


 

Iedzīvotāju skaits  –personas 

 

Piedzima -  3   cilvēki 

 

Nomira –      18    cilvēki 



*Iedzīvotāju skaits 
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2019.gada izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām (EUR) 

1
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1000000

Sociālā aizsardzība

Administratīvie izdevumi

Ceļi

Vides aizsardzība

Komunālā saimniecība

Izglītība

26429 
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7290 

3236 

121276 

287242 



*Materiālie ieguldījumi 

 

Laucesas pagasta  Mirnijs 

ciema notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas BIO -

100 renovācija 

Darbu veicējs: SIA 

„EkoStandarts Tehnoloģijas”  

Līguma summa  EUR 

34995.00 bez PVN 

 

 

 



Laucesas kultūras nama 

mazas zāles, pagasta 

pārvaldes koridora griestu 

nomaiņa 

EUR 9600  





*

*Grants ceļu remonts: 

 „Laucesa-Lisičķi” un „Krustceļi - Dzimtas- 
Mālkalni”  EUR  19000 

*Lai saglabātu autoceļus apmierinošā stāvoklī  
regulāri tiek veikti arī citi darbi: mehanizēta krūmu 
pļaušana un sāngrāvju tīrīšana, ceļa klātnes 
profilēšana, bedrīšu aizpildīšana u.c.  

*Veikti dažādi neplānotie darbi ( izskalojumu 
labošana , caurteku tīrīšana, nogāzto koku 
novākšana); 

 

 



*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. 

 

  



*

  Laucesas pagastā par atkritumu 

apsaimniekošanu ir atbildīgs atkritumu 

pārstrādes uzņēmums SIA “AADSO”. 

 

   

Noslēgti 118 atkritumu apsaimniekošanas 

līgumi  

 



*Sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi 2019.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 

2019.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 456 pārtikas un 224 higiēnas 

komplekti, 12 kancelejas piederumu komplekti skolēniem no trūcīgam 

ģimenēm, 2 bērnu pārtikas komplekti un 3 bērnu higiēnas komplekti. 

. 

  

  

 



*



*

Skolēnu skaits  • 74 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» 

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 2019.gadā – 6,56; 

• Centralizētā eksāmena latviešu valodā skolēnu vidējā balle – 6,0; 

 

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 nedēļas 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, Laucesas pagasta svētki) 

       



  

Laucesas  pamatskolas sasniegumi 2019.gadā 

Mākslas konkurss 

“Es kā Rotko” , Daugavpilī 

2.vieta 

Atzinība 

Daugavpils novada  mākslas konkurss 

“Mīklupanti”  A. Baltvilka dzejoļi  

1.vieta  -1 

3.vieta -  5 

Daugavpils novada čempionāts rudens krosā  1.vieta -2 

Radošo darbu konkurss “ Mūsu mazais pārgājiens”, 

Zemkopības ministrija, Rīgā 

4 Pateicības 

Daugavpils novada skolēnu pavasara krosa stafetes 6 Diplomi 

Mākslas konkurss “ LIDICE  2019”  1.vieta – 3,  

2.vieta- 2 

Daugavpils novada konkurss “ Mans Daugavpils novads”  2.vieta  

Skatuves runas konkurss “ Zelta sietiņš,” Berķenelē 2 Pateicības 

Zinātnisko pētniecisko darbu konkurss 2 Pateicības 



Daugavpils novada skolēnu vizuālās mākslas konkurss “ Krāsainā 

Latvija”    

3.vieta - 2 

Daugavpils novada sākumskolas skolēnu konkurss (3.kl.), 

2019.gads. 

Pateicība 

Daugavpils novada sākumskolas skolēnu konkurss (2.kl.),  

2019.gads. 

Pateicība 

Daugavpils novada sākumskolas skolēnu konkurss (4.kl.), 

2019.gads. 

