
Vaboles pagasta 
pārvaldes 
2017.gada 
pārskats



Ziņas par pagastu un 
iedzīvotājiem

 Platība 78 km2

 Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. – 705

 2017.gadā dzimuši - 4
miruši - 10

 Reģistrētā bezdarba līmenis uz 01.01.2018.–9,59 %

 Iedzīvotāju skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
samazinājies par 3,3 %



Vaboles pagasta pārvaldes 
struktūrvienības 2017.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



Budžeta rādītāji



2017.gada pamatbudžeta 
ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 

iepriekšējā pārskata periodu
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Transferti

2017
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Kopā 2016.g.             2017.g           %
636 983            1 480 522        232,43



2017. gada izdevumi pēc 
funkcionālajām kategorijām

Sociālā aizsardzība; 

34625; 2,3%

Administrācijas 

uzturēšanas 

izdevumi; 117999; 

7,9%

Ekonomiskā 

darbība; 91835; 

6,2%

Atpūta, kultūra un 

reliģija; 140512; 

9,5%

Veselība; 6747; 

0,5%
Vides aizsardzība, 

pašvaldību teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana; 

81409; 5,5%

Izglītība; 1011654; 

68,1%

Kopā:                             1 484 781



Debitoru parādi
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Attīstība



Realizētās investīcijas 
2017.gadā



 Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles 
nesošo konstrukciju pastiprināšana









 Mikroautobusa iegāde



 Bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja iekšējās 
vides pieejamības uzlabošana







 Pašvaldības autoceļa „Vaboles stacija-Aizbalti-
Pudāni-Mukāni” posma pārbūve



▪Vaboles parka pakāpeniska atjaunošana LPS Meža 
dienu projekta ietvaros



Uzņēmējdarbības 
vide



Lielākās zemnieku un piemājas 
saimniecības

 ZS “Lapsukalns”, īpašnieks Andris Rodčenko (graudkopība, dārzeņi)
 ZS “Tūjiņas”, īpašnieks Andris Kucins (graudkopība)
 ZS “Latgalīte”, īpašnieks Staņislavs Baiks (piena lopkopība)
 ZS “Jaunava”, īpašniece Iveta Upeniece (gaļas lopkopība)
 PS “Druviņi”, īpašnieks Valentīns Audzers (graudkopība)
 ZS “Kļavas”, īpašnieks Varis Vilcāns (dārzeņi, amatniecība)
 ZS “Ievas”, īpašnieks Ilmārs Malnačs (graudkopība)
 ZS “Rīts”, īpašnieks Rihards Aliks (piena lopkopība, graudkopība )



Vaboles pagasta zemnieki tradicionāli piedalās Daugavpils 
novada dienu gadatirgū, bet pagasta pārvaldes darbinieki 

Gardumu ielā cienā ar ozolzīļu kafiju



Daugavpils novada domes un SIA „LLKC” Daugavpils 
biroja rīkotajā konkursā “Saimnieks 2017” 

nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks” balva tika 

pasniegta Mārtiņam Malnačam



Daugavpils novada Latvijas Republikas proklamēšanas 
99.gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā “Munu jaunu dīnu 

zeme” Atzinības raksts tika pasniegts Vaboles pagasta 

zemnieku saimniecības “Kļavas” īpašniekam Varim Vilcānam



Nekustamā īpašumu
apsaimniekošana
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 3 dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļiem

 uz 31.12.2017. izīrēti 8 dzīvokļi

 1 brīvs, dzīvošanai derīgs

 3 brīvi, dzīvošanai nederīgi

Mājokļu apsaimniekošana



Teritorijas 
apsaimniekošana



 Mukānu kapsēta – žoga pārklājuma un stabiņu 
uzstādīšana (1017,00 euro)

 Pagasta attīrīšanas iekārtu ēkā – ārdurvju un 
logu nomaiņu (2 555,50 euro)



 Atkritumu apsaimniekošanas līgums ar SIA 
“EKO LATGALE”, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa 11,62 EUR/m3

