
Demenes pagasta pārvaldes  
 

atskaite par paveikto darbu 
  

2013. gadā 

Demenes pagasta pārvaldes  

atskaite par paveikto darbu 

2016. gadā 



IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

2065 

2000 
1983 

1900 

1823 

1774 
1757 

1709 

1641 

1580 

1532 

1476 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI 
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NODARBINĀTĪBA 



2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 
salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu (EUR) 

BUDŽETA RĀDĪTĀJI 
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2016.g. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (EUR) 

Kopā: 1 007 449 EUR 

BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

53% 

18% 

14% 

9% 
5% 

1% 
0,4% 

Izglītība 

Vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Administrācijas un uzturēšanas izdevumi 

Sociālā aizsardzība 

Atpūta, kultūra, sports 

Parāda darījumi 

Skolēnu vaļasprieki, vasaras darbs 



BUDŽETA RĀDĪTĀJI 
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Ceļu fonda līdzekļu izlietojums salīdzinājumā ar 
iepriekšējā pārskata periodu (EUR) 

2016.gadā ceļu fondā saņemts finansējums – EUR 47 363 

Izlietots – EUR 45 041 

Tai skaitā: 

EUR 12 370 ceļa Kovaļišķi - Robeža seguma atjaunošanai; 

EUR 16 039 grants materiāla iegādei ceļu remontiem; 

Sniegti autogreidera pakalpojumi citiem pagastiem par 8962 EUR 

 



Debitoru parādi (EUR) 

BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

19000 

20000 

21000 

22000 

23000 

2015 2016 

20872 
20729 

20387 

22753 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 
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ATTĪSTĪBA 
Realizētie projekti 2016.gadā 

1. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu dīķu 

atjaunošana un tīrīšana Kumbuļos (2. kārta) 

2. Ceļa Kovališki – Robeža -Skirna posma seguma 

atjaunošana  

 

 

 



ATTĪSTĪBA 
Kapitālie izdevumi 2016.gadā 

1. Automašīnas DACIA DUSTER 
iegāde – EUR 13953 

2. Ugunsdzēsības signalizācijas 
uzstādīšana bērnu pirmsskolas 
iestādē –EUR  1500 

3. Uzstādīta laipa Demenes ezerā – 
EUR 1176 

4. Iegādāti divi datori ar 
programmatūru speciālistiem – 
EUR1644 

5. Iegādāti trīs projektori Zemgales 
vidusskolai – EUR  1155 



Plāni uz 2017.gadu 

ATTĪSTĪBA 

1. Briģenes ezera zivju resursu papildināšana 

2. Logu nomaiņa Demenes kultūras nama ēkai 

 



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 



Pašvaldības zemes sadalījums pēc lietošanas veidiem (ha un %) 

Iznomātā zemes platība sastāda 785,7 ha, t.i. 83% no lauksaimniecībā 
izmantojamām un apbūvētām zemēm. 
 

Atsavināti 4 īpašumi: 
 “Labecka māja” - 2,08 ha platībā  par EUR 900,00 

“Mežacīruļi” - 0,75 ha platībā par EUR 807,00 
“Ošulāji” - 2,53 ha platībā par EUR 2100,00 
“Kokneši” - 9,69 ha platībā  par  EUR 10000,00 

NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

64% 

16% 

10% 

6% 
4% 

lauksaimniecībā  izmantojamā zeme; 869,77ha 

meža zeme; 224,91ha 

zeme zem ceļiem; 133,24ha 

apbūvēta zeme; 78,85ha 

pārējās zemes; 61,44ha 



NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

Noslēgti 16 rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumi un 25 rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumu protokoli par zveju 
Briģenes, Riču, Kumbuļu, Ugarinku, 
Dervaņišķu, Čerņavas, Jāņuciema ezeros. Par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas noteikto 
un privāto zvejas tiesību izmantošanu tika 
saņemts EUR 1550,16, no tiem EUR 465,08 
sastāda valsts pamatbudžetā pārskaitīta 
summa. (2015.gadā – EUR 1575,78, no tiem 
EUR 472,73 valsts pamatbudžetā pārskaitīta 
summa) 

Rūpnieciskā zveja 



NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 

 Demenes  pagasta pārvaldes bilancē ir 25 dzīvojamās mājas:  
t.sk. 195 dzīvokļi, 
no tiem 129 dzīvokļi vai  66% - privatizētie dzīvokļi 
                 66 dzīvokļi vai 34 % - pašvaldībai piederoši dzīvokļi 
 
Dzīvojamās mājas apsaimnieko: dzīvokļu īpašnieki, firmas -15 
          pagasta pārvalde – 10 
 
Ļoti aktīvi pie māju apsaimniekošanas strādā Biedrība “SOS Latgale”, 
G.Leonovs, S.Markule un A.Ļahovska. 
 

