
TABORES PAGASTA PĀRVALDES 

ATSKAITE PAR PAVEIKTO DARBU 

2015. GADĀ 



IEDZĪVOTĀJU SKAITS 
 

Pēc datiem uz 01.01.2016. 
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IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Tabore 314 311 305 300 299 301 303 300 305 299 

 

Sadnieki 114 107 105 102 102 100 99 98 95 93 

 

Cibuļovka 79 77 74 68 67 62 68 67 60 57 

 

Lasenberga 64 62 59 56 51 50 47 40 40 47 

Pēc datiem uz 01.01.2016. 
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UZ 01.01.2016 PAVISAM 

908 IEDZĪVOTĀJI, NO KURIEM: 
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DEMOGRĀFISKIE RADĪTĀJI 
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LIETVEDĪBA 

Lietvedes p.i. Karīna Kudrjavska 

Tālr.: 65471219 

E-pasts: parvalde@tabore.lv 



DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS (DD) 

 

Darbs ar iedzīvotāju programmu «PERS» 

1. Deklarācijas un izziņas, ziņu nosūtīšana PMLP: 

2013: 39       2014: 29       2015: 43 
 

2. Izziņas par DD: 

2013: 41       2014: 37       2015: 39 
 

3. Sistemātisks darbs ar Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 

aktualizāciju 
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LIETVEDĪBA / DARBS FIBU SISTĒMĀ 

Saņemti fizisko un juridisko personu iesniegumi: 

2013: 162       2014: 137       2015: 161 (158 atbildes) 
 

 

 

 

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma izsniegtās izziņas: 

2013: 61       2014: 43     2015: 34 
 

 

 

Iesniegumu pieņemšana un sarakstu sastādīšana 

Baltkrievijas robežas vienkāršotai šķērsošanai: 

2013: 99       2014: 80       2015: 51 
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Izpildei saņemtie Daugavpils novada domes rīkojumi: 

2013: 13       2014: 20       2015: 16 
 

Izpildei saņemtie Daugavpils novada domes lēmumi: 

2013: 84       2014: 89       2015: 71 
 

Daugavpils novada domei iesniegtie Pārvaldes sagatavotie 

lēmumu projekti: 

2015: 31 
 

Pārvaldes pieņemtie lēmumi: 

2013: 30       2014: 17       2015: 17 
 

Pārvaldes izdotie rīkojumi: 

2013: 219       2014: 261       2015: 128 
 

Līgumi ar bezdarbniekiem par darba praktizēšanu: 

2013: 36       2014: 22      2015: 8 
 

Pārvaldē un komunālajā saimniecībā strādā 18 darbinieki  9 



GRĀMATVEDĪBAS DATI 

Galvenā grāmatvede Alla Zasnova 

Tālr.: 65471202 

E-pasts: alla.zasnova@tabore.lv 



2015.GADA IEŅĒMUMI, Euro 

Posteņa nosaukums 

Budžets ar 

grozījumiem gada 

sākumā 

Faktiskā izpilde 

2015.gadā 

2015.gada 

izpilde pret 

plānoto 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi, ēkām un mājokļiem 
44 658 46 016 103,04% 

Nodevas 715 1 038 145,17% 

Naudas sodi 28 23 82,14% 

Transferti 390 625 381 879 97,76% 

Maksas pakalpojumi 29 422 26 185 89,00% 

Ieņēmumi kopā: 465 448 455 141 97,79% 
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Iedzīvotāju parāds par 

komunālajiem pakalpojumiem - 

6740,03 euro 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA 2015.GADĀ 



ZEMES IERĪCĪBA 

Zemes lietu speciāliste Anna Prudāne  

Tālr.: 65471261 

E-pasts: anna.prudane@tabore.lv 



Tabores pagasta pārvaldes rīcībā atrodas 799,8 ha 

zemes, t.sk.: 

•  66,3 ha īpašumā 

•  733,5 ha tiesiskajā valdījumā 

 544,8 ha tiek iznomāti 

 

2015.gadā zemesgrāmatā nostiprinātas 2 zemes 

vienības un 7 dzīvokļu īpašumi 
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Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem  
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• Pagastā noslēgti  273 zemes nomas līgumi uz  544,8 ha 

platību. 

