
SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES

ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2021.GADĀ

Sagatavoja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova



Skrudalienas pagasta

iedzīvotāju skaits
pēc vecuma grupām

0 – 17 gadi -121 – 11 %

18 – 63.gadi - 712 – 65 % 

64 un vairāk- 267 – 24 %

Demogrāfiskie rādītāji

Piedzima - + 5 bērni

Nomira - 19 personas

Kopā pēc stāvokļa uz 01.01.2022. 

pagastā dzīvo 1100 iedzīvotājs

0-17 gadi

11%

18-63 gadi

65%

64 un  vairāk

24%

0-17 gadi 18-63 gadi 64 un  vairāk



Skrudalienas 

pagasta 

pārvalde

Komunālā 

nodaļa
6,7 slodzes

Izglītība Kanceleja
4,3 slodzes

Grāmatvedība
3,0 slodzes

Atpūta, 

kultūra un 

reliģija

Bāriņtiesa
7,25 slodzes

Silenes pamatskola
9,018 slodzes skolotāji, tai 

skaitā no pašvaldības 

budžeta 1,162 slodzes;

11,9 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 01.01.2022: 66 darbinieki

Uz 01.01.2021.gada – strādāja 66 cilvēki



Bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā, pēc NVA datiem

Uz 01.01.2020 - 11,5 %

Uz 01.01.2021 - 14,1 %

Uz 01.01.2022 - 13,9 %( no darbaspējīgo iedzīvotāju kopskaita)

Bezdarbnieku skaits, kuri sastāvēja uzskaitē NVA

01.01.2020 - 82 cilv.

01.01.2021 - 101 cilv.

01.01.2022 - 99 cilv.



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

2020.g 2021.g %

Kopā   EUR 1023 775 931 682 91

Transferti EUR 906 835 821 806 90,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi

( PVN atgriešana)

50 796 40 213 79,2

Nenodokļu ieņēmumi

(Pamatlīdzekļu pārdošana)

3669 7015 191

Nodokļu ieņēmumi 62 475 62 648 100,2



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām 

kategorijām

2020.g 2021.g %

Atlīdzība

(darba alga + nodokļi)

515 038 567 085 110

Sociālā aizsardzība 59 306 48 381 82

Komandējumi un dienesta 

braucieni
446 48 11

Pakalpojumi 147 878 117 704 80

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces un inventārs
92 351 90 194 98

Kapitālie izdevumi 169 810 181 636 107

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi
7649 8039 105

Kopā: 992 478 1013087 102



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

Skrudalienas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība; 567085; 56%

Sociālā aizsardzība; 

48381; 5%

Pakalpojumi; 117704; 

11%

Krajumi, 

materiāli,energoresursi,

biroja preces un 

inventārs; 90194; 9%

Kapitālie izdevumi; 

181636; 18%

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi; 8039; 1%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2021.gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām kopā 

EUR ( 1013087: 1100 iedz. = EUR 920,99 /1 iedz.) 2020.g.- EUR 889,32

Izglītība; 281064; 28%

Ekonomiskādarbība; 

213414; 21%

Vides aizsardzība; 

9357; 1%

Sociālā aizsardzība; 

94937; 9%

Vispārējie valdības 

dienesti; 119118; 12%

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana; 

127400; 13%

Atpūta, kultūra un 

reliģija; 54675; 5%

Skrudalienas pagasta 

bāriņtiesa; 113145; 

11%



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
2021.GADA AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU IZPILDE SALĪDZINĀJUMĀ

AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU

2020.g. 2021.g. %

KOPĀ ieņēmumi  EUR 16 529 14 834 90

t.sk.  transferti EUR 16 529 14 834 90

KOPĀ izdevumi, EUR 11 419 29 734 260

t.sk. kap.remonts 8895 9186 103



BUDŽETA RĀDĪTĀJI
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Kapitālieguldījumi

2021.gadā



Kapitālieguldījumi   2021.gadā
 DFC «Skrudaliena»:

Veikts daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” ūdensvada remonts – EUR 731,45;

Pacēlāju tehniskā apkope– EUR 400,00;

 Ielikti 3 ( trīs) logi ar apdari – EUR 1629,72;

Dzīvojamā māja «Bruņene 24»:

 Izpildīti avārijas situācijas novēršanas darbi mājas “Bruņene 24” pagrabtelpā- EUR 15 
351.22; 

 griestu apdares atjaunošana Brīva laika centrā (virs ieejas jauniešu centrā)– EUR 2 066,90;

 griestu apdares un lieveņa atjaunošana Brīva laika centrā ( ieeja ārsta praksē)– EUR 2 676,35

 Dīķu ielas apgaismojuma atjaunošana – EUR 6038.81

 Atjaunotas apmales Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkai – EUR 4199,11

 Projektēšanas darbi Silenes ciema ielu apgaismojuma izbūvei – EUR 6292,00

 Lieveņa atjaunošana pie ieejas  Silenes bibliotēkā – EUR 3535,15

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

 Mājas «Ezerne» ziemeļu sienas atjaunošana – EUR 1413,67



Kapitālieguldījumi   2021.gadā

 Ielikti 3(trīs) logi pašvaldības dzīvoklī Nr.7 apsaimniekošanā esošajā mājā 
“Ezerne”- EUR 1208,54 

 Ielikti 3( trīs) logi un metāla durvis tehnikas apkalpošanas ēkā Riču ielā 10, 
Silenē - EUR 1087,91

 Iegādātās mēbeles Skrudalienas pagasta pārvaldei – EUR 888,78

 Veikta dīķa Ūdensrozes topogrāfija- EUR 242,00

 Veikta 5(piecu) durvju bloku ar furnitūru piegāde un montāža ar apdari Silenes 
pamatskolā – EUR 5000.00 

 Komunālās nodaļas vajadzībām iegādāta automašīna VW Caddy- EUR 8 954,00 

paveikti citi nelieli pārvaldes infrastruktūras remonta un uzturēšanas darbi



DFC «Skrudaliena» pacēlāju tehniskā apkope– EUR 400,00;



