu
ar bērniem sociālās funkcionēšanas problēmas, sekmēt bērnu sociālā integrācijas procesa
norisi, brīva laika pavadīšanas iespējas.
Centru apmeklē vidēji dienā 10 - 12 bērni un jaunieši.
Sociālais darbinieks kopā ar bērniem un jauniešiem
piedalās dažādās aktivitātēs brīvā laika pavadīšanai.
Sniedz konsultācijas un padomus bērniem un viņu
vecākiem.
Divas reizes nedēļā strādā floristikas
pulciņš;
- Divas reizes mēnesī notiek
nodarbības ar papīru senioriem;
- Brīvā laika pavadīšanas iespējas katru
dienu.
-
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Sponsora atbalsts
Eduards Mašļakevičs – no Rīgas
1. 1. septembri uzdāvināja mācību grāmatas,
kancelejas preces par summu 360 eiro, kuri
sadalīti starp bērniem no trūcīgam ģimenēm
un daudzbērnu ģimenēm;
2. Ziemassvētkos uzdāvināja centra „Paspārne”
bērniem jaungada dāvanas par summu 150
eiro.
Labdarības akcija. ”No sirds uz sirdi”

Jaungada akcijas
 Lietišķo sieviešu klubs “Olivija” sadarbībā ar Daugavpils novada
Sociālo dienestu, organizētājā labdarības pasākumā
“Ziemassvētku brīnums” rezultātā, 59 pagasta bērni trūcīgām
ģimenēm saņēma pārsteiguma dāvanas bērniem.
 No Ziedot. lv – 12.pagasta bērniem piepildījās sapnis,, viņi
saņēma dāvanā to, ko velējas ilgus gadus.
 Daugavpils pilsētas uzņēmējiem organizētāja pasākuma
„Brīnumi Ziemassvētkus” piedalījās vel 5 bērnu no trūcīgām
ģimenēm un saņēma dāvanas.
Vasaras bērnu nometne „Cerības dzirkstelīte”
Nometnes mērķis - radīt drošu un pieejamu vidi Daugavpils novada riska ģimeņu bērniem
un jauniešiem lietderīgi pavadot brīvo laiku, gūstot nepieciešamu informāciju, veidojot
savstarpējo saskarsmi un nodrošinot veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu.
Pasākums organizēts par Daugavpils novada Sociālā dienesta līdzekļiem uz Atbalsta
centra “Paspārne” bāzes. Nometnē radoši atpūtās - 60 novada bērni; ilgums – 2 maiņas x
10 diennaktīm.
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Bāriņtiesa
Demenes pagasta teritoriju apkalpo Skrudalienas bāriņtiesa. Mūsu pārvaldē strādā
bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas
personas tiesības un tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā arī, izskata iesniegumus,
sūdzības, izšķir domstarpības, piedalās lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus pēc
tiesas pieprasījuma, sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, informē sociālo dienestu
vai citu atbildīgu institūciju par ģimenēm, kurās netiek nodrošināta pietiekami bērna
attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Sniedz atbalstu bērniem,
vecākiem, daļēji rīcībnespējīgām personām, kuras pēc palīdzības ir vērsušies bāriņtiesā.
Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošu personu
kriminālprocesā, pieņem lēmumus, saskaņā ar lietā iegūtajiem materiāliem, veic
apliecinājumus
un
citus
“Bāriņtiesu
likumā”
noteiktos
uzdevumus.
Atbilstoši faktiskajai situācijai, 2015. gadā bāriņtiesas sēdēs tika kopā izskatīti un
pieņemti 85 lēmums un atzinumi lēmumu veidā, tai skaitā pieņemti 19 lēmumi Demenes
pagasta iedzīvotāju lietu izskatīšanai. Lēmumi tika pieņemti jautājumos par aizgādības
tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem (23 lēmumi);
par prasības pieteikumu sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem (4
lēmumi); par bērna ievietošanu audžuģimenē (2 lēmumi); par bērna ievietošanu
ārpusģimenes aprūpes iestādē (4 lēmumi); par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņu
iecelšanu (4 lēmumi); atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas (5 lēmumi); par
bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā (3 lēmumi); par atļauju pieņemt
nepilngadīgo bērnu un daļēji rīcībnespējīgo personu vārdā mantojumu un citi mantiskie
jautājumi (13 lēmumi); par aizgādņa iecelšanu (6 lēmumi); par personu atzīšanu par
adoptētājiem un bērnu nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā (1 lēmums); par uzvārda
maiņu (1 lēmums); par valsts ģimenes pabalsta izmaksas piešķiršanu bērnam vai citai
personai (3 lēmumi) par bērna ciemošanos pie vecāka un saskarsmes tiesību izmantošanu
(7 lēmumi) u.c. Divi bāriņtiesas lēmumi ir pārsūdzēti administratīvajā rajona tiesā. Vienā
gadījumā pieņemts bāriņtiesai labvēlīgs tiesas spriedums, par otro lēmumu vēl nav
saņemts tiesas spriedums.
Apzinot būtiskākās ar bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību
saistītās tendences un to attīstību Skrudalienas bāriņtiesas darbības teritorijā kopumā, un
tai skaitā Demenes pagasta teritorijā, kā arī faktisko situāciju bāriņtiesas kompetencē
esošajos jautājumos, konstatēts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, palielinājās
gadījumi kad nepieciešama psihologa palīdzība vai uzvedības korekcijas programma
bērniem pusaudžu vecumā. (Pieņemti 5 lēmumi par bērnu piedalīšanos rehabilitācijas
programmā.)
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Viens no bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, nodrošinot un ievērojot
vislabākās bērnu un daļēji rīcībnespējīgo intereses. Bāriņtiesa gada laikā ir informējusi
Daugavpils novada sociālo dienestu par ģimenēm, kurām būtu nepieciešama pastiprināta
uzmanība, jo ģimenēs tika saskatītas sociālas problēmas. Veiktas ģimeņu dzīves apstākļu
pārbaudes Demenes pagasta teritorijā, par ko sastādīti 53 akti, bāriņtiesa piedalījās 14
Daugavpils, apgabala un citu tiesu sēdēs Demenes pagasta iedzīvotāju lietu izskatīšanai.
Katru gadu līdz 1. februārim audžuģimenēm, aizbildņiem, aizgādņiem un vecākiem, kuri
pārvalda bērna mantu, iesniedz norēķinus, bāriņtiesa noskaidro bērna vai aizgādnībā
esošās personas viedokli par dzīves apstākļiem un saņemto aprūpi:
- Demenes pagasta bērnu skaits kuri ir ārpusģimenes aprūpē kopā - 20;
- Demenes pagasta aizgādnībā esošo daļēji rīcībnespējīgo personu – 7;
- Demenes pagasta pārraudzībā esošās lietas – 3.
Civillikumā paredzētajos gadījumos bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojumu lietu
kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību (pieņemti 4 lēmumi), izdara apliecinājumus un
citus „Bāriņtiesu likumā” noteiktos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Demenes
pagasta iedzīvotājiem (darījuma akta projektu sagatavošana, apliecināšana, testamentu
sastādīšana un atsaukšana, pilnvaru sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, kopiju,
norakstu, izrakstu pareizības apliecināšana, nostiprinājuma lūgumu sastādīšana, parakstu
apliecināšana u.c.). Kopā Demenes pagastā izmantoja šo pakalpojumu 217 iedzīvotāji,
iekasējot valsts nodevu Demenes pagasta budžetā EUR 2054.00.
Notariālo funkciju izpilde Demenes pagastā pa gadiem
Funkcijas veids
Skaits kopā
Skaits kopā Skaits kopā
2013. gadā
2014. Gadā
2015. gadā
Darījuma akta projekta sagatavošana
37
25
48
Darījuma apliecināšana
47
38
66
Nostiprinājuma lūguma sastādīšana
38
33
51
Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma
49
52
65
lūguma
Paraksta apliecināšana
17
22
27
Cita veida dokumenta sastādīšana
5
1
4
Kopijas apliecināšana
12
9
27
Pilnvaras sagatavošana
56
40
37
Pilnvaras apliecināšana
64
45
39
KOPĀ
194
167
217

