
 

   

 

 

 

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES 

ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2019.GADĀ 

 

Sagatavoja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova  
 



Skrudalienas pagasta      

 iedzīvotāju skaits 
 pēc vecuma grupām 

0- 17 

gadi; 

127; 11% 

18 - 62 

gadi; 

710; 62% 

63 un 

vairāk; 

304; 27% 

 
 

0 – 17 gadi -127 – 11 % 

18 – 62.gadi - 710 – 62 %  

63 un vairāk - 304 – 27 % 

 

 

Demogrāfiskie rādītāji 

Piedzima  - + 6 bērni 

Nomira - 21 persona 

Kopā pēc stāvokļa uz 01.01.2020. 

pagastā dzīvo 1141 iedzīvotājs 



Skrudalienas 

pagasta 

pārvalde 

Komunālā 

nodaļa 
7,5 slodzes 

Izglītība 

 

Kanceleja 
4,0 slodzes 

Grāmatvedība 
3,0 slodzes 

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija 

Bāriņtiesa 
7,25 slodzes 

Silenes pamatskola 
10,9 slodzes skolotāji, tai 

skaitā no pašvaldības 

budžeta 2,127 slodzes; 

12,30 slodzes tehn.personāls 

 

Skolēnu 

pārvadājumi 
1,5 slodzes 

 

Silenes 

kultūras nams 
2,1 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 – 30 darbinieki 

 

      Silenes pamatskola – 29 darbinieki 

     tai skaitā pedagogi- 14  

          tehn.personāls 15 darbinieki 

 

 Bāriņtiesa – 8 darbinieki 

        Kopā uz 01.01.2020: 67  darbinieki 

 

Uz 01.01.2019.gada – strādāja 66 cilvēki 

 



Bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā, pēc NVA datiem 

Uz 01.01.2018 - 13.8 % 

Uz 01.01.2019 - 13,2 % 

Uz 01.01.2020 -   11.5 %( no darbaspējīgo iedzīvotāju kopskaita) 

Bezdarbnieku skaits, kuri sastāvēja uzskaitē NVA 

 

01.01.2018 - 106 cilv. 

01.01.2019 - 99 cilv. 

01.01.2020 - 82 cilv. 

 

 

 



BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 

 
 

 
2018.g 2019.g % 

Kopā   EUR 753 317 886 089 118 

Transferti EUR 655 876 768 878 117 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

( PVN atgriešana) 

45 554 49 967 110 

Nenodokļu ieņēmumi 

(Pamatlīdzekļu pārdošana) 

2743 3743 136 

Nodokļu ieņēmumi 49 144 63 501 129 

 



BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

  Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām 

kategorijām 

2018.g 2019.g % 

Atlīdzība 

(darba alga + nodokļi) 

485 729 516 857 106 

Sociālā aizsardzība 67 490 69 167 102 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 
650 801 123 

Pakalpojumi 131 143 114 339 87 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces un inventārs 
95 626 123 239 129 

Kapitālie izdevumi 16 034 20 469 127 

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 
6046 6829 113 

Kopā: 802 718 851 701 106 



       BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

  Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām 
Kapitālie izdevumi ; 

20469; 2% 

Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi; 

6829; 1% 

Atlīdzība (darba alga 

+nodokļi); 516 856; 

61% 

Sociālā aizsardzība; 

69 167; 8% 

Pakalpojumi; 114 339; 

13% 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi,biroja 

preces, inventārs; 123 

239; 15% 



         BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

   2019.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām kopā  

    EUR ( 851 701: 1141 iedz. = EUR 746,45 /1 iedz.) 2018.g.- EUR 676,26 

Sociālā aizsardzība; 

115 605; 13% 

Vispārējie valdības 

dienesti; 125 067; 

15% 

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana; 

135 669; 16% Atpūta, kultūra un 

reliģija; 67 538; 8% 

Skrudalienas 

pagasta bāriņtiesa; 

67 515; 8% 

Izglītība; 296 709; 

35% 

Ekonomiskā darbība; 

29 930; 3% 

Vides aizsardzība; 13 

668; 2% 



BUDŽETA RĀDĪTĀJI 
2019.GADA AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS 

  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZPILDE SALĪDZINĀJUMĀ 

 AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU 

2018.g. 2019.g. % 

KOPĀ ieņēmumi  EUR 12 759 18 658 146 

t.sk.  transferti EUR 12 759  18 658 146 

KOPĀ izdevumi, EUR  15 088 26 151 173 

t.sk. kap.remonts 9015 2032 22 



BUDŽETA RĀDĪTĀJI 

Debitoru parādi EUR 

6786 
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11 862 
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Kapitālieguldījumi 

 

2019.gadā 



Kapitālieguldījumi   2019.gadā  

    DFC «Skrudaliena»:  

 Ir paveikti remonta darbi bāriņtiesas telpu paplašināšanai:  -  EUR 4000,00; 

 Ielikti 2 ( divi) jauni logi ar aiļu apdari telpā Nr.62 -  EUR 1154,70 

 Demontēta avārijas stāvoklī bijusi laivu piestātne Sila ezerā – EUR 3298,38 

 Izbūvēts jauns pontons Sila ezera peldvietā – EUR 9493,49 

 Ielikti 2(divi) logi pašvaldības dzīvoklī Dīķu ielā 3, dz. 13, Silene- EUR 756,81 

 Ielikti 4( četri) logi pašvaldības dzīv. Skaista ielā 5, dz.8,Silene- EUR 989,33 

 Ielikti 2(divi) logi brīva laika pavadīšanas centrā Skolas ielā 6- EUR 659,72 

 Ielikti 3( trīs) logi tehnikas apkalpošanas ēkā Riču ielā 10A- EUR 1035,25 

 Ielikti 4( četri) logi un garāžas durvis ēkā Ricu ielā 8 – EUR 1915,81 

 Ielikts logs kāpņu telpā pašvaldības ēkā Miera ielā 35- EUR 365,90 

 Silenes pamatskolā:  

Veikta elektroinstalācijas atjaunošana ēdnīcas telpā – EUR 1681,61 

Veikts videonovērošanas sistēmas remonts – EUR 858,89 

Veikts 1.stāva gaiteņa remonts – EUR 1100,00 

 

 

 

              

 un citi nelieli pārvaldes infrastruktūras remonta un uzturēšanas darbi 



Kapitālieguldījumi   2019.gadā 

 

 Veikts dūmeņa remonts dzīvojamajā mājā Miera ielā 35- EUR 4118,17 

 Veikts jumta daļas remonts pašvaldības ēkā Miera iela 14 – EUR 1155,74 

 Ūdensvada ievada ūdenstornī remonts – EUR 792,39 

 Ierīkota videonovērošanas sistēma pārvaldes ēkā – EUR 2261,60 

 Ierīkota videonovērošanas sistēma pie atkritumu konteineriem – EUR 423,54 

 Nomainīts dziļumsūknis DFC «Skrudaliena»   

          artēziskajā urbumā – EUR 1199,97 

 Dīķa «Ūdensrozes» labiekārtošanas darbi – EUR 2601,50 

 

 



  Remonta darbi DFC «Skrudaliena»:  Ir paveikti remonta darbi bāriņtiesas   

                        telpu paplašināšanai:  -  EUR 4000,00; 

   

 

 



     Izbūvēts jauns pontons Sila ezera peldvietā – EUR 9493,49 

 



Ielikti 4( četri) logi un garāžas durvis ēkā Ricu ielā 8 – EUR 1915,81 
 



    Ielikts logs kāpņu telpā pašvaldības ēkā Miera ielā 35- EUR 365,90 
 



   Veikts dūmeņa remonts dzīvojamajā mājā Miera ielā 35- EUR 4118,17 

 