Ielikti 3 ( trīs) logi ar apdari – EUR 1629,72



Izpildīti avārijas situācijas novēršanas darbi mājas “Bruņene 24” pagrabtelpā- EUR 15 351.22



Griestu apdares atjaunošana Brīva laika centrā (virs ieejas jauniešu centrā)– EUR 2 066,90;



 Griestu apdares un lieveņa atjaunošana Brīva laika centrā ( ieeja ārsta praksē)– EUR 2 676,35



 Dīķu ielas apgaismojuma atjaunošana – EUR 6038.81



 Atjaunotas apmales Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkai – EUR 4199,11



Lieveņa atjaunošana pie ieejas  Silenes bibliotēkā – EUR 3535,15



Mājas «Ezerne» ziemeļu sienas atjaunošana – EUR 1413,67



Ielikti 3(trīs) logi pašvaldības dzīvoklī Nr.7 apsaimniekošanā esošajā mājā 

“Ezerne”- EUR 1208,54 



 Ielikti 3( trīs) logi un metāla durvis tehnikas apkalpošanas ēkā Riču ielā 10, Silenē - EUR 1087,91



Iegādātās mēbeles Skrudalienas pagasta pārvaldei – EUR 888,78



Veikta dīķa Ūdensrozes topogrāfija- EUR 242,00



Komunālās nodaļas vajadzībām iegādāta automašīna VW Caddy- EUR 8 954,00 



Ceļu uzturēšana

2021.gadā



Pabeigti  Baznīcas ielas Silenes ciemā pārbūves darbi. Kopēja būvdarbu 

summa ir EUR 230 025,53 eiro. 



Veikts Silenes ciema ielas Nr.86-64 “Dīķu” melnā seguma remonts    

posmā no 0.000 km līdz 0.210 - EUR 19 763.54 



Ceļu remonti 2021.gadā



 Veikta sabrukušo caurteku atjaunošana ceļam Staņuki-Voitiški Nr.86-22 - EUR 9185.72 

 Veikti ceļu grants iepirkuma, piegādes un uzberšanas darbi,  ko veica

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” par EUR 9801,00 

 Nr.12 «Skrudaliena – Vārpene» - 120 m3.

 Nr. 15 “Vitaņiški – Miķitiški” - 120 m3

 Nr. 32 “Baltiņi - Viļkeļi” - 50 m3

 Nr. 34 “Ezerne -Šengeida” - 60 m3

 Nr. 38 “Ezerne - Silene” - 60 m3

 Nr. 41 “Salinieki – Viļkeļi- Červonka”- 40 m3



Ceļu uzturēšanai tika izmantots Demenes pagasta pārvaldes ceļu greideris- EUR 9928,00 



Veikta ceļu uzturēšana, attīrot ceļa nodalījuma joslu no bīstamiem 

kokiem un krūmiem



Ceļu būves firmas «SIA BINDERS» spēkiem ir izpildīti būvdarbi uz valsts autoceļa P68: 

atjaunots asfalta segums, izbūvēts gājēju celiņš, pagarināts un atjaunots ceļa      

apgaismojums Silenes ciemā, uzlabota infrastruktūra 



Uzņēmējdarbība: nodarbināti 124 cilvēki (80-2020.gadā)- 19 
uzņēmumos, tai  skaitā 51 pagasta iedzīvotāji (49- 2020.gadā)

Lauksaimniecība; 

28; 22%

Ražošana; 47; 

38%

Pakalpojumi; 38; 

31%

Tirdzniecība; 11; 

9%



Jauniešu vasaras  nodarbinātība

Vasaras periodā bija nodarbināti 11 pagasta jaunieši: 

visi 11 strādāja  uzņēmumos:

SIA « AvanGarden» = 1

SIA «Firma «Antaris»:10, t.sk.

Villa «Egle» = 2

«Silene Resort&Spa»     = 8



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

Skrudalienas pagasta pārvalde apsaimniekoja 3 daudzdzīvokļu mājas: uz

01.01.2022.gada uzkrājums remontiem:  

Bruņene 24 - EUR 2155,36

Ezerne - EUR 650,25

Skrudaliena, Miera ielā 35 - EUR 1747,88

Fizisko personu apsaimniekošanā joprojām atrodas 4 daudzdzīvokļu mājas 
Silenes ciemā

 SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko - 5 daudzdzīvokļu mājas

2021.gada reģistrēti Zemesgrāmatā:

 7 zemes gabali( 4,1376 ha)



2021.gada 1.jūnijā , saskaņā ar Daugavpils novada domes lēmumu, Skrudalienas pagasta 

pārvalde nodeva ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumus Skrudalienas 

pagasta teritorijā SIA «Naujenes pakalpojumu serviss», kā arī pamatlīdzekļus un inženiertīklus.

 SIA «EIROEKSPERTS» novērtēja nododamo īpašumu vērtību, pakalpojums izmaksāja  EUR 2057,00

 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

 Iesniegt 1( viena) prasība tiesā par īres maksājumu parādu piedziņu un izlikšanu no pašvaldības dzīvokļa, 

pieņemts tiesas spriedums par labu pagasta pārvaldei.



Pavisam - 1300,1256 ha

t.sk. Zemesgrāmatā- 173,4927 ha

Tiesiskajā valdījumā  - 1126,6329 ha

Iznomātās platības 528,92 ha



Teritorijas apsaimniekošana: Komunālas nodaļas darbība

 2021.gadā palika nemainīgs ūdens tarifs: EUR 1,14 /m3

Notekūdeņu tarifs: EUR 1,38/ m3

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz pārslēgta līguma,  turpināja veikt AS «Daugavpils SAU» . 2021.gadā 

no pagasta ir savākti un izvesti 1355 m3, vai 210,03 t ( 2020.g – 1018 m3) atkritumu, šķiroto atkritumu izvests 20,16 t ( 

jauktais iepakojums 14,35 t, stikls – 5,81 t ) . Sakarā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu 2021.gadā palielinājās atkritumu 

apsaimniekošanas tarifs no 15,55 /m3 ar PVN uz 17,66/m3 ar PVN. 2022.gadā tarifs pieaugs līdz 21,16 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;

 Tika iztērēti EUR 129,00 dzīvnieku patversmju un vetklīniku pakalpojumu apmaksai. Līgumi ir noslēgti ar dzīvnieku 

patversmi „Otrā māja dzīvniekiem” Demenes pagastā un SIA «AKAI».