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm,
sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai
nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību. Pildot
bāriņtiesas funkcijas, katrā lietā tiek ievietoti nepieciešamie dokumenti objektīva lēmuma
pieņemšanai. Lai pieņemtu motivētus lēmumus, bāriņtiesa ir gatavojusi lietas, savācot
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dažādus materiālus: ziņas, informāciju un atzinumus no trešajam personai. Sadarbības
īstenošanai un informācijas iegūšanai veikta sarakste un 2015. gada bāriņtiesa ir nosūtījusi
606 vēstules lietu materiālu nodrošinājumam, un saņemts 489 dažāda veida
korespondences.
Visu 2015. gadu sadarbībā ar Daugavpils novada mācību centru tika veikts darbs ar
Daugavpils novada administratīvajā teritorija faktiski dzīvojošam un deklarētam aizbildņu
ģimenēm. Četras Demenes pagasta aizbildņu ģimenes tika iesaistītas atbalsta programmā,
izgāja apmācības kursu un saņēma dažāda veida konsultācijas. Divas Demenes pagasta
audžuģimenes arī aktīvi piedalījās dažādās pilnveides programmās, atbalsta grupās un
mācībās.
Veicot atskaites sagatavošanu, Skrudalienas bāriņtiesa sniedz ziņas, ievērojot Fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumus un Bāriņtiesas likuma 17. panta pirmās
daļas un 78. panta minēto aizliegumu par ziņu izpaušanu trešajam personai, pildot amata
pienākumus.
Pagasta iedzīvotājiem ir tiesības griezties ar iesniegumiem, saņemt konsultācijas un veikt
apliecinājumus katrā Skrudalienas bāriņtiesas darbības teritorijas pagastā. Visiem
bāriņtiesas locekļiem ir likumā noteiktā izglītība, visiem darbiniekiem (priekšsēdētājs un
četri locekļi) ir pabeigts pilns apmācības kurss „ Bāriņtiesu vadība un organizācija”, visi
bāriņtiesas darbinieki ir apguvuši mācību kursu „Bērnu tiesību aizsardzība” un „Darbs ar
vardarbībā cietušiem bērniem”.

Demenes kultūras nams
Demenes kultūras nams ir Demenes pagasta pārvaldes kultūras iestāde, kuras darbības
pamatmērķis 2015. gadā bija radīt, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības, veikt
kultūrizglītojošo darbu, piedāvāt un rīkot daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras
pasākumus, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei un
dot iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam radoši izpaust un pilnveidot sevi.

Veicinot jaunrades procesu attīstību Demenes pagastā, vienlaikus nodrošinot Demenes
pagasta iedzīvotāju dažādu vecumu un interešu grupu brīvā laikā pavadīšanas iespējas,
2015. gadā Demenes kultūras namā aktīvi darbojās 2 amatiermākslas kolektīvi – vokālais
ansamblis „Aizturi elpu!” (vad. Ņ.Šukste), teātra pulciņš „Marija&Co” (vad.
M.Romanovska), un 2 interešu grupas – sporta interešu grupa „Esi vesels!” (vad.
V.Šmeišs), līnijdeju interešu grupa (vad. I.Romanovska), kopā iesaistot 71 dalībniekus un
piedaloties gan Demenes kultūras nama organizētājos pasākumos, gan izbraukumu norisēs.
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Sporta interešu grupa „Esi vesels!”

Teātra pulciņš „Marija&Co”

Vokālais ansamblis „Aizturi elpu!”

Veicinot un nodrošinot vokālā ansambļa profesionālo meistarību un māksliniecisko
izaugsmi, vienlaikus sekmējot Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības
nepārtrauktības procesu un popularizējot sevi un savu pagastu, Demenes kultūras nama
vokālais ansamblis piedalījās 7 izbraukumos, kuri notika Krāslavā, Daugavpilī un
Daugavpils novadā.

„Šūpojamies dziesmās”,

„Silenes ciemam - 260",

„Rudens noskaņās”,

Silenes KN

Silenes Romas katoļu
baznīcā

Nīcgales TN

„Pavasara dziesma –
2015”, DNKC

Intensīvi strādājot 2015. gadā, Daugavpils novada vokālo
ansambļu skatē vokālais ansamblis „Aizturi elpu!” ieguva 1.
pakāpes diplomu.
Veicinot un sekmējot vokālā ansambļa attīstību un atpazīstamību
Latvijā, 2015. gadā tās kļuva par Latvijas vokālo ansambļu
asociācijas biedru. Jāatzīmē, kā amatiermākslas kolektīvu
izbraukumi sekmē arī mūsu pagasta atpazīstamību un popularizē to citos novados un
pilsētās.
Demenes kultūras nams 2015. gadā aktīvi strādāja. Kultūras namā notika 30 pašu
organizēti pasākumi un 14 citu organizāciju pasākumi, kuros apmeklēja 2845 apmeklētāju.
Tika organizēti daudzpusīgi pasākumi, lai ikviens Demenes pagasta iedzīvotājs un viesis
varētu izbaudīt sev atbilstošu un interesējošu piedāvājumu. Lai rīkotie pasākumi būtu
saturīgāki, daudzpusīgāki un interesantāki, tajos tika pieaicināti ne vien vietējie
pašdarbnieki, bet arī citi Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas kolektīvi un
mākslinieki.
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Veicinot vietējo nemateriālā kultūrmantojuma
tradīciju
saglabāšanu,
nodrošinot
to
popularizēšanu un pārmantojamību kultūras nams
organizēja gadskārtu un tradicionālus svētkus
(Masļeņica, Lieldienas, Ielīgošana, Jaungada
pasākumi u.c.).