             Dīķa «Ūdensrozes» labiekārtošanas darbi – EUR 2601,50 



Pamatlīdzekļu iegāde 2019.gadā 

   Skrudalienas pagasta pārvaldes funkciju izpildes  

nodrošināšanai ir iegādāti: 

 

 Notekūdeņu pārsūknēšanas sūknis KSS Aizupes ielā 2- EUR 913,60 

 

 Dators jaunatnes lietu speciālista vajadzībām – EUR 739,31 

 

 Zāles pļaujmašīna traktoram – EUR 1238,20 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceļu uzturēšana 

 2019.gadā 

  



   Pabeigts ELFLA atbalstīts projekts «Daugavpils novada 

    pašvaldības ceļu pārbūve», kurā bija paredzēta pagasta ceļa  

      Vitaņiški – Bruņene pārbūve EUR 368 108,17  

    

 

 

  



Silenes ciema Aveņu ielas posma remonts- EUR 15227,85 



Veikta Skrudalienas pagasta tilta «Ķiriļišku» inspekcija 

un novērtēšana- EUR 786,50 un ceļa zīmju uzstādīšana 



Ceļu remonti 2019.gadā 

          
  

Izstrādāts būvprojekts “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene» - EUR 9014,50 

 

 Veikti ceļu grants uzberšanas darbi : 

Nr.43 Jaunkalni - Upītes 182 m3 smilts-grants frakcija 0-32 

Nr.43 Jaunkalni - Upītes 196 m3 dabīgais smilts-grants maisījums  

Nr.12 Skrudaliena – Vārpene 42m3 smilts-grants frakcija 0-32 

 

 

 un greiderēšana, izmantojot Demenes pagasta pārvaldes ceļu greideri  

 

 



Ceļu uzturēšana 



Uzņēmējdarbība: nodarbināti 101 cilvēks- 24 uzņēmumos, tai  

       skaitā 56 pagasta iedzīvotāji 

[KATEGORIJAS 

NOSAUKUMS]; 

[VĒRTĪBA]; 

[PROCENTI] 

[KATEGORIJAS 

NOSAUKUMS]; 

[VĒRTĪBA]; 

[PROCENTI] 

[KATEGORIJAS 

NOSAUKUMS]; 

[VĒRTĪBA]; 

[PROCENTI] 

[KATEGORIJAS 

NOSAUKUMS]; 

[VĒRTĪBA]; 

[PROCENTI] 



Jauniešu vasaras  nodarbinātība 

Vasaras periodā bija nodarbināti 21 pagasta jaunieši:  

visi 21 strādāja  uzņēmumos: 
  

SIA «Anaerobic holding» = 2 

 SIA «Firma «Antaris»:19, t.sk. 

 SIA «ELVI» veikals Silenē = 3 

 Villa «Egle»      =6 

 «Silene Resort&Spa» = 10 
 



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA 
 

Skrudalienas pagasta pārvalde apsaimniekoja 3 daudzdzīvokļu mājas: uz 

     01.01.2020.gada uzkrājums remontiem:   

 Bruņene  24 -  EUR 1413,50 

 Ezerne    -      EUR 635,05 

 Skrudaliena, Miera ielā 35 -  EUR 1792,45 

 

 Fizisko personu apsaimniekošanā joprojām atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas 
Silenes ciemā 

  SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko - 5 daudzdzīvokļu mājas 

 

2019.gada reģistrēti Zemesgrāmatā: 

4 zemes gabali( 2,8868 ha) 

Nekustamā īpašuma atsavināšana 

3  zemes gabali 



2019.gada laikā Silenes ciema iedzīvotāji turpināja uzstādīt ūdens 

skaitītājus daudzdzīvokļu un privātajās mājās. Pēc stāvokļa uz 

01.01.2020. ir uzstādīti 140 ūdens skaitītāji dzīvokļos, tas ir 90,9 % pret 

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

tai skaitā 19 dzīvokļi- atslēgti no komunāliem pakalpojumiem; 

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

pieslēgtam mājām(58),tai skaitā divas mājas ir atslēgtas un vienā mājā nav 

uzstādīts ūdens skaitītājs. 

2019.gada laikā pieslēdzās ūdensvadam 5 mājas un kanalizācijai 3 mājas. 

 Iesniegtās 2 ( divas) prasības tiesā par komunālo parādu piedziņu, pieņemti tiesas 

spriedumi par labu pagasta pārvaldei. 



     

 Pavisam   - 1001,756 ha ( + 131,00 ha no rezerves fonda) 

     

 t.sk. Zemesgrāmatā- 192,876 ha 

 

    Valdījumā  - 808,88 ha 

 

    Iznomātās platības 533,02 ha 

 
 

 



   Teritorijas apsaimniekošana: Komunālas nodaļas darbība  

 2019.gadā iegūts 15 517m3 ūdens 

             ( 2018.g.- 15 665 m3) 

 2019.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” . 2019.gadā no pagasta ir savākti un izvesti 1005m3 ( 2018.g – 

1135 m3) atkritumu, šķiroto atkritumu izvests 19,1 t ( jauktais iepakojums 11,69 t, 

stikls – 7,41 t ) . Sakarā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu 2019.gadā palielinājās 

atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 14,10/m3 ar PVN uz 14,87/m3 ar PVN. 

2020.gadā tarifs pieaugs līdz 15,55 euro par 1 m3 ar PVN. 

Aicinām pagasta iedzīvotājus sterilizēt savus mājdzīvniekus, pārvalde organizēs 

transportu un ārsta pakalpojumus.  

  

 

 



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

   pļaušana. Turpināta peldvietu uzturēšana Sila, Bruņu ezeru krastos, pie Dzirnavu dīķa; 

 Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos ; 

 Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 10 bīstamie koki Silenes, Viļķeļu  un Raguļišku kapos par  EUR 1250,0  un 

12 koki ciemos Silene un Skrudaliena ; 

 Labiekārtotas pašvaldību kapu teritorijas, uzstādīti galdi, remontēti žogi, akas un tualetes; 

 Pēc Krievijas Federācijas pasūtījuma uzņēmums veica darbus Raguļišku brāļu kapos. Bija atjaunots centrālais piemineklis, 

centrālā eja izlikta ar bruģi . Atjaunoti kritušo vārdi un uzvārdi 7 pieminekļos. Labiekārtots pievedceļš;  

 Uzstādīta ūdens aka Ezernē, pie pašvaldības apsaimniekošanā esošas mājas; 

 Veikts ieejas durvju un akas remonts mājai Miera ielā 35, Skrudalienā; 

 Uzstādīta jauna sabiedriska tualete pie pārvaldes ēkas, kas atbilst jaunam prasībām par decentralizēto kanalizāciju; 

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

seguma nomaiņu un bēniņu pārseguma siltināšanas darbus mājā Riču ielā 2.  

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

izlietots EUR 4733,00 

 Veikti grunts izlīdzināšanas darbi pie dīķa «Ūdensrozes»:  EUR 2601,50.   

  

 

 



Teritorijas labiekārtošana 



 Turpināta peldvietu uzturēšana Sila, Bruņu ezeru krastos, pie 

Dzirnavu dīķa un Skrudalienas ciemā 



  Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos 



      Teritorijas apsaimniekošana: Labiekārtotas pašvaldību kapu

   teritorijas, uzstādīti galdi, remontēti žogi, akas un tualetes; 



Pēc Krievijas Federācijas pasūtījuma uzņēmums veica darbus Raguļišku brāļu 

kapos. Bija atjaunots centrālais piemineklis, centrālā eja izlikta ar bruģi .  

