


 
 
 
 
 

2017.gadā Laucesas pagastā: 
 
 

Iedzīvotāju skaits  –      1343        
personas 

 

Piedzima -     5     cilvēki 

 

Nomira –       15    cilvēki 



Iedzīvotāju skaits 
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2016.gada izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām (EUR) 

300577 

119096 

272382 

72583 

33864 

Komunālā saimniecība

Administratīvie

izdevumi

Izglītība

Kultūra

Sociālā aizsardzība



Materiālie ieguldījumi 
 

Miera ielas remonts EUR 309 047 

 

 

 

 
Izbūvēta jauna artēziskā aka Laucesas c. EUR 34 578  

Ierīkotas jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas 

EUR 11 751 
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Ūdenssaimniecība 
  2017. gadā c. Laucese tika veikti ļoti nozīmīgi 

būvdarbi dzeramā   ūdens kvalitātes uzlabošanai : 

 

• Izbūvēta jauna artēziskā aka; 

• Ierīkotas jaunas ūdens atdzelžošanas 

iekārtas; 

 

    



Artēziskā aka 

 

• Urbuma dziļums 160,0 m; 

• Debits 3,0 l stundā; 

• Dzelzs saturs 2,1 mg/l. 



Laucesas pagasta autoceļi 
• 2017. gadā pabeigti, ilgi gaidītā   “Miera ielas pārbūve”, 

būvniecības darbi.  

• Pārbūvējamā autoceļa posma garums sastāda 1,285 km. 

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

• Grants ceļu remonts: 

«Lisički-Krustceļi-Mežvidi» – EUR 4 559,56 

«Vizuļi-Skirna-Kirkoļi» – EUR 17 798,00 

«Vizuli-Podlipi» –EUR 15 996,34 

 

• Lai saglabātu autoceļus apmierinošā stāvoklī  regulāri tiek veikti 
arī citi darbi: mehanizēta krūmu smalcināšana 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 160 atkritumu apsaimniekošanas 

līgumi  

• Privātpersonas c. Maļutki – 35 līgumi; 

• Privātpersonas c. Laucesa – 16; 

• Privātpersonas c. Mirnijs -85; 

• 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 

2017.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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Bezdarbnieki iesaistīti 
APSD 



Sociālai palīdzībai 
2017.gadā izlietoti līdzekļi 



Tika organizēts pensionāru 
 atpūtas vakars.  

  
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 

Laucesas pagasta personas ar īpašām 
vajadzībām piedalījās  sporta svētkos 
Ilūkstes novadā. 



Apsveicam Laucesas pagasta jubilārus 



 
 
 
 

Laucesas pamatskola 



Laucesas pamatskola 2017.gadā tika  akreditēta uz 6 gadiem 
 

Skolēnu skaits  • 79 skolēni un 21 pirmsskolas bērni 

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 (1kl.-4.kl., 5-6.g. grupa- brokastis, pusdienas, launags, 
5.kl.-9.kl.- pusdienas) 

• 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 2017.gadā – 6,5; 
• Centralizētā eksāmena latviešu valodā skolēnu vidējā balle – 6,6; 
• skola ieguva 3. godalgoto vietu starp novada pamatskolām pēc 

sasniegumiem olimpiādēs.  
 

Skolas 
piedāvājumi  

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

• 100% skolēnu 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, masu 

pasākumi)  



Laucesas kultūras nams 
 

2017.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. 

 



  











Mirnijs ciema bibliotēka 



2017. gadā bibliotēkas pakalpojumus 
izmantoja 202 lasītāji,  

tai skaitā 83 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem,  
strādājošie 54,  

bezdarbnieki 31,  
pensionāri 34.  

Bibliotēkas krājumu veidoja 4526 grāmatu 
vienības.  

Lasītājiem pieejami 14 nosaukumu preses 
izdevumi.  

Apmeklējums - 3758, Izsniegums - 8069 
 



Lai turpinātu darbu ar bērniem, 2017. gadā 
sadarbībā ar Laucesas pamatskolu, kurai arī ir 
interese par kopīgiem pasākumiem, tika 
organizētas ekskursijas uz bibliotēku. 
Bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumi 
ir piemēroti bērnu interesēm – zīmējumu 
konkursi, lasījumi, mīklu un pasaku 
pēcpusdienas. 
 
Pasākumi: 
 
 Skaļa lasīšana - „Palasīsim pasaciņu”.  
 
Literārā stunda ” Rudens dzeja ”  
 
Radošās darbnīcas 
 
Radoša stundā „Grāmatu koks” 
 
 



Sabiedriskais centrs 
«Laucesa» 

 Darbojas sieviešu vokālais ansamblis 

«Prieks». Iegādātas digitālās klavieres. 

 Interešu pulciņi:  

 vēsturiski pētnieciskais (J.Rasnačs) 

 Kokgriešanas (A.Bruns) 
 



Organizeti 8 pasākumi un 
2 izstādes 

• Apmeklējums 812 

• Finansējums EUR 460 

 





Sports 
 



Novusa, 
tenisa,makškerēšanas 

sacensības 



Starptautiskas šaha 
sacensības 

• Dalībnieki: Daugavpils novads, Daugavpils, Viļani, 

Preiļi, sportisti no Lietuvas 

 



P.Pancerko, biatlons 
• Laucesas pagasta iedzīvotājs Pāvels Pancerko ieguva teicamus rezultātus Latvijas un 

Eiropas sacensībās biatlonā un slēpošanā. 

• P.Pancerko nominēts Daugavpils novada „Gada Sporta Laureāts”, ka labākais 
biatlonists 

 



Z.Pancerko 
• Zlata Pancerko ieguva vairāku balvu ieguvēja Latvijas 

sacensībās biatlonā, slēnošanā un skriešanā 5 km distancē. 

• Zlata -divkārtējais Daugavpils novada čempions  skiešanā 

800m. 

• Nominēta  ka „Gada mazsporta Laureāts” 

 



Galvenie uzdevumi 
2018.gadā 

Laucesas pagasta pārvaldes, kultūras 

nama un Laucesas pamatskolas katlu māju 

apvienošanas darbi  



Laucesas pagasta pārvalde 
pateicas visiem sadarbības 

partneriem, Daugavpils 
novada domei, pagasta 
iedzīvotajiem par kopā 

paveikto darbu 2017.gadā 