 Turpinās atkritumu šķirošana 

adresēs “Parka iela 2” un “Ēdnīca”, 

katrā uzstādīti 2 veidu  konteineri - ar uzlīmi 
„IEPAKOJUMS” un  ar uzlīmi „STIKLS”



Komunālais  dienests

 Siltumapgāde

Centrālā katlu māja- apkurināmā platība 
2200 m2, saražotā siltumenerģija 937 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 

8066 euro

 Autoceļu periodiskā 
uzturēšana 

70 562 euro

Pašvaldības autoceļu kopgarums 53.31 km

 Lietavās un plūdos 
nodarīto zaudējumu 
novēršanas darbi

12 142 euro



 Autoceļa 94-11 “Kucini- Dublinieki-
Ceglinieki” – grants seguma mehanizēta 
atjaunošana (1.52 km)” ( 70 561,89 euro)



Izglītība



VABOLES VIDUSSKOLAS 
SASNIEGUMI MĀCĪBU 

DARBĀ



Mācību sasniegumi ikdienas darbā 
pa līmeņiem 2016./17.m.g.

augsts optimāls pietieka
ms

nepietiekams

Pamatizglītības 
programma

8,93% 55,36% 35,71% 0%

Vispārējās 
vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 
programma

0% 42,86% 57,14% 0%

Speciālās 
pamatizglītības 
programma ar 
mācīšanās 
traucējumiem

0% 0% 60% 40%

Speciālās 
pamatizglītības 
programma ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem

0% 100% 0% 0%



Eksāmenu rezultāti par 
pamatizglītības ieguvi

Eksāmens Kopvērtējums % 

izglītības iestādē

Kopvērtējums 

% pēc tipa

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas

Kopvērtējums 

% valstī

Latviešu valoda 76,36 66,67 65,18 67,07

Matemātika 71,83 57,49 53,46 58,1

Latvijas vēsture 89,99 69,73 66,19 70

Angļu valoda 87,5 72,86 70,73 74,38

Krievu valoda 86,33 77,02 73,43 76,37



Eksāmenu rezultāti par vidējo 
izglītību

Eksāmens Kopvērtēj

ums % 

izglītības 

iestādē

Kopvērtējums % 

pēc tipa

Kopvērtējums % 

pēc 

urbanizācijas

Kopvērtējums % 

valstī

Latviešu valoda 72 51,6 47,8 50,9

Matemātika 43 40,7 28,4 34,9

Angļu valoda 63 63,1 52,1 59,7

Fizika 71 49,9

Bioloģija 71 63,7

Ģeogrāfija 11.kl. 75,55 66,52 63,76 67

Informātika 11.kl. 60,46 65,09 63,68 66,21

Ekonomika 11.kl. 87,8 69,79 66,38 71



Draudzīgā aicinājuma fonda skolu 

reitingā

Lauku skolu nominācijā – 2.vieta



VABOLES VIDUSSKOLAS 
SASNIEGUMI INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS JOMĀ



2016./2017.MĀCĪBU GADĀ 
VABOLES VIDUSSKOLAS 
SASNIEGUMI INTEREŠU 
IZGLĪTĪBĀ TIKA AUGSTU 

NOVĒRTĒTI UN DAUGAVPILS 
NOVADĀ VIDUSSKOLU 

KONKURENCĒ IEGUVA 1.VIETU



SKOLĀ DARBOJAS ŠĀDI INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS PULCIŅI: 
1-4.KLAŠU KORIS (E.KURSIŠA) 
VOKĀLAIS ANSAMBLIS (E.KURSIŠA) 
 FOLKLORAS KOPA «KANČI» (E.KURSIŠA) 
 8.-12.KLAŠU DEJU KOLEKTĪVS 
(A.ŠALKOVSKA) 
TDK «KUKAINĪŠI»(1.-3.kl. I.Pdniece, 5.-
8.kl.K.Kucina)
SPORTA PULCIŅŠ (E.Bruņeniece) 
 GAIDU PULCIŅŠ (I.LITIŅA) 
VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 
(A.LAZDĀNE)