 Dzīvojamo māju apsaimniekošana 



DEMENES PAGASTA PĀRVALDES 
KOMUNĀLAIS DIENESTS 



 CEĻU UZTURĒŠANAS DARBI  



CEĻU SEGUMA ATJAUNOŠANAS 
DARBI 



TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANAS 
DARBI 



SILTUMAPGĀDES 
NODROŠINĀŠANA 



KAPSĒTU  SAKOPŠANA 



Pagasta pārvaldes darbinieki un vietējie iedzīvotāji aktīvi piedalījās 
Lielajā Talkā , lai uzkoptu vienu no vecākajam kapsētām Demenes 
pagastā – Daukštānos  

LIELĀ TALKA 



Atkritumu 
apsaimniekošana 

  Atkritumu apsaimniekošanu šobrīd veic SIA “EKO 
Latgale”. 

 

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

 Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir noslēguši 30% no visām 
mājsaimniecībām. 



IZGLĪTĪBA 



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

pirmsskolas programmu apgūst 29 bērni, 

pamatizglītības programmu – 105 skolēni, 

vidējās izglītības programmu – 37 skolēni.  

 

Skolā strādā 26 pedagogi ar augstāko izglītību, visi 
skolotāji ir sava priekšmeta speciālisti. 

IZGLĪTĪBA 



Izglītojamo skaita izmaiņas 1. -12. klasē  
5 gadu laikā 
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Izglītojamo skaita maiņa Zemgales vidusskolā 
pa gadiem 
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2015./2016. mācību gadā skolu beidza  

12. klases izglītojamie - 12,  

  9. klases izglītojamie - 15.  

 

 
Centralizēto eksāmenu rezultāti  

2015./2016. mācību gadā 
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Centralizētos eksāmenus latviešu valodā (9. klase) un Latvijas un 

pasaules vēsturē (12. klase) izglītojamie nokārtoja optimālā līmenī. 

Centralizētos eksāmenus matemātikā, angļu valodā un bioloģijā 12. 

klases izglītojamie nokārtoja pietiekamā līmenī.  



Zemgales vidusskolas skolēnu godalgotās vietas un atzinības 
novada olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā 2015./2016. mācību gadā 

Novada latviešu 
valodas olimpiāde 

Atzinība 7. klases skolniece  
Skolotāja:  J. Skogoreva 

Novada bioloģijas 
olimpiāde 

Atzinība 
 

10. klases skolniece  
Skolotāja: J. Bobkova 

Novada ķīmijas 
olimpiāde 

Atzinība 
 

11. klases skolnieks 
Skolotāja: A. Starovoitova 

Novada sākumskolas 
skolēnu pētniecisko 
darbu konkurss 

3. vieta 4. klases skolniece 
Skolotāja:  Ž. Špaka         

Novada skolēnu 
zinātniski pētniecisko 
darbu konkurss 

1.vieta 6. klases skolēni  
Skolotāja: J.Bobkova 

3. vieta 6. klases skolnieks 
Skolotāja:  S. Lukjanova 

Atzinība 8. klases skolniece 
Skolotāja: L. Safronova 

Atzinība 9. klases skolniece 
Skolotāja: M. Romanovska 



Sadarbības tīkls "Zemgale-Novka" 

Sadarbības ar Novkas vidusskolu (Baltkrievija) ietvaros tika rīkota zinātniski -
praktiskā konference. Tajā piedalījās Zemgales vidusskolas skolēni - Ž.Lukjanskis, 
J.Ļubčika, T.Lukjanska, M.Kostigova - ar darbiem matemātikā, kulturoloģijā, 
bioloģijā un krievu literatūrā.  Darbu vadītājas Ž.Špaka, T.Kavševiča, J.Bobkova un 
M.Romanovska.  
 