Pateicība 

Daugavpils novada skolēnu Skatuves runas  konkurss,  2019.gads 3  Pateicības 

Daugavpils novada Latvijas vēstures olimpiāde, 2019.gads Pateicība 

Daugavpils novada bioloģijas olimpiāde, 2018.gads Pateicība 

Daugavpils novada skolēnu rudens krosa stafetes  4 Diplomi  

Starptautiskais skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss 

“Vēsture ap mums,”  Rīgā 

3  Atzinības 

Daugavpils novada skolēnu vizuālās mākslas olimpiāde  Pateicība 

Daugavpils novada skolēnu eksperimentu konkurss “ Lūk tā!” 2 Pateicības  



   Ziemassvētku          

pasākums 



Svētku koncerts veltīts Latvijas Republikas   

proklamēšanas gadadienai 



1. septembris 



       Goda diena  



* Pēdējais zvans  2019 



* Baltā galdauta  svētki 



Mātes diena 



     Ābeces svētki 



Barikāžu aizstāvju  

atceres diena 



Projekta «Skolas soma» ietvaros  

 ekskursija uz Daugavpils M. Rotko  mākslas muzeju  



Projekta «Skolas soma» ietvaros  ekskursija uz Rēzekni 



              Projekta «Skolas soma» ietvaros   

ekskursija uz Siguldu 



           Projekta «Skolas soma» ietvaros  ekskursija  

uz Rundāles un Bauskas pilīm  



      Projekta «Skolas 

soma» ietvaros  ekskursija 

uz Aglonas maizes muzeju  



 

 

 

2019.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. 

 

*Laucesas kultūras 
nams 

 

 

 

 

 



*



*
Lietotāju skaits +13%; 

t.sk. bērni +30%; 

apmeklējums +1%; 

izsniegums +11%; 

lietotāju skaits t. sk. Bērni apmeklējums Izsniegums
kopā

151 47 

1694 

2436 

Pamatrādītāji 



* Kopējais pašvaldības finansējums 

13352 EUR 

* Krājuma komplektēšana 920 EUR 

* Jaunieguvumi 308 eks. 

* t.sk. grāmatas 125 eks. 

* t.sk. latviešu daiļliteratūra 5 eks. 

* t.sk. bērniem 28 eks. 

 

* gada beigās bibliotēkas fondā ir 

4999 vienības 

*



* Bibliotēkai gada laikā ir pieejamas 

abonētas datubāzes: www.news.lv 

laikrakstu bibliotēka (www.lursoft.lv) un 

www.letonika.lv .  

* 2019. gadā bibliotēkas lietotājiem tika 

piedāvāta attalināta piekļūve 

www.letonika.lv un e-grāmatu bibliotēka 

(3TD). 

* pieejamie kultūras un atmiņu institūciju 

šādi elektroniskie resursi: www.filmas.lv, 

www.periodika.lv, www.diva.lv, kā arī LNB 

digitālā bibliotēka www.zudusilatvija.lv un  

www.filmas.lv 

*

http://www.news.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.diva.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.filmas.lv/


* Grāmatu un seriālizdevumu izsniegšana uz mājām 

* Grāmatu, seriālizdevumu piegāde uz mājām 
(2019.g. 7-ņiem lasītājiem) 

* Izdevumu rezervēšana, SBA pakalpojumu sniegšana 

* Skenēšana, kopēšana, drukāšana ar 
multifunkcionālo iekārti  

* abonētās datu bāzes Letonika.lv un Lursoft 
"Laikrakstu bibliotēka"  

* 4 datorizētas lietotāju darba vietas 

* Interneta pakalpojumi, Datoru lietošanas, Diģitālā 
aģenta konsultācijas 

* bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas 

* konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām 

* Bezvadu interneta izmantošana 

* Tematiskie asākumi, literatūras un lasīšanu 
popularizējoši pasākumi 

*



* IZSTĀDES   4 

* TEMATISKIE PASĀKUMI    16 

* APMEKLĒJUMS     364 
 

* Pavasarī  bibliotēkā notika radošās 
darbnīcas ar radošiem cilvēkiem: 
mākslinieku, amatnieku Valdi Grebežu 
un brīvo mākslinieci Veltu Loci.  
 

*



* Dalība LNB projektos: 

* Bērnu žūrija 

* Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensības. 

 

* Bildē – pasākums Drošs Internets 

 

*



*



*
notika pasākumi, kas tika orientēti uz 

aktīvām ķermeņa un smadzeņu kustībām  

„Sportot ar grāmatu jautrāk”, „Dejo un 

lasi līdzi”, „Uzmīni pēc ēnas varoni” u.c. 

spēles.  

pārgājiens „Laucesas pagasta garīgais, 

kūltūrvēsturiskais mantojums”  

Grāmatu svētki Naujenes pagastā  

«Savij rindas pantiņā» u.c. 



