
SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES

ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2018.GADĀ

Sagatavoja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova



Skrudalienas pagasta
iedzīvotāju skaits pēc vecuma 

grupām

0 – 17 gadi -124 – 11 %

18 – 62.gadi - 756 – 63 % 

63 un vairāk- 307 – 26 %

Demogrāfiskie rādītāji

Piedzima - + 8 bērni

Nomira - 9 personas

Kopā pēc stāvokļa uz 01.01.2019.pagastā dzīvo 1187
iedzīvotājs

0 - 17 gadi

11%

18 - 62 gadi

63%

63 un vairāk

26%

Iedzīvotāju sastāvs

0 - 17 gadi 18 - 62 gadi 63 un vairāk



Skrudalienas 
pagasta 
pārvalde

Komunālā 

nodaļa
7,950 slodzes

Izglītība Kanceleja
4,0 slodzes

Grāmatvedība
3,0 slodzes

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija

Bāriņtiesa
4,25 slodzes

Silenes pamatskola
9,558 slodzes skolotāji, tai 

skaitā no pašvaldības 

budžeta 2,23 slodzes;

12,05 slodzes tehn.personāls

Skolēnu 

pārvadājumi
1,5 slodzes

Silenes 

kultūras nams
2,107 slodzes

Bibliotēkas
Sports un 

jaunatne
0,9 slodzes

Silenes 

bibliotēka
1,2 slodzes

Skrudalienas 

bibliotēka
0,75 slodzes

Daudzfunkcionālais 

centrs «Skrudaliena»
5,0 slodzes



Strādājošo skaits

Skrudalienas pagasta pārvalde – 32 darbinieki

 Silenes pamatskola – 29 darbinieki

tai skaitā tehn.personāls 15 darbinieki

 Bāriņtiesa – 5 darbinieki

Kopā: 66  cilvēki 

Uz 01.01.2018.gada – strādāja 69 cilvēki



Bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā, pēc NVA datiem

Uz 01.01.2017 - 15.8 %

Uz 01.01.2018 - 13,8 %

Uz 01.01.2019 - 13,2 %( no darbaspējīgo iedzīvotāju kopskaita)

Bezdarbnieku skaits, kuri sastāvēja uzskaitē NVA

01.01.2017 - 126 cilv.

01.01.2018 - 106 cilv.

01.01.2019 - 99 cilv.



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

2017.g 2018.g %

Kopā   EUR 987 347 753 317 76,2

Transferti EUR 883 872 655 876 74,2

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi

( PVN atgriešana)

39 784 45 554 114,5

Nenodokļu ieņēmumi

(Pamatlīdzekļu pārdošana)

3256 2743 84,2

Nodokļu ieņēmumi 60 435 49 144 81,3



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām 

kategorijām

2017.g 2018.g %

Atlīdzība

(darba alga + nodokļi)

482 799 485 729 61

Sociālā aizsardzība 63 790 67 490 8

Komandējumi un dienesta 

braucieni
730 650 0,1

Pakalpojumi 129 365 131 143 16

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces un inventārs
82 124 95 626 12

Kapitālie izdevumi 225 813 16 034 2

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi
5877 6046 0,9

Kopā: 990 498 802 718 100



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība( darba alga 

+ nodokļi); 48 57 29; 

61%

Sociālā aizsardzība; 6 

74 90; 8%

Komandējumi un 

dienesta braucieni; 

650; 0%

Pakalpojumi; 13 11 

43; 16%

Krājumi, materiāli, 

energoresursi,biroja 

preces un inventārs; 9 

56 26; 12%

Kapitālie izdevumi; 1 

60 34; 2%
Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi; 

6046; 1%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2018.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām kopā 

EUR ( 802 718: 1187 iedz. = EUR 676,26 /1 iedz.) 2017.g.- EUR 804,63

Vispārējie 

valdības dienesti; 

11 88 03; 15%

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana; 

12 51 07; 16%

Atpūta, kultūra un 

religija; 6 71 80; 

8%

Skrudalienas 

pagasta 

bāriņtiesa; 5 10 45; 

6%

Izglītība; 27 97 60; 

35%

Ekonomiskā 

darbība; 1 89 

27; 2%

Vides aizsardzība; 

1 42 38; 2%

Sociālā 

aizsardzība; 12 

76 58; 16%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2018.GADA AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZPILDE SALĪDZINĀJUMĀ

AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU

2017.g. 2018.g. %

KOPĀ ieņēmumi  EUR 144 790 12 759 8,8

t.sk.  transferti EUR 144 790 12 759 8,8

KOPĀ izdevumi, EUR 146 446 15 088 10,3

t.sk. kap.remonts 139 676 9015 6,4



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
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Kapitālieguldījumi

2018.gadā



Kapitālieguldījumi   2018.gadā
Ir paveikti remonta darbi DFC «Skrudaliena»: remonta darbi divās 
telpās mobilas brigādes vajadzībām - EUR 11 295,00;

elektroinstalācijas, jumta daļas un katlu telpas remonts - EUR 4986,00

 Silenes pamatskolā: Ugunsdrošības signalizācija  - EUR 1031,76;

Bērnu rotaļu laukuma nožogojums  – EUR 700,00

Durvju bloku montāža- EUR 2727,85

 Jumta remonts un ēkas stiprināšanas darbi mājā «Bruņene24»- EUR 16496,41

 Arhīva telpas pārvaldes ēkā – EUR 2253,88

 Tehnikas mazgāšanas ēkas jumta remonts – EUR 6809,77

 Durvju remonts Skaista 5/4, Silenē - EUR 392,00; 

 Logs un durvis Miera iela 35, Skrudaliena- EUR 647,00;

 Silenes NŪAie ielikti logi - EUR 2219,0

 Silenes bibliotēkas griestu un apgaismojuma remonta darbi - EUR 2601,88

 Brīva laika centrā nomainīti logi un durvis - EUR 1407,00

un citi nelieli pārvaldes infrastruktūras remonta un uzturēšanas darbi



Remonta darbi DFC «Skrudaliena» 3.stāvā mobilas brigādes vajadzībām -

EUR   EUR 11 295,00;



Remonta darbi DFC «Skrudaliena» jumta daļas remonts 



Jumta remonts un ēkas stiprināšanas darbi mājā «Bruņene24»- EUR 16496,41



Arhīva telpas pārvaldes ēkā – EUR 2253,88



Tehnikas mazgāšanas ēkas jumta remonts – EUR 

6809,77

Pirms



Silenes NŪAie ielikti logi par EUR 2219,0



Silenes bibliotēkas griestu un apgaismojuma remonta darbi par EUR 

2601,88



Brīva laika centrā nomainīti logi un durvis par EUR 1407,00



Pamatlīdzekļu iegāde 2018.gadā

Skrudalienas pagasta pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai ir iegādāti:

Dators Skrudalienas bibliotēkas vajadzībām - EUR 700,00

Zāles pļāvējs-trimmeris – EUR 418,00

 Apkures katls pirtij - EUR 835,00

Notekūdeņu pārsūknēšanas sūknis– EUR 1101,00

Dators daudzfunkcion. centram «Skrudaliena» –EUR 710,00

Dators pārvaldes vajadzībām – EUR 820,00

Procesori Silenes pamatskolas vajadzībām- EUR 479,00

Portatīvais dators Silenes pamatskolai – EUR 363,00

Kopētājs Silenes pamatskolai – EUR 670,00 



Ceļu uzturēšana

2018.gadā



Uzsākts ELFLA atbalstīts projekts «Daugavpils novada

pašvaldības ceļu pārbūve», kurš paredz pagasta ceļa 

Vitaņiški – Bruņene pārbūvi. 