• 2015. gadā noslēgti 34 zemes nomas līgumi un 13 

vienošanās par zemes nomu. 
 

Zemes noma: 

  plāns –  3 029,24 /  izpilde – 2 748,40  

  parāds uz 01.01.2016 – 1 011,76 
 

Nekustamā īpašuma nodoklis: 

  plāns –  43 893,90 /  izpilde – 46 015,78, 

t.sk. parādi par iepriekšējiem gadiem – 4 061,74  

  parāds uz 01.01.2016 – 10 724,80 
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Tabores pagasta pārvalde aktīvi iesaistījās “lielās talkas” un  „meža un dārza” 

dienu pasākumā, kura mērķis bija pagasta ceļmalu tīrīšana no atkritumiem, 

kapsētu teritorijas sakopšana un pats galvenais mērķis – pagasta pārvaldes 

ēkas teritorijas labiekārtošana. 

Pagasta pārvalde pašreizējā ēkā atrodas no 1997. gada. Visu šo gadu garumā 

pie pagastmājas visapkārt viss bija asfaltēts. Pagasta pārvaldes un komunālā 

dienesta darbinieki noņēma veco asfaltu un ierīkoja puķu dobi, kur vienā daļā 

iesēta dekoratīvā zāle un otro daļu rotā ziedi, kas skaisti pieskaņojas gājēju 

celiņam, kurš ierīkots pēc Oktobra ielas rekonstrukcijas. Ēkas priekšpusē 

atjaunots bruģējums, pie automašīnu stāvvietas iestādīts dzīvžogs ar skaistiem 

spireju stādiem. Dīķi pie pagastmājas rotā nupat iestādītie koki – dekoratīvās 

sarkanās kļavas ar ievām, kā arī ceriņu un bārbeles krūmi. 
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Par veiksmīgiem risinājumiem pagasta teritorijas apzaļumošanā 

un oriģinalitāti ciemata teritorijas labiekārtošanā  “Meža un dārza 

dienu 2015” ietvaros Tabores pagasta pārvalde saņēma 

Daugavpils novada domes pateicību. 



TABORES PAGASTA UZŅĒMĒJI 
 

 

Tabores pagasta teritorijā reģistrētas: 

11 SIA, 5 zemnieku saimniecības, 9 piemājas saimniecības 

o SIA «Mežvidi», SIA «Nikom», SIA «Saimnieks D», 

SIA «Barritus», SIA «Skaistme» 
 

Lielākās zemnieku saimniecības: 

o Katļi - 2, Gobiņi, Apši - 2, Jēriņi 
 

Lielākās piemājas saimniecības: 

o Līdumnieki, Druvas, Lapas, Gammas, Galdiņi, Zirnīši, 

Lilijana Žonda, Lapseņi 
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KOMUNĀLAIS 

DIENESTS 

Komunālā dienesta vadītājs Jānis Stankevičs  

Tālr.: 29120630 

E-pasts: janis.stankevics@tabore.lv 



o Tiek sniegti maksas pakalpojumi: 

- traktortehnikas pakalpojumi 

(MTZ, JUMZ, piekabe, asenizācijas 

muca, greideris) 
 

o Ikdienas darbs: 

- tiek sagatavota malka apkures 

sezonai skolā 

- tiek veikta ceļu greiderēšana un 

tīrīšana no sniega 

- tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi 
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- zāles pļaušana, avārijas koku ciršana, 

teritorijas labiekārtošanas darbi Tabores pagasta 

administratīvajā teritorijā, 

Oktobra ielas apgaismojuma apsaimniekošana 
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- palīdzība Tabores pamatskolas telpu kosmētisko remontu 

veikšanā un  teritorijas labiekārtošanā 
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- palīdzība Elernes Romu 

katoļu baznīcas teritorijas 

labiekārtošanas darbos 
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- tiek apsaimniekotas 4 kapsētas: 
 

1. Liellašu  

2. Lasenbergas 

3. Elernes katoļu  

4. Elernes luterāņu 
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Pārvaldes ēkā izremontēti 2 kabineti: 

datoru kabinets, lietvedības kabinets 
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Veikts pagasta pārvaldes ēkas 

kāpņu remonts 



Izpildīti ceļa «Tabore – Lapsas» 

500 m remontdarbi. 

