
SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES

ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2020.GADĀ

Sagatavoja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova



Skrudalienas pagasta

iedzīvotāju skaits
pēc vecuma grupām

0 – 17 gadi -126 – 11 %

18 – 63.gadi - 717 – 64 % 

64 un vairāk- 273 – 25 %

Demogrāfiskie rādītāji

Piedzima - + 8 bērni

Nomira - 20 personas

Kopā pēc stāvokļa uz 01.01.2021. 

pagastā dzīvo 1116 iedzīvotājs

0-17.gadi ; 

126; 11%

18 - 63.gadi; 717; 

64%

64 un vairāk; 

273; 25%



Skrudalienas 

pagasta 

pārvalde

Komunālā 

nodaļa
7,2 slodzes

Izglītība Kanceleja
4,3 slodzes

Grāmatvedība
3,0 slodzes

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija

Bāriņtiesa
7,25 slodzes

Silenes pamatskola
8,438 slodzes skolotāji, tai 

skaitā no pašvaldības 

budžeta 2,396 slodzes;

13,30 slodzes tehn.personāls

Skolēnu 

pārvadājumi
1,5 slodzes

Silenes 

kultūras nams
2,1 slodzes

Silenes 

bibliotēka ar 

Skrudalienas 

nodaļu

1,2 slodzes

Sports un 

jaunatne
0,9 slodzes

Daudzfunkcionālais 

centrs «Skrudaliena»
5,0 slodzes



Strādājošo skaits

Skrudalienas pagasta pārvalde – 30 darbinieki

 Silenes pamatskola – 28 darbinieki

tai skaitā pedagogi- 13 

tehn.personāls 15 darbinieki

 Bāriņtiesa – 8 darbinieki

Kopā uz 01.01.2021: 66 darbinieki

Uz 01.01.2020.gada – strādāja 67 cilvēki



Bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā, pēc NVA datiem

Uz 01.01.2019 - 13.2 %

Uz 01.01.2020 - 11,5 %

Uz 01.01.2021 - 14,1 %( no darbaspējīgo iedzīvotāju kopskaita)

Bezdarbnieku skaits, kuri sastāvēja uzskaitē NVA

01.01.2019 - 99 cilv.

01.01.2020 - 82 cilv.

01.01.2021 - 101 cilv.



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

2019.g 2020.g %

Kopā   EUR 886 089 1023 775 116

Transferti EUR 768 878 906 835 118

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi

( PVN atgriešana)

49 967 50 796 102

Nenodokļu ieņēmumi

(Pamatlīdzekļu pārdošana)

3743 3669 98

Nodokļu ieņēmumi 63 501 62 475 98



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām 

kategorijām

2019.g 2020.g %

Atlīdzība

(darba alga + nodokļi)

516 857 515 038 99,6

Sociālā aizsardzība 69 167 59 306 85,7

Komandējumi un dienesta 

braucieni
801 446 55,7

Pakalpojumi 114 339 147 878 129,3

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces un inventārs
123 239 92 351 75

Kapitālie izdevumi 20 469 169 810 829,6

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi
6829 7649 112

Kopā: 851 701 992 478 116



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2020.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām kopā 

EUR ( 992 478: 1116 iedz. = EUR 889,32 /1 iedz.) 2019.g.- EUR 746,45

Ekonomiskā darbība; 
191521; 19%

Vides aizsardzība; 12271; 
1%

Sociālā aizsardzība; 
111107; 11%

Vispārējie valdības 
dienesti; 103722; 11%

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana; 

151145; 15%

Atpūta, kultūra un reliģija; 
57867; 6%

Skrudalienas pagasta 
bāriņtiesa; 99629; 10%

Izglītība; 265216; 27%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2020.GADA AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZPILDE SALĪDZINĀJUMĀ

AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU

2019.g. 2020.g. %

KOPĀ ieņēmumi  EUR 18 658 16 529 88,6

t.sk.  transferti EUR 18 658 16 529 88,6

KOPĀ izdevumi, EUR 26 151 11 419 43,7

t.sk. kap.remonts 2032 8895 437,7



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Debitoru parādi EUR

7823

3658

8923

193

6730

2754

10576

446

komunālie maksājumi

un dzīvojamo telpu īre

Zemes noma Nekustamā īpašuma

nodoklis

Telpu noma

2019 2020



Kapitālieguldījumi

2020.gadā



Kapitālieguldījumi   2020.gadā
▪ DFC «Skrudaliena»:

➢ Veikta daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” ēkas betona apmaļu vienkāršota atjaunošana – EUR 7169,83;

➢ Veikti 2 ( divu) durvju montāžas darbi ar apdari – EUR 1052,70;

➢ Veikti jumta daļas avārijas remonta darbi – EUR 1201,11;

➢ Ielikti 4 ( četri) logi ar apdari – EUR 1400,74;

➢ Izgatavotas mēbeles saimniecības telpai – EUR 522,50;

▪ Dzīvojamā māja «Bruņene 24»:

➢ Paveikta jumta otra posma (C daļa) un centrālās ieejas jumtiņa vienkāršota atjaunošana – EUR 20049,76;

➢ Veikta dzīvojamās mājas tehniskā apsekošana – EUR 544,50;

➢ Izstrādāts būvprojekts “ Projektēšanas dokumentācijas sagatavošana (pagraba pārseguma atjaunošana) 
“Bruņene 24” - EUR 1512,50; 

▪ Demontēts avārijas stāvoklī esošais vecais ūdenstornis Silenes ciemā – EUR 21013,74; 

▪ Izbūvēta un uzstādīta pontonu laipa 12*1.5m ar trepēm un uziešanas laipu 5*1,5 m Bruņu ezera atpūtas vietā - EUR 4285,90;

▪ Izbūvēta jauna pontonu laipa Dzirnavu dīķī Silenes ciemā – EUR 2548,38

▪ Veikta alumīnija ugunsdrošo durvju bloka ( 1 konstrukcija ) ar furnitūru piegāde un montāža ar apdari Silenes pamatskolā –
EUR 2524,40 

▪ Veikta daudzdzīvokļu mājas jumta daļas un divu dūmeņu pēc adreses Miera iela 35, Skrudalienā vienkāršota atjaunošana –
EUR 4423,07;

▪ Ir veikta Silenes ciema sabiedriskās pirts apkures katla izgatavošana un uzstādīšana – EUR 3550,00 



Kapitālieguldījumi   2020.gadā

▪ Ielikti 3(trīs) logi pašvaldības dzīvoklī apsaimniekošanā esošajā mājā “Ezerne”- EUR 940.17 

▪ Veikti āra metāla ar siltinājumu durvju piegādes un montāžas darbi mājā “Ezerne»- EUR 459,80

▪ Ielikts fasādes logs brīva laika pavadīšanas centrā Skolas ielā 6- EUR 905,44

▪ Ielikti 3( trīs) logi tehnikas apkalpošanas ēkā Riču ielā 10, Silenē - EUR 763.93

▪ Veikts ūdenstorņa Silenē avārijas remonts – EUR 764,30

▪ Ielikti 4( četri) logi pašvaldības dzīvoklī Skaista ielā 5/12 – EUR 1070,00;