SKOLĀ VĒL IR IESPĒJA APMEKLĒT: 

JAUNSARDZES PULCIŅU, KUR 
DALĪBNIEKI APGŪST GAN TEORĒTISKAS, 
GAN PRAKTISKAS ZINĀŠANAS, IET 
IZTURĪBAS PĀRGĀJIENOS, BRAUC 
IZGLĪTOJOŠĀS EKSKURSIJĀS 

ŠPOĢU MĀKSLAS SKOLAS FILIĀLI, KUR 
SKOLĒNI AKTĪVI DARBOJAS UN PIEDALĀS 
KONKURSOS UN SKATĒS



SKOLĀ AKTĪVI IESAISTĀS ARĪ «JUNIOR 
ACHIEVEMENT LATVIA» PIEDĀVĀTAJĀS 
AKTIVITĀTĒS, KAS SAISTĪTAS AR 
UZŅĒMĒJDARBĪBU: 

ĒNU DIENAS 

SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU DALĪBA 
TIRDZIŅOS 

 REĢIONĀLO SEMINĀRU APMEKLĒŠANA UN 
PIEREDZES GŪŠANA 

KONKURSS SĀKUMSKOLAI «MANA VĀRDNĪCIŅA» 

BIZNESA PASAKU KONKURSS PAMATSKOLAI 

SKOLĀ VAR APGŪT PROGRAMMU «ESI LĪDERIS»



SMU «Lets play!» SMU «Salvigo»



SMU «Eglīši»      SMU «Taureņu pasaule»



Vaboles vidusskolas skolēni piedalās 
dažādās aktivitātēs – konkursos, skatēs, 
projektos un pasākumos gan novada, gan 
valsts līmenī. 2016./2017. m.g. tika 
apmeklēti daudzveidīgi izglītojoši, 
izklaidējoši, patriotiski un radoši pasākumi, 
kuros gūti arī augsti rezultāti un atzinības.



Akcija «Atpakaļ uz skolu»
Nikolajs Čalenko



Barikāžu atceres pasākums



Gaidu nometne «Simtgades 
ugunskurs»



Karjeras nedēļas aktivitātes



Ziemas sporta pasākums



Ziedojumu akcija dzīvnieku 
patversmei



Ar sīkāku informāciju par 
pasākumiem un aktualitātēm 

Vaboles vidusskolā var iepazīties 
vietnē www.edu.dnd.lv sadaļā 
Vaboles vidusskola/notikumi

http://www.edu.dnd.lv/


Jauniešu darba 
aktivitātes



Daugavpils novada jauniešu ziemas 
sporta spēlēs izcīnīta 2.vieta



Jaunieši  kārtējo gadu rīkoja 
ielīgošanas pasākumu ''Relight 

iekustina zvaigznes''



Daugavpils novada skolēnu 
vasaras nodarbinātības 

programma

Piedalījās 6 skolēni

Darba vietas nodrošināja : 

 ZS “Jaunava” – 3

 ZS “Kļavas”- 2

 Vaboles pagasta pārvalde

 Izlietoti 1066 euro



Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika 
pasniegta balva 

nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” Jānim Plešauniekam



Sociālais 
darbs



 2017.gada laikā  sagatavoti   205  lēmuma projekti par 
trūcīgas ģimenes/personas statusa, pabalsta un sociālo 
pakalpojumu piešķiršanu Vaboles pagasta 
iedzīvotājiem. 

 Ir veiktas  315 individuālas konsultācijas, pārrunas un 
apsekošanas ar personām un ģimenēm, kurām radušās 
sociālās problēmas. 

 Turpinās  sadarbība ar Daugavpils novada Līksnas 
bāriņtiesu, Vaboles vidusskolu, 45. Gaidu vienību, tika 
rīkotas labdarības akcijas. Labo darbu nedēļa.

