
Demenes pagasta pārvaldes  
 

atskaite par paveikto darbu 
  

2013. gadā 

Demenes pagasta pārvaldes  

atskaite par paveikto darbu 

2015. gadā 





Iedzīvotāju skaits 
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Demogrāfiskie rādītāji 
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Miršana Dzimšana 



Demenes pagasta teritorijas zemes sadalījums (ha un %) 

64% 

16% 

10% 
6% 4% 

Lauksaimnicība izmantojamā 
zeme; 881.3 ha 

Meža zeme; 224.91 ha 

Zeme zem ceļiem; 133.24 ha 

Apbūvēta zeme; 78,85 ha 

Pārējās zemes; 61.44 ha 





Dalība  Lielajā talkā 

Dalība Meža un Dārza dienās 



Demenes pagasta teritorijā 
aktīvi strādā vairāk nekā 

   35 zemnieku un piemājas 
saimniecības. 

 
 
 
 



Demenes pagasta lauksaimnieki piedalījās vietējo produkciju popularizēšanā 
Daugavpils novada dienu ietvaros. 



 
Demenes pagastā aktīvi darbojas  
 
4 nevalstiskās organizācijas: 

„Sociālā atbalsta centrs”,  
 „Briģenes ezers”,  
„Demenes stariņi”, 
„Zemgales radoša darbnīca”. 

 
10 SIA un 2 IK. 



Biedrība „Briģenes ezers” realizēja projektu  
“Briģenes ezera labiekārtošana” 



Jauniešu biedrība „Demenes stariņi” piedalījās 
Daugavpils novada projektu konkursā jaunatnei “Uzlabosim savu 

ikdienu!” , realizējot projektu “Sporto - esi vesels!”. 



Jauniešu biedrība „Demenes stariņi” piedalījās  
projektu konkursā “LMT Latvijai”, realizējot projektu 

 “Skanīgi pasākumi Demenes pagastā” 
 
  



„Demenes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju biedrība” 



Mednieku suņu apmācību laukums 



2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 
salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu (EUR) 
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2015.g. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (EUR) 

Kopā: 909 544 EUR 

 431419 EUR; 
47% 

60700 EUR; 
 7% 

77882 EUR;  
9% 3619 EUR; 

0% 

159399 EUR; 
17% 

7320 EUR; 1% 

169205 EUR; 
19% 

Izglītība 

Atpūta, kultūra, sports 

Sociālā aizsardzība 

Skolēnu vaļasprieki, vasaras 
darbs 

Administrācijas un 
uzturēšanas izdevumi 

Parāda darījumi 

Vides aizsardzība, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 



2015. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde 
salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu (EUR) 
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2015. gada debitoru parādi (EUR) 
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Realizētie projekti 2015.gadā 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija 

saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai".  

Tika asfaltēts ceļš Koncedomenka – Šakališķi – Izgāztuve. 
 



Realizētie projekti 2015.gadā 

Kājāmgājēju tilta „Drabiņi-Žagatas-Medumu pagasta robeža” atjaunošana 



Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu dīķu 

atjaunošana un tīrīšana Kumbuļos (2. kārta) 

 

Plānotie projekti 2016.gadā 





Ceļu stāvokļa uzlabošana nepastāvīgo 
un neprognozējamo laika apstākļu dēļ 



Ceļu sāngrāvju izveide un 
esošo sāngrāvju slīpumu 
uzlabošana 



Greiderēšana, ceļu remonts, grāvmalu sakārtošana 



Ķēdes smalcinātājs Elho Tornado 440 



Ceļu tīrīšana no sniega  un slideno ceļu kaisīšana 
ar smilts-sāls maisījumu 



Kapu uzturēšana 



Bioloģisko dīķu atjaunošanas un tīrīšanas pirmais etaps 
Kumbuļos                          

                                 



4 tonnu traktora asinizācijas cisterna „Meprozet” 



Apkure 



Atkritumu 
apsaimniekošana 

  Atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “EKO Latgale”. 
 

 Skarā ar šķirošanas punktu izveidi, samazinājās sadzīves 
atkritumu daudzums, ka arī maksa par radītiem 
atkritumiem. 
 

 Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir noslēguši tikai 24% no visam 
mājsaimniecībām. 





Zemgales vidusskolā un pirmsskolas grupās 
mācās 171 izglītojamais, tai skaitā: 

  

pirmsskolas programmu apgūst 26 bērni, 

pamatizglītības programmu – 107 skolēni, 

vidējās izglītības programmu – 38 skolēni.  

 



Izglītojamo skaita maiņa Zemgales vidusskolā 
pa gadiem 
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Skolēnu sadalījums pēc dzīvesvietas  
uz 01.03.2016. 

Ilūkstes novada Šederes pagasts - 2; 

Līksnas pagasts - 1; 

Dubnas pagasts - 1; 

Medumu pagasts - 2; 

Lauceses pagasts - 25; 

Daugavpils pilsēta - 34; 

Demenes pagasts – 108.  



 
Zemgales  vidusskolas pedagogi  

 
 



2015./2016. mācību gadā skolu beidza  

9 -  12. klases izglītojamie,  

11 - 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.  



 
IEVĒROJAMĀKAIS SASNIEGUMS 

 
1.vieta novada un valsts Vides 

projektu olimpiādē, ko ieguva 9. klases 
skolniece Tatjana Lukjanska.  

Skolotāja J. Bobkova. 
 
 
 
 



 
2015.gadā skola ieņēma 29.vietu   

63 Latvijas labāko mazo skolu reitingā.  
 
 



Sadarbības tīkls "Zemgale-Novka" 

• Piedalīšanās starptautiskajā zinātniski-praktiskajā 
konferencē  ar darbiem matemātikā, kultūroloģijā, 
bioloģijā un krievu literatūrā.  

 

• Dalība starptautiskajā zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā „Evrika” ar darbu krievu literatūrā. 

 

Par izciliem sasniegumiem dabaszinību jomā skolā 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. 

 



 Vizuālās mākslas konkursi: 

  „Mani Dziesmusvētki” – 1., četras 2., 
trīs 3., vietas 

  „Lidice” -   trīs 2.vietas 
 

Novada vēstures un dabaszinātņu 
konkursi: 

  pamatskolas skolēni ieguva novada 
erudītu spēlē “Mana Latvija” – 3. vieta, 

    konkurss „Skolēni eksperimentē” -         
3. vieta,  

    vidusskolas pašpārvalžu erudītu 
konkursā “Par un ap Daugavpils novadu” 
-  1.vieta, 

    novada fizikas konkurss – 3. vieta. 

 

 

 

 

 

 

 Daugavpils novada jauno satiksmes 
dalībnieku forums - Atzinības raksts; 

 Daugavpils novada skatuves runas 
konkurss - Pateicība;  

 

 Konkurss “Gribu būt mobils! - 
Pateicība”; 

 Sarkanā Krusta pirmās palīdzības 
sniegšanas sacensībās - vidusskolas 
komandai - 1.vieta un pamatskolas 
komandai - 2. vieta;  

 Novada tautas deju skate  - 1.,3. vietas. 

 

Skolēnu dalība interešu izglītības konkursos un skatēs 



Latviešu tautas tērpi 



Skolas ēdnīca un virtuves aprīkojums  



Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības centrs 

Sociālā centrā uzskaitē: 
   85 personas ar invaliditāti, t.sk.  

•  17 pirmās grupas;  
•  33 otrās grupas;  
•  30 trešās grupas; 
•  5 bērni invalīdi; 

 17 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 61 bērni; 
 6 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 13 bērns; 
 4 augsta riska ģimenes, kurās  ir 9 nepilngadīgi bērni; 
 158 sociālā riska ģimenes, kurās ir 69 nepilngadīgi bērni; 
 33 vientuļie pensionāri, no tiem 11 aprūpējami; 
 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 8 nepilngadīgi bāreņi bērni. 



