
Vaboles pagasta 
pārvaldes  
2014.gada  
pārskats 



Ziņas par pagastu un 
iedzīvotājiem 

 Platība 78 km2 

 

 Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. – 784 

 

 2014.gadā dzimuši - 2 

                     miruši - 11 

 

 Reģistrētā bezdarba līmenis uz 01.01.2015. – 11,98% 

 



Vaboles pagasta pārvaldes 
struktūrvienības 2014.gadā 

 Vispārējā nodaļa 

 Vaboles pagasta bibliotēka 

 Vaboles kultūras nams 

 Vaboles pagasta komunālais dienests 

 Vaboles feldšeru punkts 

Finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšana 
Daugavpils novada  domes  iestādei Vaboles 
vidusskolai 



2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 
salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu 
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                    Kopā                2013.g.             2014.g           % 
                                      635 388             685 571        107,90                                                     



2014. gada izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām 

Sociālā aizsardzība; 

43599; 6,5%

Administrācijas 

uzturēšanas 

izdevumi; 84512; 

12,7%

Parāda darījumi; 

2504; 0,4%
Atpūta, kultūra un 

reliģija; 74839; 

11,2%

Veselība; 6958; 

1,0%

Vides aizsardzība, 

pašvaldību teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana; 

79338; 11,9%

Izglītība; 376130; 

56,3%

                                         Kopā:                                 665 758 



Īpašumu 
 apsaimniekošana 
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Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 

 Apgaismojuma balstu 
demontāža Vaboles 
ciemā  

 

 Akas ierīkošana Kokinišķu 
kapsētā 

 

 Bīstamo koku novākšana 
Kokinišķu kapsētā  

 

 Lielo parka šūpoļu 
atjaunošana 



Komunālais  dienests 

 Siltumapgāde: 

      Centrālā katlu māja- apkurināmā platība 2200 m2, 
saražotā siltumenerģija 970 mW, katlu uzstādīšanas 
gads- 2003.g. 

 

 Ūdensapgāde un kanalizācija 

      Ūdensvadu kopgarums – 2724m,  ūdenstorņa 
būvniecības gads -1979 

 

 



Patērētais ūdens daudzums 
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Pašvaldības ceļi 

 Autoceļu ikdienas 
uzturēšana  

       15 251 euro 

 Autoceļu periodiskā 
uzturēšana  

        22 079 euro 

Pašvaldības autoceļu kopgarums 53.31 km 



Izglītība 



 Skolēnu skaits – 139  
 Skolotāju skaits – 24 
 Realizējamās izglītības programmas: 
                Pirmskolas izglītības 

programma (kods 01011111); 
       Pamatizglītības programma 

(kods 21011111); 
       Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 
speciālām vajadzībām, kuri integrēti 
vispārējās pamatizglītības iestādē 
(kods 21015811) (izglītojamiem ar 
vieglu garīgu atpalicību – A un B 
līmenis); 

      Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 
21015611); 

      Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 
(kods 31011011). 



Centralizēto eksāmenu  
rezultāti 

Vārds, uzvārds Angļu 

valoda 

Latviešu 

valoda 

Matemātika Fizika Vidēji 

Elīna Gadzāne 38 54 50   47 

Iluta Gadzāne 68 72 68   69 

Juris Motivāns 63 65 72   67 

Guntars Teniss 51 64 53   56 

Andris Litiņš 52 58 62 74 62 

Raimonds Veliks 58 66 66   63 

Diāna Vladimirova 64 82 71   72 

Vidēji 56 66 63 74 65 



Priekšmetu olimpiādes 

 A.Litiņš 12.kl., vēsture – atzinība, sk. I.Ozoliņa 

 

 D.Brūvere 5.kl., vizuālā m. – 1.vieta, sk. A.Lazdāne 

 

 A.Vuškāne 9.kl., vizuālā m. – 2.vieta, sk. A.Lazdāne 

 

 ZPD konkurss DU A. Meženika 11.kl., ķīmija - 
2.vieta, sk. E.Skrupska 



Interešu  
izglītība 



45.gaidu vienība 
 Svinīga uzņemšana gaidu 

rindās Skrindu dzimtas 
muzejā 

 Labdarības akcija «Rūķis» 

 Lielākā latviešu gaidu 
nometne «Rudens cerība» 

               



Dalība JAL aktivitātēs un SMU 
 JAL reģionālais seminārs Vaboles 

vidusskolā 

 SMU gadatirgū «Riga Plaza» skolēni 
gūst idejas un… 

 …un realizē tās, uzsākot savu biznesu. 
 