 

 

 

 

 

Izpildīti Dārzu ielas ceļa 90 m remontdarbi. 
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Veikts autobusa «Volkswagen Crafter» (19 vietām)  

iepirkums pārvaldes vajadzībām un skolēnu pārvadājumiem 

30 



MĀJU APSAIMNIEKOŠANA 



Pašvaldības dzīvokļi – 29, no tiem izīrēti – 27 un 2 brīvi ( dzīvošanai nederīgi, 1 

sociālais dzīvoklis)  

Pagastā 6 daudzdzīvokļu mājas, no kurām 

Apsaimniekošanā un pārvaldīšanā 3  mājas: Ozolu iela 2C Cibuļovka 4 Lasenberga 5 

Savāktā 

apsaimniekošanas 

maksa  tiek izlietota 

māju  sanitārai apkopei, 

teritorijas uzkopšanai 

Visās 3 mājās līdzekļi 

galvenokārt tiek 

uzkrāti uzkrājuma  

fondā,  

lai varētu veikt māju 

remontdarbus –logu un 

durvju nomaiņai, jumtu 

notekcauruļu remontiem 
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SOCIĀLAIS 

DARBS 

Sociālais darbinieks Svetlana Januškeviča  

Tālr.: 65471122 

E-pasts: svetlana.januskevica@tabore.lv 



SOCIĀLIE PABALSTI 

34 

2014.gads, EUR 2015.gads, EUR      

Pabalsti veselības aprūpei naudā 29 36 

GMI 5613 3553 

Dzīvokļa pabalsts 1992 1581 

Ēdināšanas pabalsti naudā 1835 651 

Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm 

2049 3976 

Pārējā sociāla palīdzība skolas piederumu 

iegādei  

  198 

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvo izpildei 

(apbēdīšanas pabalsti; pabalsti trūcīgām 

daudzbērnu ģimenēm; vienreizējs pabalsts 

Afganistāna dalībn.; polit.represētas 

personas; ČAS dalībn.; jubilejās; atbrīvotie. 

No ieslodzījuma; atsevišķo gadījumu 

pabalsts; onko pabalsts) 

2889 

  

  

  

  

2157 

Kopā: 14407 12152 



2015.GADS BIJA BAGĀTS AR DAŽĀDA 
VEIDA PASĀKUMIEM SOCIĀLAJĀ JOMĀ 
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Ir jau laba tradīcijā kad pavasara laikā Tabores pagastā 

notiek  atpūtas vakars senioriem un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām.  Tabores pagasta seniori tikās Tabores 

pamatskolas zālē, lai pārrunātu jaunāko pagasta dzīvē, 

dalītos pieredzē ar pagasta pārvaldes darbiniekiem. Šajā 

pasākumā priecēja skolēni ar savām dziesmām un dzejoļu 

lasījumiem. Ritmisko Eiropas deju soli demonstrēja Višķu 

pagasta „Magones”, bet skanīgās dziesmas   izdziedāja 

Daugavpils kopa „Malinovij zvon”. Uzrunāja pagasta 

seniorus Daugavpils novada domes vadība. 
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Tabores seniori un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām piedalījās Daugavpils novada 

organizētajos pasākumos, kur vienmēr ir  

interesanta un aizraujoša izklaides programma. 
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2015.gadā tika apsveikti 

5 Tabores pagasta 

jubilāri 

39 

90 gadu jubilāre 

Antonina  Petrova  



40 

80 gadu jubilāre 

Valentīna Nikitina 



Daugavpils lietišķo sieviešu kluba OLIVIJA 
jau trešo gadu  rīkotajā labdarības akcijā, Daugavpils 

tirdzniecības centrā, sociālajai darbiniecei piedaloties,  

tika savāktas pircēju ziedotās pārtikas pakas, rotaļlietas 

un citas preces, kuras izdalītas arī 

Tabores pagasta trūcīgām ģimenēm 

ar bērniem. 
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Sociālā darbiniece kopā ar kultūras pasākumu organizatori  

organizēja atpūtas pasākumu Daugavpils novada 

pašvaldības iestādē “Višķu sociālās aprūpes centrs”  

senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  
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• 2015 gadā sakarā ar labdarības akciju Tabores 

vientuļiem senioriem un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām tika izdalītas pārtikas dāvanas no 

Daugavpils novada Sociālā dienesta un Daugavpils 

pilsētas uzņēmējiem. 
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• Š.g. maijā  sociālā darbiniece sadarbībā ar Tabores pamatskolu rīkoja 

bērnu zīmējumu konkursu bērniem no trūcīgam ģimenēm ar devīzi 

„Mīlestība manā sirdī”.  