Teritorijas apsaimniekošana

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

 Projekta “Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu pavairošana” ietvaros veikta 

zandarta zivju mazuļu piegāde un ielaišana  Sila un Bruņu ezeros – EUR 3807,99

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

 Atjaunots tiltiņš pāri upītei un izbūvētās kāpnes, kas ved uz Silenes katoļu baznīcu 

 Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 5 bīstamie koki Silenes un Viļķeļu kapos un 3 koki ciemos Silene 

un Skrudaliena EUR 1568,62

 Nodrošināta zaru apgriešana kokiem pie Viļķeļu baznīcas

 Ar pārvaldes līdzekļiem atjaunots piemineklis mūsu novadniekam,  fotogrāfam Ignatam Minkevičam, kura 30-to 

gadu fotogrāfijas bija atrastas Silene ciemā 

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

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

uzturēšanai izlietots EUR 10 363,00, tai skaitā ielu apgaismojuma projektēšanas izdevumi EUR 6040,00

 Tika organizēts mobilā mammogrāfa izbraukums

 Tika nodrošinātās telpas organizētai vakcinācijai pret COVID-19 Silenes pamatskolā un Silenes kultūras namā



Projekta “Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu pavairošana” 

ietvaros veikta zandarta zivju mazuļu piegāde un ielaišana  Sila un Bruņu ezeros – EUR 3807,99



Teritorijas apsaimniekošana: Veikti sakopšanas darbi abos ciemos un  

pašvaldības kapos, stādīti dekoratīvie krūmi; 



 Teritorijas labiekārtošana: atjaunots tiltiņš pāri upītei un izbūvētās kāpnes, kas ved uz 

Silenes katoļu baznīcu   



Noslēdzot līgumu ar SIA “Spero SK” nozāģēti 5 bīstamie koki Silenes un Viļķeļu kapos 

un 3 koki ciemos Silene un Skrudaliena EUR 1568,62 



Nodrošināta zaru apgriešana kokiem pie Viļķeļu baznīcas



Ar pārvaldes līdzekļiem atjaunots piemineklis mūsu novadniekam,  

fotogrāfam I.Minkevičam, kura 30-to gadu fotogrāfijas bija atrastas Silene ciemā 



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



Turpināta peldvietas un sporta laukuma uzturēšana Sila ezera krastā



Lielā Talka- padomju karavīru kapi «Šengeida»



Tika organizēts mobilā mammogrāfa izbraukums



Tika nodrošinātās telpas organizētai vakcinācijai pret COVID-19 Silenes pamatskolā un Silenes kultūras namā



Izdevumi komunālās nodaļas darbībai

 2021g. Izdevumi EUR 162 210,73 kas ir 99,3% pret 2020 gadu

 2020.g. izdevumi EUR 163 416,0



2021. Gads

SILENES PAMATSKOLA



1. – 9. klašu skolēni 9. februārī piedalījās Vispasaules Drošāka 

interneta dienā ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”

(sk. Jeļena Safonova)



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.



Starptautiskais matemātikas konkurss 

«Ķengurs»

(sk. Tatjana Bojaruneca, Olga Čebajeva, Jeļena Safonova)



Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

plakātu konkurss “Drošības aleja”

Piedalījās 3 skolēni, no tiem 2 skolēnu darbi tika atzīti par labākajiem



Skolēnu zīmējumu konkurss»Uzzīmē savu 

tiesībsargu»

G.Hrapānes, M.Drusa un L.Ņikitinas darbi (sk. Oksana Andrule)



Hanss Kristians Andersens 

Izrāde «Sniega karaliene»

1.-3.klase/kl.audz.T.Domuļeva



4.-6.klase/kl.audz.T.Bojaruneca



Attālinātais mācību darbs angļu valodas 

stundās

Angļu valoda 5.,6.,7.klasēs/sk.Tatjana Borska



Attālinātais darbs mūzikas stundās

Šajā mācību gadā, neskatoties uz 
grūtībām, mēs mūzikas stundās cītīgi 
strādājām! Dziedāt bija grūti, bet mēs 

skatījāmies operas uzvedumus, 
koncertus (arī analizējām tos), 

dokumentālās filmas par dažādiem 
komponistiem, stāstījām prezentācijas 

par dažādām tēmām, pildījām pārbaudes 
darbus www.uzdevumi.lv un pat rakstījām 

dziesmas.

Zoom mūzikas stunda ar 7. klasi(sk.A.Gurkovska)

http://www.uzdevumi.lv/


Attālinātais darbs kora un ansambļa nodarbībās

Sākumā likās, ka dziedāt attālināti nav iespējams, 

bet vēlāk mēs atradām risinājumu – skolotāja 

dzied, ansamblis dzied līdzi ar izslēgtiem 

mikrofoniem. Attālināti  sanāca arī nofilmēt video, 

kur dziedam dziesmu «Latgales sirds».

Protams, tas nav tas pats, kas būtu dziedot 

klātienē, un arī konkursos nodziedāt nesanāca, 

bet tā ir interesanta pieredze, kura, iespējams, 

noderēs nākotnē.

(sk.A.Gurkovska)



Attālinātais darbs mājturības stundās 

9.kl.skolnieces Violetas Madžules darbi/sk.Lūcija Voitkeviča



Evelīnas Kursītes

Jūlijas Hrapunovas

Jelizavetes Stolbovas darbi 

/8.klase/

Attālinātais darbs mājturības stundās 



Attālinātais darbs inženierzinību stundās 

Anastasija Madžule 7.kl. 

Viktors Gasperovich 7.kl.