Jaunsardzes nodarbības 

 Lāčplēša dienas svinīgais 
zvērests 



Folkloras kopa 

 dalība folkloras festivālā «Pulkā 
eimu, pulkā teku» 

 dalība tautas muzicēšanas konkursā 
«Klaberjakte» 



Tautas deju kolektīvi 

 Vidusskolas kolektīvs  

 2-3.kl.deju kolektīvs 

 4.-6.kl.deju kolektīvs 



Sociālais  
darbs 



 275 lēmuma projekti par trūcīgas ģimenes/personas 
statusa piešķiršanu, pabalsta piešķiršanu  

Nr. 
p.k. 

Pabalsta mērķis Ģimenes Summa kopā,  
euro 

1 GMI pabalsts 27 15392,25 

2 ēdināšana skolā 16 2414,03 

3 kurināmā iegādei 31 2561,11 

4 vienreizējiem veselības pakalpojumiem 18 1225,57 

5 mācību grāmatām, kancelejas precēm 11 362,78 

6 pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem 2 384,18 

7 pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 1 5118,36 

8 pabalsts jubilejā 2 85,38 

9 Dokumentu noformēšana 1 38,46 

10 pabalsts politiski represētiem 3 170,76 

11 Apbedīšanas pabalsts 1 142,29 

  KOPĀ 27895,17 



Turpinās  sadarbība ar 
Daugavpils novada Līksnas 
bāriņtiesu, Vaboles vidusskolu, 
Gaidu apvienību, tika rīkotas 
labdarības akcijas.  

Sociālā darbiniece jau otro gadu  
iesaistījās aktīvo sieviešu kluba ”Olīvia” 
organizētajā akcijā ”Ziemassvētku 
brīnums”, kā rezultātā 12 ģimenes ar 
bērniem Vaboles pagastā saņēma 
bagātīgas Ziemassvētku dāvanas. 



Tika organizēta  piedalīšanās, kopā 
ar pagasta invalīdiem, sporta 
svētkos Ilūkstes stadionā un 
invalīdu Jaungada pasākumā 
Ilūkstes kultūras namā.  

Sadarbojoties ar biedrību „Latvijas 
Sarkanais Krusts” pagasta 
trūcīgajām ģimenēm, daudzbērnu 
ģimenēm gada laikā tika izdalīti  
pārtikas produktu  komplekti, 
humānā palīdzība, medikamenti.  



Vaboles pagasta bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas Sociālā fonda 
projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, tika nodarbināti 28 
bezdarbnieki, kuri veica malkas gatavošanu pagasta katlu mājām, sakopa 
pagasta krucifiksus, labiekārtoja parka teritoriju, veica sētnieka darbus,  

strādāja pie veciem vientuļiem pensionāriem, palīdzēja skolas tehniskajiem 
darbiniekiem, uzkopa pagasta kapus  



Daugavpils novada Līksnas 
bāriņtiesas darbība 

 Pārskata gadā Vaboles pagastā veiktas 48 
notariālās darbības par 443,85 euro 

 No Vaboles pagasta ārpusģimenes aprūpē 
atrodas 7 bērni. 



Sporta organizēšana 
pagastā 



 Pagasta vīriešu basketbola 
komanda piedalījās novada I 
līgas čempionātā un izcīnīja I 
vietu  

 Novada čempionātā 
pludmales volejbolā 
piedalījās 2 komandas, kur 
izcīnīja attiecīgi I un III 
vietas 

 Pagasta novusa komanda 
izcīnīja I vietu novada 
čempionātā 

 I, II un III vietas izcīnītas arī 
novada čempionātā galda 
tenisā  



2014. gada sporta un atpūtas 
pasākumi 

 Aizgavēņa sporta 
pasākums 

 Pasākums bērniem 
“Atvadas no vasaras” 

 Sporta spēles 
“Dārzeņbols” 

 Pagasta atklātais 
čempionāts galda 
tenisā 



Jauniešu darba 
aktivitātes 



 jaunieši ir startējuši 
konkursā Daugavpils 
novada jauniešiem  „Es 
lepojos ar savu pagastu, 
jo..”  

 piedalījušies Daugavpils 
novada jaunatnes 
salidojumā “Medumi 
2014” 

 iesaistījušies Daugavpils 
novada jaunatnes 
brīvprātīgajā darbā 

 sarīkojuši pasākumu 
“ReLight” 

 



Īstenotais projekts 

“Ar kājām pāri barjerām” 
(Daugavpils novada projektu 
konkurss “Uzlabosim savu 
ikdienu”) 

      Īstenošanas termiņš:  
01.06.2014.-17.08.2014. 

      Projekta summa: 715 euro  

      Paveiktais: 

               - iegādājās tūrisma 
aprīkojumu 

               - izstrādāja pārgājiena 
maršrutu 

 



Vaboles pagasta 
bibliotēka 



Lasītāju skaits: 303 

Apmeklējumi:   8441 

Izsniegums:     6792 

Bibliotēkas krājumā : 4575 vienības: 

3641 grāmatas;   917 žurnāli;   17 videoieraksti 

 



2014. gadā bibliotēkas fondā ienākušas 213 
jaunas grāmatas. 