▪ Nomainīts dziļumsūknis artēziskajā urbuma Nr.1 Silenes ciemā  – EUR 1021,35

▪ Veikta dīķa “Ūdensrozes” gultnes  un dīķa krastu attīrīšana no ūdenszālēm- EUR 3267,00

▪ Atjaunota elektroinstalācija tehnikas apkalpošanas ēkā Riču ielā 10,Silenes ciemā – EUR 2541,00

▪ Ir paveikta pārvaldes ēkas bēniņu koka konstrukciju apstrādes ar pretuguns aizsargsastāvu: - EUR 
1196,47;

▪ Veikta 4 ( četru) ēku tehniskā apsekošana un sagatavoti tehniskās apsekošanas atzinumi ievadīti 
būvniecības informācijas sistēmā - EUR 6411,79

un citi nelieli pārvaldes infrastruktūras remonta un uzturēšanas darbi



Paveikta mājas «Bruņene 24» jumta otra posma (C daļa) un centrālās ieejas 

jumtiņa vienkāršota atjaunošana – EUR 20049,76 



Demontēts avārijas stāvoklī esošais vecais 

ūdenstornis Silenes ciemā – EUR 21013,74



Veikta daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” ēkas betona apmaļu vienkāršota 

atjaunošana – EUR 7169,83



DFC «Skrudaliena»: Ielikti 4 ( četri) logi ar apdari – EUR 1400,74 

un durvis - EUR 1052,70



DFC «Skrudaliena»: Izgatavotas mēbeles saimniecības telpai – EUR 522,50



▪ Izbūvēta un uzstādīta pontonu laipa 12*1.5m ar trepēm un uziešanas laipu 5*1,5 m 

Bruņu ezera atpūtas vietā  - EUR 4285,90



Veikta daudzdzīvokļu mājas jumta daļas un divu dūmeņu pēc adreses Miera 

iela 35, Skrudalienā vienkāršota atjaunošana – EUR 4423,07



Ielikti 3(trīs) logi pašvaldības dzīvoklī apsaimniekošanā esošajā mājā “Ezerne”- EUR 940.17 

Veikti āra metāla ar siltinājumu durvju piegādes un montāžas darbi mājā “Ezerne»- EUR 459,80



Ielikts fasādes logs brīva laika pavadīšanas centrā Skolas ielā 6- EUR 905,44



Ielikti 3( trīs) logi tehnikas apkalpošanas ēkā Riču ielā 10, Silenē - EUR 763.93 un

atjaunota elektroinstalācija – EUR 2541,00



▪ Veikta dīķa “Ūdensrozes” gultnes  un dīķa krastu attīrīšana no ūdenszālēm- EUR 3267,00



Ceļu uzturēšana

2020.gadā



Uzsākti  Baznīcas ielas Silenes ciemā pārbūves darbi. Kopēja būvdarbu 

summa ir EUR 220357,43 , pašvaldības līdzfinansējums sastāda 78 049,73 eiro. 



ir veikta sabrukušās caurtekas atjaunošana uz ceļa  Ezerne -

Zemturi Nr.86-36 Skrudalienas pagastā- EUR 8895.10



Ceļu remonti 2020.gadā



Uzstādītas (2)divas ātrumu ierobežojošas zīmes                Nomales ielā, Silenes ciemā

Veikti ceļu grants uzberšanas darbi :

Nr.35 Zvirbuļi – Censoņi 144 m3 grants 

Nr.43 Jaunkalni – Upītes 33 m3 grants 

Nr.32 Baltiņi –Viļķeļi 312 m3 smilts-grants maisījums

Transportēšanai izmantota ZS «Ostrovi»- EUR 590,72 un 

SIA «Dubiki»- EUR 244,78 euro tehnika 

Greiderēšanai tika izmantots Demenes pagasta pārvaldes ceļu greideris- EUR 7302,00 



Ceļu uzturēšana



Uzņēmējdarbība: nodarbināti 80 cilvēki (101-2019.gadā)- 19 
uzņēmumos, tai  skaitā 49 pagasta iedzīvotāji (56- 2019.gadā)

Lauksaimniecība; 33; 41%

Ražošana; 12; 15%

Pakalpojumi; 25; 
31%

Tirdzniecība; 10; 
13%



Jauniešu vasaras  nodarbinātība

Vasaras periodā bija nodarbināti 12 pagasta jaunieši: 

visi 12 strādāja  uzņēmumos:

SIA «Anaerobic holding» = 1

SIA «Firma «Antaris»:11, t.sk.

SIA «ELVI» veikals Silenē = 3

Villa «Egle» =2

«Silene Resort&Spa» = 6



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

Skrudalienas pagasta pārvalde apsaimniekoja 3 daudzdzīvokļu mājas: uz

01.01.2021.gada uzkrājums remontiem:  

Bruņene 24 - EUR 1820,75

Ezerne - EUR 292,13

Skrudaliena, Miera ielā 35 - EUR 1703,61

Fizisko personu apsaimniekošanā joprojām atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas 
Silenes ciemā

 SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko - 5 daudzdzīvokļu mājas

2020.gada reģistrēti Zemesgrāmatā:

 4 zemes gabali( 2,3725 ha)

Nekustamā īpašuma atsavināšana

6 zemes gabali nodoti atsavināšanai 



2020.gada laikā Silenes ciema iedzīvotāji turpināja uzstādīt ūdens 

skaitītājus daudzdzīvokļu un privātajās mājās. Pēc stāvokļa uz 

01.01.2021. ir uzstādīti 139 ūdens skaitītāji dzīvokļos, tas ir 90,3 % pret 

dzīvokļu kopskaitu Silenes ciemā(154), no kuriem 16 dzīvokļi ir tukši, 

tai skaitā 16 dzīvokļi- atslēgti no komunāliem pakalpojumiem;

56 privātās mājās ir uzstādīti ūdens skaitītāji, kas sastāda 94.9% no ūdensvadam 

pieslēgtam mājām(59),tai skaitā divas mājas ir atslēgtas un vienā mājā nav 

uzstādīts ūdens skaitītājs.

2020.gada laikā pieslēdzās ūdensvadam 1 māja un kanalizācijai 2 mājas.

 Iesniegtās 2 ( divas) prasības tiesā par zemes nomas maksājumu parādu piedziņu, 

pieņemti tiesas spriedumi par labu pagasta pārvaldei.



Pavisam - 1307,82 ha

t.sk. Zemesgrāmatā- 162,2003 ha

Valdījumā  - 1145,62 ha

Iznomātās platības 581,7746 ha



Teritorijas apsaimniekošana: Komunālas nodaļas darbība

▪ 2020.gadā iegūts 14 605 m3 ūdens

▪ ( 2019.g.- 15 517 m3)

▪ 2020.gadā palika nemainīgs ūdens tarifs: EUR 1,14 /m3

Notekūdeņu tarifs: EUR 1,38/ m3

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz pārslēgta līguma,  turpina veikt 

AS «Daugavpils SAU» . 2020.gadā no pagasta ir savākti un izvesti 1018m3 ( 2019.g –

1005 m3) atkritumu, šķiroto atkritumu izvests 18,74 t ( jauktais iepakojums 13,65 t, 

stikls – 5,09 t ) . Sakarā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu 2020.gadā palielinājās 

atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 14,87/m3 ar PVN uz 15,55/m3 ar PVN. 

