
SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES

ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2022.GADĀ

Sagatavoja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova



Skrudalienas pagasta

iedzīvotāju skaits
pēc vecuma grupām

0 – 17 gadi -104 – 10 %

18 – 63.gadi - 644 – 61 % 

64 un vairāk- 314 – 29 %

Demogrāfiskie rādītāji

Piedzima - + 3 bērni

Nomira - 25 personas

Kopā pēc stāvokļa uz 01.01.2023. 

pagastā dzīvo 1062 iedzīvotāji

0-17 gadi; 104; 10%

18-63 gadi; 644; 

61%

64 un vairāk; 

314; 29%



Skrudalienas 

pagasta 

pārvalde

Teritorijas 

apsaimniekošanas 

nodaļa
6,7 slodzes

Vispārējā 

nodaļa
3,3 slodzes

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija

Skolēnu 

pārvadājumi
1,5 slodzes

Silenes 

kultūras nams
2,1 slodzes

Silenes 

bibliotēka ar 

Skrudalienas 

nodaļu

1,2 slodzes

Sports 
0,4 slodzes

Daudzfunkcionālais 

centrs «Skrudaliena»
5,0 slodzes



Strādājošo skaits

Skrudalienas pagasta pārvaldē – 25 darbinieki

 Silenes pamatskolā līdz 01.09.2022 –strādāja 28 darbinieki

tai skaitā pedagogi- 13 

tehn.personāls 15 darbinieki

No 1.09.2022 Silenes pamatskola pārveidota par 

Laucesas pamatskolas izglītības programmas 

īstenošanas vietu



Bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā, pēc NVA datiem

Uz 01.01.2021 - 14,1 %

Uz 01.01.2022 - 13,9 %

Uz 01.01.2023 - 10, 8  %( no darbaspējīgo iedzīvotāju kopskaita)

Bezdarbnieku skaits, kuri sastāvēja uzskaitē NVA

01.01.2021 - 101 cilv.

01.01.2022 - 99 cilv.

01.01.2023 - 70  cilv.



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām 

kategorijām

2021.g 2022.g %

Atlīdzība

(darba alga + nodokļi)

567 085 191 972 33,9

Komandējumi un dienesta 

braucieni
48 26 54

Pakalpojumi 117 704 59 134 50,2

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces un inventārs
90 194 66 854 74,1

Kapitālie izdevumi 181 636 374 511 2,06

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi
8039 925 11,5

Kopā: 1013087 693 422 68,5



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība (darba alga+ 

nodokļi); 191972; 28%

Pakalpojumi; 59134; 8%

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, biroja 

preces un inventārs; 

6 68 54; 10%

Kapitālie izdevumi; 

37 45 11; 54%

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi; 925; 0%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2022.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām kopā 

EUR ( 693 422: 1062 iedz. = EUR 652,94 /1 iedz.) 2021.g.- EUR 920,99

Atpūta, kultūra un 

reliģija; 47926; 7%
Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana; 

62009; 9%

Vispārējie valdības 

dienesti; 58957; 9%

Vides aizsardzība; 1573; 

0%

Ekonomiskā darbība-

pirts; 7515; 1%

Inženiertehniskais 

nodrošinājums; 124066; 

18%

Ceļu ikdienas 

uzturēšana un 

atjaunošana; 21928; 3%

Projektu finansējums; 

369478; 53%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2022.GADA AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZPILDE SALĪDZINĀJUMĀ

AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU

2021.g. 2022.g. %

Ikdienas uzturēšana  EUR 14 834 21928 147,8

Kapitālais remonts, EUR 230 197
Baznīcas

369 478
Vārpene-Ezerne-

Saulkalni

160,5

KOPĀ izdevumi, EUR 245 031 391 406 159,7



Kapitālieguldījumi

2022.gadā



Remonti un uzturēšanas darbi   2022.gadā
▪ DFC «Skrudaliena»:

➢ Pacēlāju tehniskā apkope– EUR 800,00;

➢ Nomainīts daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” dziļumurbuma sūknis – EUR 2159.33

➢ ūdens atdzelžošanas iekārtas NSB40 ar aprīkojumu pārbaude un apkalpošana – EUR 441,65

➢ Ielikti 3 ( trīs) logi ar apdari – EUR 1530.42;

▪ Ielikti logi: Pārvaldes tehnikas apkalpošanas ēkā Riču iela 10, Silene- 4( četri)  logi -EUR 1500.00, 