Darbus plānots pabeigt 2019.gadā 



Ceļu remonti 2018.gadā

 Ir izstrādāts tehniskais projekts Silenes ciema Baznīcas ielas 

rekonstrukcijai - EUR 9015,00. 

Veikti ceļu grants uzberšanas darbi :

Nr.70 Katineļi –Raiņi 92 m3

Nr.18 Salmonovka – Ratofa 88 m3

Nr.22 Staņuki – Voitiški 48 m3

Nr.25 Lutriņi – Zemnieki 76 m3

Nr.37 Ezerne – Saulkalni 72 m3

Nr.12 Skrudaliena – Vārpene 80m3

un profilēšana izmantojot Demenes pagasta pārvaldes ceļu greideri 



Ceļu uzturēšana



Uzņēmējdarbība: nodarbināti 115 cilvēki- 26 uzņēmumos              

Lauksaimniecība 38

Tirdzniecība 13

Ražošana 8 

Pakalpojumi 56

Lauksaimniecība; 

38; 33%

Tirdzniecība; 

13; 11%

Ražošana; 

8; 7%

Pakalpojumi; 

56; 49%



Jauniešu vasaras  nodarbinātība

Vasaras periodā bija nodarbināti 21 pagasta jaunieši: 
visi 21 strādāja  uzņēmumos:

Biedrība «Silenes stariņi» =4

SIA «Avan Garden» = 2

SIA «Firma «Antaris»:14, t.sk.

SIA «ELVI» veikals Silenē = 4

Villa «Egle» =6

Atpūtas parks «Silene» = 4

Zemn.saimniec. «Tālskati»= 1



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

Skrudalienas pagasta pārvalde apsaimniekoja 3 daudzdzīvokļu mājas: uz

01.01.2019.gada uzkrājums remontiem:  

Bruņene 24 - EUR 709,23

Ezerne - EUR 789,27

Skrudaliena, Miera ielā 35 - EUR 1347,54

Fizisko personu apsaimniekošanā joprojām atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas 
Silenes ciemā

 SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko - 5 daudzdzīvokļu mājas

2018.gada reģistrēti Zemesgrāmatā:

5 zemes gabali

Nekustamā īpašuma atsavināšana

7 zemes gabali



2018.gada laikā Silenes ciema iedzīvotāji turpināja uzstādīt ūdens 

skaitītājus daudzdzīvokļu un privātajās mājās. Pēc stāvokļa uz 

01.01.2019. ir uzstādīti 135 ūdens skaitītāji dzīvokļos, tas ir 87.6 % pret 

dzīvokļu kopskaitu Silenes ciemā(154), no kuriem 19 dzīvokļi ir tukši, tai 

skaitā 19 dzīvokļi- atslēgti no komunāliem pakalpojumiem;

 2018.gada laikā pieslēdzās ūdensvadam 3 mājas un kanalizācijai 2 mājas.

 50 privātās mājās ir uzstādīti ūdens skaitītāji, kas sastāda 94% no ūdensvadam 

pieslēgtam mājām(53),tai skaitā divas mājas ir atslēgtas un vienā mājā nav 

uzstādīts ūdens skaitītājs.

 Iesniegtas 4 (četras) prasības tiesā par komunālo parādu piedziņu, pieņemti tiesas 

spriedumi par labu pagasta pārvaldei.



Pavisam - 867,86 ha 

t.sk. Zemesgrāmatā- 189,99ha

Valdījumā  - 677,88 ha

2018.gada ir noslēgti 4 jauni zemes nomas līgumi 

par 7,5 ha



Teritorijas apsaimniekošana: Komunālas nodaļas darbība

▪ 2018.gadā iegūts 15 665 m3 ūdens

▪ ( 2017.g.- 14 593 m3)

▪ 2018.gadā palika nemainīgs ūdens tarifs: EUR 1,14 /m3

Notekūdeņu tarifs: EUR 1,38/ m3

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz noslēgta līguma,  turpina veikt 

SIA „Eko-Latgale” . 2018.gadā no pagasta ir savākti un izvesti 1135 m3 atkritumu, 

šķiroto atkritumu izvests 103 m3( papīrs, PET, plēve -90m3, stikls – 13 m3) . Sakarā ar 

dabas resursu nodokļa pieaugumu 2018.gadā palielinājās atkritumu apsaimniekošanas 

tarifs no 10,65/m3 ar PVN uz 14,10/m3 ar PVN. 2019.gadā tarifs pieaugs līdz 14,87

euro par 1 m3 ar PVN.

Aicinām pagasta iedzīvotājus sterilizēt savus mājdzīvniekus, pārvalde organizēs

transportu un ārsta pakalpojumus. 



Teritorijas apsaimniekošana
 Sākot no pavasara veikti sakopšanas darbi abos ciemos un  kapos, regulāri notika zāles pļaušana. 

 Turpināta peldvietu uzturēšana Sila, Bruņu ezeru krastos, pie Dzirnavu dīķa un Skrudalienas ciemā;

 Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos ;

 Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 8 bīstamie koki Silenes, Viļķeļu un Raguļišku kapos par EUR 

677,60 un frēzēti 7 celmi par EUR 254,10;

 Labiekārtotas pašvaldību kapu teritorijas, uzstādītās informatīvas zīmes pie kapiem; 

 Izpildīti SIA «Naujenes pakalpojuma serviss» realizējama projekta ietvaros veikta iepirkuma būvdarbi, kas 

paredzēja jumta seguma nomaiņu un bēniņu pārseguma siltināšanas darbus mājās Skaista ielā 12 un Skaista 

iela 14.

 Veikta ielu apgaismojuma bojāto gaismekļu nomaiņa Silenes un Skrudalienas ciemos. Ielu apgaismojuma 

uzturēšanai izlietots EUR 3667,0

 Turpināti labiekārtošanas darbi Silenes ciema centrā pie dīķa «Ūdensrozes»: tika pievesta zeme 2868 m3

purvaino vietu pieberšanai - EUR 7399,82.  

2019.gadā tiek plānots veikt grunts izlīdzināšanas darbus dīķa «Ūdensrozes» teritorijas labiekārtošanai.



Teritorijas apsaimniekošana



Turpināta peldvietu uzturēšana Sila, Bruņu ezeru krastos, pie 

Dzirnavu dīķa un Skrudalienas ciemā



Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos



Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos



Nozāģēti 8 bīstamie koki Silenes, Viļķeļu un Raguļišku kapos par 

EUR 677,60 un frēzēti 7 celmi par EUR 254,10;



Teritorijas apsaimniekošana: Labiekārtotas pašvaldību kapu 

teritorijas, uzstādītās informatīvas zīmes pie kapiem



Izpildīti SIA «Naujenes pakalpojuma serviss» realizējama projekta ietvaros veikta 

iepirkuma būvdarbi, kas paredzēja jumta seguma nomaiņu un bēniņu pārseguma

siltināšanas darbus mājās Skaista ielā 12 un Skaista iela 14.



Lielā Talka



Izdevumi komunālās nodaļas darbībai

2018.g. izdevumi EUR 139 346,0

kas ir 109,7 % pret 2017.gadu

2017.g. izdevumi EUR 127 067,0



Silenes pamatskola

2018.gads



Programmas nosaukums Kods
Licence Skolēnu

skaitsDatums Nr.