2021.gadā tarifs pieaugs līdz 17,66 euro par 1 m3 ar PVN.

Tika iztērēti EUR 198,00 dzīvnieku patversmju un vetklīniku pakalpojumu apmaksai. 

Līgumi ir noslēgti ar dzīvnieku patversmi «Mežavairogi» un biedrību „Otrā māja 

dzīvniekiem”.



Teritorijas apsaimniekošana

Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos, regulāri notika zāles pļaušana ;

 Veikti sakopšanas darbi abos ciemos un  pašvaldības kapos, stādīti dekoratīvie krūmi; 

 Atjaunots piemineklis ebreju kapos- EUR 300,00

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

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

5 koki ciemos Silene un Skrudaliena EUR 1694,00 ;

 Veikta dīķa “Ūdensrozes” gultnes  un dīķa krastu attīrīšanu no ūdenszālēm – EUR 3267,00

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

izlietots EUR 4028,09

 SIA «Binders» spēkiem, saskaņā ar sadarbības līgumu, veikti grunts izlīdzināšanas darbi pie dīķa «Ūdensrozes» 

 Tika organizēts mobilā mammogrāfa izbraukums



Teritorijas labiekārtošana



Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 10 bīstamie koki Silenes, Viļķeļu un 

Raguļišku kapos un 5 koki ciemos Silene un Skrudaliena EUR 1694,00 



Uzturēti bērnu rotaļu laukumi Silenes un Skrudalienas ciemos



Teritorijas apsaimniekošana: Veikti sakopšanas darbi abos 

ciemos un  pašvaldības kapos, stādīti dekoratīvie krūmi; 



Atjaunots piemineklis II.pasaules kara laikā kritušajiem civilajiem 

iedzīvotājiem Ebreju kapos- EUR 300,00



Teritorijas labiekārtošana: Turpināta peldvietu uzturēšana Sila, Bruņu ezeru krastos, 

pie Dzirnavu dīķa;



Teritorijas apsaimniekošana: SIA «Binders» spēkiem, saskaņā ar sadarbības līgumu, veikti grunts 

izlīdzināšanas darbi pie dīķa «Ūdensrozes» 



Lielā Talka



Tika organizēts mobilā mammogrāfa izbraukums



Tika nodrošināta pārtikas paku piegāde skolēniem 

COVID-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu laikā 



Izdevumi komunālās nodaļas darbībai

2020.g. izdevumi EUR 163 416,0

kas ir 109 % pret 2019.gadu

2019.g. izdevumi EUR 149 337,0



2020. gads



Svešvalodu nedēļa

No 27. janvāra līdz 31. janvārim norisinājās svešvalodu 

nedēļa. . Krievu un angļu valodas pratēji varēja pārbaudīt 

valodu zināšanas dažādos valodas uzdevumos un 

asprātīgos jautājumos par krievu valodas leksikas un 

gramatikas īpatnībām, ka arī par angļu valodu un 

Lielbritāniju.



Atstarotāju laboratorija

7. februārī Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas 

grupas inspektores I.Snarska un A. Laizāne 5.-7. 

klases skolēniem novadīja pasākumu “Atstarotāju 

laboratorija – būšu redzams!”, kura laikā 

izskaidroja atstarojoša apģērba nozīmi un 

iemācīja skolēnus veidot interesanta dizaina 

gaismu atstarojošus elementus. 



Sākumskolas nedēļa

1.-4. klases skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas un radošumu, 

pielietot savas prasmes dažādās aktivitātēs. Skolēni pildīja latviešu valodas 

uzdevumus digitāli un attīstīja savas prasmes prāta mežģī “Tangram”, 

matemātikas attīstošos uzdevumus un piedalījās viktorīnā  Cik loģiski tu domā?

Sākumskolas nedēļas noslēgumā, mazie pirmklasnieki atzīmēja savas skolā 

pavadītās 100 dienas. 



Latviešu valodas nedēļa

Šogad nedēļas tēma bija „Latviešu valodas labirintos”. Valodas nedēļas laikā 

skolēni tika iepazīstināti ar Interaktīvas valodas spēlēm, pildīja uzdevumus 

internēta vietnē un veica darbu par tēmu „Esi valodas pētnieks”. 

Katru dienu notika kāds interesants un izzinoši izglītojošs pasākums. 



Literatūras dienas

Annai Saksei – 115Gundegai Repšai – 60 Fricim Bārdam – 140 As p a z i j a i – 1 5 5



Latgales skolēnu pašpārvalžu 

un to konsultantu forums

Forumā piedalījās skolas pašpārvaldes līderi- 9.klases 

skolēns Edvards Nikolajenkovs un 8.klases skolēns 

Eduards Gasperovičs. Jaunieši aktualizēja skolēnu 

pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī 

mācījās motivēt citus jauniešus darboties pašpārvaldēs. 

Video sveicienu jauniešiem bija atsūtījusi Eiropas 

parlamenta deputāte Dace Melbārde, kura pieciem 

aktīvākajiem foruma dalībniekiem dāvāja iespēju doties uz 

Briseli. Viņu vidū ir arī Silenes pamatskolas 9.klases 

skolēns Edvards Nikolajenkovs!



48. starptautiskais 

bērnu mākslas izstāde-konkurss

“LIDICE 2020”

“Ziemas ainava”

Evelīna Kursīte  (7. kl)

“Lauku sēta”

Jelizavete Stolbova 

(7. kl)
“Sapņu ūdenskritums”

Veronika Boldoveško (6. kl)

“Pavasara saulgrieži”

Daniils Sizovs (9. kl)



I vieta Daugavpils novada Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas darbu konkursā "Radi rotājot" 



K.Pavlovs, D.Sizovs, D.Sokolovs, I.Plinte 9. kl., M.Laskins,

V.Pupins 7. kl. ,R. Soms, E.Gasperovičs 8. kl.

II vieta Daugavpils novada 

sacensības florbolā



Māmiņu svētki pirmsskolas grupā

2. martā notika pirmsskolas grupas “Bitītes” 

pasākums 

“Saules stariņi mīļai māmiņai”. 



Pavasara nedēļa 

Marta pirmajā nedēļā  1.-2. klases skolēni stādīja 

sīpolus, sēja samtenes, asteres, gurķus, Lieldienu zālīti 

un arbūzus. Tad rūpīgi sekoja, lai augiem pietiekoši būtu 

ūdens un saules gaismas, vēroja kā katrs augs aug. 



PuMPuRS

No 2019.gada 1. februāra skola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai“  (PuMPuRS), lai mazinātu to bērnu skaitu, 

kam ir grūtības mācību satura apguvē. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 5. -

9. klašu skolēniem. Projekts turpināsies līdz 2022.gada beigām.