▪ Dzīvojamā mājā “Bruņene 24” , dzīvoklī Nr.7- 1 ( viens) logs, EUR 425.00

▪ Dzīvojamā mājā Skaista iela 5, dzīvoklī 4- ielikti 4(četri) logi - EUR 1528.23 

▪ Ieliktas metāla durvis:

▪ Dzīvojamā mājā Miera ielā 35, Skrudalienā, 1 (vienas)durvis verandā, dzīvoklim Nr.4, EUR 560.00;

▪ Dzīvojamā mājā Ezerne, 1 (vienas) āra durvis( Kolodinsķiene-Cicins) EUR 560.00 ;

▪ virtuves plīts un ūdensvada-kanalizācijas komunikāciju  atjaunošana dzīvoklī Nr.4, Skaista iela 5, Silenē-EUR 2487.43 :

▪ ūdensnotekas cauruļu montāža virs lieveņa (ieeja bibliotēkā )- EUR 347.90 

▪ Atjaunots Brīva laika centra lievenis( ieeja trenažieru zālē)– EUR 3494.23;

▪ Izstrādāta tehniskā dokumentācija ugunsdrošības signalizācijas izbūvei Brīva laika pavadīšanas centrā – EUR 1672,76

▪ Izbūvēta ugunsdrošības signalizācija Silenes bibliotēkas telpās- EUR 2074.52 

▪ Izbūvēts ielu apgaismojums Ziedu, Mazā, Aizupes, Abiteļu un Skaista ielā Silenes ciemā, uzstādīti 82 balsti un 82 gaismekļi -
EUR 177 831,26 ;



Ielikti 3 ( trīs) logi ar apdari DFC 

«Skrudalienā» – EUR 1530.42;



▪ Pārvaldes tehnikas apkalpošanas ēkā Riču iela 10, Silene- ielikti 4( četri)  logi -EUR 1500.00



Dzīvojamā mājā “Bruņene 24” , dzīvoklī Nr.7- ielikts 1 ( viens) logs, EUR 425.00



Dzīvojamā mājā Skaista iela 5, dzīvoklī 4- ielikti 4(četri) logi - EUR 1528.23 



Dzīvojamā mājā Miera ielā 35, Skrudalienā, 1 (vienas)durvis verandā, dzīvoklim Nr.4, EUR 560.00



Virtuves plīts un ūdensvada-kanalizācijas komunikāciju  atjaunošana dzīvoklī Nr.4, Skaista iela 5, Silenē-EUR 2487.43



Ūdensnotekas cauruļu montāža virs lieveņa (ieeja bibliotēkā )- EUR 347.90 



Brīva laika centra lievenis( ieeja trenažieru zālē)– EUR 3494.23;



Izbūvēts ielu apgaismojums Ziedu, Mazā, Aizupes, Abiteļu un Skaista ielā Silenes ciemā, uzstādīti 

82 balsti un 82 gaismekļi - EUR 177 831,26    



Ceļu uzturēšana

2022.gadā



Pabeigti  ceļa Vārpene-Ezerne-Saulkalni pārbūves darbi. Kopēja būvdarbu 

summa ir EUR 369 478.00 
eiro. 



Ceļu remonti 2022.gadā



 Veikta grants iegāde no SIA «Mežvidi» ielu kaisīšanai  – 36 tn – EUR 261.36

 Veikti ceļu grants uzberšanas darbi,  ko veica

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 500 m3 par EUR 11833.80

▪ Ceļš Nr.86-10 “Raguliški-Raunas”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 36 m3

▪ Ceļš Nr.86-18 “Salmonovka-Ratofa”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 24 m3

▪ Ceļš Nr.86-21 “Staņuki-Bruņene”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 56 m3

▪ Ceļš Nr.86-22 “Staņuki-Voitiški”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 36 m3

▪ Ceļš Nr.86-24 “Voitiški-Bruņene”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 48 m3

▪ Ceļš Nr.86-26 “Bruņene-Kaptiliški”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 200 m3

▪ Ceļš Nr.86-34 “Ezerne-Šengeida”, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – 100 m3

Ir iegādāti naži sniega tīrīšanas lāpstai –4 gb.- EUR 430,30



Ceļu uzturēšanai tika izmantots Demenes pagasta pārvaldes ceļu greideris- EUR 3715.00 



Uzņēmējdarbība: nodarbināti 153 cilvēki (124-2021.gadā)- 20 

uzņēmumos, tai  skaitā 57 pagasta iedzīvotāji (51- 2021.gadā)

Lauksaimniecība; 39; 26%

Ražošana; 60; 

39%

Pakalpojumi; 

42; 27%

Tirdzniecība; 12; 

8%



Skolēnu vasaras  nodarbinātība

Vasaras periodā bija nodarbināti 17 pagasta jaunieši: 

visi 17 strādāja  uzņēmumos:

SIA «Firma «Antaris»:17, t.sk.