 Atjaunoti kritušo vārdi un uzvārdi 7 pieminekļos. Labiekārtots pievedceļš. 

 

 



   Teritorijas labiekārtošana: Izbūvēta ūdens aka Ezernē, pie pašvaldības     

                                                apsaimniekošanā esošas mājas; 

 



Teritorijas apsaimniekošana: Veikts ieejas durvju un akas remonts mājai Miera ielā 35, Skrudalienā; 

 



  Teritorijas apsaimniekošana: pēc pārvaldes rīkota konkursa par    

   labiekārtošanas objektiem ciemos tika atjaunoti divi objekti:      

    sludinājumu dēlis 

 

 

 
 



un sabiedriskā tualete 



Lielā Talka 



 Izdevumi komunālās nodaļas darbībai 

 

2019.g. izdevumi EUR 149 337,0 

                 kas ir 107 % pret 2018.gadu 

 

 

2018.g. izdevumi EUR 139 346,0    

   

     



SILENES PAMATSKOLA -
2019.gads 



Programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence Skolēnu 

Skaits uz 

02.09.19. Datums Nr. 

Pamatizglītības 

programma 

21 0111 

11 

28.11.201

1. 

V-4916 46 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

2101561

1 

04.11.201

6. 

V-8878 3 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

0101 11 

11 

28.11.201

1. 

V-4914 20 

      Mācību darbs 
              Skola realizē 3 izglītības programmas.  

Pamatizglītības programma akreditēta līdz 26.02.2020. 



SKOLAS LEPNUMS - SKOLĒNI 



Ērikam Lapkovskim (skolotāja  Lūcija Livmane-Trubiņa)  

1.vieta  Daugavpils novada MATEMĀTIKAS olimpiādē un  

dalība matemātikas Valsts 69. olimpiādē  
   



Zinātniskās pētniecības darbs  
      “Galvenās tikumiskās vērtības Silenes pamatskolas skolēnu skatījumā”   

(autors Ēriks Lapkovskis, skolotāja Jeļena Safonova)  

Latgales reģiona Zinātniskās pētniecības darbu konferencē II pakāpe un  

startēja Valsts līmenī  
 



Daugavpils novada olimpiāde vizuālajā mākslā 

II vieta 
Jelizavetei Stolbovai (6. kl.) 

 

III vieta 
Evelīnai Kursītei (6. kl.) 

 

  
 

 (skolotāja O. Andrule) 



9.klases skolnieks Edvards 
Nikolajenkovs 

• 3.vieta novada krievu valodas olimpiādē 

(sk. J.Safonova) 

• 3.vieta novada bioloģijas olimpiādē 

(sk. T.Bojaruneca) 



Daugavpils novada izglītības iestāžu Goda diena 

7.novembrī tika godināti Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēni, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību 

priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils novada vārdu ne tikai 

Latvijā, bet arī ārvalstīs. Daugavpils novada Pateicības rakstus par labām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu 

aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma arī 7. klases skolnieces Evelīna Kursīte un Jeļizavete Stolbova. 





PAT E I C Ī B A S   
Daugavpils novada olimpiādēs  

matemātikā, latviešu valodā, bioloģijā 

Agnesei Ščajai-Zubrovai 
par piedalīšanos Daugavpils novada  

bioloģijas  olimpiādē (skolotāja T.Bojaruneca) ,  

latviešu valodas un literatūras olimpiādē  

(skolotāja J.Safonova)  
Eduardam Gasperovičam 

par piedalīšanos Daugavpils novada matemātikas 
olimpiādē (skolotāja L. Livmane -Trubiņa)  

 
 

  
 



Agnesei Ščajai-Zubrovai (9. klase) 
Evelīnai Kursītei (6. klase) 

II pakāpe Daugavpils novada Skatuves runas konkursā  

(skolotāja Jeļena Safonova) 



 
I pakāpe  

Daugavpils novada 5. – 12. klašu koru skatē  
(skolotāja Rozālija Almakajeva) 

 
Julija Beinare – 9.kl. 

Agnese Ščaja-Zubrova -9.kl. 

Gabriēla Hrapane – 4.kl. 

Veronika Boldoveško -5.kl. 

Jelizavete Stolbova – 6.kl. 

Evelīna Kursīte – 6.kl. 



 
 
 
 

1. pakāpes diploms koru skatē 2. kārtā Latgalē 
 (skolotāja Rozālija Almakajeva) 



Konkursā “No baroka līdz rokam” I pakāpe Silenes 
pamatskolas popgrupai ”Liesmiņas”  

 
 
  G. Hrapane – 4.kl. 

 V. Boldoveško – 5.kl. 

 J. Stolbova – 6.kl. 

 E. Kursīte – 6.kl 

(skolotāja Rozālija Almakajeva) 



 

 

Popgrupa “Liesmiņa”  
1.pakāpes laureāti Latgales reģionālajā konkursā Rēzeknē  

 (skolotāja Rozālija Almakajeva) 

Apsveicam  
 

•Evelīnu Kursīti,  
•Jelizavetu Stolbovu,  
•Veroniku Boldoveško,  
•Gabrielu Hrapāni 



3.vieta Daugavpils novada Valodu jomas konkursā 

2. decembrī Daugavpils novadā pirmo reizi tika organizēts Valodu jomas (latviešu, krievu un angļu valodas) 

konkurss, kurā piedalījās 8.-9. klašu skolēnu komanda- E.Nikolajenkovs, D.sokolovs, D.Sizovs, K.Pavlovs 

(9.kl.), V.Madžule, E.Gasperovičs (8.kl.) skolot.J.Safonova, V.Seškovska 



KONKURSS «TEV IR IDEJA? TAD PĀRADI CITIEM» 

4. decembrī Daugavpils novada domē norisinājās tradicionālais 

novada skolu 1.—2. klašu radošo darbu konkurss  

“Tev ir ideja? Tad parādi to citiem!”. 

 Atzinību saņēma 2. klases skolniece Darja Poltarjonoka  



Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” 
 Ērikam Lapkovskim (9. kl.) – 

 I vieta skolā, 20 vieta - valstī  

  Valentīnam Matuļam (2. kl.) –  

 I vieta skolā, II vieta - valstī  

(skolotāja  
Lūcija  

Livmane-Trubiņa) 

(skolotāja  
Tatjana Bojaruņeca) 



9. klase 
Ņikita Andruļs  
Vadims Druss  

Žanis Ģermans Siņica  

I vieta 

Daugavpils novada turnīra florbolā un  
piedalīšanās Latgales reģiona skolu sacensībās    

 (skolotājs Aleksandrs Puzirevskis) 

8. klase 
Deņiss Sokolovs 

Daniils Sizovs 
Ivans Plinte 

 

7. klase Nikolajs Ivanovs 



6. klase 
Evelīna Kursīte 

 

5. klase 
Anastasija Madžule 

Artjoms Geiko 
Aleksejs Marenkovs 

 

4. Klase 
Artjoms Andruļs 
Maksims Druss 

 

3. Klase 
Māris Ņikitins 

 
 
 

III vieta 

Daugavpils novada turnīra florbolā 
 
 

(skolotājs Aleksandrs Puzirevskis) 



Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības  
“Jauno vieglatlētu kauss” 

II vieta  
Ērikam Lapkovskim  lodes grūšanā 
 

Piedalījās  
Ņikita Andruļs  
 

(skolotājs A. Puzirevskis) 



   Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikas trīscīņā 

(skolotājs A. Puzirevskis) 

 

5. klase 
 

Anastasija Madžule – II vieta 
distanču skrējienā 

 

Artjoms Geiko – II vieta - tāllekšanā 
 

 

5. klase  Aleksejs Marenkovs 
 

6. klase   Evelīna Kursīte 
4. klase  Artjoms Andruļs,  
  Laura Ņikitina 
3. klase  Taisija Vaņina 

 
 
 



•1.vieta  novada sporta spēlēs futbolā (D grupa)  

 Artjoms Geiko (6.kl.), Artjoms Andruļs, Maksims Druss (5.kl.), 

 Maris Ņikitins (4.kl.). 