Jūlija Krasiļņikova 7.kl.(sk.L.Voitkeviča)



Attālinātais darbs sporta stundās

(sk. A. Puzirevskis)



Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai attālinātās mācības 

izdotos, ir spēja gan skolēniem, gan skolotājiem pielāgoties 

jaunajai situācijai. Visi pārorientējās uz jaunu mācību pieeju, ir 

paveikuši lielu darbu. Pielāgojums bija ilgs, grūts, bet veiksmīgs. 

Virtuālā sarunā par mācīšanos piedalījās 3. un 4. klases skolēni:

Kas tev īpaši patīk, kad mācības notiek attālināti?

Patīk pildīt uzdevumus tad, kad gribas to darīt, kad ērtāk, jebkurā 

dienas laikā, nevis kā skolā pēc stundu saraksta.

Visvairāk patīk tas, ka es mācos kopā ar vecākiem un vairāk 

laika esmu ar mammu.

Man patīk tas, ka es varu visu ātri darīt. Jo klasē parasti es visu 

izpildu, un skolotājs saka, lai es gaidu pārējos.

Tagad labākais ir tas, ka varu pagulēt pat līdz septiņiem un man 

ir laiks paēst brokastis. Jo parasti cēlos, gatavojos skolai, tad 

jāaizbrauc līdz skolai, un, kad atbraucu, tad sapratu, ka brokastis 

neesmu paēdusi.

Man patīk, ka mācoties ir stipri lielāks miers un klusums, nav 

stresa un klasesbiedri netraucē. Arī skolotāja netraucē, un es 

varu mācīties savā tempā.

Forši, ka var mācīties no dažādām vietām. Galvenais, ka dators 

ir līdzi.

Attālinātais darbs 3.-4.klasē

(sk.T.Bojaruneca)



Attālinātais darbs 
matemātikas stundās 

(sk.T.Domuļeva, O.Čebajeva)



Attālinātais darbs vēstures stundās 

(sk.A.Rižakova)



Attālinātais mācību darbs vizuālās mākslas  

pulciņā

(sk.O.Andrule)



Attālinātais darbs leļļu teātra  pulciņā

(sk.D.Krasiļņikova)



Divas I pakāpes un II pakāpe  Daugavpils novada Vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas darbu projektā «Zeme mūsu rokās" 

(sk.O.Andrule)





(sk.T.Domuļeva)



Mātes diena- citādi, nekā ierasts ar deju 

grupu «Tornado»

(sk.A.Mihailova)



12. maijā vakcinācijas punkts skolas teritorijā



Konkurss »Mana rīcība plūdu gadījumā»

(sk.O.Andrule)





RADOŠO IDEJU 

KONKURSS

„Kādu Augšdaugavas 

novadu es vēlētos 

redzēt?”

(sk.J.Safonova)



Daugavpils novada domes 

Pateicības skolēniem un skolotājiem



Skolēnu TOP reitingā

I vieta  

Violeta Madžule (9. kl.)

Ņikita Voronovs (6.kl.)

II vieta

Artjoms Geiko(7. kl.)  

III vieta

Darina Lapkovska (3. kl.)

Aktīvi darbojāmies mācību portālā 

“Uzdevumi. lv”



(sk.J.Safonova)



Konkurss»Šodien laukos»

(sk.J.Safonova)



Pirmsskolas grupas izlaidums

28. maijā notika pirmsskolas grupas «Bitītes» izlaidums (sk.D.Krasiļņikova)



Mācību gada noslēgums 1.-3.klasē

(kl.audz.T.Domuļeva)



Mācību gada noslēgums 4.-6.klasē

(kl.audz. T.Bojaruneca)



Mācību gada noslēgums 7.-9.klasē

(kl.audz.J.Safonova)



Labākās liecības un labākās klases 

2020. / 2021. mācību gadā
SĀKUMSKOLĀ

Eduards Ozoļiņš– 3. kl.

3. klase vidēja atzīme 8, 24vidēja atzīme 9, 33

LABĀKĀ KLASE



Labākās liecības un labākās klases 

2020. / 2021. mācību gadā
PAMATSKOLĀ

Violeta Madžule 9. kl.

vidēja atzīme 9, 5

9. klase vidēja atzīme 8, 13

LABĀKĀ KLASE



9.klases izlaidums



9.klases izlaidums

(kl.audz.J.Safonova)



XII Latvijas skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētki

(sk.O.Andrule, A.Gurkovska)



Pašpārvaldes līderi piedalījās mentālās labbūtības mācībās

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 

pandēmijas radīto seku mazināšanai” (sk.J.Safonova)



Zinību diena 2021



II vieta Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēļu 

sacensības futbolā 2008. g.-2009. g. dz. skolēniem

14. septembrī Ilūkstes pilsētas stadionā notika Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēļu sacensības futbolā 2008. g. 

– 2009. g. dzimušajiem audzēkņiem.Apsveicam Mari Ņikitinu (6.kl.), Artjomu Andruļu, Maksimu Drusu(7.kl.), Artjomu 

Geiko (8.kl.) un skolotāju Aleksandru Puzirevski ar izcīnītām sudraba medaļām!



Tēvu diena 1.-3.klasē

(kl.audz. T.Domuļeva)



Ekskursijas ar „Skolas somu”

7. - 9. klašu skolēni 15. septembrī ar „Skolas somu” devās 

ekskursijā uz Turaidas muzejrezervātu (kl.audz.J.Safonova, sk. O.Andrule)



1.-3. klašu skolēni Lūznavas muižā 

(kl.audz.T.Domuļeva)



1.-3. un 7.-9. klašu skolēni Krustpils pilī 

(sk.A.Rižakova, T.Domuļeva)



4.-6. klašu skolēni Naujenes
novadpētniecības muzejā



4.-6. klašu skolēni Slutišķos, Rotko
muzejā un Daugavpils cietoksnī 



4.-6. klašu cirka izrāde «Burbuļu 
pasaulē » tiešsaistē 



Miķeļdiena





Rudens talka



Smaids, prieks un laime 

Skolotāju dienas svētkos



11.oktobrī- Putras diena 



Patriotu mēnesis





24.novembrī Augšdaugavas

novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs Arvīds Kucins

apsveica un pasniedza Pateicību

Silenes pamatskolas 9. klases

skolniecei Evelīnai Kursītei.