Uz 2014. gadu pasūtīti 12 preses izdevumi. 
2014. gadā bibliotēka sniegusi 325 dažādas 

uzziņas 
Realizēts projekts “Bērnu un jauniešu žūrija 

2014” 
 
Bibliotēkas pakalpojumu klāstā ir: 
 brīvpieejas krājums; 
 bibliotēkas alfabētiskais un sistemātiskais 

kartīšu katalogi darba kārtībā; 
 novadpētniecības kartotēka; 
 informācija par bibliotēkas krājumu no 

2000. gada – Naujenes bibliotēkas 
elektroniskajā katalogā; 

 5 datorizētas lasītāju darba vietas ar 
interneta pieslēgumu; 

 bezvadu internets (WiFi) – visu diennakti; 
 kopēšana, printēšana; 
 datubāze www.letonika.lv; www.nais.lv; 
 Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi. 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.nais.lv/


 Tika veikta bibliotēkas 
apgaismojuma un 
elektroinstalāciju 
nomaiņa, kā rezultātā 
uzlabojies bibliotēkas 
apgaismojums 



Vaboles  
kultūras nams 

 



Vaboles kultūras nama  
amatiermākslas kolektīvi 

Jauniešu deju kolektīvs „Aisma” 
darbojas no 1959.g. 
 Etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” 
darbojas no 2006.g.  
Amatierteātris „ Nagaidama prīca” 
darbojas no 1966.g. 



Lielākie pasākumi 2014.gadā 

 Folkloras kopu un 
etnogrāfisko ansambļu 
sadziedāšanās 
“Aizgavienī cīmūs 
braucu” 

 

 

 11.Starptautiskais 
Tautas muzikantu saiets  

 

 



 Vaboles pagasta 
amatierteātra 
„Nagaidama prīca” 
izrāde pēc K. Jokstes 
komēdijas „Klepernīku 
pogosta zvaigzne 
2”motīviem.  

 Daugavpils novada 
deju kolektīvu 
Vasarsvētku sadancis  

 

 



 Annas diena Vabolē. 
Ziedu izstāde „Ziedi 
Annas dienā” 

 

 

 

 Pasākums bērniem 
“Atvadas no vasaras” 

 

 



 Pasākums  pagasta senioriem 
un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām kopā ar Līvānu 
lauku kapelu „Jūlijs” 

 Valsts svētku pasākums 
sadarbībā ar Skrindu dzimtas 
muzeju „Zynu, zynu tāva sātu” 

 Pagasta Lielās egles 
iededzināšana 

 Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem 



Daugavpils novada dienu ietvaros notika 
Tradicionālo amatu diena 

„Manas saknes manā zemē” 

 etnogrāfiskā ansambļa 
„Vabaļis” meistardarbnīca 
“Buruoku sveču līšona” 

 Izstāde „Pasaulē lielākā oga” 

 „Dārzeņbola” čempionāts 



 2014.gada kultūras notikumi  

 “Nagaidamys prīcys” dalība 
XIII Latvijas amatierteātru 
salidojumā Ventspilī un 
novadu dienas pasākumā 
Rīgā, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā  

 VKKF atbalstītie projekti 
“Dienvidlatgales lokālo 
tradīciju- garīgo dziedājumu 
dokumentēšana” un 
”Dienvidlatgales lokālo 
tradīciju –garīgo dziedājumu 
CD izdošana”  

 



Dalība konkursos 



Lauku attīstības konkurss  
„Mana dzīves vide Daugavpils 

novadā 2014”  
 Broņislavas Skrindas 

piemājas saimniecība  
“Mieriņi”  

 Viļa Vingra piemājas 

saimniecība “Zeltiņi 1”  



Vaboles pagasta pārvaldes rīkotais 
Ziemassvētku konkurss-skate 

„Uz 2015.gada sliekšņa” 



 2014.gadā realizētie Daugavpils 

novada pašvaldības projekti  

 pabeigta sākumskolas 
ēkas renovācija 

 pilnveidotas Vaboles 
feldšerpunkta telpas un 
iegūts aprīkojums  

 saņemta un publiski 
pieejama multifunkcionālā 
iekārta kopēšanai, 
skenēšanai, printēšanai 



2015.gada ieceres  

 Tiks iegādāts autobuss skolēnu pārvadājumiem 

 Tiks veikta KSS (kanalizācijas sūkņu stacijas) 
rekonstrukcija 

  Sakārtots atkritumu laukums Mukānu kapsētā  

 Iegādāti datori vidusskolai un jaunatnes lietu 
speciālista darba nodrošināšanai 

 



Paldies par uzmanību! 


