


 
 
 
 
 

2018.gadā Laucesas pagastā: 
 
 

Iedzīvotāju skaits  –      1322        
personas 

 

Piedzima -     5     cilvēki 

 

Nomira –       14    cilvēki 
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2018.gada izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām (EUR) 

119449 

105616 

285554 

84291 

33039 

Komunālā saimniecība

Administratīvie izdevumi

Izglītība

Kultūra

Sociālā aizsardzība



Materiālie ieguldījumi 
 

Laucesas pagasta Parādes ielas asfalta 

seguma atjaunošana 

EUR 156 536 

 

 



Attīrīšanas iekārtas BIO 100 

biodīķa tīrīšana 

EUR 1 590  

 

Dzīvokļa «Lenderņa» remonts 

EUR 7024.39  



Daugavpils novada dome ir īstenojusi 
projektu „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 
Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, 
Sventes, Tabores un Lauceses pagastos”,  
Nr. 2017/AL28/4/A019.22.01/8, ar mērķi 
uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils 
novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm 
ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu 
izveidošanu. Projekta rezultātā ir izveidoti 5 
jauni bērnu rotaļu laukumi, tostarp bērnu 
rotaļu laukums Laucesas pagasta  Mirnijs 
ciemā. 
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Laucesas pagasta autoceļi 
• 2018. gadā pabeigti, ilgi gaidītā   “Parādes ielas asfalta 

seguma atjaunošana”, būvniecības darbi.  

• Veikti dažādi neplānotie darbi ( izskalojumu labošana , 

caurteku tīrīšana, nogāzto koku novākšana); 

• Grants ceļu remonts: 

 «Vizuļi-Skirna-Kirkoļi» – EUR  23763 

• Lai saglabātu autoceļus apmierinošā stāvoklī  regulāri tiek 

veikti arī citi darbi: mehanizēta krūmu pļaušana un 

sāngrāvju tīrīšana, ceļa klātnes profilēšana, bedrīšu 

aizpildīšana u.c.  

 

 



• Ziemas periodā, kad ir atkusnis, autoceļus kaisa ar sijātas 

grants maisījumiem, lai samazinātu slīdamību un uzlabotu 

drošību. 

 

• Kaisīšanas darbiem izmanto pašizgāzēju ZIL un ekskavatoru 

JUMZ. 

 

  



Atkritumu apsaimniekošana 
  Laucesas pagastā par atkritumu 

apsaimniekošanu ir atbildīgs atkritumu pārstrādes 

uzņēmums SIA “Eko Latgale”. 

 

  Noslēgtie 162 atkritumu apsaimniekošanas 

līgumi  

• Privātpersonas c. Maļutki – 35 līgumi; 

• Privātpersonas c. Laucesa – 16; 

• Privātpersonas c. Mirnijs -87; 

• Privātpersonas pagasta robežās – 24 līgumi. 

 



 

 Atgādinājums!!! 

  Lai uzlabotu savu dzīves un veselības kvalitāti, 

atkritumus ir jāpārstrādā tam speciāli paredzētās vietās. 

“Eko Latgale” pieņem un pārstrādā ne tikai sadzīves 

atkritumus, bet arī būvniecības, elektroierīču, autoriepu u.c. 

veidu atkritumus. Tālr. 65438392 

 



Sociālā palīdzība un 
sociālie pakalpojumi 

2018.gadā. 
 



Liela uzmanība tiek veltīta Laucesas 
pagastā sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegšanai pagasta 
iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši kādā 
no krīzes situācijām vai savas 
veselības, vai vecuma dēļ nevar paši 
sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem. 



Bezdarbnieku skaits : 
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Sociālai palīdzībai 
2018.gadā izlietoti līdzekļi 



  
 

Cieša saistība ir ar  Daugavpils novada Sociālo dienestu, Sarkano Krustu, kuri 

palīdz ar humāno palīdzību (lietots apģērbs, apavi), kura tiek izdalīta pagasta 

trūcīgām ģimenēm un mazaizsargātiem iedzīvotājiem 

Trūcīgie iedzīvotāji saņēma Eiropas pārtikas un higiēnas komplektus ar  

Sarkanā Krusta starpniecību. Bija izdalīti 416 pārtikas un 58 higiēnas 

komplekti, 12 kancelejas piederumu komplekti skolēniem no trūcīgam 

ģimenēm, 6 bērnu pārtikas komplekti un 4 bērnu higiēnas komplekti. 