Projektā "PuMPuRS supervīzija

1.decembrī Silenes pamatskolas skolotājiem tika

nodrošināta supervīzija – konsultatīvs atbalsts, kas

palīdzēja pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības

izaicinājumiem.



Par mentālo veselību praktiski, radoši un 

izzinoši projekta „EMIM” ietvaros









Skolēnu radošo darbu konkurss»Lāčplēsis 21.gadsimtā»



Konkurss »Rokas un ķepas»



Bērnu zīmējumu konkursa

"Atjaunotai robežsardzei - 30"



Starptautisks informātikas un algoritmiskās 

domāšanas konkurss Bebr[a] s - 2021

"Labākie skolā" 

9. – 10. klašu vecuma 

grupā -

Maksims Laskins

7. – 8. klašu vecuma grupā -

Vadims  Matuļs

5. – 6. klašu vecuma grupā -

Sofija Kolosovska



«uzdevumi.lv»



Apsveicam!
1.vieta krievu valodas valsts 24.olimpiādē 2.posmā

Veronika Boldoveško 8.klase              sk.Jeļena Safonova          Vladislavs Pupins 9.klase



Ziemassvētku pasākums ”Pūti, pūti Ziemelīti” 

pirmsskolas audzēkņiem

Jau otro gadu pasākums nevar notikt klātienē, tādēļ organizatori, iejuzdamies žirafes un nākamā gada simbola –

tīģera lomā, devās izbraukumā – ciemos pie Augšdaugavas novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņiem.



Ziemassvētku vecīša meklējumi 

pirmsskolas grupā



Ziemassvētki 1.-3.klasē



Ziemassvētki 5.-9.klasē



Labākā klase sākumskolā

3. klase (kl. audz. Tatjana Domuļeva) 4. klase (kl. audz. Tatjana Bojaruneca) 



Labākā klase 

pamatskolā

7. klase (kl. audz. Jeļena Safonova)



Izdevumi Silenes pamatskolas darbībai

 2021.gads – EUR 250 869,19 - 102 % pret 2020.gadu

 2020.gads – EUR 245 952,0

 2021.gads - Izdevumi skolēnu pārvadājumiem

– EUR 21 573,52– 109,9% pret 2020.gadu

 2020.gads - Izdevumi skolēnu pārvadājumiem – EUR 19 624,00



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: 

Veikts daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” ūdensvada remonts – EUR 731,45;

Veikta pacēlāju tehniskā apkope– EUR 400,00;

 Ielikti 3 ( trīs) logi ar apdari – EUR 1629,72;

Izdevumi daudzfunkcionāla centra «Skrudaliena» darbībai

2021.gads- EUR 45 879,0 – 87,8 % pret 2020.gadu

2020.gads- EUR 52 274,0



Daudzfunkcionālais centrs «Skrudaliena»
Izpildīti 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 paredzēja pieejamības nodrošināšanu centra pakalpojumiem.

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



Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Iegādāts inventārs :

Putekļu sūcējs – 89,00 Eur
Trimmeris – 330,00 Eur



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” (“Aging in

Comfort”) 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. Pēc klientu pieprasījuma un nepieciešamības tiek aicināti citi speciālisti. Mobilā aprūpes vienība 

ir Augšdaugavas novada Sociālā dienesta “Aprūpe mājās” struktūrvienība. 

Sociālā dienesta Mobilā aprūpes vienība nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu

Augšdaugavas 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 vienas.

2021. gadā , pieaugot Covid-19 izplatības ātrumam, no 21. oktobra līdz

14. novembrim visā Latvijā tika ieviests visaptverošs “lokdauns” jeb mājsēde,

kuras mērķis bija apturēt galveno infekcijas izplatības ceļu – klātienes

kontaktēšanos. Mobilās aprūpes vienības pakalpojumu sniegšana  tika 

apturēta no  20.10.2021. 2021. gada 15. novembrī Mobilās aprūpes 

vienības uzsāka savu pamatfunkciju veikšanu, prioritāri apkalpojot seniorus 

ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Katrā no Augšdaugavas novada

pašvaldības pagastiem ir apmēram 6-8 personas, kurām šis pakalpojums 

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

Pakalpojums ir ļoti pieprasīts.  





Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

Mobilās aprūpes darbības  mērķis ir sniegt pakalpojumu veciem, vientuļiem cilvēkiem, kas 

dzīvo tālu no pagasta ciemu centriem un kuriem ir grūtības sevi apkopt, sagādāt pārtiku un 

medikamentus, sakopt savu vidi un mājokli. Mobilās vienības darbam ir iegādāts speciālais 

transportlīdzeklis, kas nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz vietas varētu 

sniegt arī diezgan ekskluzīvus pakalpojumus, piemēram, nomazgāties dušā, apstrādāt kāju pēdas 

un nagus, nogriezt matus, izmazgāt veļu, izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes līmeni.

Mobilā aprūpes vienība sniedz dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus, notiek dzīvojamas 

plātības un vides sakārtošana, palīdzam sanest malku un ūdeni mājās.  Tiek piegādāti pārtikas 

produkti, sīkpreces un nepieciešamie medikamenti klientiem mājās. 

Mobilā aprūpes vienība  ir nodrošināta ar dezinfekcijas, mazgāšanas  un tīrīšanas līdzekļiem. Pati 

mobilās brigādes mašīna tiek apstrādāta pēc katra klienta apkalpošanas.

Lai saņemtu mobilās aprūpes vienības pakalpojumus ir nepieciešams griezties pie sociālā 

darbinieka sava pagasta teritorijā.

Papildus informāciju var saņemt pa t.28370694.



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

apmeklēja vietējie iedzīvotāji



Izdevumi sociālai aizsardzībai

2021.gads – EUR 48 371- 82 % pret 2020.gadu

t.sk stipendiju darbi – EUR 40 295 – 141 % pret 2020.gadu,

66 cilvēki- 135 % pret 2020.gadu

2020.gads – EUR 70 958,0- t.sk stipendiju darbi –

EUR 28 491,0- 49 cilv.