•2.vieta novada sporta spēlēs futbolā (B grupa) 

 Daniils Sizovs, Deniss Sokolovs, Konstantins Pavlovs (9.kl.), 
Ruslans Soms (8.kl.). 

 2.vieta novada sporta spēļu stafetēs «Drošie un veiklie»  
 

 Laura Ņikitina, Maris Ņikitins (4.kl.), Artjoms Andruļs (5.kl.), 

 Jūlija Krasiļņikova,Artjoms Geiko (6.kl.). 

 

 
 

 



SKOLAS LEPNUMS  – SKOLOTĀJI 



   Pateicības un balvas novada labākajiem pedagogiem par 
ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā 

Novadā jauno mācību gadu 

uzsāka septiņi jaunie speciālisti , 

to skaitā arī pirmsskolas 

skolotāja Marianna Marenkova 

un angļu valodas skolotāja 

Viktorija Seškovska. 

Latviešu valodas skolotājai 

Jeļenai Safonovai, ka arī 46 

novada izglītības iestāžu 

pedagogiem pasniegtas  

Darba kvalitātes stimulēšanas 

balvas. 

30 gadus skolā nostrādāja arī 

sākumskolas, bioloģijas, 

ģeogrāfijas, dabaszinību 

skolotāja Tatjana Bojaruneca. 



Par ieguldīto darbu skolēnu radošuma 
veicināšanā un sagatavošanu olimpiādēm 



SKOLAS LEPNUMS  – VECĀKI 



Lāčplēša diena  

11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā norisinājās Bermontiādes simtgadei veltīti lāpu gājieni. 

 Šogad mūsu skolas skolēni šajā vērienīgajā pasākuma Daugavpilī bija kopā ar Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvaldes Silenes RKP priekšnieka vietnieku Artūru Pupinu, 7. klases skolnieka Vladislava Pupina tēvu. 



Ģimeņu stafetes pirmsskolas grupā «Bitīte» 

2019.gada novembrī pirmsskolas grupā “Bitīte” notika sporta svētki, veltīti Lāčplēša dienai.  



Izlaidums pirmsskolas grupā 



Pēdējais zvans 9. klasei 



Tēva diena sākumskolā  
 

Septembra otrajā svētdienā – 8.septembrī 

sākumskola atzīmēja ikgadējo Tēva dienu. 



MĀCĪBU UN ĀRPUSSTUNDU PASĀKUMI  

SKOLĀ 



Baltā galdauta svētki  
 



Sveiciens visām Silenes pamatskolas māmiņām  
Mātes dienā  



Izlaidums 9.klasei 



Zinību diena  

2019. /2020 .MĀCĪBU GADA 2 .SEPTEMBRA SVINĪGAIS PASĀKUMS  



 Mācību ekskursija uz Aglonas maizes muzeju 

       
 

 Projekts «Latvijas skolas soma» 



Mācību ekskursija uz Aglonas baziliku un Čertoka ezeru 



Patriotu nedēļu Silenes pamatskolas skolēni noslēdza ar 
svinīgo uzstāšanos Silenes kultūras namā 

 

16. novembrī Skrudalienas pagastā notika svētku vakars par godu Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai.  

Kuplā skaitā pagasta iedzīvotāji un Silenes pamatskolas skolēni ar savām ģimenēm pulcējās Silenes kultūras namā. 

Šajā pirmssvētku sestdienas vakarā tradicionāli bijām kopā. 



     Karjeras izglītības pasākums  
«Profesija- robežsargs» 

 

5.novembrī projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide 
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros Valsts 
Robežsardzes Daugavpils pārvaldes amatpersonas popularizēja 
robežsargu profesiju, veicinot izpratni par robežsargu dienestu. 
Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta informācija par robežsarga 
profesijas apgūšanas iespējām. 



Pirmās palīdzības sniegšanas nodarbības  

12. novembrī tika organizēta nodarbība “Pirmās palīdzības sniegšana” 1.-9. klašu izglītojamajiem, skolotājiem, ka arī 

vecākiem un skolas darbiniekiem. To vadīja neatliekamas medicīnas ārsta palīgs, vecākā dispečere Iveta Ļisova . 

Nodarbību dalībnieki papildināja savas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu dažādu traumu gadījumos, apguva, kā 

parūpēties par savu un citu drošību, veselību un pat dzīvību dažādās nestandarta vai bīstamās situācijās.  



Pirmsskola  grupa Džimbas viesskolā 

Džimbas viesskola ir 1h garš piedzīvojums, kura laikā bērni 

interaktīvi darbojās, modelēja situācijas, klausījās, skatījās un 

piedalījās, lai apgūtu un nostiprinātu personiskās drošības prasmes. 



Ziemassvētku pasākums 

19. decembrī skolā notika pasākums „Ziemassvētku brīnumi”, kurā pulcējās skolēni, skolotāji un vecāki. 

Skolēnus apciemoja arī Ziemassvētku vecīša palīgi – zaķīši un Sniegbaltīte, kuri pasniedza Ziemassvētku 

dāvanas. Taču dāvanas bija jānopelna, darbojoties visiem kopā jautrās svētku aktivitātēs.  



  Izdevumi Silenes pamatskolas darbībai 
 

2019.gads – EUR 262 307,0 - 102 % pret 2018.gadu 

2018.gads – EUR 256 094,0 

 

2019.gads - Izdevumi skolēnu pārvadājumiem 

       – EUR 30 059,0– 127 % 

   2018.gads – EUR 23 666,0 

 

  



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena» 



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena» 
     

  Centra ēkā tiek nodrošināta Skrudalienas bāriņtiesas, Skrudalienas bibliotēkas un sociālā     

  dienesta  darbinieku darbība. Gada laikā tika paveikti nelieli remonta darbi:    

  2 PVC logu konstrukcijas montāžas darbi ar  

aiļu apdari 62.telpā - EUR 1154,70  

 Ēkas ieejas kāpņu remonts - EUR 159,60 

 Sūkņa nomaiņa artēziskajā urbumā -  EUR 1199,97 

 

 

Izdevumi daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» darbībai 

2019.gads - EUR 43 783,0 – 77,9 % pret 2018.gadu 

2018.gads -  EUR 56 154,0 



Daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” 

 telpās turpina darboties sociālā darbinieka 

      kabinets un novembrī savu darbību 

     uzsaka Daugavpils novada domes 

 īstenota projekta rezultātā izveidota      

mobila  brigāde, lai sniegtu  

palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem. 

 Lai saņemtu šo pakalpojumu, klientam 

 jāvēršas Skrudalienas pagastā, pie 

 sava pagasta sociāla darbinieka vai  

arī pašvaldības Sociālajā dienestā. 

 Projekts “Senioru sociālā iekļaušana”  

tiek īstenots Latvijas un Lietuvas  

pārrobežu sadarbības programmas 

 ietvaros un tā mērķis ir uzlabot sociālo  

pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās 

 mobilās brigādes, sniedzot vecāka  

gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi  

un medicīnisko palīdzību. 