Veikals «Elvi» = 2

«Silene Resort&Spa»     = 15



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

Skrudalienas pagasta pārvalde apsaimniekoja 3 daudzdzīvokļu mājas: uz

01.01.2023.gada uzkrājums remontiem:  

Bruņene 24 - EUR 2308,03

Ezerne - EUR 330,14

Skrudaliena, Miera ielā 35 - EUR 1496,53

Fizisko personu apsaimniekošanā joprojām atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas 
Silenes ciemā

 SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko - 5 daudzdzīvokļu mājas



 Pēc pasūtījuma Skrudalienas pagasta pārvalde sniedz traktortehnikas 

pakalpojumus, tai skaitā notekūdeņu atsūknēšanai par samaksu:

 0,41 euro/ minūtē bez PVN + 2,77 euro fiksētais pakalpojums

0,44 euro/ minūtē bez PVN  sniega tīrīšanai + 2,77 euro fiksētais 

pakalpojums

 Tiek iznomātas pašvaldības ēku telpas:

 Silenes kultūras nama lielā zāle – 14,47 euro bez PVN 60 minūtes + 2,17 euro

fiksētais pakalpojums

mazā  zāle – 5,92 euro bez PVN 60 minūtes + 2,17 euro fiksētais pakalpojums

➢ Daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» telpu noma :

0,046 euro/minūtē bez PVN par 1 m2 + 2,17 euro fiksētais pakalpojums



Pavisam - 1300,6228 ha

t.sk. Zemesgrāmatā- 175,8693 ha

Tiesiskajā valdījumā  - 1124,7535 ha

Iznomātās platības 509,46 ha



Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbība

▪ 2022.gadā palika nemainīgs ūdens tarifs: EUR 1,14 /m3

Notekūdeņu tarifs: EUR 1,38/ m3

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz domes lēmuma,  veica SIA « AADSO » . 2022.gadā no pagasta ir 

savākti un izvesti 1428,51 m3 , vai 140,19 t ( 2021.g – 1355 m3) atkritumu. Sakarā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu 

2022.gadā palielinājās atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 17,66 /m3 ar PVN uz 21,16/m3 ar PVN. 2023.gadā tarifs 

pieaugs līdz 27,89 euro par 1 m3 ar PVN.

 Sabiedriskās pirts pakalpojumi: 4,67 euro ar PVN viens apmeklējums 60 minūtes

Tiek piemērotas atlaides:

1. iedzīvotājiem , kuriem ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes ( personas ) statuss, daudzbērnu ģimenēm, 

audžuģimenēm, I un II grupas invalīdiem un pensionāriem 50 % no pilnas maksas;

2. bērniem līdz 14 gadu vecumam – bez maksas;



Teritorijas apsaimniekošana

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

 Projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, ka arī 

citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros veikta līdaku zivju mazuļu piegāde un ielaišana  Bruņu  ezerā – 4 000 

gab., Sila ezerā – 4 500 gab., Šenheidas ezerā - 7000 gab., Smiļģinu ezerā- 5000 gab. – EUR 7175,00

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

 Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 3 bīstamie koki Silenes kapos, 1 koks Skaista ielā un 4 koku zari  ciemā Skrudaliena 

EUR 726,00

 Noslēdzot līgumu ar SIA «LOGERI» veikta malkas sagāde pašvaldības ēku apkurei, 290 m3- EUR 8070.70 

 Veikta dīķa «Ūdensrozes» tīrīšana- EUR 1694.00

 Izpildīti Silenes ciema ielu apgaismojuma projektēšanas darbi – EUR 7865,00

 Izstrādāta teritorijas «Ūdensrozes» labiekārtojuma koncepcija – EUR 940,00

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

 Veikta peldvietas gultnes Bruņu ezerā attīrīšana no niedrēm un atkritumiem – EUR 275,00

 Veikta ielu apgaismojuma uzturēšana Silenes un Skrudalienas ciemos , uzturēšanai izlietots EUR 6 599.00

 Tika organizēts mobilā mammogrāfa izbraukums

 Tika apsekots dižozols, kas atrodas Staņuku apdzīvotas vieta apkaimē, zemes īpašnieks iepazīstināts ar zemes lietošanas 

ierobežojumiem

EUR 1694.00



Projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, ka arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros veikta līdaku zivju mazuļu piegāde un ielaišana  