Pamatizglītības programma 21 0111 11 28.11.2011. V-4916 49

Speciālās pamatizglītības

programma izglītojamajiem

ar mācīšanās traucējumiem

21015611 04.11.2016. V-8878 3

Pirmsskolas izglītības

programma

0101 11 11 28.11.2011. V-4914 18

Mācību darbs
Skola realizē 3 izglītības programmas. Pamatizglītības programma akreditēta līdz 26.02.2020.



Interešu izglītības pulciņi 
DEJU PULCIŅŠ

SPORTA PULCIŅŠ

VOKĀLAIS ANSAMBLIS               VIZUĀLĀS MĀKSLAS PULCIŅŠ

KORIS



SKOLAS LEPNUMS  – SKOLOTĀJI



Ēriks Lapkovskis
Skatuves runas konkursa “Zelta sietiņš” LAUREĀTS (skolotāji A. Mihailova, J. 
Safonova);

• II vieta Daugavpils novada skatuves runas konkursā (skolotāji A. Mihailova, J. 
Safonova);

• Piedalījās Daugavpils novada 44. Latviešu valodas olimpiādē (skolotāja J. Safonova);

• Piedalījās Daugavpils novada eseju konkursā “Skola 2118” (skolotāja J. Safonova);

•Piedalījās Daugavpils novada matemātikas olimpiādē (skolotāja L. Livmane-Trubiņa);

•I vieta skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs” (skolotāja L. Livmane-
Trubiņa);

•III vieta Daugavpils novada krosa stafetēs un sporta spēles florbolā (skolotājs A. 
Puzirevskis);

•Labākā ZELTĀ liecība pamatskolā (Vidēja atzīme – 9, 63)



Artjoms Geiko

Piedalījās skatuves runas konkursā “Zelta sietiņš” (skolotāji A. Mihailova, J. 
Safonova);

• III vieta Daugavpils novada skatuves runas konkursā (skolotāji A. 
Mihailova, J. Safonova);

• Piedalījās Latgales matemātikas olimpiādē (skolotāja L. Livmane-Trubiņa)

• II vieta skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs” (skolotāja 
L. Livmane-Trubiņa);

• I vieta Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 2006. 
gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem (skolotājs A. Puzirevskis);

•II vieta Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 2004. 
gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem (skolotājs A. Puzirevskis);

•Labākā ZELTĀ liecība sākumskolā (Vidēja atzīme – 8, 78)



Eduards Gasperovičs

•ATZINĪBA Daugavpils novada matemātikas
olimpiādē (skolotāja L. Livmane-Trubiņa);

•I vieta skolā Starptautiskā matemātikas konkursā 
„Ķengurs” (skolotāja L. Livmane-Trubiņa);

• II vieta Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu 

sacensībās futbolā (skolotājs A. Puzirevskis);

•II vieta Daugavpils novada sporta skolas atklātās 
meistarsacīkstes brīvajā cīņā.

•SUDRABA liecība (Vidēja atzīme – 8, 14)



Izglītības iestāžu Goda dienā sumināja labākos 
novada skolēnus 





Mācību darbā labākie skolēni 



Labākā klase sākumskolā



Labākā klase pamatskolā



Skatuves runas konkursā 
“ Zelta sietiņš” LAUREĀTS

Daugavpils novada 

Skatuves runas konkurss 

Ēriks Lapkovskis – II vieta 

Artjoms Geiko – III vieta 

(skolotāja Alevtīna Mihailova)

Ēriks Lapkovskis



Latgales reģionālā skolu koru konkursā 
“Dziesmai būt!” Jēkabpilī

1.pakāpes laureāti 
(skolotāja Rozālija Almakajeva)



Popgrupa “Liesmiņa” 
1.pakāpes laureāti Latgales reģionālā konkursa Rēzeknē 

(skolotāja Rozālija Almakajeva)



Atzinība Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 
14.konkursā 



Starptautiskais matemātikas konkurss 
“Ķengurs” (skolotāja Lūcija Livmane-Trubiņa)



Latgales un Daugavpils novada olimpiādes

• Piedalīšanās Daugavpils novada 44. Latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde (8. – 9. kl.) –

Jeļizaveta Pavlova, Agnese Ščaja-Zubrova, Ēriks 

Lapkovskis (skolotāja J. Safonova);

• Piedalīšanās 12. Latgales novada latviešu valodas 

un literatūras olimpiāde Edvards Nikolajenkovs

(7. klase) (skolotāja J. Safonova);

• Piedalīšanās 15. Latgales matemātikas

olimpiādeArtjoms Geiko (4.klase) (skolotāja L. 

Livmane-Trubiņa);



FUTBOLS FLORBOLS

SACENSĪBAS

(skolotājs A. Puzirevskis);



Skolas pasākumi



Mācību priekšmetu nedēļas
Valodu nedēļa E-prasmju nedēļa



Mācību priekšmetu nedēļas

Dabaszinātņu un tehnoloģiju nedēļa Sākumskolas nedēļa



Muzeja dienas Silenes pamatskolā



Mācību ekskursija “Ķeguma HES”



Radoši ar Imantu Ziedoni
Domājām Ziedoni. 
Lasījām Ziedoni. 
Runājām Ziedoni. 
Klausījāmies Ziedoni.



Draudzības un mīlestības diena pirmsskolas grupā



Veselības diena



Burtiņu svētki 



Tikšanās ar jaunsargiem



Lieldienas 



Akcijā “Skrien Daugavpils novads!”



Baltā galdauta svētki 



Pēdējais zvans 9.klasei



Izlaidums pirmsskolas grupā



Zinību diena 



Pasākums «Dzejas maratons »



Projekts «Skolas soma»
Ekskursija

uz Jasmuižu un Višķu amatnieku ciemu 



Ekskursija uz zoodārzu“JuRita”



Ekskursija uz Daugavpils skrošu rūpnīcu



Ekskursija Māla mākslas centrā 



Rudens talka 



Ģimeņu stafetes pirmsskolas grupā «Bitīte»



Sacensības zēniem
„ Lāčplēša spēks”



Latvijas Republikas proklamēšanas 
100.gadadienai veltīts svinīgais pasākums



Grāmatas «Kā meitene Borovka tika pie jauna 
vārda» atvēršanas svētki 



Ziemassvētku ceļojums apkārt pasaulei



Izdevumi Silenes pamatskolas darbībai

2018.gads – EUR 256 094.0 - 108,7% pret 2017.gadu

2017.gads – EUR 235 577.0

2018.gads - Izdevumi skolēnu pārvadājumiem

– EUR 23 666,0 – 106,3%

2017.gads – EUR 22 252,0



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»
 PVC loga konstrukcijas montāžas darbu ar aiļu apdari katlu telpā- EUR 571.99 

 Elektroapgādes renovācijā 1.telpā (katlu telpa), sadalne ārējā un kabeļu līnijas revīzija daudzfunkcionāla 

centrā “Skrudaliena”- EUR 986,99

 Elektromontāžas darbu izpilde daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” (koka apstrādes darbnīcas)-Līguma 

summa EUR 936,99

 SIA «Lattelecom» elektronisko sakaru tīklu izbūve daudzfunkcionāla centrā “Skrudaliena”  telpā Nr.32 -

Līguma summa EUR 173,82

 Upes un dīķa tīrīšana (ekskavatora pakalpojumi)- Līguma summa EUR 732,05

 SIA «Lattelecom» elektronisko sakaru tīklu izbūve daudzfunkcionāla centrā “Skrudaliena”  telpā Nr.54-55 -

Līguma summa EUR 201,24

 Evakuācijas plāna izstrādāšana, ugunsdrošības uzlīmes piegāde un izvietošana - EUR 135,93

 Jumta renes sistēmas tīrīšana - Līguma summa EUR 155,0

Izdevumi daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» darbībai

2018.gads - EUR 56 154,0

2017.gads - EUR 122 255,0



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»
Gada laikā centra telpās darbojas trenažieru zāle, kuru apmeklē vietējie iedzīvotāji



Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” sācis darboties 

sociālā darbinieka kabinets. Klientu pieņemšanu divas dienas 

nedēļā veic Daugavpils novada sociālais darbinieks Jūlija 

Žugare.