Sociālo pabalstu sadalījums  
par 2015.gadu (EUR) 

Pabalstu veidi 2015 

GMI 14657 EUR 
(33 ģimenes) 

Dzīvokļa pabalsts 6044 EUR 
(61 ģimenes) 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 3439 EUR  
(36 skolnieki) 

Sociālo garantiju pabalsts 14421 EUR 
(5 bāreņi un 2 audžuģimenes) 

Pārējie pabalsti  1037 EUR 
(36 ģimenes) 



Sociālie pakalpojumi- aprūpe mājās 

2015.gadu garumā mājas aprūpes  pakalpojumus saņēma 18 
aprūpējamās personas.  Šo darbu veica 4 aprūpētājas uz līguma 
pamata. 
 



Bezdarba radītāji pa gadiem, % 
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Par aktīvā nodarbinātības  pasākuma  
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

 

 

 

 Organizētas  vidēji 5 darba  vietas mēnesī;  

        Vidēji gadā organizētas 15 darba vietas; 

 

 Noslēgti 17 darba līgumi;  

 

 Ar 2 bezdarbniekiem lauzti darba  līgumi, 

bezdarbnieku neattaisnojoša iemesla dēļ. 

 
 
 



2015.gadā paveiktais 

 

 

 

 Izdalītas  1083 pārtikas pakas; 

 

 Apsveikti 4 jubilāri 90 gadu 

dzimšanas dienā un 5 jubilāri 80 

gadu dzimšanas dienā; 

 

 Organizētas  3 donoru dienas, kur  

nodoti 64 litri asins. 

 
 
 



Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs 

 

centru apmeklē vidēji dienā 10-12 
bērni un jaunieši; 

centrs piedāvā brīvā laika 
pavadīšanas iespējas; 

centrā sniedz konsultācijas un 
padomus bērniem un viņu 
vecākiem; 

2 reizes nedēļā notiek nodarbības 
floristikas pulciņā; 

2 reizes mēnesī notiek nodarbības 
ar papīru senioriem. 



Sponsora atbalsts 
EDUARDS  MAŠĻAKEVIČS - Rīga 



Labdarības akcija -  “No sirds uz sirdi ” 
 

Regīna Beinaroviča  - 
uzadīja 16 cimdu pārus. 
Cimdi  tika uzdāvināti 
pansijas iemītniekiem 
Ziemassvētkos;  

 

Regīna Ivanova– 

 uzadīja 6 zeķu pārus, 
kurus uzdāvināja  
vientuļiem senioriem 
Ziemassvētkos. 

 

 
 



Jaungada akcijas  

1.Lietišķo sieviešu klubs “Olivija” sadarbībā ar 
Daugavpils novada Sociālo dienestu, 
organizētājā labdarības pasākuma 
“Ziemassvētku brīnums” rezultātā,  59 
pagasta trūcīgas  ģimenes ar bērniem 
saņēma pārsteiguma  dāvanas. 

2. No Ziedot.lv  12  pagasta bērniem 
piepildījās  sapnis, viņi saņēma dāvana to, ko 
velējās ilgus gadus. 

3.Daugavpils pilsētas uzņēmēju organizētājā 
pasākumā  “Brīnumi Ziemassvētkus” 
piedalījās 5 pagasta  bērni un saņēma  
dāvanas. 
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Lēmumi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 
Demenes pagasta teritorijā 

 Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktās un atņemtas 
aizgādības tiesības – 23; 

 Neatjaunotas aizgādības tiesības – 4; 

 Atjaunotas aizgādības tiesības – 1; 

 Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē - 2, aizbildnībā - 4, bērnu aprūpes 
iestādēs – 4; 

 Bērnu personisko un mantisko interešu aizstāvība – 3; 

 Par saskarsmes tiesībām – 7; 

 Par atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas – 5;  

 Par uzvārda maiņu – 1; 

 Par valsts ģimenes pabalsta izmaksas piešķiršanu bērnam vai citai personai -3; 

 Adopcija  - 1;  

 Par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā  - 3; 

 Lēmumi par mantu – 13; 

 Par aizgādņa iecelšanu – 6; 

 Par bērna piedalīšanos uzvedības korekcijas programmā, vai rehabilitācijas 
programmā – 5. 

 

  

 

 



Sadarbība ar citām institūcijām 
 

  

Bāriņtiesa (Demenes nodaļa) sagatavoja 217 
notariālus dokumentus. 

 

Bāriņtiesa (Demenes nodaļa) iekasēja valsts 
nodevu – 2 054 eiro. 