Bruņu  ezerā – 4 000 gab., Sila ezerā  – 4 500 gab., Šenheidas ezerā - 7000 gab., Smiļģinu ezerā- 5000 gab. – EUR 

7175,00



Teritorijas apsaimniekošana: Veikti sakopšanas darbi abos ciemos un  

pašvaldības kapos, stādīti dekoratīvie krūmi; 



Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 3 bīstamie koki Silenes kapos, 1 koks  

ciemā Silene un 4 koku zari Skrudalienas ciemā EUR 726.00 



 Noslēdzot līgumu ar SIA «LOGERI» veikta malkas sagāde pašvaldības ēku apkurei, 290 m3- EUR 8070.70 



Veikta dīķa «Ūdensrozes» tīrīšana- EUR 1694.00



 Izstrādāta teritorijas «Ūdensrozes» labiekārtojuma 

koncepcija – EUR 940,00



Veikta peldvietas gultnes Bruņu ezerā attīrīšana no niedrēm un atkritumiem – EUR 275,00



Lielā Talka- teritorijas «Ūdensrozes» sakopšana



Tika organizēts mobilā mammogrāfa izbraukums



Tika apsekots dižozols, kas atrodas Staņuku apdzīvotas vieta apkaimē, zemes īpašnieks iepazīstināts ar zemes lietošanas 

ierobežojumiem



2022.gads Silenes pamatskola



1.klases 100. diena
Silenes pamatskolā

(sk.T.Domuļeva)



• 4. martā Silenes pamatskolas pagalmā notika 
Meteņu svinības.

Atvadas no ziemas

(sk.T.Klopova, A.Puzirevskis,T.Domuļeva)



Sākumskolas nedēļa “Lieldienas gaidot”

No 11. aprīļa līdz 

14.aprīlim skolā 

norisinājās sākumskolas 

nedēļa “Lieldienas gaidot”



Lieldienas pirmsskolas grupā

Pirmsskolas grupas audzēkņi 

Lieldienas sagaidīja 19. aprīlī. 



Bērnu karikatūru zīmējumu konkurss «Melnais kaķis ceļo uz Marsu»

(sk.O.Andrule)



Radošu ieguldījumu vizuālās mākslas konkurss-

Klimata pārmaiņas-ko es varu darīt

(sk.O.Andrule)



Augšdaugavas novada radošo darbu konkurss “Lieldienas gaidot”

(sk.O.Andrule)



Pavasara talka



7.-9. klašu skolēni 

Brīvdabas 

etnogrāfiskajā un 
Motormuzejā 

(sk.J.Safonova, O.Andrule)



Baltā galdauta svētki

(sk.A.Rižakova)



Interešu izglītības pulciņu diena

6. maijā Silenes 
pamatskolā notika 
Interešu izglītības  

pulciņu diena. 



• Paldies pedagogiem 
Oksanai Andrulei,  

Alevtīnai Mihailovai, 
Aleksandram 

Puzirevskim,  Diānai 
Krasiļņikovai, Annai 

Gurkovskai par darbu, 
skolēniem par dalību,  
vecākiem par atbalstu!



Brauciens uz Līvu akvaparku

(sk.J.Safonova)



“Pavasara noskaņa”

• 15.maijā Silenes kultūras namā notika koncerts “Pavasara noskaņa”, veltīts ģimenes dienai. Koncertā piedalījās arī  deju 

kolektīvi ”Tornado” un “Tornado-junior” vadītāja Alevtīna Mihailova. 



9.klases pēdējais zvans

(sk. J.Safonova)





Sporta 

svētki 

(sk.A.Puzirevskis)



“Militārās karjeras iespējas un Tehnikas displejs” 

25.maijā Višķos

(sk.J.Safonova)



1.-6. klašu skolēni Krāslavā

(sk.T.Domuļeva, T.Bojaruneca)



Pirmsskolas grupas izlaidums

(sk.D.Krasiļņikova)



Silenes pamatskolas Atzinības raksti



Uzdevumu.lv TOP 3





Pateicība novada matemātikas olimpiādē



Pateicība par atzinību novada skolēnu 

pētnieciskajos darbos



3.vieta novada 3.klašu kombinētajā olimpiādē



Sasniegumi novada olimpiādēs





Pateicības skolotājiem



Pateicības vecākiem



Mācību gada noslēguma pasākums



9.klases izlaidums



1.septembra svētki



Tēvu diena



Mikeļdiena pirmsskolā





Skolotāju diena



Mācību ekskursija un Rēzekni



Karjeras nedēļa



Mans lepnums



Izglītojošās nodarbības 

stem jomā



Pirmsskolas grupas sporta svētki



Svinīgais pasākums «Mūsu Latvijai»