Daudzfunkcionālajā centrā «Skrudaliena» 

atrodas unikāla fotonegatīvu kolekcija 
     2017 gadā, remonta laikā, mājas saimnieks Ernests Griškjāns atrada mūsu tautietim –

fotogrāfam Ignatam Miņķevičam piederošo koferi ar stikla foto negatīviem .   Par laimi viņš 

saprata , ka tas ir vērtīgs atradums, neizmeta to atkritumos , bet atdeva mūsu centram.   

 Pateicoties Preiļu fotogrāfam un pētniekam Igoram Pličam, kurš nejauši uzzināja par 

atradumu, foto negatīvi tika izglābti, notīrīti no putekļiem , formatēti un izdrukāti. 

Skrudalienas pagasta pārvalde rada iespēju apmaksāt šos darbus un tagad mēs varām 

redzēt mūsu tautiešu attēlus, kas iemūžināti Silenes ciemā un apkārtnē laika periodā pirms 

Otra pasaules kara. 

  Miņkevičs fotografēja ciemata un apkārtējas teritorijas iedzīvotājus. Toreiz ciematā dzīve 
ritēja pilnā sparā, šeit bija daudz ebreju veikaliņu, darbojās liela skola, caur ciematu gāja 
galvenais tirdzniecības ceļš no Baltkrievijas uz Daugavpilī, bija pat savs ugunsdzēsības depo, 
to visu mēs varam redzēt fotogrāfijās.  Miņkeviča darbi ir ļoti dažādi, viņš iemūžināja savu 
laiku cilvēku portretos un dzīves brīžos. Pēc fotogrāfijām mēs varam spriest par  ciemata 
attīstību, to svētkiem un ikdienu.  

 



Daudzfunkcionālajā centrā «Skrudaliena» atrodas unikāla fotonegatīvu kolekcija 



Daudzfunkcionālajā centrā «Skrudaliena» atrodas unikāla fotonegatīvu kolekcija 



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



      SOCIĀLAIS DARBS 

 Izmaksāto sociālo pabalstu sadalījums- EUR  

2018.g. 2019.g. % 

Pabalsts GMI 16 932 16 548 98 

Dzīvokļa pabalsts 1800 1800 100 

Bērnu ēdināšana 138 148 107 

Bērniem bāreņiem  13 252 9990 75 

Pārējie (apbedīšana, ugunsgrēki, 

ārkārtas gadījumi) 
4 737 4046 85 

Pabalsti veselības aprūpei naudā - 32 100 

KOPĀ 36 859 32 564 88 

2019.gadā bija apsveiktās 9 personas ar 80-gadu jubileju un  

                                              3 personas ar 90.gadu jubileju.  



Izdevumi sociālai aizsardzībai 
 

2019.gads – EUR 70876.00 - 105 % pret 2018.gadu  

t.sk stipendiju darbi – EUR 36 453,0- 119 % pret 2018.gadu, 

 59 cilvēki-  75,6% pret 2018.gadu 

 

2018.gads –     EUR 67 470,0- t.sk stipendiju darbi –  

    EUR 30 611,0- 78 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”:  « Brīnišķīga dzejas pasaule»  

     2. Atvadas no ziemas 

3. Mātes un Ģimenes diena 

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

jaunos ģimeņu pārus, no mūsu pagasta piedalījās Silovu un 

Trofimovu laulātie pāri 

5. Dziesmu saiets «Šūpojamies dziesmās»- 11 un vokālam 

ansamblim «Līgaviņas» 15. darbības gadi 

6. Pagasta svētki «Skrudalienas pagastam -130» un Miķeļdiena 

7. Atpūtas vakars «Tiem, kam pāri…» 

8. Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts pasākums 

9.Jaungada pasākumi bērniem un pieaugušajiem 

 

 

  

 Kultūras nama darbība 



Kultūras nama darbība 
Cikls „Krievu tautas paražas”:  «Brīnišķīga dzejas pasaule» 





Mātes un Ģimenes dienas svētki «Ģimenes šūpulī»  



          



Piedalījāmies Daugavpils novada dienās 



SIA «Firma Antaris» augusta mēnesī «Silene Resort& SPA» teritorijā organizēja 

lielisku pasākumu «Baltais vakars Silenē», kas popularizēja mūsu pagastu un 

padarīja gan pagastu, gan Silenes ciemu atpazīstamu visā valstī 





Skrudalienas pagastam- 130 



Konkurss «Saimnieks 2019»: Mūsu nominanti      

 SIA «Anaerobic holding» un biedrība «Silenes stariņi» 



Atpūtas vakars «Tiem, kam pāri..» 



       VALSTS SVĒTKI 



         Jaungada pasākumi bērniem… 



…Un pieaugušajiem 



Silenes kultūras nama darbība 

     - Silenes kultūras nama kolektīvi: vokālais ansamblis  

«Līgaviņas»  izbrauc ar savām koncertprogrammām uz citiem novada 

pagastiem(Demene, Laucese); 

   



   Deju grupa «TORNADO» 

 
1.         Mūsdienu deju festivāls  

„Hipeastrs 2019”-Diploms par piedalīšanos; 

2.Daugavpils novada jauniešu talantu konkurss 

 «Zibsnis» – Laureāti; 

3.  Dalība Starptautiskajā 

 mākslas festivālā 

 «Amberstar 2019» 

 – Diploms II.pakāpe; 

4. Dalība Tabores pagasta 

 svētkos 

5. Dalība Zarasu rajona  

svētkos 

 

 
  



Izdevumi Silenes kultūras nama darbībai 

 

   2019.g.- EUR 29 681,0-     99 % pret 2018.gadu 

 

 

  2018.g. – EUR  29 991,00            



         KULTŪRA 

     Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbība 

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

 c.Skrudaliena 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka  

 

Prioritāte 

 

 

 Viena no galvenajām 2019.gada prioritātēm ir bijusi 

darbs ar bērniem, lasīšanas  veicināšanas pasākumi, 

pasākumi un aktivitātes, saistītās ar patriotisma 

audzināšanu, radošu spēju attīstību. 

 



 KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka 

 

 Finansiālais nodrošinājums 

 
 Pašvaldības finansējums 10631 EUR: 

   tai skaitā 

 Grāmatu iegādei-526EUR 

 Periodikai -600 EUR 

 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka 

  

Krājuma rādītāji 

Jaunieguvumi kopā 479 

t. sk. grāmatas 155 

t. sk. daiļliteratūra 90 

t. sk. bērniem 35 

Izslēgtie dokumenti 388 

Krājuma kopskaits 3210 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka  

 

Bibliotēkas darbības pamatrādītāji 
Lietotāju skaits 168 
t. sk. bērni 44 
Bibliotēkas apmeklējums 1313 
t. sk. bērni 257 
Virtuālais apmeklējums    
Izsniegums kopā 6489 
t. sk. grāmatas 1536 
t. sk. periodiskie izdevumi 4953 
t. sk. bērniem 813 
Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

29% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 84% 
Iedzīvotāju skaits 583 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka  

Bibliotēkas darbs : 

  Bezdarbniekiem- individuālās  konsultācijas : e-pasta izveide, CV rakstīšana ,internet banka izmantošana , rēķinu izdrukāšana, 
slimības lapas apskatīšana, caurlaižu pieprasījums un izdrukāšana, ārvalsts apdrošināšanas pieprasījums, izmantojot saiti latvija.lv.  