SOCIĀLAIS DARBS

Izmaksāto sociālo pabalstu sadalījums- EUR 

2017.g. 2018.g. %

Pabalsts GMI 21 201 16 932 79,8

Dzīvokļa pabalsts 2280 1800 78,9

Bērnu ēdināšana 88 138 156,8

Bērniem bāreņiem 8211 13 252 161,3

Transporta izdevumi skolēniem - - -

Pārējie (apbedīšana, ugunsgrēki, 

ārkārtas gadījumi)
4082 4 737 116,0

Pabalsti veselības aprūpei naudā 66 - -

KOPĀ 35 928 36 859 102,5

2018.gadā bija apsveiktās 18 personas ar 80-gadu jubileju un

1 persona ar 90.gadu jubileju. 



90.gadu jubileja Viktorijai Sivačjovai



Izdevumi sociālai aizsardzībai

2018.gads – EUR 67 470,0- 105,7% pret 2017.gadu

t.sk stipendiju darbi – EUR 30 611.0 - 109,9% pret 

2017.gadu, 78 cilvēki

2017.gads – EUR 63 790,0- t.sk stipendiju darbi –

EUR 27 862,0- 61 cilv.



KULTŪRA
Silenes kultūras nama darbība

Sākot ar janvāra mēnesi Silenes kultūras namā notiek dažādi pasākumi.

Nozīmīgākie un tradicionālie no tiem  ir:



1.Cikls „Krievu tautas paražas”: «Pasaku dziedinošais spēks» 

2. Atvadas no ziemas

3. Sporta ballīte

4. Mātes un Ģimenes diena

5. Piedalījāmies pasākumā «Savij ap mani gadus», kurā sumināja 

ģimeņu pārus, nodzīvojušos laulībā ilgāk par 50. gadiem:

Krasiļņikovu un Pučinsku laulātie pāri

6. Dziesmu saiets «Šūpojamies dziesmās»- 10

7. Pasākums «Izgaismo Latviju»

8. Dalība Dziesmu un deju svētkos Rīgā

9. Pasākums «Sanāksim kopā» – 100 dienas līdz valsts 100.gadei

10. Pagasta svētki –Miķeļdiena

11. Atpūtas vakars «Tiem, kam pāri…»

12.Jaungada pasākumi bērniem un pieaugušajiem

Kultūras nama darbība



Kultūras nama darbība
Cikls „Krievu tautas paražas”: «Pasaku dziedinošais spēks»





Rakstījām Tautas saimes grāmatu:

Ierakstiem grāmatā bija pieteikušies divi vecāka 
gadagājuma pagasta iedzīvotāji: no Silenes ciema 
Ļevs Medvedjevs un no Skrudalienas ciema 
Kirkira Rumjanceva. 

Savus ierakstus grāmatā atstāja Silenes katoļu 
draudzes priesteris Vjačeslavs Rosļaks un 
biedrības «Silenes stariņi» priekšsēdētāja Sofija 
Mole, kā arī Skrudalienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Betija Ivanova



Rakstījām Tautas saimes grāmatu





Mātes un Ģimenes diena



Piedalījāmies pasākumā «Savij ap mani gadus», kurā sumināja 

ģimeņu pārus, nodzīvojušos ilgus gadus laulībā 

No mūsu pagasta piedalījās

Marijas un Andreja Krasiļņikovu

Ludmilas un Alekseja Pučinsku

laulātie pāri





Pasākums:«Izgaismo Latviju»



Pasākums: «Izgaismo Latviju»



Pasākums: «Izgaismo Latviju»



Vokālais ansamblis «Līgaviņas» piedalījās XXVI Vispārējos 

Dziesmu un deju svētkos Rīgā



Dziesmu svētki  Rīgā



Kultūra: pasākums  «Sanāksim kopā» 11.08.2018



Silenes katoļu baznīcai – 105.gadi



Miķeļdiena



Pagasta svētki - Miķeļdiena



Atpūtas vakars «Tiem, kam pāri..»



VALSTS 100.gades SVĒTKI



VALSTS 100.gades SVĒTKI



Jaungada pasākumi bērniem…



... Un pieaugušajiem



Silenes kultūras nama darbība

❖ - Silenes kultūras nama kolektīvi: vokālais ansamblis  

«Līgaviņas» bieži izbrauc ar savām koncertprogrammām uz citiem 

novada pagastiem(Demene, Ambeļi, Tabore);

Par saviem sasniegumiem uzskatam:

❖Vokāla ansambļa «Līgaviņas» iegūto Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes 1.pakāpes diplomu par dalību vokālo ansambļu  konkursā 

«Pavasara dziesma 2018» 

❖ Latvijas mazākumtautību amatiermāksalas kolektīvu folkloras 

festivāls «Baltika-2018» - II.pakāpe

❖Dalība XXVI Vispārējos Dziesmu un deju svētkos 

❖Uzstāšanas Daugavpils novada pasākumā «Zelsim savam 

novadam» un arī Silene Resort & SPA



Deju grupa «TORNADO»

1. Mūsdienu deju festivāls

„Hipeastrs 2018”-Diploms

2.pakāpe;

2.Daugavpils novada

jauniešu talantu konkurss

«Zibsnis» – Laureāti;

3.  Mūsdienu deju konkurss

(Daugavpils) –Pateicība;

4. Dalība bērnu dziesmu

un deju svētkos Višķos –

Pateicība;

5. Dalība Starptautiskajā

mākslas festivālā

«Augšdaugava 2018»

– Pateicība;



Izdevumi Silenes kultūras nama darbībai

 2018.g.- EUR 29 991,0   - 111 % pret 2017.gadu

 2017.g. – EUR 27 101,00



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Atrodas daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» ēkā, pēc adreses Miera iela 12, 

c.Skrudaliena



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība
Prioritāte

Viena no galvenajām 2018.gada prioritātēm ir bijusi darbs 

ar bērniem, lasīšanas  veicināšanas pasākumi, pasākumi 

un aktivitātes, saistītās ar Latvijas valsts 100.gadu jubileju.

Bibliotēka daudz strādā, lai piesaistītu bērnus grāmatu 

lasīšanai, ieinteresētu viņus biežāk apmeklēt bibliotēku, 

palīdzētu izvēlēties piemērotāko literatūru, kā arī, lai attīstītu 

bērnu radošās spējas, paplašinātu redzesloku un veicinātu 

kvalitatīvu atpūtu.