Sporta stundas baseinā



Rūķu skrējiens



Piparkūku darbnīcas





«Vecīša cimdiņš»



Ziemassvētki pirmsskolā



Pasākums 1.-6.klasei



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: 

➢Pacēlāju tehniskā apkope– EUR 800,00;

➢Nomainīts daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” dziļumurbuma sūknis – EUR 

2159.33

➢ūdens atdzelžošanas iekārtas NSB40 ar aprīkojumu pārbaude un apkalpošana –

EUR 441,65

➢Ielikti 3 ( trīs) logi ar apdari – EUR 1530.42;

Izdevumi daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» darbībai

2022.gads- EUR 45 116.00 – 98,3 % pret 2021.gadu

2021.gads- EUR 45 879,00



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»
Skrudalienā atklāja dienas centru, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu 

sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 

pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja un 

apstiprināja Latgales plānošanas reģions, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 

ES projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 

novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037.

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera iela 12, Skrudalienā, remontdarbu ietvaros 

pielāgoja vides pieejamību dienas aprūpes centra izveidei pieaugušajiem ar garīgā rakstura 

traucējumiem. Ēkā ir veikta esošās ieejas pielāgošana personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, ieejas kāpņu remonts. Ierīkots 

pacēlājs pie ieejas, kā arī pacēlājs uz 3. stāvu. Uz kāpņu margām norādīts stāvu apzīmējums 

ar taktilajām uzlīmēm, Braila rakstā, veiktas līmeņu maiņas atzīmes. Veikta sanitāro mezglu 

pārbūve,  pielāgojot tos personām ar kustību traucējumiem. Iegādāts aprīkojums šūšanas un 

filcēšanas, ziepju veidošanas un sveču liešanas darbnīcām, kā arī aprīkota darba vieta 

sociālajam darbiniekam.



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Iegādāts inventārs :

Trimmeris – 289,00
Biroja krēsls – 159,00
Ķerra – 89,00
Kāpnes – 138,00
Kāpnes alum.-26,00

Un cits mazvērtīgs inventārs 



Daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” telpās Miera ielā 12, Skrudalienā, turpina darboties sociālā darbinieka kabinets un mobilā aprūpes 

vienība, kas izveidota Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-341 «“Senioru sociālā iekļaušana” Daugavpils    

novadā» realizācijas rezultātā. 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. 

Vidēji dienā vienība apkalpo trīs klientus, atkarībā no veicamajām procedūrām tam ir nepieciešamas divas līdz trīs stundas. Pakalpojums ir 

ļoti pieprasīts.  



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»

Gada laikā centra telpās darbojās trenažieru zāle, kuru aktīvi apmeklēja vietējie iedzīvotāji



Izdevumi sociālai aizsardzībai

2022.gads – stipendiju darbi – EUR 21 782,00 - 54 % pret 2021.gadu

33 cilvēki- 50 % pret 2021.gadu

2021.gads – stipendiju darbi EUR 40 295,00 - 66 cilvēki

2022.gadā bija apsveiktās 5 personas ar 80-gadu jubileju un

3 personas ar 90.gadu jubileju. 



KULTŪRA
Silenes kultūras nama darbība

Sākot ar janvāra mēnesi Silenes kultūras namā tika plānoti  dažādi  pasākumi 



1. Atvadas no ziemas

2. Lieldienu pasākumi bērniem

3. Pasākums «Ģimenes svētki»

4. Pasākums «Jāņa vainags»

5. Tiem, kam pāri…

6. Pasākums «Drīz uz skolu jāiet»

7.Pagasta svētki

8. Valsts svētki

9. Ziemassvētku vakarēšana

10. Eglītes svētki bērniem un Salavecīša Silenes ciema 

apciemojums

Kultūras nama darbība



Atvadas no ziemas



Atvadas no ziemas



Lieldienu pasākumi bērniem



Ģimenes dienai veltīts pasākums «Pavasara noskaņa»



Ģimenes dienai veltīts pasākums «Pavasara noskaņa»



Pasākums «Jāņa vainags»