 



  Vizuālās mākslas konkursi: 

 „Mani Dziesmusvētki” – viena 1.v.,  viena 2. v., trīs 3. vietas; 

       „Krāsainā Latvija”  – viena 1.v.,  viena   2. v., četras 3. vietas; 

      „Lidice” – viena 2. v., trīs 3. vietas; 

 Daugavpils novada konkurss „Skolēni eksperimentē” -        
1. vieta; 

 Latvijas Sarkanā Krusta pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensības - vidusskolas komandai - 1.vieta un pamatskolas 
komandai - 1. vieta  

 Daugavpils novada konkurss  “Jaunie fiziķi” - 1. vieta; 

 Daugavpils novada pašpārvalžu erudītu konkurss     
„Latvijas laiks – mans laiks” - 1. vieta;  

 Daugavpils novada tautas deju skate - 2.,3.vietas; 

 Daugavpils novada vokālās mūzikas konkurss „Taureņu 
balsis” – 3.pakāpe; 

 Latgales reģiona konkurss “Ģērbies koši – brauc CSDD 
droši” - 4. vieta. 

 

 

 

 

Skolēnu dalība interešu izglītības konkursos un skatēs 

 

Konkursa  
«Krāsainā Latvija» uzvarētāji 

LSK sacensību pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanā uzvarētāji 



Labākie sportisti 



DARBS AR JAUNIEŠIEM 

  

Jauniešu aktivitātes 2016.gadā 

Radošās darbnīcas 
“Adventes vainagi” un  
“Izkrāso krūzi ar 
mīlestību”;   

Pasākums “Raganu 
tusiņš”; 

Labdarības akcija 
„Uzdāvini siltumu un 
prieku pansijas 
„Avotiņi” iemītniekiem” 

 



Dalība novada mērogā pasākumos 

 
  
Daugavpils novada 

intelektuālās spēles;  

Lāpu gājiens; 

Jauniešu sadraudzības 
vakars Medumos; 

Labā garastāvokļa 
vakars Sventē 

 

 

DARBS AR JAUNIEŠIEM 



Skolēnu vasaras nodarbinātība 

  

Zemgales vidusskolā strādāja   6 skolēni 

Demenes pagasta pārvaldē  2 skolēni 

Demenes pagasta bibliotēkā  2 skolēni 

Vasaras bērnu nometnē «Cerības dzirkstelīte»  4 skolēni 

SIA firma Antaris  3 skolēni 

 



Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs 

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

•  27 pirmās grupas;  
•  36 otrās grupas;  
•  33 trešās grupas; 
•  4 bērni invalīdi; 

 20 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 71 bērni; 
 8 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 17 bērns; 
 5 augsta riska ģimenes, kurās  ir 11 nepilngadīgi bērni; 
 31 sociālā riska ģimenes, kurās ir 72 nepilngadīgi bērni; 
 35 vientuļie pensionāri, no tiem 16 aprūpējami; 
 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 7 nepilngadīgi bāreņi bērni. 

SOCIĀLAIS DARBS 



  
 
 

2015.gadā 2016.gadā 

Uzskaitē  aktīvas lietas 282 242 

Pieņemto klientu skaits 928 949 

Pieņemtas iztikas līdzekļu 
deklarācijas 

330 343 

Noslēgtas vienošanas par 
līdzdarbību 

893 790 

Sastādīti  dažāda veida apsekošanas 
akti 

696 802 

Sagatavoti un izsniegti dažāda veida 
administratīvi akti  

622 626 

SOCIĀLAIS DARBS 



SOCIĀLAIS DARBS 
Sociālo pabalstu izmaksas četru gadu griezumā (EUR) 



Sociālo pabalstu sadalījums 

Pabalstu veidi 2015 2016 

GMI EUR 14657 
(33 ģimenes) 

EUR 13072 
(38 ģimenes) 

Dzīvokļa pabalsts EUR 6044 
(61 ģimenes) 

EUR 5460  
(56 ģimenes) 

Bērnu ēdināšanas 
pabalsts 

EUR 3439   
(36 skolnieki) 

EUR 2430 
(22 ģimenes) 

Sociālo garantiju 
pabalsts 

EUR 14421 
(5 bāreņi un 2 
audžuģimenes) 

EUR 14527 
(13 bāreņi) 

Pārējie pabalsti EUR 1037 
(36 ģimenes) 

EUR 3791 
(69 ģimenes) 

SOCIĀLAIS DARBS 



Sociālie pakalpojumi - aprūpe mājās 

2016.gadā mājās aprūpes  pakalpojumu saņēma 16 
aprūpējamās personas 
 
 

SOCIĀLAIS DARBS 



Aktīvā nodarbinātības  pasākuma  
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana 

 

 

 

 Organizētas  vidēji 9 darba  vietas mēnesī;  

         

 Noslēgts 31 darba līgums;  

 

 Ar 5 bezdarbniekiem lauzti darba  līgumi, 

neattaisnojoša iemesla dēļ. 