  
  
 



 
 
 
 

Laucesas pamatskola 



Laucesas pamatskolas darbs  2018.gadā 
 

Skolēnu skaits  • 75 skolēni un 14 pirmsskolas bērni 

Izglītības 
programmas 

• Skola īsteno 2 izglītības programmas: 
       - Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121) 
       - Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 

Kadru sastāvs  • Skola nodrošināta ar visiem pedagogiem un tehniskajiem 
darbiniekiem  

Skolas materiālā 
tehniskā bāze 

• Skola nodrošināta ar visiem mācību līdzekļiem un telpām, lai 
īstenotu mācību programmu.  

Skolēnu ēdināšanas 
organizācija 

• Visi skolēni  un 5-6 gadīgie bērni nodrošināti ar bezmaksas 
ēdieniem Skola piedalījās programmās: «Skolas piens» un 
«Skolas augļi» 

• Pārtikas veterinārais  dienests 3 reizes gadā pārbaudīja ēdnīcas 
darbu. Piezīmju nebija.     

Skolēnu 
medicīniskā 
apskate 

• Skolā strādā medmāsa (0,2 likmes), kura sadarbojas ar ģimenes 
ārstiem, veic skolēnu antropoloģisko apskati, skolēnu redzes 
asumu kontroli.   Gada laikā nebija konstatēts kašķis un 
pedikuloze.  

Skolas apkures 
sezona  

• Skola bija labi sagatavota apkures sezonai.  

Skolēnu autobusi  • Pagasta autobusi visu gadu nodrošina skolēnu savlaicīgo 
pievešanu  līdz skolai un mājām. 



Mācību darbs Skolēnu zināšanas kvalitāte 
• skolēnu vidējā balle 2018.gadā – 6,9; 
• Centralizētā eksāmena latviešu valodā skolēnu vidējā balle – 5,7; 
 

Skolas 
piedāvājumi  

• 100% skolēnu piedalās skolas  interešu izglītības programmās 
(pulciņos);  

• 1.-5.klašu skolēni nodarbojas ar sporta dejām un pulciņš pagasta 
mērogā organizē  skates priekš pagasta iedzīvotājiem; 

• jūnijā divu nedēļu laikā sākumskolas bērniem tika organizēts 
Vasaras laukums 

Skolas sadarbība 
ar pagasta 
pārvaldi 

• skolēni regulāri izmanto pagasta bibliotēkas fondu un 
informācijas tehnoloģijas; 

• skola izmanto pagasta kluba spoguļzāli sporta deju nodarbībām; 
• skolas aktivitātes pagasta mērogā (svētku koncerts veltīts Latvijas 

Republikas gadadienai, Baltā galdauta svētki, Bērnības svētki, 
Sporta deju čempionāts, Jauniešu nometne, Laucesas pagasta 
svētki) 

       



Skolēnu sasniegumi 2018.gadā  

Daugavpils novada sākumskolas koru skate  2.vieta 

Daugavpils novada krievu valodas un literatūras konkurss – spēle 2.vieta 

Daugavpils novada skatuves runas konkurss 2.vieta -  2 

Latviešu valodas aģentūras konkurss «Kas manu tautu dara stipru»   
Mākslas  konkurss  «Ziemassvētku atklātne»  

Atzinība 
 3. vieta 

Vēstures olimpiāde 3.vieta 

3.klases skolēnu radošais darbs «Mēs - paši par sevi»  2.vieta 

Mākslas konkurss « LIDICE 2018» 2.vieta 
3.vieta -2 

4.klases skolēnu pētnieciskais darbs Atzinība 

Latviešu valodas aģentūra, 2018.gads Grāmatā publicēti 2 

skolēnu radošie darbi 

“ Mūsu mazais pārgājiens”, Zemkopības ministrija, Rīgā 4 pateicības 

Starptautiskais radošo bērnu konkurss “ Vēsture ap mums” 3  Atzinības 

Daugavpils novada skolēnu rudens krosa stafetes  4 Diplomi  

Skatuves runas konkurss “ Zelta sietiņš.” 2 Pateicības 

Daugavpils novada konkurss “ Atceries Lāčplēšus” , 2018.gads Diploms 

Daugavpils novada skolēnu pavasara krosa stafetes 6 Diplomi 



Baltā galdauta  svētki 



Izlaidums 2018 



Pirmsskolas grupas izlaidums 



1. septembris 



“Rudentiņš – bagāts vīrs” 



Spēle «Latvijas daba» 



«Skolas soma. Naujenes pagasts, Slutišķi» 



Laucesas pamatskolas koris ceļo 
kopā ar „Skolas somu” 
 



 Atceres brīdis  katoļu kapos  kritušajiem poļu karavīriem 



Sporta deju konkurss Daugavpils Olimpiskajā centrā, 2018.gada 
decembris  







                               Ziemassvētki sākumskolas skolēniem 



Laucesas kultūras nams 
 

2018.gadā kultūras nams organizēja tradicionālos 
gadskārtusvētku pasākumus:  

Masļeņica, Lieldienas, Līgošana, Jaungada pasākumi, 
Valsts nozīmes svētku pasākumus  

Lāčplēša diena, LR Proklamēšanas diena, 

 kā arī  Senioru balle, Bērnības svētkus, Neptuna diena 
u. c. pasākumus. 