2021.gadā bija apsveiktās 13 personas ar 80-gadu jubileju un

4 personas ar 90.gadu jubileju. 



KULTŪRA
Silenes kultūras nama darbība

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

sadarbība pasākumu sagatavošanā bija kultūras namam ar Silenes bibliotēku.



1. Atvadas no ziemas

2. Pasākums «Mātes diena»

3. Piemiņas brīdis iedzīvotāju deportācijas uz Sibīriju 80.gadskārtā 

4. Līgo svētki noformējumā

5. Pasākums «Vasaras izklaides»

6. Pasākums «Drīz uz skolu jāiet»

7.Pagasta svētki

8. Valsts svētki

9. 18.gadīgu jauniešu sveikšana ar pilngadības sasniegšanu

10. Koncerts Paaudžu namā Kumbuļu ciemā

11. Jaungada svētku pasākums bērniem 

Kultūras nama darbība





Atvadas no ziemas manā pagalmā



Bakalaura darba ietvaros no 1. līdz 3. maijam norisinājās „Kultūras 

projekts Soul, relax and art” ZOOM platformā un Skrudalienas pagastā



«Mātes dienā» notika koncerti māju pagalmos



Piemiņas brīdis iedzīvotāju deportācijas uz Sibīriju 80.gadskārtā



Līgo svētki noformējumā



Pasākums «Vasaras izklaides





Pagasta svētki



Pagasta svētki





Latvijas Republikas 103.gadadienas 

svinības:

pagasta 18.gadīgo jauniešu sveikšana



Koncerts Paaudžu namā Kumbuļu ciemā



Jaungada svētku pasākums bērniem





Izdevumi Silenes kultūras nama darbībai

 2021.g.- EUR 24 126,0- 96,9 % pret 2020.gadu

 2020.g. – EUR 24 888,0



KULTŪRA
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka un 

Skrudalienas nodaļa  2021.gadā

Bibliotēkas vadītāja E.Griškjāne



Personāls 

2021. gada decembrī bibliotēkas vadītāja 

nokārtoja profesionālo eksāmenu un 

viņai piešķirta kvalifikācija  

BIBLIOTEKĀRS . Piešķirta kvalifikācija 

atbilst trešajam profesionālās 

kvalifikācijas līmenim un ceturtajam  

Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras

līmenim .



Prioritātes

Viena no galvenajām 2021.gada prioritātēm ir bijis darbs ar

bērniem, lasīšanas veicināšanas pasākumi, pasākumi un

aktivitātes, saistītās ar patriotisma audzināšanu, radošu

spēju attīstību. Ņemot vērā sarežģītu situāciju valstī sakarā

ar Covid 19 izplatīšanu, nebija paveiktas visas plānotas

aktivitātes, nevarēja aktīvi sadarboties ar Silenes

pamatskolu lasītveicināšanās pasākumu organizēšanā.



Pašvaldības finansējums 18 565 EUR, tai 

skaitā

Grāmatu iegādei-2169 EUR

Periodikai -1349 EUR



Krājuma rādītāji

Jaunieguvumi kopā 1433

t. sk. grāmatas 279

Grāmatas latviešu valodā 101

t. sk. daiļliteratūra 159

t. sk. bērniem 77

Izslēgtie dokumenti 436

Krājuma kopskaits 9090



Bibliotēkas pamatrādītāji

Lietotāju skaits 318

t. sk. bērni 52

Bibliotēkas apmeklējums 2380

t. sk. bērni 263

Izsniegums kopā 11337

t. sk. grāmatas 3553

t. sk. periodiskie izdevumi 7784

t. sk. bērniem 596

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

28%

t. sk. bērni līdz 18 g. 40%

Iedzīvotāju skaits 1109/130



2021. gads bija ļoti sarežģīts Covid -19 infekcijas izplatīšanas dēļ, kas arī ietekmēja

bibliotēkas darbu. Cilvēki , īpaši seniori, baidījās apmeklēt sabiedriskās vietas, ilgu laiku

bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem. Bija aizliegti pasākumi. Tāpēc 2021.gada laikā

samazinājās gan apmeklējums, gan izdevumu izsniegums . Samazinājās arī bērnu un jauniešu

skaits.

Tika norīkotas tematiskas izstādes, veltītas dzejniekiem un rakstniekiem, latviešu tautas

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

«Ziemassvētki”, jaunu grāmatu apskats. Pasākumi: Digitālā nedēļa, Internetdrošība, bibliotēkas

nedēļa, «Es esmu rakstnieks» ,BŽ lasīšanas maratons, gada labāko lasītāju apbalvošana,

Konkursi :Saulīte, Lieldienu zaķis, Bērnu diena, Mana dzimtā puse.

Cieši sadarbojās ar Silenes KN un vadītāju Alevtīnu Mihailovu, kopā apspriesti

pasākumu scenāriji. Bija novadīti : pasākums, veltīts Latvijas 93.gadadienai, «Drīz uz skolu

jāiet», «Vasaras izklaides», «Masļenīca- pankūku maratons», radošās darbnīcas, Pagasta

svētki-Skaista iela.

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.

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


Izstādes
Izstāde "Mana dzimtā puse" un «Lieldienu zaķis » bibliotēkas logos



Izstādes : "Skaista iela", "Cilvēki un Laiks "varēja apskatīt Silenes ciema centra laukumā



Jaunās grāmatas Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkā no LNB projekta 

"Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām".



1871. gada 13. oktobrī dzimis latviešu rakstnieks 

Jānis Poruks (150).

Izstādes



Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 

deportācijām



Izstādes

Jaunās grāmatas



Svētku sajūta



Svētku sajūta



Pasākumi

Pankūku maratons



Pasākumi

Masļeņica



Darbs ar bērniem

 Šogad mācības skolā notika attālināti, bērni bija 
pārslogoti, tāpēc bibliotēku apmeklēja retāk. 
Pasākumi  arī bija ierobežoti, tāpēc bērnu 
aktivitāte bija zema.