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Finansiālais nodrošinājums

Pašvaldības finansējums- 9995 EUR,

Grāmatu iegādei- 526 EUR

Periodikai - 489 EUR



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība 

Krājuma rādītāji

Jaunieguvumi kopā 324

t. sk. grāmatas 132

t. sk. latviešu daiļliteratūra 50

t. sk. bērniem 77

Izslēgtie dokumenti 280

Krājuma kopskaits 3119



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Darbs ar atsevišķām mērķgrupām :
 Bezdarbniekiem- individuālās  konsultācijas : e-pasts izveide, CV rakstīšana ,internet banka 

izmantošana , rēķinu izdrukāšana, slimības lapas apskatīšana.

 Skolēniem un studentiem bibliotekāra stundas : e- kataloga izmantošana, drošs 
internets, fotodetektīvs, medijprātība, Vaifija spēle, sociālo tīklu izmantošana, pieklājība 
internetā.

 Senioriem, bezdarbniekiem un mājsaimniecēm Skrudalienas bibliotēka piedāvā apgūt 
e-prasmes, kā arī iepazīties ar e-pakalpojumiem (vid.gov.lv; latvija.lv u.c.).

 Skolotājiem izvestas nodarbības “Drošs internets” un “ medijprātība” , saites 
Drošsinternets izmantošana stundās, valodas apgūšanai, izklaidei. 

 Pieaugušajiem pasākumi: Atmiņu pierakstīšana Tautas saimes grāmatā, tematiskas 
izstādes , veltītas dzejniekiem un rakstniekiem, latviešu tautas  svētkiem, lauku 
darbiem, Grāmatu svētki Demenē, Meteņi, Līgo tradīcijas, “ Ziemassvētku noskaņa”-
gada noslēguma pasākums.

 Dažiem lasītājiem piegādā literatūru uz mājām.

 Organizētas 23 tematiskās un literārās izstādes, kas veltītas  Latviešu svētku 
tradīcijām, autoriem, kuriem bija jubileja gads, jaunām grāmatām, Latvijas valsts 100. 
gadu jubilejai, izciliem cilvēkiem pagastā  un novadīti 36 pasākumi.



Izstādes



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība 

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bērniem (mācību laikā vienu reizi mēnesī, bet vasaras laikā 

katru nedēļu) tiek organizētas radošās darbnīcas ar dažādām 

lasīšanas veicināšanas aktivitātēm. Šajās nodarbībās bērni 

ar savām rokām ir veidojuši dažādas lietas (atklātnes, 

eņģeļus, puķu pušķus māmiņām, rotājumus utt.), daudz 

uzzinājuši par grāmatu vēsturi, lasījuši, runājuši par mīļākām 

grāmatām un grāmatu nozīmi, mācījušies izmantot 

elektronisko grāmatu kopkatalogu, kā arī uzzinājuši daudzas 

lietas par drošību internetā.



Bērnu darbi



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība 

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Visa gada garumā bibliotēkā ir notikuši interesanti pasākumi 

(Lieldienu svinēšana, Mātes dienas pasākums un valodas 

svētki, Bērnu svētki, Dzejas dienu svinības, pasākumi "Paliec 

sveika, vasara" un "Rudens - bagāts vīrs" u.c.), kuru laikā caur 

spēlēm un konkursiem ir izzinātas svētku tradīcijas, dziesmas 

un ticējumi. Kopā ir lasīti un sacerēti dzejoļi, veidotas 

atklātnes, rotaļlietas, un dāvanas. Bērni ir sacentušies grāmatu 

skaļajā lasīšanā un uzzinājuši daudz jauna par dažādiem 

autoriem un grāmatām, kā arī mācījušies atrast vajadzīgās 

grāmatas bibliotēkā. Ir jautri pavadīts laiks spēlējot spēles, 

zīmējot, krāsojot, minot krustvārdu mīklas un vienkārši esot 

kopā.



Aktivitātes



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkas izstādēs gada garumā varēja uzzināt par 

Ziemassvētkiem, Meteņiem, Lieldienām, Līgo svētkiem, par 

Skrudalienas pagasta izciliem cilvēkiem, par Rūdolfa 

Blaumaņa, Ārijas Elksnes, Imanta Ziedoņa un citu autoru dzīvi 

un darbu.

Novembrī notika erudītu spēle "Skaistākā latviešu mūzika", kas 

veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai. Tāpat izveidota izstāde "Lasi 

par Latviju". Savukārt decembrī bija noslēguma pasākums 

“"Ziemassvētki nāk", kura laikā tika apbalvoti aktīvākie lasītāji.

Pateicoties drossinternets.lv komandai, bibliotēkā pieejama 

"Vaifija spēle", kura māca pareizi rīkoties interneta vidē un 

sociālajos tīklos.



Prāta spēles



Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība 

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Skrudalienas pagasta bibliotēka sadarbojās ar Silenes 
pamatskolu, kura tika novadītas bibliotekāra stundas : 
datubāze letonika.lv ,Fotodetektīvs, Vaifija spēle, grāmatu 
kopkatalogs, drošs internets, lasi par Latviju, kā apsveikt 
svētkos un citas.

Augustā daudzfunkcionālajā centrā strādāja jauniešu 
nometne “Manas dzimtenes pūra lāde”,  dažas aktivitātes 
notika arī mūsu bibliotēkā: radošās darbnīcas “ Dāvana 
draugam”, prātu spēle "Pirmie latviešu rakstnieki", darbs ar 
datu bāzi Letonika.lv, kura  palīdz atrast informāciju par 
rakstniekiem, dod iespēju lasīt grāmatas. Nometnes 
dalībnieki spēlēja spēli "Vai tu zini, kas atrodas grāmatu 
plauktos?" 



Galda spēles



Projekti

Bibliotēka piedalījās projektā “Bērnu žūrija”, kopā ar biedrību  

“Silenes stariņi’ piedalījās Daugavpils novada programmas 

“Attīsti sevi! “ ietvaros  Daudzfunkcionālajā centrā 

“Skrudaliena” organizētajā no š.g. 30.jūlija līdz 10.augustam 

jaunatnes dienas nometnē “Manas dzimtenes pūra lāde” .



Jaunatnes dienas nometne “Manas dzimtenes 

pūra lāde”



Izdevumi Skrudalienas pagasta 

Skrudalienas bibliotēkas darbībai

2018.g. – EUR 9469.00    - 86 % pret 2017.gadu

2017.g.- EUR  10 987,0



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība

Iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

Darbs pie bibliotēkas krājuma  – uzkrāt 

un sistematizēt universāla veida 

iespieddarbus un citus dokumentus, kas 

apmierina attiecīgās bibliotēkas lietotāju 

prasības.

Lasīšanas veicināšanas pasākumu 

organizācija un aktivizēt darbu ar 

bērniem un jauniešiem.

Darbs ar vecākas paaudzes lietotājiem.



Materiālais un tehniskais stāvoklis

2018.g. veikts griestu un elektroinstalācija remonts 
bibliotēkas abonementā – 72 m2 un arī sienu 
kosmētiskais remonts. 

Šīm nolūkam iztērēti 2602  eiro. Bibliotēkas telpu 
stāvoklis ir apmierinošs, taču ir  nepieciešams grīdu  
remonts gaitenī un sienu kosmētiskais remonts 
bērnu nodaļā.  