 

 



Notariālo funkciju izpilde Demenes pagastā pa gadiem 

Funkcijas veids Skaits kopā 
2014. gadā 

Skaits kopā 
2015. gadā 

Darījuma akta projekta sagatavošana 25 48 

Darījuma apliecināšana 38 66 
Nostiprinājuma lūguma sastādīšana 33 51 
Paraksta apliecināšana uz 
nostiprinājuma lūguma 

52 65 

Paraksta apliecināšana 22 27 
Cita veida dokumenta sastādīšana 1 4 
Kopijas apliecināšana 9 27 
Pilnvaras sagatavošana 40 37 
Pilnvaras apliecināšana 45 39 

KOPĀ 167 217 



Demenes kultūras nama kolektīvi 
 

  

         

          
Vokālais ansamblis  
“Aizturi elpu!” Teātra pulciņš “Marija & Co” 

Sporta interešu grupa  
“Esi vesels!” 



Vokālais ansamblis  “Aizturi elpu!” 

„Šūpojamies dziesmās”, 
Silenes KN  

„Silenes ciemam - 260", 
Silenes Romas katoļu baznīcā  

„Rudens noskaņās”, 
Nīcgales TN  

„Pavasara dziesma – 2015”, DNKC 



Demenes kultūras nama pasākumi 
 

Masļeņica 

18.novembra svētki 

Ielīgošana Demenē 



Demenes kultūras nama pasākumi 
 

Senioru balle 

Intelektuālā spēle  
“Daugavpils novads – Kas? Kur? Kad?” Vasaras radošo aktivitāšu cikls  

Jaungada eglīte 



Ģimenes svētki 
 



Demenes pagasta svētki 
 



Jauniešu darba aktivitātes 2015. gadā 

 

    ”Krāsu sprādziens” Demenē 

  

  Jauniešu pasākums “Apkārt pasaulei” Demenē 

Labiekārtošanas darbs 



       

 “Lapu gājiens” Daugavpilī  

Daugavpils novada jauniešu ziemas sporta spēles  

 

Daugavpils novada jaunatnes 
salidojums 

Vakars “Latvijas tautu 
nacionālie ēdieni”  Medumos 



Demenes pagasta bibliotēka 
Interjers 



Dāvanas no Latvijas nacionāla kino centra 



Darbs ar bērniem 
 



Darbs ar novadpētniecības materiāliem 

Zemgales stacija 1928. g. 



 Sports - ziemā  

Ziemas sporta spēles 
 

Sacensības zemledus makšķerēšanā 



Demenes volejbola turnīri 

„Vasaras sporta spēles” 

Sports vasarā 

Demenes futbola turnīri 



Sacensības dambretē 
un šahā 

 Sports – pavasarī un rudenī  
Sacensības skriešanā un soļošanā 
 

Turnīri novusā un galda tenisā 



2. vieta - Daugavpils novada 
pagastu 3. sporta spēļu 

sacensībās  
  
 



2015.gadā pirmo reizi Demenē notika turnīrs petankā 



1.vieta   

Latvijas čempionātā skūterā: 

Klase- 50 standart un  

Latvijas čempionātā skūterā: 

Klase- 70 sport 



 

2.vieta – Daugavpils novada 2015. gada čempionātā minifutbolā; 

3.vieta - Kalupes pagasta tradicionālā kausa izcīņā; 

3.vieta -  Daugavpils novada 2015.gadačempionātā telpu futbolā; 

6.vieta -Daugavpils pilsētas čempionātā minifutbolā; 

6.vieta - Daugavpils pilsētas čempionāts telpu futbolā; 

 

1.vieta - Laikraksta „Latgales laiks” kausa izcīņa futbolā. 

 

 

Demenes futbola komanda „Sparta” piedalījās dažādās 
Daugavpils pilsētas un novada sacensībās: 



Daugavpils  
novada domes 
apbalvojumu 

 saņēma 



 
 

Daugavpils novada domes apbalvojumu Atzinības rakstu saņēma 
pagasta pārvaldes autovadītājs – Kazimirs Januškevičs 



Tika pasniegts pateicības raksts par bioloģisko 
saimniekošanu Ivanam Artimovičam 