 Skolēniem un studentiem bibliotekāras stundas : e- kataloga izmantošana, drošs internets, datu bāzes, meklēšanas avoti, 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 organizētas nodarbības “Sociālie tīkli” , saites Drošsinternets izmantošana stundās, valodas apgūšanai, izklaidei.  

 Pieaugušajiem pasākumi: tematiskas izstādes , veltītas dzejniekiem un rakstniekiem, latviešu tautas  svētkiem, lauku darbiem,  
Grāmatu svētki Naujenē, “Meteņi”, “Līgo tradīcijas”, “ Ziemassvētki”-gada noslēguma pasākums. 

 Dažiem lasītājiem piegādā literatūra uz mājām. 

 Bibliotēkā lasītājiem tiek nodrošināta elektroniskā kopkataloga un datu bāzu izmantošana, kā arī apmācība un konsultēšana par to 
lietošanu. 

 Bibliotēka gada beigās sāka strādāt ar BIS ALISE, taču novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā ir atspoguļoti 100% bibliotēkas 
krājuma. 

 Bibliotēka apkalpo bērnus, pusaudžus, pieaugušos, veicina un aktivizē lasīšanu, veido mīlestību pret grāmatu. 

 Gada beigās bibliotēka apkopoja rezultātus, lai godinātu čaklākos lasītājus “Pati lasošākā ģimene”. 

 Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) ir  veikta š.g.  no 26.augusta līdz 30.augustam. Pēc komisijas 
slēdziena krājuma saglabāšanas trūkumi nav konstatēti. 

 Organizētas 23 tematiskās un literārās izstādes, kas veltītas  Latviešu svētku tradīcijām, autoriem, kuriem bija jubileja gads, 
jaunām grāmatām, izciliem cilvēkiem pagastā  un novadīti 30 pasākumi. 

 

 

 

 



Darbs ar 

pieaugušajiem 



Izstādes: 





KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka 

  

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 Visa gada garumā bibliotēkā ir notikuši interesanti pasākumi 

(Lieldienu svinēšana, Mātes dienas pasākums, 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. 

 



Bērnu darbi 



Darbs ar bērniem 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka  

 
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 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. 

 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka  

 

Piedalīšanās novada pasākumos 
 Trīs lasītāji piedalījās Daugavpils novada  “Skaļās lasīšanas 

sacensībās” un Daugavpils novada dienas Naujenes 

novadpētniecības muzejā. 

 



KULTŪRA: Skrudalienas pagasta Skrudalienas bibliotēka 
Projekti 

  Bibliotēka jau trešo gadu piedalījās Bērnu žūrijas projektā, par piedalīšanos 

saņēma galda spēli “Šurpu turpu”. 

 Kopā ar biedrību  “Silenes stariņi’ piedalījās Daugavpils novada programmas 

“Attīsti sevi! “ ietvaros  Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” organizētajā 

š.g. augustā jaunatnes dienas nometnē “Manas dzimtenes pūra lāde”-2 . 



 Vizuālais tēls 



Izdevumi Skrudalienas pagasta  

Skrudalienas bibliotēkas darbībai        

  

2019.g. – EUR 10 105,0    - 107 % pret 2018.gadu 

 

2018.g.- EUR  9469,0       



KULTŪRA 

 Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas darbība 

 
 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 

 
VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

 

• Analizējot bibliotēkas darbību pārskata periodā var konstatēt  

• Novadpētniecības krājums papildināts  ar jauniem fotoattēliem, izveidots fotoattēlu krājums. 

• Aktīva sadarbība ar Silenes pamatskolu lasītveicināšanas un informācījparatības pasākumu organizēšanā: 

bibliotekārās stundas, priekšlasīšana 

• Bibliotēka darbojas  kā senioru interešu grupas „Grāmata – mans draugs” tikšanās vieta 

• Piedāvāta vajadzīgo grāmatu un citu materiālu piegāde lietotājam  darba vietās 

• Veikta  iekšējas bibliotēkas izskata un infrastruktūras  uzlabošana. 

Nav izpildīti sekojošie uzdevumi. 

• Nav  savākta informācija  par Skrudalienas pagasta Silenes ciemata iedzīvotājiem, izcilām personībām, kas saistītas ar 

pagastu 

 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS UN MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
VĒRTĒJUMS 

Izdevumi kopā ( EUR) 13 429 

Atalgojums 8565 

Darba devēja obligātās iemaksas 2360 

Grāmatu komplektēšana 526 

Periodika 300 

Preces un pakalpojumi 411 

Informācijas pakalpojumu 

tehnoloģijas  
354 

Pārējie kārtējie izdevumi 913 

• Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkā nomainīts 

grīdas segums datorlasītavā kopplatībā 10 m2 

Remontam izlietoti 132,37 eiro. 

• 2019.gada laikā iegādāta jauna multifunkcinālā  

iekārta un kārtridžu komplekts   500 eiro  

• Jauns datoru komplekts  ar  programmu WINDOWS 

10.  

• Pasākumu organizēšanai izlietoti 200 eiro 

• Lietotājiem pieejami 4 datori. Problēma – datoriem 

uzstādīta programma WINDOWS 7 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Lietotāju skaits  

2019.gadā  

194 

t.sk. bērni 35 

Apmeklējumu skaits 2232 

t.sk. bērni 376 

Izsniegumu skaits 4861 

T.sk. grāmatas 3104 

t.sk. periodiskie 

izdevumi 

1757 

t.sk. bērniem 412 

• 2019.gada laikā veikta lietotāju aptauja par bibliotēkas pakalpojumu 

kvalitāti. Aptauja piedalījās 43 bibliotēkas lietotāji,  iegūtie dati analizēti. 

Lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas telpām un iekārtojumu, kā arī 

piedāvātajiem pakalpojumiem. Redzamā vietā novietota atsauksmju un 

ierosinājumu grāmata. 

• Bibliotēkas ieeja aprīkota ar pandusu un bibliotēku var apmeklēt  personas 

ar kustības traucējumiem un arī māmiņas ar bērnu ratiņiem. Plauktu 

izvietojums bibliotēkā ļauj viegli pārvietoties starp tiem 

• Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma lietotājiem. . 

• Lietotājiem tika piedāvāta apmācība ”Digitālā saziņa ar valsti” , 

konsultācijas    par vietni  www.latvija.lv .  

• Bibliotēkā piedāvā  izmantot publiskajām bibliotēkām 
pieejamās bezmaksas datu bāzes – www.lursoft.lv (laikrakstu 

bibliotēka) un www.letonika.lv.  

 

http://www.latvija.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.letonika.lv/


KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

SILENES BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2019.GADĀ 
PASĀKUMS «SIEVIETE UN PAVASARIS»  

PASĀKUMS «LATVIJAS KULTŪRAS KANONS. TAUTAS TRADĪCIJAS» 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

SILENES BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2019.GADĀ 
BIBLIOTEKĀRĀ STUNDA «ENCIKLOPĒDIJAS BĒRNIEM» 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

SILENES BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2019.GADĀ 
BIBLIOTEKĀRĀ STUNDA «BIBLIOTĒKU KATALOGI» 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

SILENES BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2019.GADĀ 
PIRMKLASNIEKI BIBLIOTĒKĀ  



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

NOVADPĒTNIECĪBA 

Novadpētniecības krājumā ietverti sekojošie materiālu veidi 

• Iespieddarbi: grāmatas, bukleti  

•  Dokumentu mapes (personāliju un tematiskās) 

• Fotogrāfiju kolekcija  „Skrudalienas pagasta fotovēsture”  

• Fotoalbumi 

Sadarbībā ar Daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» 

vadītāju Sofiju Moli izveidota digitālo fotogrāfiju kolekcija 

“Silenes ciemata iedzīvotāji. 1930.gg.”  Norīkotā izstāde  

“Vēstures stāsts sejās” 

Diemžēl novadpētniecības darbā vēl nav iesaistīti pagasta 

iedzīvotāji.  