Tiem, kam pāri…



Tiem, kam pāri…



Drīz uz skolu jāiet



Pagasta svētki



Pagasta svētki



Valsts svētki



Valsts svētki: Latvijas Republikas 104.gadadienas svinības



Ziemassvētku vakarēšana



Eglītes svētki bērniem



Salavecīša Silenes ciema apciemojums





Izdevumi Silenes kultūras nama darbībai

 2022.g.- EUR 22 298,0- 92,4 % pret 2021.gadu

 2021.g. – EUR 24 126,0



KULTŪRA
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka un 

Skrudalienas nodaļa  2022.gadā

Bibliotēkas vadītāja E.Griškjāne



Prioritātes

Viena no galvenajām 2022.gada prioritātēm ir bijusi darbs ar

bērniem, lasīšanas veicināšanas pasākumi, pasākumi un

aktivitātes, saistīti ar patriotisma audzināšanu, radošu spēju

attīstību. Ņemot vērā sarežģītu situāciju valstī sakarā ar

Covid 19 izplatīšanu gada sākumā un bibliotēkas vadītājas

slimības dēļ, nebija veiktas visas plānotas aktivitātes.



Pašvaldības finansējums 13988 EUR, tai 

skaitā:

Grāmatu iegādei-1385 EUR

Periodikai -1255 EUR



Krājuma rādītāji

Jaunieguvumi kopā 938

t. sk. grāmatas 213

Grāmatas latviešu valodā 74

t. sk. daiļliteratūra 147

t. sk. bērniem 53

Izslēgtie dokumenti 843

Krājuma kopskaits 9185



Bibliotēkas pamatrādītāji

Lietotāju skaits 278

t. sk. bērni 52

Bibliotēkas apmeklējums 2238

t. sk. bērni 372

Izsniegums kopā 8568

t. sk. grāmatas 2537

t. sk. periodiskie izdevumi 6031

t. sk. bērniem 376

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

26%

t. sk. bērni līdz 18 g. 43%

Iedzīvotāju skaits 1074/120



2022. gads bija ļoti sarežģīts ņemot vērā Covid 19 izplatīšanu, bibliotēkas vadītājas

slimību, kas arī ietekmēja bibliotēkas darbu. Cilvēki , īpaši seniori, baidījās

apmeklēt sabiedriskās vietas. Tāpēc 2022.gada laikā samazinājās gan

apmeklējums, gan izdevumu izsniegums . Samazinājās arī iedzīvotāju skaits pagastā.

Tika norīkotas tematiskas izstādes, veltītas dzejniekiem un rakstniekiem, latviešu

tautas svētkiem, lauku darbiem, “Meteņi”, “Līgo tradīcijas,” “Skrudalienas pagasta

lepnums” , «Ziemassvētki”, jaunu grāmatu apskats. Pasākumi: gada labāko lasītāju

apbalvošana, Foto un zīmējumu konkurss “Ziema manā pagalmā”, Silenes pamatskolas

skolēnu un pirmsskolas grupas audzekņu bibliotēkas apmeklējumi, radošās darbnīcas

bērniem jūnijā, internetstunda, Saulespuķu sēklu sēšana, Skaļās lasīšanas sacensības.

Ģimenēm kopā ar Silenes KN tika piedāvāti pasākumi: “Pavasara noskaņā”-

pasākums, veltīts ģimenes dienai, ”Jāņu vainags”-svētki bērniem pie ezera, “Pagasta

svētki –Mūsu ciemata ielas”. Bibliotēka kopā ar Silenes KN organizēja pasākumus:

“Masļenica “, Lieldienas, Svinīgs pasākums, velt. 104. Latvijas gadadienai.

Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem

neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Bibliotēka regulāri sniedz

konsultācijas un palīdzību bibliotēkas lietotājiem. 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/


Lasītāji var izmantot 3td e-GRĀMATU bibliotēku (vietnē
www.3td.lv), kas salīdzinoši īsā laikā ieguvusi lielu popularitāti un

iekarojusi noteiktu vietu grāmatniecības un bibliotekāro

pakalpojumu klāstā, lasītāju skaita ziņā kļūstot par vienu no

lielākajām publiskajām bibliotēkām Latvijā. Lai pieslēgties jāgriežas

pie bibliotēkas vadītājas pēc lietotāja vārda un paroles. Tikai tagad

jāatzīmē Augšdaugavas novads.

http://www.3td.lv/?fbclid=IwAR2oS1PPbkjt91T3s-QrMRcZZ5tOUTiJgVk7EQ11XlpyzbEr3AZXtxMoCIo


Izstādes
Izstāde «Ziema manā pagalmā " Jaunu grāmatu izstāde 

bibliotēkas logos



Izstādes : «Aizupes un Ziedu  iela", 



Jaunās grāmatas Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkā no LNB projekta 

"Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām".