Skolotāju sporta un atpūtas svētki

Skolotāju komanda aktīvi piedalījās sporta svētku 

aktivitātēs



Silenes pamatskolas pašpārvalde

Pašpārvaldes 

vadītājs

Edvards Nikolajenkovs
Iekšlietu nodaļas 

vadītāja 

Tatjana Šušerte

Sporta nodaļas 

vadītājs 

Daniils Sizovs Iekšlietu nodaļas 

vadītājas vietnieks

Konstantīns Pavlovs



SILENES PAMATSKOLAI – 1. VIETA 

•Latvijā – 744 skolas
•Konkursā piedalījās – 331 skola (65%)

•Konkursā piedalījās –

19 550 (5. – 9. kl. skolēni)

Silenes pamatskolas 1. vietā starp 331 

Latvijas aktīvāko skolu, kuras veicina savu 

audzēkņu interesi par datorzinātnēm, 

iepazīstina ar algoritmiskās domāšanas 

principiem un iegulda papildu darbu 

loģiskās un algoritmiskās domāšanas 

attīstīšanā.

1. Silenes pamatskola
Latgales reģions, 

Daugavpils novads
100 %

2.
RTU Inženierzinātņu 

vidusskola
Rīga 97 %

3.
Krotes Kronvalda Ata

pamatskola

Vidzemes 

reģions
95 %

4.
V. Plūdoņa Kuldīgas 

vidusskola

Kurzemes 

reģions, 
93 %

5.
Ata Kronvalda Durbes 

pamatskola

Kurzemes 

reģions
92 %

Avots: https://www.visma.lv/blogs/latvijas-skolu-indekss

Starptautiskais informātikas un 

algoritmiskās domāšanas konkurss 

“Bebr[a]s” 

https://www.visma.lv/blogs/latvijas-skolu-indekss


Starptautisks informātikas un 

algoritmiskās domāšanas konkurss 

Bebr[a] s
"Labākie skolā" 

9. – 10. klašu vecuma 

grupā -

Edvards Nikolajenkovs

7. – 8. klašu vecuma 

grupā -

Ruslans Soms

5. – 6. klašu vecuma 

grupā -

Vadims  Matuļs

Maksims Druss



Sasniegumi Daugavpils novada 

olimpiādēs un konkursos

Edvardam Nikolajenkovam 

9.kl.Pateicība 46. latviešu 

valodas un literatūras 

olimpiādē Daugavpils 

novada posmā.

Eduardam Gasperovičam 8.kl.

II pakāpe Daugavpils novada 

skatuves runas konkursā.

Daugavpils novada dome

Pateicības saņēma 

Eduards Nikolajenkovs 9.kl.,

Darja Poltarjonoka 2.kl.,

Deņiss Sokolovs 9.kl.,

Eduards Gasperovich 8.kl. 



Daugavpils novada domes 

Pateicības skolotājiem

Pateicības saņēma skolotājas Jeļena Safonova, Tatjana Bojaruneca,

Lūcija Livmane- Trubiņa, Oksana Andrule



Daugavpils novada domes 

Pateicība par III vietu



Skolēnu TOP reitingā

I vieta  

Violeta Madžule (8. kl.)

II vieta

Tatjana Šušerte (9. kl.)  

III vieta

Artjoms Geiko (6. kl.)

Aktīvi darbojāmies mācību portālā 

“Uzdevumi. lv”

Klašu TOP reitingā

I vieta - 6. klase

II vieta – 9. klase

III vieta – 5. klase



Labākas liecības un labākas klases 

2019. / 2020. mācību gadā

SĀKUMSKOLĀPAMATSKOLĀ

Taisija Vaņina – 4. kl.

Eduard Gasperovich 8. kl.
vidēja atzīme 9, 00

8. klase vidēja 

atzīme 

7, 54

3. klase 

vidēja atzīme 

7, 67

vidēja atzīme 8, 56

LABĀKĀ KLASE



Pirmsskolas grupas izlaidums

27. maijā notika pirmsskolas grupas 

«Bitītes» izlaidums 



9.klases izlaidums



Zinību diena 2020

1. septembra Zinību dienai veltīta svinīgā līnija 



Sporta diena

9. septembrī tika organizēta un novadīta ikgadēja Sporta un veselības diena. 

Sacensības notika visdažākajās disciplīnas, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un 

ātrumu, bet arī apdomību un komandas garu. Vienmēr priecē tas, ka katras komandas 

dalībnieki ir skolēni no 1. līdz 9. klasēm. Šogad uzvarēja komanda V.Pupina (8. kl.) 

vadībā.



Miķeļdiena



Skolotāju diena 

2. oktobrī skolā notika Skolotāju dienai veltīts pasākums ar 

dažādām aktivitātēm. Kā īpaša dāvana ikvienam 

skolotājam tika pasniegta skolēnu rokām pašdarināts 

vizītkaršu turētājs ar uzrakstu „Paldies, skolotāj!”



Putras diena



Izglītības programma “Jaunais pilsonis” (7. – 9. kl.)

8.oktobrī skolā viesojas Latvijas Pilsoniskās alianses lektore, kura

kopā ar 7. - 9. klašu skolēniem diskutēja par dažādiem, ar pilsoniskās

sabiedrības darbību, saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot izpratnes

paaugstināšanu par pilsonisko aktivitāšu nozīmi, piederības sajūtu valstij,

izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu,

vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Jauniem pilsoņiem.



Labo darbu maratons 2020

Labo darbu nedēļā skolēni īpaši rūpējas par klašu telpu tīrību un kārtību, veica skolas 

teritorijas kopšanas darbus, laboja skolas mācību grāmatas, veidoja grāmatzīmes, 

vairākums bērnu palīdzēja vecākiem mājās darbos. Šogad īpašs prieks un 

gandarījums bija par pirmskolas bērnu iesaistīšanos labos darbos. 



Pirmskolas grupa “Bitīte”



1. – 3. kl. skolēnu cīņa ar nobirušām lapām



8. – 9. kl. skolēnu cīņa ar nobirušām 

lapām



Eiropas programmēšanas nedēļas 

pasākums 

15. oktobrī nodarbībai pieslēdzās 30 klases no visas Latvijas, lai kopā 

veidotu stāstu Scratch programmēšanas valodā par daudziem 

skolēniem jau zināmajiem “Tava klase” varoņiem Lauru un Robertu.



Ar Daugavpils novadu GODA DIENĀ 2020





Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas 

konkurss “Mana Latvija”

No 02.11. līdz 14.11. Silenes bibliotēka 

organizēja konkursu “Mana Latvija“ bērniem no 

pirmsskolas līdz 9.klasei. Konkurss notika 

Silenes pamatskolā tiešsaistes režīmā. 

Pirmsskolas un sākumskolas bērni atbildēja par 

attēliem, saistītiem ar mūsu pagastu, novadu, 

Latviju. 4.-6.klašu skolēni parādīja zināšanas par 

Latvijas vēsturi un valsts simboliku, 7.-9.klašu 

skolēni meklēja informāciju par Daugavpili.

Vēl bērni veidoja atklātnes –apsveikumus 

svētkos. 

. 



Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu konkurss 

par Latvijas Republikas Satversmi!