 

 

 

 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

Bibliotēkas telpās tika organizēta ārstes Līdijas Volkovas gleznu, 

kas izgatavotas no dažādām sēkliņām, izstāde. 

Izstādi ļoti atzinīgi novērtēja apmeklētāji 

 

 

 

 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

SILENES BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 2019.GADĀ 

• 2019.gada laikā noformētas  

• 14 grāmatu izstādes pieaugušajiem 

un bērniem. 

• 6 literārās pēcpusdienas 

• 9 bibliotekārās stundas  

• 6 tematiskie pasākumi 

 

• Silenes bibliotēka piedalījās «Bērnu, jauniešu un 

vacāku žūrijā» 

• Šogad  piedalījās jaunieši 15+, jo bibliotēka varēja 

piedāvāt grāmatu krājumu pusaudžiem. Bērnu žūrijā 

darbu uzsaka 11 jaunieši, bet tikai 5 izlasīja visas 

grāmatas. Meitenēm iepatīkas Dženiferas Nivenas 

grāmata “Mūsu spožās dienas “, bet zēniem “Havanas 

kaķu karalis” Toms Kreicbergs. 

• Ar bērniem līdz 15 gadiem nodarbojas Silenes 

pamatskolas bibliotēka.  

 



KULTŪRA: SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA 
 

SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

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 : 

• Silenes kultūras nams -  „Krievu tautas tradīcijas”, “Maslenica” „Ģimeņu lieldienu 

spēles”, dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās”, pagasta svētki “Miķeļi Silenē”, senioru 

vakars „Tiem , kam pāri…” 

• Silenes pamatskola –“Zinību diena” , viktorīna  „Ceļojums caur Latvijas vēsturi ” 

Pārskatu sagatavoja bibliotēkas vadītāja Valentīna Marenkova 



 

 

  2019.g.-  EUR 12 903,0– 92 % pret 2018.gadu 

 

 

  2018.g. –  EUR 13 982,00   



JAUNATNE UN SPORTS 



AKTĪVA JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ. 
 

• Jaunieši palīdzēja organizēt pagasta pasākumus «Miķeļdiena», «Pagasta svētki» , «Ģimenes diena» 

, «Atvadas no ziemas» , piedalījās un vadīja pasākumu «Svētku vakars»,  ka arī organizēja 

aktivitātes un noslēguma pasākumu ar nakts kvēsta spēli biedrības “Silenes stariņi” Daugavpils 

novada programmas “Uzlabosim savu ikdienu “ ietvaros projektā « Meklējot zaļo PET» . 

• izgatavoja balvas no koka nominācijai «Skrudalienas pagasta lepnums» 
 

 

 



AKTĪVA JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ. 
 

 

 

 

• Pagasta jaunieši piedalījās Daugavpils novada intelektuālajās spēlēs, DN ziemas sporta spēlēs, 

labdarības akcijā Daugavpils reģionālai slimnīcai, jaunatnes salidojumā mācību poligonā «Meža 

Mackeviči», kurā kopvērtējumā ieguva III. vietu. 

• DN jaunatnes gada noslēguma pasākumā nominācijā «Gada jaunietis» balvu saņēma Ilja 

Jakimovičs, kurš piedalījās Erasmus apmaiņas projektos, palīdzēja organizēt dažādus pasākumus  

 

 



• Skrudalienas pagasta jaunieši arī aktīvi apmeklēja kaimiņpagastu pasākumus: „Draudzības vakars”  

Medumos,  „Labā garastāvokļa vakars”  Sventē, “Veselīgais dzīvesveids”Vecsalienā, ” Wild Dance” 

Salienā, ” Kvēsts” Šmakovkas muzejā un t.t. Arī Skrudalienas pagasta jaunieši organizēja novada 

jauniešiem pasākumu « Black Friday»  

• 21 jaunietis piedalījās vasaras nodarbinātības programmā. 

 

 
 



SPORTS: mūsu pagasta sportisti un sporta cienītāji 2019.gadā startēja astoņās Daugavpils 

novada organizētās sacensībās un čempionātos. Bet labākie rezultāti ir 3. vieta «DN telpu 

futbola čempionātā», 3.vieta ir «DN volejbola čempionātā», . Ka arī sacensībās 

«Pludmales volejbols» un  «minifutbols» kopvērtējums ir 4.vieta.  



 Piedalījāmies Daugavpils novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta spēlēs 



• Sportisti piedalījās Sventes pagasta kausa izcīņas volejbolā (3.vieta) , Ilūkstes novada 

čempionāta volejbolā (3.vieta), z/s «Jāsmiņi» no Līksnas pagasta organizētas sacensības 

volejbolā ( 1.vieta) 

• Skrudalienas pagastā tika rīkotie arī sporta pasākumi « Kausa izcīņa telpu futbolā» un 

«Fotoorintēšanās» Silenes pamatskolas skolēniem, «Nakts kvēsts». 



Jaunatne un Sports  

Izdevumi sporta un jaunatnes pasākumiem 

 

2019.g. - EUR 13 278,0-  112,7 % pret 2018.gadu 

 

2018.g.  - EUR 11 772,00    

   



 

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI»  
 

Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros  Daudzfunkcionālajā centrā 
“Skrudaliena” no š.g. 05.augusta līdz 09.augustam nometnes vadītājas Inaras Lapkovskas vadībā  organizēja 
jaunatnes dienas nometni  “Manas dzimtenes pūra lāde-2” . Nometnes finansēja Daugavpils novada dome-  

 EUR 1000,00 un sponsori- EUR 200,00 
 





SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI»  
  

Tika sapulcēti  kopā 12 novada jaunieši, kuriem līdz šim laikam 
nebija iespējas piedalīties nometnēs, tas  veicina pagasta jauniešu 
sadarbību , jaunu ideju attīstīšanu,  viņu saliedēšanu un jauniešu 

ieinteresētību par savas dzimtenes  bagātību.  
Tas deva jauniešiem iespēju papildināt savas zināšanas par Latviju, 

saudzīgi attiekties pret to, ar godu atzīmēt svētkus. Tas motivē 
jauniešus uzzināt vairāk par savu dzimteni un paraudzīties uz pasauli 

citām acīm – ieraudzīt to, kas līdz šim ir „palaists garām.” 
        Dalība nometnē attīsta jauniešu radošo un analītisko 

domāšanu, iemāca darboties komandās, pieņemt lēmumus un 
sadalīt pienākumus. 



  SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI»  
 

Daugavpils novada domes piešķirto finansiālo atbalstu 
programmas  “Atbalsta fonds biedrībām” ietvaros un Silenes 
Romas katoļu draudzes līdzfinansējumu no š.g. 01.maija līdz 30 
augustam veiksmīgi realizēts projekts  “Senā garīgās kultūras 
mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu 
attīstība Skrudalienas pagastā” II kārtu. 
 
Finansējuma apjoms EUR 1500,00  



Biedrība “Silenes stariņi’ realizēja projektu “Senā garīgās kultūras 
mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība 
Skrudalienas pagastā” II posms, kurai Daugavpils novada dome sniedza 
finansiālu palīdzību EUR 1500,00 . 
 