Kultūras namā tika organizētas  Daugavpils mākslinieku 
un pagasta iedzīvotāju darbu izstādes. 

Kultūras namā darbojas  deju pulciņš. 

kultūras namā notiek intelektuālā kluba 

 KAS?  KUR? KAD? spēles. 

 





2018. gada laikā saskaņā ar attīstības plānu: 
• notika lasītveicināšanas pasākumi sadarbībā ar izglītības iestādi;  
• notika tikšanās ar grāmatu (dzejas) autoriem;  
• uzlabotas senioru un bezdarbnieku datoriemaņas, e-pakalpojumu 

izmantošana; 
• pēc pieprasījuma notika grāmatu un seriālizdevumu piegāde uz 

mājām; 
• ar jauniem materiāliem tika papildināts  novadpētnecības materiāls;  
• tika apkopota informācija par bibliotēkā novadītiem pasākumiem un 

aktualitātēm pašvaldības mājas lapā; 
• regulāri tika nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu publicitāte 

sociālajos tiklos; 
• tika iegādāta datortehnika darbiniekam; 
• tika apmklēti mācību kursi un semināri, līdz ar to tika paaugstināta 

darbinieka kvalifikācija 



Bibliotēkas pamatrādītāji 
Lietotāju skaits 134 

t. sk. Bērni 36 

Bibliotēkas apmeklējums 1674 

t. sk. Bērni 375 

Datora un Interneta apmeklējums 472 

Izsniegums kopā 2191 

t. sk. Grāmatas 1171 

t. sk. periodiskie izdevumi 1020 

t. sk. Bērniem 119 



 

Krājuma komplektēšanas finansiālais 

nodrošinājums 

 Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

910 

t. sk. Grāmatām 558 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 352 

 

Pasākumi 

Izstādes 15 

Tematiskie  u.c. pasākumi  19 

Apmeklējums 370 



Ieskats bibliotēkas notikumos 

Veltījums  Latvijai  100 gadā  izstāde „Vecmāmiņas dārgumi. Liktenis un 

laiks”. Izstādes veidošanā piedalījās aktīvie Laucesas ciema iedzīvotāji. 

Izstādi vareja apskatīt maijā un jūnijā 

Pagasta iedzīvotājiem un 

viesiem gada laikā piedāvātas 

apskatei mākslinieku fotoizstādes 

un gleznu izstādes. 



Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
Bērnu žūrijas aktivitātes un noslēguma pasākums Laucesas pamatskolā 

Pavasara brīvdenās bibliotēkā notika tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem: Naujnes 

pagasta bērnu  grāmatu autori Zinaīdu Miloševiču un pagasta priesteri Rolandu 

Šakalu.  



Dzejas dienas pasākums „Rudenī” 

plašai auditorijai. Uzstājās dzejnieki 

no Daugavpils, vietējā dzejniece-

māksliniece un bērni. 

Uz tikšanos ar priesteri atbrauca arī 
Latgales Reģionālā televīzija, 

raidījums ir pieejams šeit: 
http://lrtv.lv/zinas/100-jautajumi-
pirms-lieldienam-tiek-atbildeti-

laucesa-7009  
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Vasaras brīvlaikā notika dažādas 

aktivitātes un  daži no tiem:   

„Es un drošā vide man apkart” 

 

  
„Jāņu zāles vainagā” pirms vasaras 

saulgriežiem. Vainagu pīšanā iesaistijās 

arī pieredzejošie pieagušie  

 



 

Kā tradīcija maijā notiek Dāliju stādīšanas akcija. Pirmo gadu tas bija kā dāvana 

no bērniem māmiņdienā, bet pārskata periodā akcija tika vēltīta Ģimenes 

svētkiem. Pie piestādītām dālijām katra ģimene atstāja savu novēlējumu. Pēc 

‘fiziskā darba’ notika jautrās stafetes. Bet augustā pie bibiotēkas ēkas bija īsts 

skaistums.  

 



Pārgājiens pie dižozoliem pa 

dabas taku „Purlande” 
„Ķer aiz astes!” 



Sadarbības partneri 

Sadarbība ar Laucesas 

pamatskolu sekmē radošo 

konkursu norisi 

Sadarbojoties ar SC „Laucesa” 

notika publiskie pasākumi plašai 

auditorijai. Zīmēšanas radoša 

darbnīca pasākumā „Vasaras 

saulgrieži”.  