Veicinot
un stiprinot pagasta iedzīvotāju patriotismu par
savu valsti un piederības sajūtu Demenes
pagastam un Daugavpils novadam tika
organizēti pasākumi veltīti valsts svētkiem
(piem., Latvijas Republikas Proklamēšanas 97.
gadadienas koncerts, viktorīna „Mamma, tētis,
es – Demeni un Latviju mīlam mēs”), Demenes
pagasta svētki, intelektuālā spēle “Daugavpils
novads - Kas? Kur? Kad?” veltītā Daugavpils
novada svētkiem.
Veicinot un attīstot pagasta iedzīvotāju radošas prasmes,
motivāciju radoši izpausties, kā arī lai mudinātu bērnus
un jauniešus nodarboties ar radošām aktivitātēm, lai
attīstītu bērnu un jauniešu sadarbības prasmes no
mācībām brīvajā laikā Demenes kultūras namā 2015.
gadā bezmaksas tika organizēti informatīvi rādoši un
izglītojoši pasākumi, t.sk. rādošas aktivitātes un
darbnīcas,
informatīvas
stundas
bērniem
un
pieaugušiem,
sportiski
izzinošās
aktivitātes,
intelektuālās spēles, vasaras rādošo aktivitātes, izstādes u.c.
Demenes kultūras nama piedāvājumā bija arī pasākumi dažādām vecuma sabiedrības
grupām.

Lai radītu iespēju senioriem vienu reizi gadā satikties kopā,
izbaudot koncertu un dzīvo mūziku, vienlaikus dodot iespēju
senioriem izteikties un parādīt sevi, godināt tekoša gada jaunākus
pagasta seniorus, atzīmēt - aktīvākus seniorus, un jubilārus, tika
organizēta Senioru rudens balle
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Ar ideju vienreiz gadā rīkot pasakainus svētkus, kas
bērniem paliek atmiņā kā jaukākais bērnības notikums, kas
rada prieku un bērnības atmiņas ne tikai bērnam, bet arī
vecākiem tika organizēti Bērnības svētki.

Īpašā uzmanība tika vērsta uz skolēnu vasaras brīvlaika
pavadīšanu. 2015.gada vasarā tika organizēts vasaras radošo
aktivitāšu cikls "Kādas krāsas ir vasarai?", kura mērķis bija
ne tikai lietderīgā brīva laika pavadīšana, bet arī izzinoši
radošas nodarbības un aktivitātes vasaras krāsu apzināšanā.

2015. gadā kultūras namā tika rīkoti gan ikgadējie
tradicionālie svētki, kā arī tika ieviests jauns
pasākums. Popularizējot un stiprinot ģimenes nozīmi,
vērtības un lomu Demenes pagastā, veicinot ģimeņu
aktīvu laika kopā pavadīšanu tika organizēti Ģimenes
svētki, kuru laikā gan bērniem, gan pieaugušajiem
bija iespējams kopā gūt prieku, baudot svētku
koncertu un piedaloties dažādās aktivitātēs un
pavasarīgo dienu pavadīt kopā ar savu ģimeni.
Svinot Demenes pagasta 120. jubileju, tika piedāvāta
daudzveidīga kultūras un sporta programma visām
mērķauditorijām, iesaistot tajā pēc iespējas lielāku
sabiedrības daļu, popularizējot Demenes pagastu. Svētkos
piedalījās ap 50 dalībnieki un ap 350 apmeklētāji.