 
 
 
 
 

SOCIĀLAIS DARBS 



2016.gadā paveiktais 

 

 

 

 Izdalīts 171 higiēnas un saimniecības preču 

komplekts; 

 Izdalītas  1315 pārtikas pakas; 

 Izdalītas 2500 kg  humānās kravas; 

 Izdalīti  65 mācību piederumu komplekti; 

 Organizētas  3 donoru dienas, kur  

piedalījās 85 donori, nodoti 40 litri asins; 

 Apsveikti 3 jubilāri 90 gadu dzimšanas 

dienā un 7 jubilāri 80 gadu dzimšanas 

dienā. 

 

SOCIĀLAIS DARBS 



Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs “PASPĀRNE” 

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; 

5 reizes nedēļā notiek nodarbības 
trenažieru zālē. 

SOCIĀLAIS DARBS 



Sponsora atbalsts 
EDUARDS  MAŠĻAKEVIČS - Rīga 



 
Vasaras atpūtas diennakts bērnu un 

jauniešu nometne  
“Cerības dzirkstelīte” 2016 



Vitālija Novicka – ģimenes ārsta prakse 
VESELĪBA 

Reģistrēto pacientu kopskaits – 1545 
no tiem: 
 bērni no 0 līdz 18 gadu vecumam – 208 
 bērni līdz 1 gada vecumam – 10 
 
 
Ambulatora pieņemšana – 4123 reizes 

 
Mājās vizītes – 215 reizes 

 



Skolēnu profilaktiskās apskates – 158 bērni  

VESELĪBA 



KULTŪRA   

         

          

Demenes kultūras nams 
2016.gadā Demenes kultūras namā darbojās 

3 amatiermākslas  kolektīvi: 

jauktais vokālais ansamblis “Aizturi elpu!”,  

deju kolektīvs “Explosion” 

teātra pulciņš “Marija&Co” 
 

1 interešu grupa: 

sporta interešu grupa “Esi vesels!”  

 

Kolektīvos iesaistīti  66 dalībnieki  

 

2016.gada  kolektīvi piedalījās gan  pagasta  mēroga 
pasākumos, gan novada mēroga pasākumos , t.i. 
izbraukumu norisēs citos pagastos , ka arī Krāslavā  
 

 



KULTŪRA   

         

          

Demenes kultūras nams 
Demenes kultūras nams 2016. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 29 pašu 
pasākumus, 10 citu organizāciju pasākumi, kuros apmeklēja 2768 apmeklētāji  
 
2016. gadā  Demenes kultūras namā rīkotājos pasākumos 

īpaši viesi bija: 
Latvijas nacionālais bruņoto spēku orķestris, 
Ilūkstes kultūras centra pūtēju orķestris “Sēlija”,  
Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija“,  
Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopa 

“Dyrbyni”,  
Daugavpils 10.vidusskolas sporta deju kolektīvs 

“Zemgalīte”,  
Daugavpils BJC “Jaunība” akordeonistu ansambļa 
“Akords” dalībnieki  u.c. 



KULTŪRA   

         

          

Demenes kultūras nams 
Demenes kultūras nama piedāvājums 2016.gadā bija ļoti 
daudzveidīgs, saturīgs un orientēts uz dažādām vecuma 
sabiedrības grupām.  
 

2016.gadā kultūras nams organizēja tradicionālos gadskārtu 
svētku pasākumus (Masļeņica, Lieldienas, Ielīgošana, 
Jaungada pasākumi),  valsts nozīmes  svētku pasākumus 
(Lāčplēša diena, LR Proklamēšanas diena), informatīvi radošās 
un izglītojošās nodarbības, kā arī  Senioru rudens atpūtas 
pēcpusdienu, Bērnības svētkus, Ģimenes svētkus u.c. 
pasākumus.  
Īpaša uzmanība tika vērsta skolēnu vasaras brīvlaika 
pavadīšanas iespējām.  



Demenes 
pagasta svētki 

 



Demenes pagasta bibliotēka 

2016.gadā Demenes 
pagasta bibliotēka ir 
atkārtoti akreditēta 
saņēma akreditācijas 
apliecību  

KULTŪRA 



Demenes pagasta bibliotēkai 
tika iegādātas jaunas 
mēbeles, iegādājāmies 
bērniem vairākas galda 
spēles un atjaunojām 
grāmatu fondu 

Demenes pagasta bibliotēka 

KULTŪRA 



2016.gadā bibliotēkā notika 11 
lāsītveicināšanas pasākumi, 17 
grāmatu izstādes un fotoizstāde 
«Demenes pagasta daba». 