*



* http://laucese.lv/category/pagasta-

jaunumi/ 

* https://www.facebook.com/19lbibl/.  

* https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/

laucesas-pagasta-biblioteka  

* Afišiem informatīvajos stendos 

*

http://laucese.lv/category/pagasta-jaunumi/
http://laucese.lv/category/pagasta-jaunumi/
http://laucese.lv/category/pagasta-jaunumi/
http://laucese.lv/category/pagasta-jaunumi/
https://www.facebook.com/19lbibl/
https://www.facebook.com/19lbibl/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/laucesas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/laucesas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/laucesas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/laucesas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/laucesas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/laucesas-pagasta-biblioteka


* Laucesas pagasta bibliotēka 

* 19 Laucesa, Laucesas pagasts, 
Daugavpils novads 

* bibl_laucesa@inbox.lv 

* biblioteka@laucese.lv 

* 23373619, 65471034 

 

* Datus apkopoja Viktorija Kvetkovska 

 

*

mailto:bibl_laucesa@inbox.lv
mailto:biblioteka@laucese.lv


Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā 
(attīstības plānā) definētajiem virzieniem un 
uzdevumiem 

*MIRNIJA CIEMA  

BIBLIOTĒKA



*Bibliotēkas pamatrādītāji : 

Lietotāju skaits 191 

t. sk. bērni 60 

Bibliotēkas apmeklējums 3019 

t. sk. bērni 1700 

Izsniegums kopā 7295 

t. sk. grāmatas 4362 

t. sk. periodiskie izdevumi 2933 

t. sk. bērniem 1086 



*Mirnija ciemas bibliotēkas 

darbība  

Finansiālais nodrošinājums 

 

 

*Pašvaldības finansējums – 10792 EUR 

 

*Grāmatu iegādei – 558 EUR 

 

*Periodikai 285 – EUR 

 

 



*Krājuma radītāji 

Jauniegumi kopā 371 

 

t.sk. gāmatas 115 

 

t. sk. bērniem 13 

 

Izslēgtie dokumenti 341 

 

Krājuma kopskaits 5209 

 



*Darbs ar 

bērniem un 

jauniešiem 

Bibliotēka organizē aktuālas izstādes, lasījumus, 
pārrunas, konkursus, ekskursijas u.c. Pirmskolas 
bērniem tiek organizētas dažādas rotaļnodarbības. 
Bērni iepazinās ar bibliotēkas grāmatu daudzveidību, 
uzzināja kur atrodamas skaistākās pasaku grāmatas, 
apskatīja bibliotēkas telpas. Aplūkoja lielāko un 
mazāko grāmatu.  

2019.gadā notikušas 11 literatūras izstādes un 5 
pasākumi.  

Pastāvīgās plauktu izstādes: „ Jaunumi!” 

 



* Aprīlī  8. un 9. klases skolniekam tika organizēta 

interaktīva ekskursija „Iepazīsti un izmēģini 

centra iespējas! ” 

 

 

 

 

Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar tīmekļa vietnēm, 

kas dod iespēju uzzināt par Latvijas vēsturi, par aktuālāko 

informāciju valsts notikumu gaitā, pārbaudīt iegūtās 

zināšanas virtuālajā spēlē "Latvija - pārsteigumu pilna!". 

 



*Valentīnas Zavadskas 

rokdarbu izstāde 

*Rokdarbu izstādē Valentīnas Zavadskas 

apbrīnojamos darbus – gleznas, kuras 

izšūtas ar lentēm un dažāda izmēra grozi,  

kas veidotas no avīžu papīra loksnītēm. 

 



*Tradicionāli septembrī bibliotēkā atzīmētas 

Dzejas diena 

 



*Novembrī Bibliotēku apmeklēja pirmsskolas 

izglītības iestādes  „Zaķīši” audzēkņi un skolotāja 

Maruta Kuzmina. 

 



*Bērnu darbi 

 



 Darbojas sieviešu vokālais 

ansamblis «Prieks» (vad. 

I.Kralika).  

 Uzsāka darbību Vēsturisko deju 

pulciņš (J.Pasternaka) 

 Interešu pulciņi:  

vēsturiski pētnieciskais, 

kokgriešanas (A.Bruns) 

 

*



* Fotoliecības «Daugavpils novads.  