2015.
gadā
Demenes
kultūras nams veicināja svētku noskaņojuma radīšanu
valsts, gadskārtu svētkos un Demenes pagasta svētkos,
tādā veidā veicinot Demenes pagasta atpazīstamību un
vizuālā tēla pilnveidošanu.
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Lai
uzlabotu,
daudzveidotu
un
paplašinātu rīkoto pasākumu saturu
kultūras nams turpināja darbu sadarbības
tīkla
veidošanā
ar
kultūras,
sabiedriskajām
u.c.
organizācijām.
Lielāko pagasta kultūras pasākumu
organizēšanā Demenes kultūras nams
sadarbojās
ar
Demenes
pagasta
pārvaldes struktūrvienībām un iestādēm
– Demenes pagasta bibliotēku, Zemgales
vidusskolu, Daugavpils novada Sociālā
dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru, Sociālā riska ģimeņu
bērnu atbalsta centru „Paspārne”, jauniešu biedrība "Demenes stariņi", biedrība "Briģenes
ezers", Demenes pagasta Brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju biedrība, kā arī ar
Daugavpils novada kultūras centru, Daugavpils novada kultūras namiem, Daugavpils
Baltkrievu kultūras centru,
Naujenes pagasta
biedrību
“Sieviešu klubs “Šarms”,
Daugavpils Krievu kultūras centru, kuras ņēma līdzdalību Demenes kultūras namā
organizētājos pasākumos, ar savu dalību tajos, sniedzot palīdzību dažādu aktivitāšu
organizēšanā un izpildē u.c.
2015. gadā Demenes pagasta kultūras pasākumu organizēšanu atbalstīja arī vietējiem
uzņēmumi (SIA “BLIKO”, SIA “FLAIŠ”, SIA "OLANA",SIA “JAIVA”), zemnieku
saimniecības (Z/S "LIEPAS", Z/S "VERAS). Demenes kultūras nams īpaši pateicas mūsu
atbalstītājiem Demenes pagasta svētku, Senioru rudens balles, Ielīgošanas pasākumu
organizēšanā.

2015. gadā kultūras nams turpināja sadarbību ar vietējiem
lauksaimniekiem (V.Utāni, T.Platkovu, T.Veļicko, T.Pļiska, T.Friliņu),
kuri piedalījās gan Demenes kultūras nama organizēto pasākumu
tirdziņos (piem., Masļenicas, Ielīgošanas, Demenes pagasta svētku
ietveros u.c.), kā arī Daugavpils novada dienu gadatirgū, tādā veidā
sekmējot vietējo produkciju apzināšanu un popularizēšanu.

Pasākumu organizēšanas procesā tika piesaistīti 20
brīvprātīgie.
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2015. gadā Kultūras nama darbinieki (direktore un amatiermākslas kolektīvu vadītāji)
aktīvi iesaistījās tālākizglītības un profesionālo kompetenču paaugstināšanas procesā, kopā
apmeklējot Daugavpils novada kultūras pārvaldes rīkotos 7 profesionālās pilnveides kursus
un mācību seminārus, piedalījās organizētājā pieredzes apmaiņas braucienos. Vokālā
ansambļa vadītāja piedalījās arī Latvijas vokālo ansambļu asociācijas rīkotos semināros.

Galvenie uzdevumi, prioritāri darbības virzieni 2016. gadā
1. Amatiermākslas kolektīvu un interešu pulciņu dalībnieku kvantitatīva un kvalitatīva
paaugstināšana un jaunu amatiermākslas kolektīvu izveide – paplašināt piedāvājumu
senioru aktivitātēm.
2. Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana, plānots organizēt Garīgās mūzikas
festivālu.
3. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu veicinošo pasākumu organizēšana.
4. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktības procesa
sekmēšana.
5. Demenes kultūras nama apmeklētāju skaita palielināšana.
Nākamais 2016. gads, Demenes pagasta kultūras namā, solās būt tikpat aktīvs, tādēļ
sekojiet aktualitātēm mājaslapā: www.demene.lv, www.daugavpilsnovads.lv, un
laikrakstos („Demenes ziņas”, „Daugavpils novada vēstis” un „Latgales laiks”).
Demenes pagasta jaunatne
Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas,
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un
nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu.
Jaunatnes politikas kontekstā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas ir jauniešu ārpus
formālās izglītības, ģimenes un darba tirgus aktivitātes ar mērķi veicināt jauniešu
personības izaugsmi, piemēram, jauniešu brīvprātīgais darbs vai neformālā izglītība.
Jaunatnes brīvā laika kvalitatīva izmantošana ir būtiska, lai jauniešiem neatkarīgi no
mantiskā stāvokļa būtu iespējas īstenot savas intereses kultūras, sporta, neformālās
izglītības un citās jomās, kā arī uzturēt pozitīvus savstarpējos sociālos kontaktus, kas
balstīti uz kopīgiem sociāli atbalstāmiem mērķiem un interesēm.
Jauniešiem iesaistoties dažādās aktivitātēs savā brīvajā laikā, svarīgi attīstīt jauniešu
iemaņas un prasmes, lai ļautu jauniešiem nākotnē iekļauties darba tirgū, veidot ģimenes un
kļūt par pilnvērtīgiem un aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Tādējādi pašvaldības
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atbalsts jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai ir ne tikai jauniešu, bet arī
pašvaldības attīstības interesēs.
Pagasta jaunieši 2015. gadā labprāt iesaistījās novada un pagastā rīkotajos pasākumos,
labiekārtošanas darbos.
Demenes jaunatnes aktivitātes