 

Notiek sadarbība ar Zemgales 
vidusskolas pirmsskolas izglītības 
iestādi, Demenes pagasta 
kultūras namu, biedrību «Otrā 
māja», vietējiem iedzīvotajiem, 
vēsturnieku Ēriku Jēkabsonu. 

Demenes pagasta bibliotēka 

KULTŪRA 



2016.gadā Demenes pagastā sporta 
piedāvājums bija tradicionāls  

 

Ziemā  notika pagasta ziemas sporta spēles 

Vasarā – turnīri volejbolā un futbolā, vasaras 
sporta spēles 

Pavasarī un rudenī – turnīrs petankā, 
sacensības skriešanā, soļošanā, šahā un 
dambretē, individuālie čempionāti novusā 
un galda tenisā 

SPORTS 



2. vieta - Daugavpils novada 
pagastu 3. sporta spēļu 

sacensībās  
  
 

Demenes pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās Daugavpils 
novada 4. sporta svētkos Silenē 

SPORTS 



Demenes futbola komanda „Sparta” 
piedalījās dažādās Daugavpils pilsētas un 
novada sacensībās  
Novada atklātā čempionāta minifutbolā, 
čempionātā telpu futbolā, kur izcīnīja 3. vietu 
Pilsētas čempionāta futbolā, Daugavpils kausa 
izcīņa futbolā 

2016. gadā tika iegādāta jauna sporta forma Demenes pagasta sportistiem 

Demenes pagasta centrā tiek regulāri 
sakopti volejbola un futbola laukumi un 
rotaļlaukums, kuros vakaros spēlē 
jaunieši. Laukumos tika uzstādīti jauni 
soliņi 

SPORTS 



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 
apbalvojumu Atzinības rakstu 
saņēma Demenes pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste -  
Tatjana Veļičko 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI  



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI  

Daugavpils novada domes 
apbalvojumu Gada cilvēks 
nominācijā 
“Lauksaimniecība”  
saņēma Demenes pagasta 
bioloģiskās zemnieku 
saimniecības “Veras” 
īpašnieks  
Ivans Artimovičs 



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI  
Konkurss “Saimnieks 2016”  

Pateicību  par piedalīšanos konkursā “Saimnieks 2016” saņēma ZS “Ezerīši” 
īpašniece Tatjana Pļiska 

2. vietas ieguvējs nominācijā “Gada lauku saimniecība – gaļas lopkopība” 
Demenes pagasta ZS “Veras” īpašnieks Ivans Artimovičs 

1. vietas ieguvējs nominācijā “Gada lauku saimniecība – piena lopkopība” 
Demenes pagasta SIA “BAR” īpašnieks Romualds Bleiders 



Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes komitejas 
labdarības akcija “Labā zvaigzne”  

 
Nominācijā “Sirds cilvēks – cerības nesējs”  

tika sveikta Jeļena Ukstiņa 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI  
  



Demenes pagasta svētkos pasniegtas balvas 
 

DEMENES PAGASTA PĀRVALDES APBALVOJUMI  

Nominācija „Zemnieki” – pateicības pasniegtas Tatjanai 
Platkovai, Jeļenai Elksniņai 
 
Nominācija „Uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji” – 
pateicības pasniegtas Olgai Švecovai, Zojai Pastejevai, Olgai 
Zaķei 
 
Nominācija „Audžuģimenes” – pateicības pasniegtas Olgai 
Aleksandrovai, Olgai un Genādijam Sizoviem 
 
Nominācija „Daudzbērnu ģimenes” – pateicība pasniegta 
Nadeždai un Eduardam Rižijiem  
 
Nominācija „Jaunieši” – pateicības pasniegtas Elīnai 
Baranovskai, Margaritai Kostigovai, Stefanijai Semjonovai, 
Tatjanai Lukjanskai 
 



GALVENIE UZDEVUMI 2017.GADĀ 

Mūsu lielākās problēmas, kuras jārisina: 
 Ceļu sliktais tehniskais stāvoklis  
 Neapsaimniekotās ēkas (Kumbuļu ciemā – 

dzīvojama māja), Kumbuļu ciemata 
degradēta teritorija (bijuša ferma) 

 Pašvaldības ēku sliktais tehniskais stāvoklis: - 
Demenes kultūras nams, pirmsskolas iestādes 
ēka, sociālā centra «Paspārne» ēka; 

 Ielu apgaismojuma sliktais tehniskais 
stāvoklis; 

 Iedzīvotāju zemā maksātspēja (parādu 
pieaugums par nekustamā īpašuma nodokli, 
nomu, dzīvokļu īres un komunālajiem 
maksājumiem). 



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! 