Gabriēla Hrapāne

Laura Ņikita



Skrudalienas pagasta zīmējumu konkurss 

“Pasaule bērnu acīm”

2. vieta – Sofijai Krasiļņikovai

3. vieta – Dimants Kristers Antons, Aleksandrs Pupins

Latvijas Republikas Proklamēšanai 102. gadadienai veltīts konkurss

Aleksandra Pupina zīmējums

https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=2142321&sc_id=3185468&cls_id=204317&back=%2FSPA%2FEmployees%23%2Fjournal%2Flessons%3FshowAllJournals%3Dfalse%26activeLessons%3Dundefined%26classId%3D204317%26disciplineId%3D19%26groupIndex%3D1%26joinedGroupId%3D0


Latvijas 102. dzimšanas diena sākumskolā



Adventes laiks

Skolēnu un vecāku kopīgais darbs



Ziemassvētku gaidīšanas laiks sākumskolā



Ziemassvētku gaidīšanas laiks pirmsskolā



Ziemassvētku pasākums ”Pūti, pūti Ziemelīti” 

pirmsskolas audzēkņiem

Gaidot skaistos un baltos Ziemassvētkus, 

pie skolas ēkas norisinājās tradicionālais 

pasākums ”Pūti, pūti Ziemelīti”. 

Pasākuma vadītāji un organizatori, iejutās 

pasaku tēlu – aitas, vilka un lapsas lomās.



Ziemassvētku pasākums pirmsskolas 

audzēkņiem



Ziemassvētku pasākums sākumskolā



Ziemassvētki pamatskolā



Ziemassvētki pamatskolā



Silenes pamatskolas sasniegumi 

2020. g. 1. semestrī



Sasniegumi sportā

Daugavpils novada futbola turnīrā 5. - 7. klašu grupā tika izcīnīta 1. vieta. 

Komandas spēlētāji: A. Geiko, M. Druss, A. Andruļs, M.Ņikitins. 

3. - 4. klašu grupā zēni ieguva 3. vietu.

Sacensībās piedalījās A.Pupins , D.Marenkovs, M.Gerasimovs , A.Sidorovs , A.Jevsejevs. 

8. - 9. klašu grupā apvienotajā komandā tika iegūta 4. vieta.

Komandā spēlēja V.Pupins, M.Laskins, E.Gasperovich, R.Soms. 



Starptautisks informātikas un algoritmiskās 

domāšanas konkurss Bebr[a] s - 2020

"Labākie skolā" 

9. – 10. klašu vecuma 

grupā -

Eduard Gasperovich

7. – 8. klašu vecuma grupā -

Jelizavete Stolbova

5. – 6. klašu vecuma grupā -

Vadims  Matuļs

5.-12. klašu konkurss “Bebr[a]s” notika no 9.-27. novembrim. Šogad starptautiskais 

konkurss norisinājās jau 17. reizi, pulcējot teju 3 miljonus dalībnieku no vairāk nekā 50 

valstīm. Konkursā piedalījās jau 359 skolas no visas Latvijas.

Konkursa “Bebr[a]s” mērķis ir ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un 

iepazīstināt ar algoritmiskās domāšanas principiem.



Labākā klase sākumskolā

3. klase (kl. audz. Tatjana Domuļeva) 

Labākā liecība sākumskola Darja Poltarjonoka 



Labākās liecības pamatskolā

Violeta Madžule Veronika Boldoveško

Vidēja atzīme 8, 81



Labākā klase pamatskolā

9. klase (kl. audz. Jeļena Safonova)



Izdevumi Silenes pamatskolas darbībai

2020.gads – EUR 245 952,0 - 94 % pret 2019.gadu

2019.gads – EUR 262 307,0

2020.gads - Izdevumi skolēnu pārvadājumiem

– EUR 19 624,00– 65,3 % pret 2019.gadu

2019.gads – EUR 30 059,0



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 63.telpā - EUR 1400,74

▪ 2 durvju montāžas darbu ar aiļu apdari 65. un 63.telpās

- EUR 1052,70 

Izdevumi daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» darbībai

2020.gads- EUR 52 274,00 – 119,4 % pret 2019.gadu

2019.gads- EUR 43 783,0



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»
Iesākti būvdarbi pēc projekta ERAF darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķis "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 

personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums 

"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekts 

„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 

novadā”, Nr. 9.3.1.1./19/I/037, kas paredz pieejamības nodrošināšanu centra pakalpojumiem.

Tiks izbūvēti 3(trīs) pacēlāji un pielāgota tualete apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”
Telpas Nr.5 un Nr.6 remonts, nojaukta starpsiena
Materiālu iegādes summa EUR 37,00, 
Apliecinājuma kartes izstrāde EUR 150,00



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Iegādāts inventārs palīgtelpai:

Veļas mašīna SAMSUNG- 319,99 EUR
Veļas žāvētājs SAMSUNG- 475,99 EUR 

Elektriskā plīts ar elektr. Cepeškrāsni- 172,72 EUR
Trauku mazgājamā mašīna Beko- 193,38 EUR

Virtuves mēbeļu komplekts- 522,50 EUR

Summa, iekļaujot PVN, EUR 1764,04



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Inventārs
4 ruļļu žalūzijas -EUR 281,92

Kāpnes - EUR 113,00
Trimmeris HITACHI- EUR 339,00
Skatuves kāpnes- EUR 418,55



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Jumta daļas vienkāršota atjaunošana- EUR 1201,11 



Daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena”

telpās turpina darboties sociālā darbinieka

kabinets un    mobilā aprūpes vienība, kas izveidota 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības

programmas projekta

Nr. LLI-341 «“Senioru sociālā iekļaušana” 

(“Aging in Comfort”) 

Daugavpils novadā» realizācijas rezultātā.

Sociālā dienesta Mobilā

aprūpes vienība nodrošina aprūpes 

mājās pakalpojumu Daugavpils novadā 

deklarētām vientuļām pensijas vecuma

personām, vientuļām personām ar 

invaliditāti, personām ārkārtas gadījumos 

( pēc smagām operācijām, saslimšanām 

u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ 

nespēj patstāvīgi veikt pašaprūpi, dzīvo

vieni.

Vienība uzsaka darbu 16.09.2019.  Šobrīd vienībā strādā četri cilvēki: sociālais darbinieks un 

darba koordinatore Jūlija Žugare, sociālā aprūpētāja Oksana Sivačova un aprūpētāja Rita Piščika, 

ka arī specializētā transportlīdzekļa šoferis Dmitrijs Stolbovs. Pēc klientu pieprasījuma un 

nepieciešamības tiek aicināti citi speciālisti. 



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

No 12. marta līdz 9. jūnijam mobilā aprūpes vienība bija 

apturējusi savu pamatfunkciju veikšanu. 10. jūnijā līdz

ar ārkārtējās situācijas izbeigšanos, tā pilnā mērā atsāka

sniegt pakalpojumus Daugavpils novada iedzīvotājiem.