Es esmu Latvija» 

* kollāžu, gleznu, fotoizstādes un 

rokdarbu izstādes 

* 15 gadu jubilejas koncerts «Draugu 

satikšanās» 

* 10 gadu jubilejas koncerts 

«Soļjanka» 

*Amatierteātra izrāde, u.c. 

*



* Jauniešu pulcēšanas vieta 

*Galda spēļu sacensību vieta 

* Izstāžu apskates vieta 

* Jūsu svētku atzīmēšanas vieta 

* IT bezmaksas pakalpojumu vieta 

*Koncerta, izrādes apmeklējumu 

vieta 

*Ar speciālistiem tikšanas vieta 

*



*



*

«Priekam – 
15»   



*

 



*

 



 

 

* Daugavpils novada Kultūras pārvaldei  

* Laucesas pagasta pārvaldei 

* Veltai Locei 

* Demenes kultūras namam 

* Silenes kultūras namam 

* Krievu Kultūras centram 

* Baltkrievu Kultūras centram 

* Tabores pagasta deju klubam 

* Kalkūnes pagasta ansamblim 

* Daugavpils Tautas teātrim «Iskateļ» 

* Mūsu pagasta iedzīvotājiem 

 

*



* Sabiedriskais centrs «Laucesa» ,  

19 Laucesa, Laucesas pagasts 

sc@laucese.lv  

 

Ziņas apkopoja: Viktorija Kvetkovska 

*

mailto:sc@laucese.lv


 
*Sports 



*

*2019.gadā mūsu komanda sasniedza teicamus 

rezultātus Novada pagastu komandu ziemas sporta 

spēlēs, kur mūsu komandas dalībnieki dažādos 

sporta veidos saņēma medaļas. 

*Komandu sacensībās - Ziemas sporta spēles 2019 – 

mēs esam čempioni! 

 



*



*Starptautiskais dambretes turnīrs 

kļuva par tradicionālu un notika  

2019.gada 30.jūnijā un 10.novembrī. 

Turnīrā piedalījās netikai Laucesas 

pagasta iedzīvotāji, bet labākie šaha 

spēlētāji no Daugavpils novada, 

Latgales un Lietuvas.  

*1. Daugavpils novada Lauceses 

pagastu  2019. gada individuāla 

atklāta kausa izcīņas  64 lauciņu 

dambretē.                                                                  

 



*Daugavpils novada Lauceses  pagastu  2019. gada 
individuāla atklāta čempionāta  64 lauciņu dambretē 

 

 

 

 

 

 

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

 



*Mūsu vieglatlets Pavels Pancerko Novada  

čempionātā vieglatlētikā ieguva 1.vietu 

šķēpa mešana un kļuva par Daugavpils 

novada čempionu 



*

* Izcīlus rezultātus guva Zlata Pancerko Latvijas republikas 

un Daugavpils novada sacensībās.  Novada  čempionāts 

vieglatlētikā Zlata ieguva 2.vietu 1500 m distancē. 

Daugavpils novada 

2019.gada čempionāts 

rudens krosā  1000 m 

distancē Z.Pancerko saņēma 

sudraba medaļu.  



* Latvijas Republikas sacensībās Zlata guva 
izcilus rezultātus Slēpošanā: 

* 1.vieta Latvijas čempionātā Siguldā 1,2 km  
(16.02.2019) 

* 2.vieta Latvijas čempionātā 10 km brīvajā 
stilā, Cēsīs (10.03.2019) 

* 17. vieta Pasaules čempionātā junioriem 
rollerslēpošanā, Madonā (08.08.2019) 

* Biatlons: 

* 1.vieta Latvijas kausā biatlonā 5 km sprinta 
distancē, Madonā (08.02.2019) 

* 1.vieta Latvijas skolēnu olimpiskajā festivālā 
Ērģlos biatlona  sprinta distancē (06.02.2019) 

* 3.vieta Latvijas kausā biatlonā 7.5 km 
individuālajā distancē, Madonā (10.02.2019)  

* Zlata Pancerko ir Latvijas jauniešu atlases 
slēpošanā un biatlonā sastāvā . 

 

 



*Galvenie uzdevumi 

2020.gadā

Administratīvas un kultūras 

nama ēku tehniskā stāvokļa 

uzlabošana 



*