Darbs ar bērniem

 Bibliotēka daudz strādā, lai piesaistītu bērnus
grāmatu lasīšanai, ieinteresētu viņus biežāk
apmeklēt bibliotēku, palīdzētu izvēlēties
piemērotāko literatūru, kā arī, lai attīstītu bērnu
radošās spējas, paplašinātu redzesloku un veicinātu
kvalitatīvu atpūtu. “Es esmu rakstnieks. BŽ grāmatu
prezentācija”, Gada beigās apbalvoja Gada labākos
lasītājus.

 Bērniem tika organizētas radošās darbnīcas ar
dažādām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm. Šajās
nodarbībās bērni ar savām rokām veidoja dažādas
lietas (atklātnes, eglītes, puķu pušķus, rotājumus
utt.), uzzināja par grāmatu vēsturi, lasīja , runāja par
mīļākām grāmatām un grāmatu nozīmi, mācījās
izmantot elektronisko grāmatu kopkatalogu,
uzzināja kā strādā bibliotekārs, kā atrast vajadzīgo
grāmatu plauktā, kā arī uzzināja daudzas lietas par
drošību internetā, bet ne viss plānots bija realizēts (
bibliotēkas vadītājas slimības dēļ)

 Notika tādi pasākumi: “Drošā interneta diena”,
internetstunda “Kā atrast informāciju internetā?”,” Ko
es varu darīt bibliotēkā?”, foto un zīmējumu konkurss
“Ziema manā pagalmā”, Izstāde logos, “Grāmata
mans draugs,,”, ”Dāvana draugam”, Lieldienas ar 3-d
pildspalvu-radošās darbnīcas, ”Skaļās lasīšanas
sacensības”, Digitālā nedēļa, Bibliotēkas nedēļa,
izstāde ”Lieldienu zaķi”, ”Lieldienu tradīcijas”, “Mātes
diena”, “Bērnu diena”, “Jāņu vainags”, “Es esmu
bibliotekārs” . BŽ grāmatu prezentācija”, “Papardes
zieds” “Drīz uz skolu jāiet” , gada beigās apbalvoja
Gada labākos lasītājus.

 Veicot darbu ar bērniem, cieši sadarbojāmies ar
Silenes pamatskolu (pirmsskolas audzēkņu ekskursija
uz bibliotēku, radošās darbnīcas “Lieldienu zaķis”,
“Mātes diena”, “Lieldienu tradīcijas”, Digitālā nedēļa,
Bibliotēkas nedēļa, “Bērnu diena”, Gada beigās
apbalvoja Gada labākos lasītājus.)

 Pasākumi notika ar Silenes KN vadītājas sadarbību
(“Lieldienas”, “Jāņu vainags”, “Drīz uz skolu jāiet”)



Pasākumi ar bērniem
“Drīz uz skolu jāiet”. 



“Lieldienas”. 



Bērnu žūrijas grāmatas



Radošās darbnīcas



Radošās darbnīcas Silenes bibliotēkā



Pasākums sadarbībā ar Silenes kultūras namu

“Jāņu vainags”



“Jāņu vainags”



Pirmsskolas audzēkņu ekskursija.



Skaļās lasīšanas sacensības                            Lieldienu zaķis



Saulespuķes bibliotēkas logā



Datoru spēles                     Pirmo reizi bibliotēkā



 2022.g.- EUR 13 988,0– 75,4 % pret 2021.gadu

 2021.g. – EUR 18 565,0



SPORTS



Pagasta sportisti un sporta cienītāji 2022.gadā startēja septiņos Augšdaugavas novada pašvaldības 

organizētās sacensībās un čempionātos.  Rezultātā ir iegūta  1.vieta «Pagasta iedzīvotāju vasaras sporta 

spēlēs», 2. vieta «Augšdaugavas novada  futbola čempionātā», 2.vieta «Augšdaugavas novada volejbola 

čempionātā».



Izcīnīta 2.vieta «Augšdaugavas novada galda tenisa čempionātā» un 3.vieta kopvērtējumā «Augšdaugavas 

novada individuālajā rudens krosa čempionātā».  Ka arī pārvaldes komanda piedalījās «Augšdaugavas 

novada pludmales volejbola čempionātā» un  «Augšdaugavas novada florbola čempionātā».  Par darbu 

sporta jomā Skrudalienas pagasta pārvalde kopvertējumā saņēma 6.vietu.

Arī sportisti piedalījās «MVP kausa izcīņā pludmales volejbolā» Līksnā un ļoti veiksmīgi startēja Daugavpils pilsētas 

atklātajā pludmales volejbola čempionātā. 

Tika organizētas sporta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem Silenes kultūras nama rīkoto pasākumu laikā.