Ārkārtējās situācijas apstākļos veciem vientuļiem cilvēkiem

bija iespēja saņemt pārtikas produktus, kā arī 

medikamentus, ko atveda mobilās aprūpes vienības

darbinieki. Uz doto brīdi jau izveidojusies rinda

ar pieprasījumiem pēc mobilās brigādes

pakalpojumiem, apmēram 56 cilvēki gaida

iespēju izmantot mobilās aprūpes vienības

pakalpojumus. Vidēji dienā tiek apkalpoti

3 klienti. Pilna apmēra apkalpošanā

ietilpst klienta nomazgāšana, ķermeņa 

procedūru veikšana, veļas mazgāšana, 

mājas sakārtošana, pilna apmēra

apkalpošanai ir nepieciešamās 2.-3 stundas.

Mobilās aprūpes vienības darbinieki ir  

gandarīti par savu darbu, jo ir redzama 

un jūtama  klientu apmierinātība ar

piedāvāto pakalpojumu. 



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»
Gada laikā centra telpās, ievērojot drošības pasākumus, darbojās trenažieru zāle, kuru 

apmeklēja vietējie iedzīvotāji



SOCIĀLAIS DARBS

Izmaksāto sociālo pabalstu sadalījums- EUR 

2019.g. 2020.g. %

Pabalsts GMI 16 548 16 411 99,2

Dzīvokļa pabalsts 1800 1440 80,0

Bērnu ēdināšana 148 109 73,6

Bērniem bāreņiem 9990 6318 63,2

Pārējie (apbedīšana, ugunsgrēki, 

ārkārtas gadījumi)
4046 4223 104,4

Pabalsti veselības aprūpei naudā 32 0 -

Pārējā soc.palīdzība naudā 0 66 100

KOPĀ 32 564 28 567 87,7

2020.gadā bija apsveiktās 6 personas ar 80-gadu jubileju un

3  personas ar 90.gadu jubileju. 



Izdevumi sociālai aizsardzībai

2020.gads – EUR 70 958,0 - 100 % pret 2019.gadu

t.sk stipendiju darbi – EUR 28 491,0 - 78 % pret 2019.gadu,

49 cilvēki- 83,1% pret 2019.gadu

2019.gads – EUR 70 876,00- t.sk stipendiju darbi –

EUR 36 453,0- 59 cilv.



KULTŪRA
Silenes kultūras nama darbība

Sākot ar janvāra mēnesi Silenes kultūras namā tika plānoti  dažādi pasākumi, 
bet COVID- 19 pandēmijas dēļ nācās koriģēt pasākumu plānu



1.Cikls „Krievu tautas paražas”: « Krievu virtuve» 

2. Atvadas no ziemas

3. Pasākums «Mēs atkal esam kopā»

4. Apvienotais pasākums: «Pagasta svētki» un «Šūpojamies 

dziesmās 12» 

5. Latvijas Republikas proklamēšanai veltīta pārvaldes darbinieku

svinīga sapulce

6.18.gadīgu jauniešu sveikšana ar pilngadības sasniegšanu

7.Pasākums bērniem: Jaungada konfekšu dāvanu komplektu 

pasniegšana pirmsskolas vecuma bērniem 

Kultūras nama darbība









23.06.2020, Silenes katoļu baznīcā mūsu iedzīvotājs Maksims Vlasovs, kurš saņēma priesterības sakramentu šā gada maijā, svinēja 

Svēta Jāņa Kristītāja svētku Svēto Misi. Tā bija priestera dāvana sileniešiem, jo Silenes draudzes ticīgie un prāvests Vjačeslavs 

Rosļaks ar lūgšanām un labo piemēru rosināja jaunieti izvelēties priestera kalpošanu.

Lai Dievs dod daudz žēlastību priesterim Maksimam svētīgas kalpošanas ceļā
Teksts un foto Egita Jonāne





Pagasta svētki



Rīkots konkurss «Pasaule bērnu acīm»
Izvērtējot visus darbus, komisija nolēma 

nepiešķirt pirmo vietu, bet bija piešķirta 2. vieta 

un trīs 3.vietas.Konkursa uzvarētāji saņēma 

dāvanu kartes.



VALSTS SVĒTKI: Pārvaldes darbinieku svinīgā sapulce



18.gadīgu jauniešu sveikšana ar pilngadības sasniegšanu



Izdevumi Silenes kultūras nama darbībai

 2020.g.- EUR 24 888,00- 83,9 % pret 2019.gadu

 2019.g. – EUR 29 681,00



KULTŪRA

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka un 

Skrudalienas nodaļa  2020.gadā



Skrudalienas pagasta bibliotēka tika 

reorganizēta par Skrudalienas pagasta Silenes 

bibliotēkas  struktūrvienību- Skrudalienas 

nodaļu no 01.12.2020.
Pašvaldības informācija ir pieejama mājas lapas http://skrudaliena.lv

facebook https://www.facebook.com/Skrudalienas-pagasta-Silenes-

bibliot%C4%93ka-un-Skrudalienas-noda%C4%BCa-1818980851699127

http://skrudaliena.lv/
https://www.facebook.com/Skrudalienas-pagasta-Silenes-bibliot%C4%93ka-un-Skrudalienas-noda%C4%BCa-1818980851699127


Prioritātes
Viena no galvenajām 2020.gada prioritātēm ir bijusi darbs ar bērniem, 

lasīšanas  veicināšanas pasākumi, pasākumi un aktivitātes, saistītās ar 

patriotisma audzināšanu, radošu spēju attīstību. Ņemot vērā valstī izsludināto 

ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt pagarināta, 

nebija veiktas visas plānotas aktivitātes, nevarēja aktīvi sadarboties ar Silenes 

pamatskolu lasītveicināšanas un informācījpratības pasākumu organizēšanā: 

bibliotekārās stundas, priekšlasīšana.

Vēl viens svarīgais virziens- darbs ar senioriem. Bibliotēka strādāja  kā 

senioru interešu grupas „Grāmata – mans draugs” tikšanās vieta, bet, ņemot 

vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un 

vairākkārt pagarināta, seniori nevarēja aktīvi piedalīties darbā.



Pašvaldības finansējums:

Inventāra iegādei:

2 (divi) skeneri – 166,00 EUR

Krēsls – 84,00 EUR

Skapis – 120,00 EUR

Mikroviļņu krāsns – 68,00 EUR

Grāmatu iegādei-1050 EUR

Periodikai -1215 EUR

Saņemts no DNKC: monitors – 141,26 EUR



Krājuma rādītāji

Jaunieguvumi kopā 1144

t. sk. grāmatas 318

Grāmatas latviešu valodā 123

t. sk. daiļliteratūra 51

t. sk. bērniem 96

Izslēgtie dokumenti 411

Krājuma kopskaits 8093



Bibliotēkas pamatrādītāji
Lietotāju skaits 318

t. sk. bērni 60

Bibliotēkas apmeklējums 2409

t. sk. bērni 224

Izsniegums kopā 7636

t. sk. grāmatas 2876

t. sk. periodiskie izdevumi 4758

t. sk. bērniem 625

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā 28%

t. sk. bērni līdz 18 g. 47%

Iedzīvotāju skaits 1130/128



2020. gads bija ļoti sarežģīts , jo, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura

bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt pagarināta, arī ietekmēja bibliotēkas darbu. Cilvēki , īpaši

seniori, izvairījās apmeklēt sabiedriskās vietas, ilgu laiku bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem.