Tehniskais aprīkojums ir krietni novecojušais

Datori bibliotēkā ir 2005.- 2008.gada . Daži  ir 
apmierinošā stāvoklī, bet datori  no 2006.gada  
neapmierina lietotāju vajadzības. 2015.gada 
iegādāts portatīvais dators, bet arī tas jau divas 
reizes remontēts. Sakarā ar datoru pieprasījumu 
samazināšanu datoru skaitu  arī var samazināt. 
Multifunkcionālā iekārta ir krāsaina, bet krāsas 
drukāšana ir neapmierinošā

KULTŪRA:
Silenes bibliotēka



Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un 
pieejamība

2017 2018

Lietotāju skaits 196 192

Bibliotēkas 
apmeklējums

2183 2009

Izsniegums kopā 6348 5809

2018.gada laikā samazinājies gan 
apmeklējumu skaits, gan izdevumu 
izsniegums, jo bibliotēka bija slēgta no 
10.02.2018. līdz 21.03.2018. Bibliotēkas 
abonementa telpās notika griestu, 
elektroinstalācijas remonts un kosmētiskais 
remonts. 

Arī krājuma saskaņošana ar   ALISE 
sistēmu prasīja diezgan daudz laika

Samazinājās arī bērnu un jauniešu skaits. 
Faktiskais iedzīvotāju (t.sk. bērnu) krietni 
atšķīrās no oficiālā. Pēc oficiāliem datiem 
iedzīvotāju skaits mikrorajonā ap 600, bet  
trešā daļa  faktiski dzīvo citās vietās –
ārzemēs vai pilsētās.

Brīvdienās bibliotēku apmeklē arī bērni no 
citiem pagastiem.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

KULTŪRA:
Silenes bibliotēka



Krājuma komplektēšanas organizācija:

2017 2018

Jaunieguvumi 

kopā

322 300

t. sk. grāmatas 138 114

t. sk. latviešu 

daiļliteratūra

8 9

t. sk. bērniem 19 19

Izslēgtie 

dokumenti

307 346

Krājuma kopskaits 4062 4016

Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Gada laikā tika organizēts izstāžu un literāro 
apskatu cikls „Latvijas rakstnieki – jubilāri”

• „Neparasta cilvēka parasta dzīve…”

• Rudolfam Blaumanim – 155-Grāmatu 
izstāde un priekšlasīšanas

„Laimes klēpī

• „Tautas dzejnieks Ojārs Vācietis”

«Ojāram Vācietim – 85 -Grāmatu izstāde

Literārā pēcpusdiena „Lasām Ojāra liriku”

• „Profesionālis detektīvžanrā”

Andrim Kolbergam – 80 -Grāmatu izstāde

Pārruna „A.Kolberga filmogrāfija”

Filma „Rīgas sargi”

Pārskata periodā tika iepirktas 114 grāmatas. 
Bērnu literatūra – 16%, nozaru literatūra -
19%
No tiem :
Grāmatas  latviešu valodā - 26 eksemplāri;
nozaru literatūra – 22  eksemplāri 
Daiļliteratūra pieaugušajiem pārsvarā ir 
krievu valodā.

KULTŪRA:
Silenes bibliotēka



Pakalpojumi un pasākumi 

• Uzmanība tika vērta vecākas paaudzes 
bibliotēkas lietotājiem, lai vērstu sociālo 
atstumtību. Organizēta vecākās paaudzes lasītāju  
grupa “Grāmata - mans draugs”

• Tika norīkoti literāras pēcpusdienas:  “Es lasu 
dzejoļus””, “Mazā Latvijas enciklopēdija” , 
“Grāmatas saimniecei”

• Tika sarīkota mūsu ģimenes ārsta Lidijas Volkovas 
rādošo darbu izstāde ‘Mans vaļasprieks”. Viņa 
strādā ar dabas materiāliem , veido skaistas 
gleznas. 

KULTŪRA:
Silenes bibliotēka



Pakalpojumi un pasākumi 

Grāmatu krājums tika atspoguļots arī 
tematiskās grāmatu izstādēs : „Ģimenes 
krājumi” ( par konservēšanu), 
„Ārstniecības augi mūsu pļavās”, 
Gatavojoties Latvijas simtgadei īpaša uzmanība 
tika vērsta grāmatām par Latviju.

Bibliotēkas apmeklētāji apskatīja izstādes 
• „Mazā Latvijas enciklopēdija”, 
• „Latviskais rotājošais raksts”, 
• „Latviešu tautas folklora”, 
• „Latvijas dabas krāsas”
Ziemassvētkus gaidot bibliotēkas apmeklētāji 
savāca retro eglītes rotājumus un tika 
noformēta izstāde „Manas bērnības eglītes 
rotājumi”

KULTŪRA:
Silenes bibliotēka



KULTŪRA:
Silenes bibliotēka

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bērnu literatūras krājums izvietots atsevišķās telpās

• Grāmatas izvietotas saskaņā ar bērnu vecumu, 
atsevišķi sākumskolas un pamatskolas audzēkņiem. 
Noformēts “Bērnu rotaļu  stūrītis” pašiem mazākiem 
apmeklētājiem ar rotaļu grāmatām

• Gatavojoties Latvijas simtgadei,  uzmanība tika 
vērsta bērnu un jauniešu patriotiskai audzināšanai.

• Pasākumos bērni  iepazinās ar Latviju galda spēlēs:
„Izzini Latviju.. Personības”, „Latvijas valsts 

simboli”, „Ceļotājs Rūdis grib zināt” ,  „Latvijas 
novadi”.

• Erudītu konkurss „Mana Latvija”  - novembrī
• Pasākums „Zinību diena” - septembrī



Darbs ar bērniem vasarā

Vasaras pulciņš bērniem „Lasām kopā”

Latviešu tautas pasāku priekšlasīšana un 
pārrunas 

• Jūnijs – „Īsas pasakas”, „Sadzīves pasākas”

• Jūlijs – „Burvju pasakas”, „Pasakas par 
dzīvniekiem”

Tematiskais pasākums „Izlasi un  pastāsti par 
Latviju” 

• Galda spēles  „Latvijas personības”, „Latvijas 
simboli” „Latvijas novadi”  - jūlijā

• Priekšlasīšanas - jūlijā

• Noslēgumā viktorīna „Ko mēs uzzinājām par 
Latviju”- augustā

KULTŪRA:
Silenes bibliotēka



KULTŪRA:

Silenes bibliotēka 

Novadpētniecība

• Krājums izvietots atsevišķos plauktos, ērti 
pieejams, izvietots tematiski: „Pagasta 
vēsture”, „Reliģijas konfesijas”, „Pagasta 
novadnieki”, „Pagasta daba”

• Regulāri tika papildināta mape „Raksti par 
Skrudalienas pagastu” ar izdrukām no 
laikrakstiem. Izmantoju arī Lursoft Aģentu

• Bibliotēkas novadpētniecības materiāli 
regulāri tiek piedāvāti Skrudalienas pagasta 
pasākumos. Šogad tika norīkota Latvijas 
simtgadei veltīta fotoattēlu izstāde „Mūsu 
pagasts laika gaitās”, kuru varēja apmeklēt 
Silenes KN novembra mēnesī. 

• Novadpētniecības materiālus izmanto DU 
studenti saviem darbiem. Bieži ir pieprasīti 
materiāli par Skrudalienas pagasta vēsturi.

• Šogad novadpētniecībai nav vērsta īpaša 
uzmanība. 

• Nav uzsākts darbs ar pagasta iedzīvotājiem lai 
savāktu viņu atmiņas . Nav pietiekami 
iesaistīti bibliotēkas apmeklētāji 
novadpētniecības darbā. 

• Pagasta pārvalde labprāt atbalstītu šo darbu,  
tāpēc 2019.gada plānos ir nolūks iesaistīt 
pagasta iedzīvotājus  novadpētniecības darbā.