Galvenais mērķis ir sniegt sociālo palīdzību 
un sociālos pakalpojumus Vaboles pagasta 

teritorijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem



Ziemassvētkos kopā ar  Vaboles vidusskolas 45. Gaidu 
vienību sniedzām nelielu Ziemassvētku ieskaņu koncertu un 

dāvanas  12 veciem vientuļiem ļaudīm Vaboles pagastā



Tika apmeklētas sociālās aprūpes iestādes (Višķu SAC, Valsts 
sociālā centra Latgale filiāle „Kalupe”,) Demenes aprūpes centrs 

Ziemassvētku priekšvakarā. Pasniegtas dāvanas10 pensionāriem,  
sumināti 8 pagasta seniori 80 gadu jubilejā, finansēja pagasta 

pārvalde



Vaboles pagasta bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas 
Sociālā fonda projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”, tika nodarbināti 29 bezdarbnieki, kuri veica malkas 
gatavošanu pagasta katlu mājai, sakopa pagasta krucifiksus, 

labiekārtoja parka teritoriju, veica sētnieka darbus,  strādāja pie 
veciem vientuļiem pensionāriem, palīdzēja skolas tehniskajiem 

darbiniekiem, uzkopa pagasta kapus. 
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Piedalījāmies invalīdu un senioru 
novada Jaungada pasākumos, invalīdu 

sporta svētkos



• Sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” 
pagasta trūcīgajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm 
gada laikā tika izdalīti492  pārtikas produktu  
komplekti, 14 pārtikas komplekti bērniem līdz 2 gadu 
vecumam, 55  higiēnas preču komplekti, 6 bērnu 
higiēnas komplekti, un 9 skolas somu komplekti, 
humānā palīdzība, medikamenti.

• Tiek strādāts pie sociālā darba attīstības stratēģiskā 
plāna 2016-2020.gadam. 

• 1 skolas absolventam sagatavota rekomendācijas 
vēstule Vītola fonda stipendijai.



Vaboles pagasta pārvaldē 

2017.gadā izmaksāti  pabalsti

Nr. 

p.k.

Pabalsta mērķis Ģimenes Summa kopā, 

euro

1 GMI pabalsts 23 12285

2 ēdināšana skolā 5 280

3 kurināmā iegādei 22 1410

4 vienreizējiem veselības pakalpojumiem 18 806

5 mācību grāmatām, kancelejas precēm 6 182

6 Sociālās garantijas bērnam bārenim 2 762

7 pabalsts jubilejā 8 240

8 pabalsts politiski represētiem 3 150

9 Apbedīšanas pabalsts 2 300

Kopā 16415



Salīdzinoši ar iepriekšējo 2016 gadu sociālajai palīdzībai izlietoti par 
215 euro mazāk. Galvenais iemesls pabalstu samazināšanai 

2017.gadā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un sociālā darbinieka 
veiktā kontrole par pabalstu lietderīgu izmantošanu, līdzdarbības 

pienākumu veikšanu, statusa noteikšanu.
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Veselības aprūpe

Vaboles pagastā 
darbojas feldšeru 
punkts, kurā ir 
ģimenes ārstes Ineses 
Kudeiko 2.prakses 
vieta



Kultūra



Vaboles 
kultūras nams



Kultūras namā 2017.gadā turpināja darboties 3 
amatiermākslas kolektīvi ar savām ilggadīgajām 

tradīcijām, kas piesaista pastāvīgus apmeklētājus. 
Tiek nodrošināta Dziesmu un deju svētku tradīciju 

saglabāšana un vietējā nemateriālā kultūras 
mantojuma atpazīšana.