 
 
 
  SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI»  

 
Projekta gaitā tika klasificēti un sistematizēti Vissvētās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas kolekcijas kultūrvēsturiskie 
eksponāti.  
Šogad tika ierīkota ekspozīcijas otrā daļa, veltīta ticības lieciniekiem 
priesteriem Miķelim Kļaviņam, Jāzepam Pudānam un Longinam 
Lapkovskim. Saglabājās viņu arhīva dokumenti , sprediķu raksti, piezīmju 
grāmatiņa, personīgas lietas un fotogrāfijas.  Tas viss ir ļoti vērtīgs 
materiāls, kurš dod priekšstatu par ticības liecinieku dzīves gaitu, dos  
iespēju  popularizēt sakrālo mantojumu un piesaistīt uzmanību 
sabiedrības plašākai auditorijai. 
 Ekspozīcija tika papildināta ar mežģīņu izstrādājumiem un izšuvumu 
kolekciju, kura līdz šim laikam glabājās baznīcā, kā arī kulta priekšmetiem.  









 
 SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI»  

 Daugavpils novada programmas “Uzlabosim savu ikdienu“ ietvaros no 
š.g. 01.06. līdz 30.08  realizēja  projektu  “Meklējot zaļo PET!”. Projekta mērķis 
bija rosināt Daugavpils novada  jauniešus uz dabai labvēlīgu un “zaļāku” 
dzīvesveidu caur viņus saistošām aktivitātēm, attīstot jauniešos pašiniciatīvu 
“zaļā” dzīvesveida praktizēšanai un popularizēšanai vienaudžu vidū, sekmējot 
viņu sadarbību. Projekta ideja bija organizēt Daugavpils novada bērniem un 
jauniešiem izglītojošus un atraktīvus pasākumus, aktualizējot vides jautājumus, 
īpaši – plastmasas izstrādājumu kaitējuma nodarījuma apmērus apkārtējai videi, 
kā arī sniegt informāciju par to, kā var risināt šo problēmu, kur vērsties un kādas 
iespējas saudzēt dabu ir reģiona iedzīvotājiem.  
Rezultātā jaunieši gan apguva jaunas zināšanas, gan arī lietderīgi, aktīvi un 
veselīgi pavadīja savu brīvo laiku, sadarbojoties ar citiem jauniešiem. Tika 
palielināts jauniešu informatīvas līmenis par nepieciešamību šķirot atkritumus.  
Nometnes finansēja Daugavpils novada dome-  EUR 700,00 
 







 SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI» 
  

 ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 
7.1.1.0/15/I/001 

pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” ietvaros  

uz 6 mēnesim  
tika nodarbināts Skrudalienas pagasta jaunietis Vadims 

Mickevičs kā jaunatnes lietu speciālists  



 SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI» 
 

 01.11.2019  sākta projektu “Mazi soļi šķērso lielu attālumu:  PMP riska 
grupas jaunieši dzīvē un mācībās”  realizācija Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazina samazināšanai” ietvaros . 
 Projekta mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas PMP riska grupās izglītojamajiem  
mācībās un brīvā laika pavadīšanā, attīstot viņu radošās spējas un talantus, 
motivēt brīvprātīgi pievienoties un atbalstīt projekta aktivitātes, gūstot pieredzi 
un pozitīvas emocijas, kas dos iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un 
veicinās PMP riska grupas jauniešu integrāciju sabiedrībā. Projekta īstenošanas 
laiks 01.11.2019. - 31.10.2020. Sadarbības partneri ir Skrudalienas pagasta 
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, Skrudalienas pagasta pārvalde, Silenes 
pamatskola, Salienas vidusskola, Birznieku pamatskola. Kopējo unikālo dalībnieku  
skaits projektā ir 12 Daugavpils novada  izglītojamie vecumā no 13 līdz 17 gadiem.  
Projektu finansē Izglītības kvalitātes valsts dienests EUR 4500,00  apjomā 





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 sarūpētās dāvanas. 



  DAUGAVPILS NOVADA DOMES 

             apbalvojumi 2019.gadā 

         

 

 

     Ar Daugavpils novada domes 

Atzinības rakstu par ilggadīgu  

un godprātīgu darbu Skrudalienas 

 pagasta pārvaldes darbības 

 nodrošināšanā tika apbalvota 

 

   MARIJA KRASOVSKA  

  

  

    

 

 

  

   

     



  DAUGAVPILS NOVADA DOMES apbalvojumi 2019.gadā 

         

 

 

      Ar Daugavpils novada domes 
       Atzinības rakstu par  

profesionalitāti un ieguldījumu 

 bāriņtiesas darbības  

nodrošināšanā tika apbalvota 

 

   VALENTĪNA VENCELE 

  

  

    

 

 

  

   

     



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI 

  Skrudalienas pagasta pasākumā, kurš bija veltīts Latvijas 

Republikas proklamēšanas 101.gadadienai 

 ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu  tika apbalvoti 

Skrudalienas pagasta pārvaldes darbinieki: 

Ināra Lapkovska– par aktīvu  un godprātīgu darbu Skrudalienas 

pagasta pārvaldes sporta, kultūras  un jaunatnes jomās 

Ņina Moskaļonoka- Par ieguldījumu izglītības procesa nodrošināšanā 

Silenes pamatskolā 

 

 



      Apbalvoto ar Daugavpils novada domes Atzinības un Pateicības rakstu 

kopbilde 



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI 

Skolotāju svētkos sumināti 

labākie novada pedagogi 

2018. / 2019. m. g.  
Latviešu valodas skolotājai 

Jeļenai Safonovai 

pasniegta Darba kvalitātes 

stimulēšanas balva.  

 

30 gadu darba jubilejā 

sumināta sākumskolas, 

bioloģijas, ģeogrāfijas, 

dabaszinību skolotāja 

Tatjana Bojaruneca.  

 
Apsveikti jaunie speciālisti  

pirmsskolas skolotāja 

Marianna Marenkova un 

angļu valodas skolotāja 

Viktorija Seškovska. 

  

  



DAUGAVPILS NOVADA DOMES APBALVOJUMI  

 

 
Jaunatnes gada noslēguma 

 pasākumā nominācijā: 

 GADA JAUNIETIS  

 tika apbalvots mūsu  

jaunietis  Iļja Jakimovičs 

 

   

 



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

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

Nominācijās: 
 Dzīves pozīcija: Viktors Nedved -  Par ieguldījumu pagasta vēstures mantojuma saglabāšanā  

 

 Garīgums: Leonards Garkuļs - Par mūža ieguldījumu Silenes Romas  katoļu baznīcas darbībā  

 

 Pārvaldes darbs: Oksana Andrule – Par ieguldījumu pagasta sabiedriskajā dzīvē  

 

 Kultūra: Alla Mickeviča - Par aktīvu darbību pārvaldes kultūras dzīvē 

  

 Kultūra: Ņina Poicāne – Par ieguldījumu pārvaldes kultūras dzīvē 

  

 Pārvaldes darbs: Eleonora Griškjāne -  Par ieguldījumu pagasta attīstībā un pārvaldes darbā 

  

 Izglītība: Lūcija Voitkeviča -  par profesionalitāti un radošumu  skolotājas pienākumu veikšanā. 



  «Skrudalienas pagasta lepnums » nominanti 



Plāni 2020.gadam 
     

  1. Avārijas stāvoklī esoša ūdenstorņa nojaukšana Silenes ciemā 

2. Daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» ēkas betona apmaļu remonts 

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

4. Pontona izbūve Bruņu ezera krastā 

5. Ceļa Staņuki – Voitiški seguma atjaunošana 

6. Pirts pērtuvju katla nomaiņa 

8. Asenizācijas cisternas iegāde 

9. Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu apsaimniekošana 

10. Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un grants uzbēršanu 

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.      

      

 

 

  