Sadarbības tīkls  

• Silenes bibliotēka cieši sadarbojas ar 
Skrudalienas pagasta pārvaldi,  bibliotēkas 
darbība ir saskaņota ar pārvaldes vadītāju

• Pārskata periodā savstarpējo kopdarbību ir 
veicinājusi un stiprinājusi struktūrvienību 
sadarbība. Kopā organizēti pasākumi :

• Sadarbība ar Silenes kultūras namu -
„Krievu tautas pasakas”, “Masleņica” 
„Lieldienu spēles”, Dziesmu saiets 
“Šūpojamies dziesmās”, pagasta svētki 
“Miķeļi Silenē”, senioru vakars „Tiem , kam 
pāri…”

• Sadarbība ar Silenes pamatskolu–“Zinību 
diena” , erudītu konkurss „Mana Latvija”

KULTŪRA:  Silenes bibliotēka:



 2018.g.- EUR 13 982.00  – 107 % pret 2017.gadu

 2017.g. – EUR 13 108,00



JAUNATNE UN SPORTS



PAGASTA JAUNIEŠI PIEDALĪJĀS DAUGAVPILS NOVADA JAUNATNES SALĪDOJUMĀ «LEPNI BŪT LATVIJĀ»  UN 
DAUGAVPILS NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLĒS. ZIEMAS SPORTA SPĒLĒS KOPVĒRTĒJUMS –IV.VIETA.



AKTĪVA JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ.

• TIKA PARRAKSTĪTI LĪGUMI AR 5 JAUNIEŠIEM PAR BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VEIKŠANU. 2018. GADĀ MŪSU 4 JAUNIEŠI       
SASNIEDZA NEPIECIEŠAMO 50 STUNDU APJOMU, LAI SAŅEMTU APLIECINĀJUMU, KAS PARĀDA IEGŪTĀS IEMAŅAS 
UN KALPO KĀ NOPIETNS PAPILDINĀJUMS CV.

• JAUNIEŠI PALĪDZĒJA ORGANIZĒT SPORTA AKTIVITĀTES UN RADOŠĀS DARBNĪCAS «MIĶEĻDIENĀ», «PAGASTA SVĒTKOS» , 
«ĢIMENES DIENĀ» UN ORGANIZĒTĀ BIEDRĪBAS “SILENES STARIŅI” DAUGAVPILS NOVADA PROGRAMMAS “ATTĪSTI SEVI! “ 
IETVAROS NOMETNĒ «MANA DZIMTENES PŪRA LĀDE» . 

• IZGATAVOJA BALVAS NO KOKA NOMINĀCIJAI «SKRUDALIENAS PAGASTA LEPNUMS» UN SKAIDROJOŠAS PLĀKSNES 
UZSTĀDĪTAJĀM CIEMATĀ LATVIJAS TAUTAS ZĪMĒM.



Dalība Daugavpils novada jauniešu pasākumos « INTELEKTUĀLĀS SPĒLĒS», «KAFIJA AR 

POLITIĶIEM», «LĀPU GĀJIENS» un kaimiņpagastu pasākumos: „Draudzības vakars” Medumos,  

„Labā garastāvokļa vakars”  Sventē, «Ciemos pie zombijiem» Salienā, «Kvesta spēlē» un t.t. Arī 

Skrudalienas pagasta jaunieši organizēja novada jauniešiem pasākumu « Krāsu virpulis» par 

subkultūrām.



SPORTS: mūsu pagasta sportisti un sporta cienītāji 2018.gadā startēja astoņos Daugavpils novada 

organizētajās sacensībās un čempionātos. Bet labākie rezultāti ir 1. vieta «Pludmales volejbola 

čempionātā», 3.vieta ir «Vieglatlētikas čempionātā» un «Minifutbolā» . Ka arī sacensībās «Pagastu 
VI vasaras sporta spēles» un  «Rudens kross» kopvērtējums ir 5.vieta.



Skrudalienas pagastā tika rīkoti arī sporta pasākumi « KAUSA IZCĪŅA TELPU FUTBOLĀ» un 

«FOTOORINTĒŠANĀS» Silenes pamatskolas skolēniem. Jūlijā mēnesī Skrudalienas pagasta 
pārvalde sagaidīja starptautisko MIERA SKRĒJIENA  delegāciju, kura šķērsoja Silenes robežpunktu.



Jaunatne un Sports

Izdevumi sporta un jaunatnes pasākumiem

2018.g. - EUR 11 772,00 - 112 % pret 2017.gadu

2017.g. - EUR 10 488,00



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «Sieviešu klubs «SILENĪTE» 
Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros  
Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no š.g. 30.jūlija līdz 10.augustam nometnes 

vadītājas Ināras Lapkovskas vadībā  organizēja jaunatnes dienas nometni  “Manas dzimtenes 
pūra lāde” . Nometni finansēja Daugavpils novada dome- EUR 1000,00 un sponsori- EUR 
800,00



nometne  “Manas dzimtenes pūra lāde” 



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU:

Projekta laikā 12 Daugavpils novada jaunieši mācību 
ekspedīcijas laikā iepazinās ar  Daugavpils novada 
kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, tautas tradīcijām,  
piedalījās radošajās darbnīcās, kur izgatavoja pašdarinātos 
magnētiņus un atklātnes, apgleznoja traukus, mācījās liet 
sveces un gaumīgi tās noformēt, piedalījās sporta pasākumos 
un kvestā, intelektuālās spēlēs, izklaidēs un idejas diskusijās. 
Jaunieši labi  atpūtās un nostiprināja savu veselību, ieguva 
jaunas  zināšanas, kuras varēs izmantot tālākajā dzīvē. 



Silenes Jaunavas Marijas Debesīs 
uzņemšanas Romas katoļu baznīca 
projektu konkursa “Latvijas sakrālais 
mantojums” ietvaros ieguva finansējumu 
EUR 2189,62 apjomā  gleznas „Jēzus 
Ģetzemanes dārzā” audekls/eļļa, 89,5 x 
69,5 cm  restaurācijai. Projektu konkursu 
jau septiņi gadi  rīko Rietumu Bankas 
labdarības fonds sadarbībā ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju  ar mērķi saglabāt un 
restaurēt Latvijas sakrālās arhitektūras 
un mākslas pieminekļus. 

Rietumu labdarības fonds

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU: Biedrība “Silenes stariņi’ realizēja projektu 
“Senā garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skrudalienas 
pagastā” , kurai Daugavpils novada dome sniedza finansiālu palīdzību EUR 1500,00 .
Projekta gaitā tika klasificēti un sistematizēti Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 
baznīcas kolekcijas kultūrvēsturiskie eksponāti.   Tika ierīkota unikāla ekspozīcija ar vairāk nekā 80 garīgo 
kultūrvēsturisko priekšmetu, kulta priekšmetiem un senlietām, kas sniegs apmeklētājiem informāciju par 
katoļu garīgo kultūrmantojumu Latgalē, to būtību un funkcijām.



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «Sieviešu klubs «SILENĪTE»

Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” aktīvi piedalās Skrudalienas 

pagasta kultūras dzīvē, līdzdarbojoties tādu pārvaldes pasākumu 

rīkošanā kā Masļeņica, krievu tautas tradīciju ciklos. 