 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar Laucesas kultūras namu svinējam pagasta svētkus. Bibliotēka piedāvāja 

burbuļu darnbīcu un ziedu pušķu veidošanas darbnīcu kā arī fotomateriālus no 

novadpētniecības izstādei par  Laucesas pagasta vēsturi. 



Publicitāte 
Par pasākumu norisi informē  afišas informatīvajos dēļos, Facebook 

vietnē, pašvaldības mājas lapā. 



Mirnijs ciema bibliotēka 



2018. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 195 lasītāji, tai 
skaitā 67 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, strādājošie 60, 
bezdarbnieki 32, pensionāri 36. Uz 2019. gada 1. janvārī bibliotēkas 
krājumu veidoja 4425 grāmatu vienības. Lasītājiem pieejami 15 
nosaukumu preses izdevumi. Apmeklējums - 3664, Izsniegums - 
8063 
  
Lai turpinātu darbu ar bērniem, 2018. gadā ir ieplānota sadarbība 
ar Laucesas pamatskolu, 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 



 
Sabiedriskais centrs 

«Laucesa» 
 Darbojas sieviešu vokālais ansamblis «Prieks» (vad. S. 

Almakajevs).  

 Interešu pulciņi:  

 vēsturiski pētnieciskais (J.Rasnačs) 

 kokgriešanas (A.Bruns) 



 
 
 
 

Organizēti 7 pasākumi un 6 izstādes 

Apmeklējums 821, finansējums gadam EUR 460 

SC «Laucesa» telpās pārskata 
gadā notika: 

novusa čempionāts 2x2, 
ceļojošā fotoizstāde «Mirklis 
Rasznas Nacionalajā parkā», 
pasākims dabā «Vasaras 
saulgrieži», izstāde «Mana dzimtā 
puse», pasākums «Ražas svētki», 
fotoizstāde «Mana Latgale», 
lekcija «Sirds uz asinsvadu slimību 
profilakses pasākums» (ESF 
projekta ietvaros), izstāde 
«Ziemas prieki» u.c. 

 

 

Koncerts «Māmiņ, mīļo 
māmiņ» 

Gada laikā apmeklētājiem ir pieejamas galda spēles, novuss, galda teniss, 
trenažieris, IT un kopēšanas, printēšanas, skenēšanas bezmaksas pakalpojumi. 



Sports 
•  2018.gada tika organizētas Laucesas pagasta iedzīvotāju sporta sacensības: 

• šahs, dambretes, novuss, futbols, teniss, hokkejs 

• Starptautiskais dambretes  turnīrs kļuva par tradicionālu. Turnīrāpiedalījās 
netikai Laucesas pagasta iedzīvotāji, bet labākie šaha spēlētāji no 
Daugavpils novada, Latgales un Lietuvas. Mūsu pagasta dalībnieki ieguva 
3.vietu. 

 

Šaha turnīrā piedalījās  pagasta iedzīvotāji, 
Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotāji.  



Laucesas pagasts organizē Daugavpils novada  1.līgas futbola 

čempionātu. Kur mūsu pagasta komanda ieguva 2.vietu. 

 



• Labi uzstājās mūsu sportisti Daugavpils 
novada komandu čempionātā novusā, 
kur ieguva 2.vietu. 

• Izcīlus rezultātus ieguva mūsu labākie 
sportisti svārbumbu sportā –Viktorija 
Jevdokimova. Viņa sekmīgi pārstavēja   
Daugavpils novadu Latvijas kausā un arī 
Latvijas čempionātā. Viktorija kļuva par 
Latvijas kausa čempionu. V.Jevdokimova 
iekļauta Latvijas izlases komandā un 
pārstāvēja Latviju Pasaules čempionātā.   
Daugavpils novada „SPORTA LAUREATS 
2018” konkursā Viktorija tika atzīta par 
novada labāko sportisti.   

 

Viktorija 
Jevdokimova 



Zlata Pancerko 
Biatlonā un slepošanas sacensībās Zlata Pancerko. Ieguva medaļas 

Latvijas kausā un Latvijas čempionātā. 

Daugavpils novada „SPORTA LAUREATS 2018”  Zlata  saņema balvu  

„Novada gada uzliecoša  zvaigzne jaunatēm” 

 



Galvenie uzdevumi 
2019.gadā 

Laucesas pagasta Mirnijs ciema NAI BIO-100 

(notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) 

rekonstrukcijas pasākumi NAI efektīvas 

darbības nodrošināšanai 



Laucesas pagasta pārvalde 
pateicas visiem sadarbības 

partneriem, Daugavpils 
novada domei, pagasta 
iedzīvotajiem par kopā 

paveikto darbu 2018.gadā 