Bija aizliegti pasākumi.

Tāpēc 2020.gada laikā samazinājās gan apmeklējums, gan izdevumu izsniegums . Samazinājās

arī bērnu un jauniešu skaits.

Tika sarīkota literāra pēcpusdiena “Grāmatas, kuras palīdz izdzīvot” , tematiskās

izstādes, veltītas dzejniekiem un rakstniekiem, latviešu tautas svētkiem, lauku darbiem,

“Meteņi”, “Līgo tradīcijas,” “Skrudalienas pagasta lepnums” , “Retro egļu rotaļlietas un atklātnes”

,“ Ziemassvētki”, gada labāko lasītāju apbalvošana.

Cieši sadarbojos ar Silenes KN vadītāju Alevtīnu Mihailovu, kopā apspriežam pasākumu

scenārijus.

Piedalījos pasākumu, kas bija veltīts Latvijas 92.gadadienai, pagasta svētku, pasākumā «Mēs

atkal esam kopā» organizēšanā. Bibliotēka piedāvāja radošās darbnīcas.

Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem neatkarīgi

no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Bibliotēka regulāri sniedz konsultācijas un palīdzību

bibliotēkas lietotājiem. Samazinājās datora un interneta lietotāju skaits, taču palielinājās

pieprasījums pēc palīdzības un apmācības e-pakalpojumu izmantošanā dokumentu (vēstuļu,

rēķinu, konta izrakstu, avio biļešu ) izdrukāšanai .

Bibliotēkā piedāvā izmantot publiskajām bibliotēkām pieejamās bezmaksas datu bāzes

– www.lursoft.lv (laikrakstu bibliotēka) un www.letonika.lv.

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


Pasākumi Silenes bibliotēkā



Izstādes



Izstādes



Izstādes



Darbs ar bērniem

 Notika “Grāmatu maratons”, kur bērni iepazīstinājās ar BŽ 

grāmatu kolekciju, izvēlējās grāmatas lasīšanai, piedalījās 

“Grāmatu maratonā”.

Arī pirms skolas notika pasākums “Vai tu zini bērnu autorus? “ 

Bibliotēkā varēja apskatīt «Bērnu autoru» izstādi, bija novadīta 

viktorīna par J.Raini, veltīta Dzejas dienai un izveidota izstāde 

“J.Rainim-155”.

Izmantojot drossinternets.lv piedāvātus materiālus, bibliotēkā 

notika “Pilsētu spēle”, izvēlējāmies mūsu Daugavpili. Bija 

organizēts onlain konkurss bērniem “Mana Latvija” , kurā aktīvi 

piedalījās Silenes pamatskolas skolēni. 

Gada beigās Skrudalienas nodaļā notika labāko lasītāju 

apbalvošana.



Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 

reizes un vairākkārt pagarināta , tikai janvārī , februārī un dažus mēnešus 

vasarā  varēja organizēt pasākumus bērniem, daži pasākumi notika 

onlain. Konkursā “Skaļās lasīšanas sacensības” saņēmām  Pateicības 

rakstu un dāvanas par piedalīšanos Daugavpils novada finālā .



Darbs ar bērniem

Bibliotēkā ir  galda spēles „Izzini Latviju. Personības”, „Latvijas valsts simboli”, „Ceļotājs Rūdis grib zināt” , puzles

„Latvijas novadi”, “Vaifija”, “5 sekundes” ,”Eiropa”, “Šurpu-turpu”, “Latvija” , lai attīstīt valodu, prasmes sazināties, 

strādāt komandā, paplašināt redzesloku, nostiprināt zināšanas.



Darbs ar bērniem

Šogad “Bērnu un vecāku žūrija”  piedalījās  visās grupās, jo 

bibliotēka varēja piedāvāt grāmatu krājumu visām lasītāju  

grupām

Bērnu žūrijas grāmatas Radošās darbnīcas



Darbs ar bērniem



Bērnu rokdarbi



Sadarbība ar Silenes kultūras namu

 Zīmējumu konkurss “Pasaule bērnu acīm”

«Mēs atkal esam kopā»



«Mēs atkal esam kopā» - radošas darbnīcas



Sadarbība ar Silenes pamatskolu



Projekti

Bibliotēka piedalījās: 

✓projektā “Bērnu žūrija”;

✓ kopā ar biedrību  “Silenes stariņi’ piedalījās projektā “Mazi 

soļi šķērso lielu attālumu: PMP riska grupas jaunieši dzīvē un 

mācībās”;

✓Projekta “Bibliotēka” piedalījās lasīšanas veicināšanas  akcijā 

“Mana bibliotēka”;

✓ ESF projektā „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”



 2020.g.- EUR 19 457,00– 84,6 % pret 2019.gadu

 2019.g. – EUR 23 008,00



JAUNATNE UN SPORTS



JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ.

• Šogad, diemžēl, nenoritēja dažādi ieplānotie pasākumi jauniešiem. Bet jaunieši palīdzēja organizēt un arī 

piedalījās sporta aktivitātēs pasākumos «Pagasta svētki» , «Atvadas no ziemas» , ka arī vecākie jaunieši 

palīdzēja organizēt dažādas aktivitātes un noslēguma pasākumu biedrības “Silenes stariņi” Daugavpils 

novada programmas “Attīsti sevi“ ietvaros projektā «Jauniešiem ir balss» , kurā piedalījās jaunākie jaunieši. 

Organizēja sporta aktivitātes bērniem pasākumā « Mēs atkal esam kopā».

• Organizēja lielo atpūtas pasākumu «Jauniešu vasaras noslēguma pasākums»



JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ.

• Pagasta jaunieši piedalījās DN ziemas sporta spēlēs,  DN aktīvās atpūtas pasākumā «Piedzīvojumu taka», kurā 
kļuva par uzvarētājiem.

• Piedalījās uzņēmējdarbības projekta rakstīšanas darbnīcās «DNJ StartUp». Darbnīcas ietvaros jauniešiem bija 
iespēja saņemt informāciju par DN grantu konkursu jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem.



• Katru gadu pagasta jaunieši sveic mūsu valsti dzimšanas dienā. Arī šogad, bet citā formātā, jaunieši ir sagatavojuši 

dāvanu Latvijai, noformēja Latvijas karti.

• Bija iespēja apmeklēt kaimiņpagastu pasākumus: „Draudzības vakars” Medumos un pasākumu « It’s Love..» 

Demenē. 

• Sagatavoja Jaungada video apsveikumu visiem pagasta jauniešiem

• un iedzīvotājiem.

• Lielāko laika daļu darbs ar jaunatni tika veikts attālināti izveidotajās

• grupās WhatsApp.

• Tiek sūtīta informācija, kas varētu jauniešus interesēt: par neformālo izglītību, 

semināriem un t.t. Grupās jaunieši komunicē, apspriež aktualitātes, 

ierosina priekšlikumus un t.t.