Sports

Izdevumi sporta pasākumiem

2022.g. - EUR 5214,0



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-

biedrība «SILENES STARIŅI» 

2022.gads



Projekts “Dari un iegūsti to, ko vēlies”

Projekts tika realizēts Augšdaugavas novada 
programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros 

Realizācijas laiks: no 01.jūnija līdz 31.augustam

Kopējās projekta izmaksas sasniedza EUR 1000,00



Projekta mērķis:  izmantojot jaunus paņēmienus un metodes, ieviestu jaunas 
problēmu risināšanas metodes, veicināt jauniešu pašiniciatīvu un aktivitāti 
pagastos, rosināt jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu, 
nodrošināt, lai jauniešiem būtu iespēja uzlabot savu dzīvi viņiem labvēlīgā vidē, kas 
radītu pārmaiņas viņu dzīvē un rezultātā pilnveidotu tagadni un nākotni. 

• Projekts ietver vairākas aktivitātes: projekta jauniešu darba org-
grupas izveide un   informatīvas aktivitātes, «veselības dzirnavas». 

• Projekta gaitā tika organizēts hakatons ”Ideju nakts” , kas ļāva 
jauniešiem gan iepazīties, gan arī dalīties ar pieredzi, jaunām idejām 
projektu veidošanai, apvienojot vienādi domājošus cilvēkus un 
rezultātā izveidot jaunus kopīgus projektus. 





ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” 
Nr.9.1.1.1./15//1/001 Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma 
„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanas ietvaros 2 
Skrudalienas pagasta jaunieši iepazinās un apguva sporta un jaunatnes 
lietu speciālista profesijas prasmes. 
Projekta laikā jaunieši 6 mēnesi strādāja biedrības «Silenes stariņi» 
valdes priekšsēdētāja vadībā un saņēma dienas stipendijas  EUR 15,00 
apmērā.
Sešu mēnešu laikā katrs jaunietis saņēma kopumā ap 1800  eiro, kas 
palīdzēja viņiem pārvarēt bezdarbnieka krīzes sekas.



Projekts  “Miķelis  Kļaviņš – personība caur 
vēstures   prizmu”

Projekts tika realizēts Augšdaugavas novada 
programmas “Atbalsta fonds biedrībām” un Silenes 
Romas katoļu draudzes līdzfinansējuma ietvaros 

Realizācijas laiks: no 01.maija līdz 30.novembrim

Kopējās projekta izmaksas sasniedza EUR 300,00



Par projekta finanšu līdzekļiem tika iegādāti 
fotoalbumi, klasificēti Miķeļa Kļaviņa arhīva 
fotogrāfijas un izvietotas Silenes Romas katoļu 
baznīcas ekspozīcijā. Ar mērķi iepazīstināt ar 
informāciju pēc iespējas plašāku auditoriju tika 
iegādāti divi Roll Up banneri. Pirmā bannerī tika 
ievietota informācija par Miķeļa Kļaviņa dzīves 
gaitām, otrā par Silenes ciemata vēsturi.





AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOMES apbalvojumi 2022.gadā 

INESE  ALEHINA                                         SOFIJA  MOLE

INESE ALEHINA apbalvota ar Augšdaugavas novada 

domes Pateicības rakstu par ilggadīgu un godprātīgu

darbu Augšdaugavas novada pašvaldības

Skrudalienas pagasta pārvaldes lietvedības darbības

nodrošināšanā .

SOFIJA MOLE ir apbalvota ar Augšdaugavas novada domes Pateicības

rakstu par ilggadīgu un godprātīgu darbu Augšdaugavas novada

pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanā,

projektu piesaisti, struktūrvienības profesionālo vadīšanu



Skrudalienas pagasta pārvalde 2022.gada sporta 

pasākumos kopvērtējumā ieguva 6.vietu novadā



Pateicības skolotājiem



Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājai piešķirts novada domes 

Atzinības raksts par jauniešu darbības atbalstu



Plāni 2023.gadam

1. Tehniskās apkalpošanas ēkas jumta atjaunošana 

2. Apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana DFC «Skrudaliena» 

3. Autotransporta vienību iegāde iestāžu funkciju veikšanas nodrošināšanai: 
mikroautobuss

4. Dīķa “Ūdensrozes” teritorijas sakārtošana, apzaļumošanas un 
labiekārtojuma darbu veikšana, rekreācijas infrastruktūras elementu 
uzstādīšana

5. Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un grants uzbēršanu

6. Saimniecības ēku uzturēšanas darbu veikšana

7. Mājokļu apsaimniekošana



Paldies visiem pārvaldes darbiniekiem par labi padarītu darbu. 
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