 Procentuāli bērnu un jauniešu skaits  bibliotēkā ir 
17 %.  2021.gadā  iegādātas 77 bērnu grāmatas, 
27% no kopēja jaunieguvuma  skaita. Bibliotēku 
krājuma veidošana un papildināšana notika gan 
latviešu , gan krievu valodās. Bija pasūtīti bērnu 
žurnāli: “Saša un Maša” (krievu valodā) , “Avene”,  
“Maģiskā dienasgrāmata” ,”Ilustrētā junioriem” , 
“Avenīte” ,”Lielais detektīvs” ( latviešu valodā).

 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.

 Notika tādi pasākumi: “Drošā interneta diena”, 
Virtuālā radošā darbnīca “Saulīte”, «Ko es varu 
darīt bibliotēkā», Virtuālā radošā darbnīca 
“Lieldienu zaķis”, Digitālā nedēļa, Bibliotēkas 
nedēļa, Virtuālā spēle “Bērnu diena”, pasākumi:  
“Vasaras izklaides”, “Es esmu rakstnieks . BŽ 
grāmatu prezentācija”,  “Drīz uz skolu jāiet” 
,Viena diena bibliotēkas dzīvē “Libdayl 2021”, B 
Ž grāmatu lasīšanas maratons, Foto un zīmējumu 
konkurss “Mana dzimtā puse», Gada beigās 
apbalvoti Gada labākie lasītāji.

 Veicot darbu ar bērniem cieši sadarbojāmies ar 
Silenes pamatskolu ( Virtuālās radošās darbnīcas 
: «Saulīte», “Lieldienu zaķis”, Digitālā nedēļa, 
Bibliotēkas nedēļa, Virtuālā spēle “Bērnu diena”, 
BŽ grāmatu lasīšanas maratons. Pasākumi notika 
arī ar Silenes KN vadītājas sadarbību :“Vasaras 
izklaides”, “Drīz uz skolu jāiet”.



Pasākumi ar bērniem
“Drīz uz skolu jāiet”. 



Bērnu žūrijas grāmatas



Izstādes

Uldim Auseklim-80 gadu jubileja. Jaunās grāmatas



Radošās darbnīcas



Darbs ar bērniem

bibliotekāra stunda "Ja es būtu rakstnieks" .



Pasākumi sadarbībā ar Silenes kultūras namu

“Vasaras izklaides”.



Konkurss 

Mana dzimtā puse



 2021.g.- EUR 18 565– 95,4 % pret 2020.gadu

 2020.g. – EUR 19 457,0



JAUNATNE UN SPORTS



JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ.

• Arī šogad, diemžēl, nenoritēja ieplānotie pasākumi jauniešiem gan novada mērogā, gan pagasta mērogā. 

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.

• Jaunieši piedalījās tiešsaistes pasākumu ciklā «Ar Eiropys tvierīni Latgolā», kura tēma bija « Eiropas Savienības 

nākotne-kādā Eiropā vēlamies dzīvot». Pasākumu ciklu rīkoja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecības Latvijā ar Latgales plānošanas reģionu. Jauniešu komanda piedalījās semināros, 

prezentēja savas idejas pēc tām aizstāvēja savas prezentācijas.

• Sagatavoja un aizstāvēja prezentāciju dalībai Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā 

«Attīsti sevi». 

• Tiešsaistē piedalījās Augšdaugavas novada jauniešu intelektuālajā spēlē. 

• Individuāli piedalījās Lielajā Talkā.



JAUNIEŠU DALĪBA SKRUDALIENAS PAGASTA DZĪVĒ UN NOVADĀ.

• Jaunieši piedalījās izaicinājumā- flešmobā «# Sporto ar Mums», izveidoja video, kā viņi sporto pandēmijas 
laikā.

• Piedalījās projekta ietvaros «Es Dienvidlatgalē varu», kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģijas caur 
EEZ un Norvēgijas grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju fonds» jauniešu apmācībās “Atvērt citas durvis”.

• Piedalījās  jauniešu nometnē “Runāt un saklausīt”, kas bija viena no Solidaritātes projekta aktivitātēm.
• Dalība  jauniešu līderu  tiešsaistes forumā “KĀP-NES”. Pasākumu organizē biedrība “Dienvidlatgales NVO 

atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldēm.
• Piedalījās tiešsaistē DEMOKRĀTIJAS KAFIENĪCA, ko rīkoja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.



• Jeļenas Andrules bakalaura darba  «Kultūras projekts Soul, Relax and Art» ietvaros, norisinājās 

plenērs, kura ideja un mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar mākslu, kā ar radošās izpausmes un 

emocionālās veselības attīstītāju. Kā arī sniegt jauniešiem informāciju, radīt priekšstatu par to, kā ar 

kādu no mākslas virziena tehnikām var izlabot un vispār ietekmēt savu garīgās veselības stāvokli. 

Pēc pasākuma tika organizēta izstāde ar dalībnieku darbiem.



Pasākums iedzīvotājiem «Kur paslēpās 80 olas?»,



• Jauniešiem  tika rīkoti pasākumi «Noķer ziemu Skrudalienas pagastā» , kuros varēja piedalīties  arī citi 

pagasta iedzīvotāji .

• Kopā ar Silenes KN bija rīkots pasākums «Tradicionālais apsveikums ar pilngadības sasniegšanu».



ZIEMAS LAIKĀ IEDZĪVOTĀJIEM TIKA RĪKOTS PASĀKUMS «VESELĀ MIESĀ IR VESELS GARS»



SPORTS: vīrusa «COVID-19» izplātīšanās draudu dēļ bija atcelti  Daugavpils novada rīkotie čempionāti un arī 

pagasta ieplānotie turnīri. Sportisti  tikai piedalījās Augšdaugavas novada 2021.gada čempionātā krosā.

• Pagasta iedzīvotājiem visas vasaras garumā tika organizētas jogas nodarbības projekta «Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā» ietvaros.

• Tika organizētas sporta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem KN pasākumu laikā.



SPORTS: Tika organizētās sporta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem Silenes  kultūras nama pasākumu laikā.