JAUNGADA VIDEO APSVEIKUMS



SPORTS:

vīrusa «COVID-19» izplātīšanās draudu dēļ bija atcelti dažādi DN rīkotie čempionāti un arī 

ieplānotie turnīri pagastā. Bet pagasta sportisti 2020.gadā paspēja startēt četros un pabeidza trīs 

Daugavpils novada organizētos čempionātus. Rezultātā ir 3. vieta «DN telpu futbola čempionātā», 

3.vieta «DN minifutbola čempionātā», 4.vieta ir «DN pludmales volejbola čempionātā». Tika 

organizētas sporta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem kultūras nama organizēto pasākumu laikā.



SPORTS: SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES DARBINIEKI FEBRUĀRĪ PIEDALĪJĀS   

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU ZIEMAS SPORTA SPĒLĒS



Jaunatne un Sports

Izdevumi sporta un jaunatnes pasākumiem

2020.g. - EUR 10 923,00 - 82,3 % pret 2019.gadu

2019.g. - EUR 13 278,00



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI» 

Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros  daudzfunkcionālajā 
centrā “Skrudaliena” no š.g. 01.jūnija līdz 30.augustam realizēja projektu «Jauniešiem ir balss!» . 

Projektu finansēja Daugavpils novada dome- EUR 1000,00 Skrudalienas pagasta pārvaldes 
līdzfinansējums EUR 108,00 



Projekta mērķis bija sekmēt izpratni par Eiropas Savienības sabiedrību, veicināt jauniešu

integrāciju vienotā Eiropā, attīstīt kritiskās domāšanas prasmes un pašiniciatīvu.

Galvenais projekta uzdevums bija paplašināt jauniešu redzesloku, sniegt daudzpusīgāku

un argumentētāku izpratni par jauniešu lomu Eiropā. Projekta laikā tika izveidota

jauniešu darba org-grupa, organizētas informatīvas aktivitātes, Daugavpils novada

jauniešiem tika veikta aptauja par piedalīšanos velēšanās “Jauniešiem ir balss!”,

daudzfunkcionālajā centra “Skrudaliena” teritorijā tika uzstādīts norādījuma stabs “Mēs

esam tālu, mēs esam blakus”, organizēts informatīvs un atraktīvs pasākums “Mini

pikniks ar Eiropu”, izveidots projekta kalendārs.

Visas aktivitātes ļāva caur neformālo apmācību organizēt jauniešiem aktīvu un lietderīgu

laika pavadīšanu, iesaistot tos informatīvos un atraktīvos pasākumos.





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 septembrim  veiksmīgi realizēja projektu  

“Senā garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un 

garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skrudalienas 

pagastā” III kārtu.

Finansēšanas apjoms EUR 620,00  



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI» 

Projekta gaitā ar mērķi veicināt sabiedrības  sapratni par 
Eiropas dimensiju vēsturē un paaugstināt interesi pret savas 
tautas kultūras mantojumu tika veikta  Silenes katoļu baznīcā 
ierīkotas ekspozīcijas inventarizācija un sastādīts katalogs, kurā 
ietilpa vairāk  nekā 400 kulta priekšmetu, kultūrvēsturisko 
priekšmetu,  senas grāmatas, kulta piederumi, fotogrāfijas un 
kulta apģērba un dokumentu apraksts.
Inventarizācijas katalogs palīdz saglabāt visu savāktu 
ekspozīcijas materiālu un eksponātu no zudumā! 







SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI» 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 
Nr. 7.1.1.0/15/I/001
pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” ietvaros uz 6 mēnešiem tika 
nodarbināti Skrudalienas pagasta 3 jaunieši,
kā jaunatnes lietu speciālisti. 



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU- biedrība «SILENES STARIŅI» 

No 01.01.2020  biedrība turpināja realizēt projektu “Mazi soļi šķērso 
lielu attālumu:  PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās” Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 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 veicināt PMP riska grupas jauniešu integrāciju sabiedrībā. Projekta 
īstenošanas laiks 01.11.2019. - 31.10.2020. Sadarbības partneri ir Skrudalienas 
pagasta pārvaldes jaunatnes lietas nodaļa, 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 «SILENES STARIŅI» 

Izstrādāts un izgatavots buklets, kas atspoguļo projekta “Mazi soļi 
šķērso lielu attālumu:  PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās” darbības 
visa laika posmā.



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

Biedrība piedalījās ar saviem rokdarbiem Daugavpils Latviešu biedrības rīkotajā izstādē «Latvju    

zīmes rokdarbos»



DAUGAVPILS NOVADA DOMES

apbalvojumi 2020.gadā

Atzinības raksts

par ilggadīgu un godprātīgu darbu 

un ieguldījumu novada attīstībā,

pašvaldības pārvaldes darbā

un kultūrā  



Daugavpils novada domes 
Atzinības  raksts

Silenes pamatskolas skolotājai

Tatjanai Domuļevai
par veiksmīgu un atbildīgu pedagoģisko darbu 

sākumskolā, radošu un kvalitatīvu 

pedagoģisko darbību pirmsskolas audzēkņu 

izglītošanā, sagatavojot skolai 



DAUGAVPILS NOVADA DOMES

apbalvojumi 2020.gadā

Ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu par centību 

un aktivitāti ģimeniskas vides nodrošināšanai bērniem ir 

apbalvota Tatjanas un Vitālija Barinovu ģimene



Daugavpils novada domes 

Pateicība







SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES APBALVOJUMI

27.septembrī, pagasta svētku svinīgajā pasākumā  tika godināti pagasta 

iedzīvotāji, kuri snieguši ievērojamo ieguldījumu mūsu pagasta dzīvē, un nominēti kā 

“Skrudalienas pagasta lepnums”

sekojošās nominācijās:

Izglītība: Tatjana Bojaruņeca – Par ieguldījumu talantīgo 

skolēnu radošā potenciāla attīstībā

Dzīves pozīcija: Aļona Sokolova – Par aktīvu dalību 

pagasta kultūras pasākumos

Izglītība: Tatjana Domuļeva – Par radošo pieeju izglītības 

procesa organizēšanā

Veselība: Raisa Zenčonoka – Par ieguldījumu iedzīvotāju 

veselības aprūpē

Izglītība: Valentīna Pučkova – Par kvalitatīvu, atbildīgu 

darbu skolēnu un nometņu dalībnieku ēdināšanas 

nodrošināšanā



Plāni 2021.gadam

1. Dzīvojamās mājas «Bruņene 24» pagraba daļas remonts

2. Pontona laipas uzstādīšana Dzirnavu dīķa krastā Silenes ciemā

3. Pieejamības nodrošināšana, iebūvējot pacēlājus, daudzfunkcionālajā 

centrā «Skrudaliena»

4. Baznīcas ielas  seguma atjaunošana  un ielas apgaismojuma izbūve

5. Pārvaldes ēkas apmaļu remonts Skaista ielā 9

6. Ielu apgaismojuma stabu atjaunošana Dīķu ielā Silenes ciemā

7. Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu nodošana SIA «Naujenes 

pakalpojumu serviss» apsaimniekošanā

8. Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un grants uzbēršanu

9. Saimniecības ēku uzturēšanas darbu veikšana

10. Mājokļu apsaimniekošana

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



Paldies visiem pārvaldes iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem par labi padarītu darbu. 