Pasākums „Apkārt pasaulei”

”Krāsu sprādziens”

“Latvijas tautu nacionālie ēdieni”
Medumos

Daugavpils novada jauniešu
sporta spēles

Brīvprātīgais darbs

„Lapu gājiens”
Daugavpilī

Daugavpils novada jauniešu salidojums

Pateicamies pagasta jauniešiem par dalību pasākumos un pagasta pārvaldei par atbalstu.
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Demenes pagasta bibliotēka
2015. gadā notika ilgi gaidīta plauktu maiņa. Ņemot vērā akreditācijas ieteikumus: rast
iespēju turpināt mēbeļu nomaiņu un sakara ar to, ka grāmatu plaukti neatbilst mūsdienu
prasībām, tika nopirkti jauni plaukti periodikai, plaukts pastāvīgai izstādei, mazi plaukti
tematiskajam izstādēm, plaukts jaunumu izstādīšanai, 5 plaukti nozaru literatūrai, 8 plaukti
daiļliteratūrai, 3 plaukti bērnu literatūrai un skapis dokumentu un apģērbu glabāšanai.
Izmaiņas skara datora telpu - uz šo telpu tika
pārnestā arī nozaru literatūra, telpa kļuva
vairāk funkcionāla. Paplašinājās bērnu stūrītis
– nodaļā ir vairāk gaismas un vietas. Vairāk
vietas ir visā telpā, kur glabājas daiļliteratūra.
Tika izņemta nolietota un nevecojuša
literatūra, nav vairs padomju laika lielu
plauktu, kuri aizņēma daudz vietas. Jaunas
mēbeles izvietotas tā, lai lasītāji varētu viegli
pieiet un apskatīt grāmatas.
Mēbeļu maiņa un remontdarbi, saistīti ar to, rada
dažreiz neērtības lasītāju apkalpošanā, jo darbs ar
grāmatu izvietošanu, izkārtošanu prasīja daudz
laika. Mūsu lasītāji bija pacietīgi, par ko mēs
pateicamies.

2015. gadā Demenes pagasta bibliotēka saņēma dāvanā no Latvijas nacionāla kino centra
Latviešu filmu izlasi – 25 diski, 70 filmas.
Filmas, tāpat ka grāmatas, ir pieejamas
lasītājiem, ir ieteicami tiem, kuri māca latviešu
valodu. Šeit ir arī latviešu multfilmas – un
izlase ir piemielota arī Zemgales vidusskolas
skolēniem, latviešu valodas un kultūras
apguves procesam.
Izlase bija prezentēta novembrī, izstādē
„Latvijas kultūras mantojums. Kino”.
2015. gadā Demenes pagasta bibliotēkā un Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punktā
reģistrētais lietotāju skaits – 242, tai skaitā bērni – 89. Lietotāju skaits palielinājās,
salīdzinot ar 2014. gada radītajiem. Palielinājās arī izsniegumu un apmeklējumu skaits.
Bibliotēkas apmeklējumu skaits – 4980.
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Darbs ar bērniem
No bibliotēkas apmeklējumu kopskaita bērni bija 2584 reizes, apmeklējusi bibliotēku.
Bibliotēkā reģistrēti 89 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, tas ir 37% no bibliotēku
lietotājiem. Salīdzinot ar 2014. gadu, lasītāju – skolēnu skaits ir palielinājies.
Bērnu apkalpošanai un brīva laika pavadīšanai ir
iekārtots bērnu stūrītis, kas ir viegli atpazīstams,
pēc specialajām mēbelēm un noformējuma.
Mazākajiem lasītajiem ir rotaļlietas un spēles
laika pavadīšanai, interaktīvas grāmatas tiem,
kas vel nelasa vai lasa slikti.
Lai bērnu laika pavadīšana bibliotēka būtu
ērtāka un interesantāka, 2015. gadā bērnu
stūrītis tika paplašināts – vietas bērniem kļuva
vairāk, telpas ir gaišākas un vairāk piemērotas bērnu pasākumiem un laika pavadīšanai.
Jaunumus jau iecienīja gan Demenes ciema
bērni, gan pirmsskolas iestāde. Lai veicinātu
bērnu interesi par bibliotēku un grāmatām,
2015. gadā bibliotēka sadarbojas ar Demenes
pagasts pirmsskolas iestādi. Bibliotēkas
nedēļas ietvaros notika tikšanas ar bērniem
pirmsskolas
iestādē,
ekskursija
un
bibliotekāra stunda bibliotēkā.
Bibliotēku ir iecienījuši arī sākumskolas
vecuma bērni. Bērniem un jauniešiem bija
organizētas dažādas nodarbību formas:
ekskursijas,
tematiskie
literatūras
popularizēšanas pasākumi, grāmatu lasīšana,
bibliogrāfiskas stundas. Lai turpinātu darbu
ar bērniem, 2016. gadā ir ieplānota sadarbība
ar Zemgales vidusskolu, kurai arī ir interese
par kopīgiem pasākumiem, ekskursijām uz
bibliotēku.

Bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumi ir piemēroti bērnu interesēm – zīmējumu
konkursi, lasījumi, mīklu un pasaku pēcpusdienas.
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Bija arī izbraukuma pasākums, un aktīvākie
lasītāji piedalījušies novada Grāmatu svētkos
(aktīvi piedalījās 15 bērni līdz 18 g.
vecumam). Bērni piedalījās tikšanās ar
dzejniekiem, rotu izgatavošanas no dabas
materiāliem darbnīcās, visi kopā saņēma
balvas – brīnišķīgas grāmatas. Dalībnieki no
Demenes bibliotēkas iepazinās ar dažādu
izdevniecību izdoto grāmatu klāstu, ieguva
mācību grāmatas, dāvanas no žurnāla
„Privetik”.
Lai attīstītu bērnu radošumu, jaunu ideju radīšanu un aktivitāti, bibliotēka rīko radošas
stundas bērniem. Radošas stundas patīk bērniem, ja viņi zina, ka var kaut kur pielietot to,
ko vīni uztaisīja. Tā, bibliotekāra stunda „Saudzēsim grāmatas” mēs ne tikai runājam ar
bērniem, ka radās grāmatas un ka tas saudzēt, bet arī taisījām grāmatzīmes aplikācijas
tehnikā.
Radoša stundā „Ziemassvētku apsveikumi”, kopa ar bērniem taisījām Ziemassvētku
kartītes no dažādiem materiāliem.
Bibliotēka rīkoja arī konkursus bērniem un pieaugušiem, lai paradītu mūsu iedzīvotāju
talantus un radošas spējas: Lieldienu kompozīciju konkurss bērniem, Ziemassvētku
zīmējumu konkurss, pagastu svētkiem veltīts zīmējumu un fotogrāfiju konkurss. Fotogrāfiju
konkurss bija vērtīgs ar piedāvātam fotogrāfijām – ne tikai mūsdienu, bet arī ar
vēsturiskiem, kas paradīja mūsu pagasta cilvēku dzīvi.
Darbs ar novadpētniecības materiāliem
Regulāri tiek papildinātas novadpētniecības materiālu mapes. 2015. gadā materiāli no
fotoizstādes „ Demenes pagasta dzīves lappuses” tika apkopoti un iesaiņoti trijos mapes.
Bibliotēkā tiek uzglabāti Demenes pagasta pārvaldes izdevumi „Demenes Ziņas” (kopš
1998. g.). 2015. gadā tika kopēti jauni novadpētniecības materiāli no interneta un avīzēs
„Latgales Laiks”.
Lai sameklēt un saglabāt informāciju par mūsu pagasta vēsturi, sadarbojamies ar vietējo
iedzīvotāju Vladislavu Loģinovu, ar Mihailu Mizanovu, kuri interesējās par kara laika
apglabāšanas vietām un karadarbības vēsturi Demenes pagasta teritorijā. Saņemam
kartogrāfiskus materiālus muzejam. Bibliotēka konsultējas ar Daugavpils novadpētnieku
Aleksandru Dmitrijevu jautājumos par Daugavpils vēsturi. Sadarbība ar Jozefu Račko –
par ebrejiem, kuri agrāk dzīvoja Taržekā (Demenes pagasts).
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Zemgales stacija 1928. g.
Vērtīgs materiāls par Zemgales dzelzceļa staciju tika iegūts
no Latvijas dzelzceļu muzeja (bildes un raksti par stacijas
uzcelšanu un darbību 1930 -1950-s. gados). Bildes
pagaidām glabās datorā, pēc pieprasījuma iepazīstinu ar
tiem iedzīvotājus.