Jaunatne un Sports

Izdevumi sporta un jaunatnes pasākumiem

2021.g. - EUR 9 410,0 – 86,2 % pret 2020.gadu

2020.g. - EUR 10 923,00



SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU-

biedrība «SILENES STARIŅI» 

2021.gads



Projekts  “Atbalsts nedrošā brīdī” 

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:  krīzes laikā atbalstīt jauniešus un palīdzēt viņiem 
izvairīties no krīzes radītām sekām, pārvarēt mentālās veselības 
izaicinājumus, kas  kopumā uzlaboja jauniešu emocionālo, psiholoģisko un 

sociālo labklājību. 

• Projekta gaitā tika novadīts lekcijas cikls par mentālo veselību, 
veselīgu dzīves veidu, pašsajūtu. 

• Kopā ar lekcijām bija organizēta  virkne aktivitāšu:  “Labo vārdu 
spēks”, “Klausoties sevī”, “Kā veselīgā veidā atbrīvoties no 
negatīvām emocijām?” , praktiskas nodarbības  ar ART 
terapijas elementiem, spēles-treningi svaigā gaisā un sporta 
pasākumi. Aktivitātēs tika izmantotas inovatīvas  idejas, tas 
vadīja sertificētie psihologi, kuri palīdzēja dalībniekiem veidot uz 
sadarbību vērstas attiecības, iemācīja atpazīt savas emocijas 
un saprast to cēloņus. 





Projekts «Bērnu dienas nometni  „Kopā jautrāk!” 

Projekts tika realizēts Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes 
seku mazināšanai projektu konkursa ietvaros

Realizācijas laiks: no 26.jūlija līdz 30.jūlijam 

Kopējās projekta izmaksas sasniedza EUR 1235,00



Projekta  mērķis bija organizēt Augšdaugavas novada bērniem 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kur, darbojoties 
neformālos apstākļos, bērni kļūst saliedētāki, apgūst jaunas iemaņas 

un prasmes, kas palīdzēs viņiem pārvarēt ar Covid 19 pandēmijas radītas 
krīzes sekas un mentālas veselības problēmas.





Projekts «Bērnu dienas nometne  „Esi aktīvs!”

Projekts tika realizēts Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku 
mazināšanas projektu konkursa ietvaros

Realizācijas laiks: no16.augusta līdz 20.augustam 

Kopējās projekta izmaksas sasniedza EUR 1235,00



Projekta  mērķis bija organizēt Augšdaugavas novada bērniem lietderīgu brīvā 
laika pavadīšanas iespēju, kur, darbojoties neformālos apstākļos, bērni kļūst 
saliedētāki, apgūs jaunas iemaņas un prasmes, kas palīdzēs viņiem pārvarēt ar 
Covid 19 pandēmijas radītas krīzes sekas un mentālas veselības problēmas.





ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” 
Nr.9.1.1.1./15//1/001 Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma 
„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanas ietvaros 
5 Skrudalienas pagasta jaunieši 

iepazinās un apguva bibliotekāra, remontstrādnieka, dārznieka un 
jaunatnes lietas speciālista profesijas prasmes. 
Projekta laikā jaunieši 6 mēnešus strādāja biedrības «Silenes 
stariņi» valdes priekšsēdētāja vadībā un saņēma dienas stipendijas  
EUR 10,00 apmērā.
Par šo laiku katrs jaunietis saņēma kopumā ap 1250  eiro, kas 
palīdzēja viņiem pārvarēt bezdarbnieka krīzes sekas.



Projekts “No sirds sirdij”

Projektu realizēja Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas Romas katoļu baznīcas draudzes nodibinājums “CARITAS 
LATVIJA” Žēlsirdības projektu  konkursa ietvaros

Realizācijas laiks: no 01.06.2021 līdz 30.09.2021

Projekta mērķis bija palīdzēt grūtībās nonākušiem sirmgalvjiem, sniedzot 
viņiem ne tikai materiālu, bet arī garīgu un emocionālu atbalstu. Bija svarīgi dot 
senioriem ne tikai materiālus labumus, bet arī garīgus, kas uzlabotu viņu 
dzīves kvalitāti, garīgo un psihisko  veselību.

Silenes Romas katoļu baznīcā tika organizēts  Dievkalpojums par senioru 
veselību, kura laikā  seniorus gaidīja 25 sagatavotas “Labas jūtas dāvinājumi”. 
Tika organizēta iespēja senioriem saņemt sabiedriskās pirts pakalpojumus. 
Par projekta finansējumu tika sadalīti 90 ieejas taloni Silenes sabiedriskās pirts 
apmeklējumam. Projekta dalībniekiem   tika izdalītas 29 paketes ar 
individuālas higiēnas  piederumiem.



DAUGAVPILS NOVADA DOMES

apbalvojumi par 2020.gadu tika pasniegti 2021.gada 4.maijā 

Atzinības raksts

par ilggadēju un godprātīgu darbu 

un ieguldījumu jaunas kultūrvietas

–Silenes bibliotēkas izveidē un attīstībā



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 par 2020.gadu tika pasniegti 2021.gada 4.maijā

Ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu par centību un aktivitāti ģimeniskas vides 

nodrošināšanai bērniem ir apbalvota Tatjanas un Vitālija Barinovu ģimene



Plāni 2022.gadam

1. Ceļa Vārpene-Ezerne-Saulkalni seguma atjaunošana 

2. Lieveņa remonts Skaista ielā 6

3. Silenes ciema ielu apgaismojuma projekta izstrāde

4. Ugunsdrošības signalizācijas iekārtu uzstādīšanas projekta izstrāde 

Silenes bibliotēkas telpām

5. Ceļu uzturēšana, veicot to greiderēšanu un grants uzbēršanu

6. Saimniecības ēku uzturēšanas darbu veikšana

7. Mājokļu apsaimniekošana

8. Dīķa «Ūdensrozes» teritorijas apzaļumošanas koncepcijas izstrāde un 

dīķa gultnes  tīrīšana 



Paldies visiem pārvaldes iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem par labi padarītu darbu. 