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-biedrība «Dzidra straume»
Ar savām aktivitātēm pagasta dzīvē piedalās arī biedrība “Dzidra straume”

Tradicionāli gadu mijā tika apciemoti Skrudalienas ciemata un tā apkaimes vecie, vientuļie 

pensionāri, pasniedzot tiem biedrības un uzņēmēju sarūpētas dāvanas.



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-biedrība «Dzidra straume»

Dažādos pasākumos, arī bērnu vasaras nometnes laikā, kas norisinājās DFC 

«Skrudaliena» telpās,  piedāvātas meistarklases sveču liešanā, pērlīšu pīšanā:



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-biedrība «Dzidra straume»

16. maijā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra rokdarbu pulciņa seniori apmeklēja 

Skrudalienas pagasta daudzfunkcionālo centru, kur viņiem tika piedāvāta ekskursija pa centru, izstāde un iespēja 

piedalīties sveču liešanas meistarklasē, kuru vadīja biedrības priekšsēdētāja Jeļena Potrjasova. 



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-biedrība «Dzidra straume»

biedrība “Dzidra straume” organizēja radošas izstādes « Savīties ar pavasari»



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-biedrība «Dzidra straume»

un  « 100 cimdu pāru Latvijas  100.gadei», kura izveidota izmantojot rokdarbnieču Regīnas Rokjānes, 

Santas Belousovas un Skaidrītes Bogdanovas rokdarbus, kura vēlāk tika demonstrēta vienā no 

Rīgas skolām



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU

Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” aktīvi piedalās Skrudalienas 

pagasta kultūras dzīvē, līdzdarbojoties tādu pārvaldes pasākumu 

rīkošanā kā Masļeņica, krievu tautas tradīciju ciklos. 



DAUGAVPILS NOVADA DOMES

apbalvojumi 2018.gadā

Ar Daugavpils novada domes
Atzinības rakstu par nozīmīgu

ieguldījumu lauksaimniecības

attīstībā tika apbalvots

GRIGORIJS ŠUŠERTS



DAUGAVPILS NOVADA DOMES apbalvojumi 2018.gadā

Ar Daugavpils novada domes
Atzinības rakstu par ilggadēju

un neatlaidīgu darbu Viļķeļu

vecticībnieku draudzē un 

nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils

novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā tika
apbalvota

AGRIPINA  LAPKOVSKA



DAUGAVPILS NOVADA DOMES apbalvojumi 2018.gadā

Ar Daugavpils novada

domes Atzinības rakstu
Par nozīmīgu ieguldījumu

uzņēmējdarbības 

attīstībā un aktīvu dalību

Skrudalienas pagasta

sabiedriskajā dzīvē

tika apbalvots

VALERIJS HRAPĀNS



DAUGAVPILS NOVADA DOMES apbalvojumi 2018.gadā

Ar Daugavpils novada

domes Atzinības rakstu

Par radošumu un 

profesionalitāti darbā ar 

skolēniem un pedagoģisko 

meistarību jaunās 

paaudzes izglītošanā un 

audzināšanā 

tika apbalvota

JEĻENA  SAFONOVA



DAUGAVPILS NOVADA DOMES apbalvojumi 2018.gadā



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI
Skrudalienas pagasta pasākumā, kurš bija veltīts Latvijas 

Republikas proklamēšanas 100.gadadienai

ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu tika apbalvoti 

Skrudalienas pagasta pārvaldes darbinieki:

Aleksejs Konošonoks– Par ieguldījumu Daugavpils novada 

lauksaimniecības attīstībā

Vitolds Hrapāns- Par ieguldījumu Daugavpils novada 
lauksaimniecības attīstībā

 Valerijs Matuļs- Par ieguldījumu Daugavpils novada 
lauksaimniecības attīstībā



Apbalvoto ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu kopbilde



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI 


Par dalību konkursos «Saimnieks”, „Gada uzņēmējs”, „Sakoptākā lauku sēta”, „Mana dzīves vide” 

tika apbalvoti ar Daugavpils novada domes Pateicībām un balvām zemnieku saimniecības «ŠURIKS», 

«GRĪVAS», « GAIŠA».



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI

Skolotāju svētkos sumināti 

labākie novada pedagogi 

2017. / 2018. m. g. 

Silenes pamatskolas 

matemātikas skolotāja 

Lūcija Livmane-Trubiņa

Interešu izglītības skolotāja 

Alevtīna Mihailova

20 gadu darba jubilejā 

vizuālās mākslas skolotājai 

Oksanai Andrulei

20 gadu darba jubilejā 

direktorei 

Tatjanai Klopovai



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI 
Jaunatnes gada noslēguma pasākumā Pateicību saņēma mūsu jaunieši

Viktorija Ževņeroviča, Jeļena Andrule un Valerijs Matuļs.

Nominācijā: GADA JAUNATNES DARBINIEKS Atzinības rakstu saņēma mūsu specialiste

Ināra Lapkovska

Nominācijā: PATEICĪBAS UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM Pateicības rakstu saņēma SIA «JUMS S» 

īpašnieks Valerijs Hrapāns. 



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI 
Pasākumā “Gada balva sportā 2018” Nominācijā “Gada skolotājs” piešķirta

Pateicība Silenes pamatskolas skolotājam ALEKSANDRAM PUZIREVSKIM

Nominācijā “Labākā pagasta pārvalde sporta darba organizācijā” mūsu 

pārvalde ieguva 6.vietu



SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES APBALVOJUMI
Pagasta svētkos tika godināti pagasta iedzīvotāji, snieguši ievērojamo 

ieguldījumu mūsu pagasta dzīvē, un nominēti kā “Skrudalienas pagasta lepnums”

Nominācijās:

 Veselība : Zinaida Sivačjova - Par ieguldījumu pagasta iedzīvotāju veselības 
aprūpē

 Lauksaimniecība: Grigorijs Šušerts - Par ģimenes tradīciju turpināšanu un 
attīstību

 Kultūra: Tatjana Lapkovska - Par aktīvu un ilgstošu darbību pārvaldes kultūras 
dzīvē

 Sabiedrības dzīve :Regīna Rimša – par aktīvu dzīves pozīciju 

 Sabiedrības dzīve :Valerijs Geiko – Par veiksmīgu un aktīvu daudzdzīvokļu 
mājas  uzturēšanu

 Jaunatne : Jeļena Andrule – Par aktīvu dalību jaunatnes dzīves organizēšanā 
un piedalīšanos pasākumos

 Izglītība : Diāna Krasiļņikova- par profesionalitāti un radošumu pirmsskolas 
skolotājas pienākumu veikšanā.



«Skrudalienas pagasta lepnums » nominanti



Plāni 2019.gadam

1. Silenes ciema Baznīcas ielas pārbūve 

2. Dzīvojamās mājas «Bruņene 24» jumta remonta turpināšana

3. Silenes pamatskolas telpu remonts

4. Dīķa «Ūdensrozes» teritorijas planēšana, sakopšana un apzaļumošana

5. Laivu piestātnes pārbūve Sila ezera krastā

6. Tehnikas apkalpošanas ēkas jumta daļas atjaunošana

7. Dušas un veļas mazgāšanas telpu iekārtošana DFC «Skrudaliena» 
1.pagrabstāvā

8. Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un grants uzbēršanu

9. Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu apsaimniekošana

10. Pagasta teritorijas un kapsētu labiekārtošana

11. Saimniecības ēku uzturēšanas darbu veikšana

12. Mājokļu apsaimniekošana

13. Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzturēšana



Paldies visiem pārvaldes iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem par labi padarītu darbu. 