Pagasta svētkos bibliotēka piedalījās ar novadpētniecības materiāliem – paradīja
iedzīvotājiem videohroniku par pagasta vēsturi un sagatavoja fotoizstādi „Demenes
pagasta dzīves lappuses”.
Bibliotēka turpinās darbu ar novadpētniecisku informāciju, ieplānotas izstādes, lai radīt
patriotisku sajutu un izpratni par dzimta novada vēsturi.
Publicitāte
Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas jaunumiem ir Demenes pārvaldes
mājas lapā www.demene.lv. Vizuālais materiāls par šiem pasākumiem bija atrodams
sadaļā „Fotogalerija.”
2015.gadā
bibliotēka
par
jaunumiem
informēja
arī
sociālajā
tīklā
www.facebook.com/demenesbiblioteka. Tas kļuva par vel vienu iespēju būt tuvāk
lasītajiem, un pastāstīt par bibliotēkas aktualitātēm arī tiem, kas vel nav bibliotēkas
lietotājs, vai kas aizbrauca no pagasta. Šeit arī notiek saskarsme ar lasītajiem.
Tālākizglītība
Lai uzlabotu bibliotēkas darba procesu, uzzināt darba svarīgas izmaiņas 2015. gada
bibliotekāre mācījās Latvijas Nacionālas Bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā
240.stundu kursos, izgāja praksi Latgales centrāla bibliotēka. Mācības plānots pabeigt
2016. gada pavasarī. Mācību klātienes daļa notiek Rīgā, kur bibliotekāram jādzīvo nedēļas
laika. Mācību laika iepazinos ar „Gaismas pili”, valsts galveno bibliotēku, Rīgas pilsētas
bibliotēku, to darba specifiku, prioritātēm un metodēm, piemēram, darba ar bērniem,
izstāžu sagatavošana.
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Sports Demenes pagastā
2015. gadā Demenes pagasta teritorijā tika organizēti dažādi sporta pasākumi.
Ziemā notika:
 zemledus makšķerēšanas sacensības;
 ziemas sporta spēles.

Vasarā notika:
 futbola turnīri;
 volejbola turnīri;
 vasaras sporta spēles.

Demenes futbola turnīri

Demenes volejbola turnīri

Vasaras sporta spēles

Pavasarī – rudenī notika
 sacensības skriešanā un soļošanā;
 sacensības dambretē un šahā;
 turnīri novusā, ka arī galda tenisā.

Sacensības skriešanā un
soļošanā

Sacensības dambretē un šahā
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Turnīri novusā, ka arī galda tenisā

2015.gadā Demenes komanda ieguva 2. vietu Daugavpils novada 3.sporta spēlēs Silenē.

2015.gadā septembrī pirmo reizi Demenē notika turnīrs petankā.

Demenes pagasta iedzīvotājs Dmitrijs Macuks izcīnīja
1. Vietu Latvijas čempionātā skūterā: Klase- 50
standart, kā arī 1.vietu Latvijas čempionātā skūterā: Klase- 70 sport.
2015. gadā tika iegādāta jauna futbola forma FK „Demene
Sparta” dalībniekiem.
Demenes futbola komanda „Sparta” aktīvi piedalījās
dažādos Daugavpils novada sacensības:
Laikrasta „Latgales laiks” kausa izcīņa futbolā Demenes
komanda izcīnīja 1. vietu.
Daugavpils novada čempionātā minifutbolā izcīnīja 2. vietu.
Daugavpils novada 2015. gada čempionātā telpu futbolā izcīnīja 3. vietu.
Daugavpils pilsētas čempionāts minifutbolā izcīnīja 6. vietu.
Daugavpils pilsētas čempionāts telpu futbolā izcīnīja 6. vietu.
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Daugavpils novada domes apbalvojumu Atzinības rakstu
saņēma pagasta pārvaldes autovadītājs – Kazimirs
Januškevičs

Tika pasniegts pateicības raksts par
saimniekošanu Ivanam Artimovičam.
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bioloģisko