Jauniešu deju kolektīvs 
„Aisma”

2017. gadā kolektīvs piedalījies:
 pasākumā “Veco Jauno gadu sagaidot”,
 Sporta un deju dienā “ Ziemas prieki- 2017” Sventē
 Daugavpils novada deju kolektīvu sadancī
 „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet” Nīcgalē
 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju lieluzveduma „Māras 

zeme ”repertuāra apguves skatē iegūta III pakāpe
 Latgales novada jauniešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa 

dejotāju svētkos „Sadancošana Preiļos 2017”
 Latgales mākslas svētkos „Krāsas karogā”
 Krustpils kultūras nama deju dienā „Deja ar sniegavīru”



Etnogrāfiskais ansamblis 
„Vabaļis”

 Etnogrāfiskais ansamblis 2017.gadā atjaunoja maija dziedājumus pie ceļmalu 
krustiem

 Piedalījās radio Marija VKKF atbalstītā projekta īstenošanā „Maija dziedājumi” 
(tiešraide no Krogasētas sādžas krusta)

 Daugavpils novada pašvaldības realizētajā VKFF projektā „Mirušo ofīcija (saļmu) 
izpildīšana Vaboles un Līksnas pagastos”

 Uzstājās folkloras festivālā „Vosorys saulgrīžu svātki Dagdā 2017”
 Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās„Aizgavienī cīmūs braucu...”
 XIV Tautas muzikantu svētki Vabolē
 Latgales mākslas svētkos „Krāsas karogā” Višķos
 Latgales XVI senjoru dziesmu un deju festivālā „Latgale vieno” Līvānos
 Annas diena  Vabolē
 Folkloras kopu sadziedāšanās”Atvasara Juzefovā”
 Svecīšu vakars - Motivānu, Mukānu, Kokinišķu kapsētās
 Daugavpils novada Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītajā  

pasākumā „Munu jaunu dīnu zeme..”



 Vaboles pagasta Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītajā pasākumā 
„Man pīder tāvu zeme..”

 Labdarības koncertu SAC Višķos
 Daugavpils novada senioru pasākumā
 Tradicionālo prasmju meistardarbnīca„Buruoku sveču” liešana 
 Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2018” skatē ieguva I pakāpi
 2017. gadā ir īstenots VKKF atbalstītais projekts „”Kolhoza laiku (1946.-1985.) 

folkloras dokumentēšana Dienvidlatgalē”.



Amatierteātris 
„ Nagaidama prīca”

2017.gadā  amatierteātris „ Nagaidama prīca”uzstājies :
 „Aizgavienī cīmūs braucu” ar radošu sportisku uzvedumu
 XIV starptautiskajā Tautas muzikantu saietā 
 pasākumā „Saulgrīžus gaidūt”
 senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām pasākumā 

„Rudens ziedu krāšņumā”
 Latvijas Republikas 99.gadadienai veltītā pasākumā
„Man pīdar tāvu zeme”
 Dubnas pagasta svētkos ar Kristīnes Jokstes komēdiju 

“Lobōkajūs godūs”



Lielākie pasākumi 2017.gadā

Kultūras namā tiek rīkoti novada, vietējās 
nozīmes pasākumi.

Pārskata periodā kopējais  norišu skaits  -40, 
apmeklētāju – 3274, 

tieši kultūras nama  organizējisnorises - 31,   
ar kopējo apmeklētāju skaitu  2085.



 Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu 
sadziedāšanās „Aizgavienī cīmūs braucu...”









 XIV Starptautiskais Tautas muzikantu saiets





 Annas diena Vabolē. Ziedu izstāde „Ziedi Annas 
dienā”





 Pasākums pagasta senioriem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām „Rudens ziedu krāšņumā ”, 
kopā ar Igauņu ģimeni







 Latvijas Republikas proklamēšanas 
99.gadadienai veltīts pasākums „Man pīdar tāvu 
zeme..”





Daugavpils novada domes Pateicības rakstus saņēma 
Vaboles vidusskolas lietvede Lidija Keiša, zemnieku 

saimniecības „Rīts” īpašnieks Rihards Aliks, 



piemājas saimniecības „Druviņi” īpašnieks Valentīns Audzers, 
zemnieku saimniecības „Lapsukalns” īpašnieks Andris 

Rodčenko, 



zemnieku saimniecības „Jaunava” īpašniece Iveta Upeniece, 
frizētavas „Stiliņš” īpašniece Velta Upeniece, 



zemnieku saimniecības „Sniegi” īpašnieks Ainis 
Žilvinskis;

kā arī:

Vaboles vidusskolas 
saimniecības pārzine Olga 
Ignatāne;

Vaboles vidusskolas apkopēja 
Svetlana Orbidāne;

Vaboles vidusskolas apkopēja 
Helēna Skrinda;

zemnieku saimniecības 
„Tūjiņas” īpašnieks Andris 
Kucins.



Vaboles pagasta pārvaldes Pateicību par pagasta vārda 
popularizēšanu saņēma Vaboles vidusskolas direktore Elita 

Skrupska, 
jaunatnes lietu atbildīgais Jānis Plešaunieks,

bijušais sporta organizators Gunārs Kucins.



Pateicības par Vaboles pagasta kultūrtelpas bagātināšanu, 
piedaloties starptautiskās zinātniski praktiskas konferences 

„Latgales pirmās atmodas darbinieku devums Latgales 
virzībā uz Latvijas valstiskumu” organizēšanā, saņēma 

Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne

un vecākā speciāliste Ilze Ozoliņa.



 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem „Sniegavīrs un viņa draugi”



Vaboles pagasta konkurss-skate 
„Uz 2018.gada sliekšņa”







Vaboles pagasta bibliotēka



Lasītāju skaits: 269

Apmeklējumi:   3690

Virtuālais apmeklējums: 1854

Izsniegumu skaits:     5323

Bibliotēkas krājumā: 5049 vienības:

3861 grāmatas; 1167 žurnāli; 21 videoieraksti

 2017. gadā bibliotēkas fondā ienākušas 235
jaunas grāmatas

 2017. gadā piedalījās VKKF projektā “Bērnu žūrija”. 
15 eksperti vērtēja šī gada grāmatu kopu.



Bibliotēkas pakalpojumu klāstā ir:

 brīvpieejas krājums;
 bibliotēkas alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogi 

darba kārtībā;
 novadpētniecības kartotēka;
 informācija par bibliotēkas krājumu – Naujenes bibliotēkas 

elektroniskajā katalogā;
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
 4 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://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.letonika.lv/
http://www.nais.lv/


Lieldienu radošās darbnīcas



Bērnu žūrija 2017 bibliotēkā





Sporta organizēšana 
pagastā



Pagasta vīriešu basketbola komanda  
Daugavpils novada atklātajā čempionātā 

čempionātā izcīnīja III vietu



 Daugavpils novada čempionātā volejbolā

izcīnīta 3.vieta

 Pagasta novusa komanda izcīnīja 2. vietu novada 
čempionātā

 Daugavpils novada pagastu vasaras sporta 
spēlēs iegūta dalītā 5. vieta



Daugavpils novada čempionātā 
vieglatlētikā izcīnītas piecas dažāda 

lieluma medaļas

 Emīls Vasiļjevs  2.vieta augstlēkšanā, 2. 
vieta tāllēkšanā



 Sporta veterāns, 
vabolietis Romāns 
Saušs tradicionāli 
ieguva godalgotas 
vietas vairākās 
Latvijas un 
starptautiska 
mēroga sacensības



Daugavpils novada konkursā „Sporta laureāts 2017”  
Vaboles pagasta pārvalde  ieguva 3.vietu nominācijā 

„Novada labākā pagasta pārvalde sporta darba 
organizācijā”



Galvenie uzdevumi 
2018. gadā



 Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu 
dzimtas muzeja ēkas jumta vienkāršota  
atjaunošana

 Dzīvojamās ēkas Parka ielā  2, Vabole, 
Vaboles pag., Daugavpils nov.  jumta 
vienkāršota atjaunošana

 Atdzelžošanas stacijas remonts



Paldies par uzmanību!