• Konkursā piedalījās 1.-9. klašu skolēni no trūcīgām ģimenēm. Kopā 

tika noteikti pieci uzvarētāji. Galvenā balva bija 2 dāvanu kartes 

«Silver Screen» kinoteātrī. Taču visi bērni saņēma „saldās dāvanas”. 
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TABORES 

PAMATSKOLA 

Pamatskolas direktore Valentīna Vavžiņaka  

Tālr. 65471216 

E-pasts: skola@tabore.lv 



• Skola labi sagatavota apkures sezonai:  malka un ogles  ir sagatavotas 

pietiekamā daudzumā,  klasēs ir silti un mājīgi. 

 

• Pagasta komunālais dienests savlaicīgi palīdz risināt visus saimnieciskos 

jautājumus. 

 

• Pagasta autobusi visu gadu nodrošina skolēnu savlaicīgo pievešanu  līdz 

skolai un mājām. 

 

• Skolēni nodrošināti ar svaigiem dārzeņiem: bietes un burkānus skola  

audzē pietiekamā daudzumā, pietiek visam mācību gadam. 

 

• Skola piedalās programmās: «Skolas piens» un «Skolas auglis». 

 

• 2015.gadā trijos kabinetos veikts griestu kapitālais remonts, divos 

kabinetos ir nomainīti skolēnu krēsli un galdu virsmas. 

 

•  Skolai ir laba sadarbība ar Daugavpils novada sociālo dienestu, 

Skrudalienas bāriņtiesu, Tabores pagasta medicīniskā punkta medmāsu.          



• Skolai ir laba sadarbība ar pagasta bibliotēku. Bibliotekāre divas 

reizes mēnesī strādā skolā, organizē bibliotēkas punktu, kur 

skolēni var saņemt daiļliteratūru, žurnālus un citus preses 

izdevumus. Organizē radošās darbnīcas bērniem, dažādus 

konkursus, viktorīnas.  Skolā bibliotēkas nav, visas mācību 

grāmatas atrodas kabinetos. 

 

• Sākumskolas skolēniem tiek nodrošināta pagarinātās dienas 

grupa. 

 

• Skolā bērniem nav neattaisnotu stundu kavējumu. 

 

• Visi skolēni ir nodrošināti ar nepieciešamajām mācību grāmatām 

un citiem mācību līdzekļiem. 



2015. gadā  mūsu skolas skolēni sekmīgi piedalījās 

novada olimpiādēs   

un  saņēma 3.godalgoto vietu starp pamatskolām.  



Skolotājas Anfisa Baranovska, Valentīna Vencele un  

Elvīra Ņikitina  apbalvoti ar Daugavpils novada 

Pateicību par skolēnu radošuma veicināšanu un skolēnu 

sagatavošanu olimpiādēm. 

Skolotāja Marija Petrovska 2015. gadā apbalvota ar 

Atzinības rakstu par skolas piedalīšanos 

starptautiskajā pētnieciskajā  konkursā «Vēsture ap 

mums», Rīgā.  



2015.gadā skolēnu komanda bija uzaicināta uz Valsts izglītības 

satura centra organizētā konkursa noslēguma pasākumu, kurš 

notika Rīgā.   



Tabores pagasta pārvalde atbalstīja visas ekskursijas 

2015.gadā.   



Pēc mācību 

sasniegumu reitinga 

labākajiem skolēniem 

bija piešķirta stipendija.  

Sponsors: 

SIA «Mežvidi» 

Nadežda Selicka 



Vasaras laikā skola organizē „Vasaras bērnu laukumu”, kuru   

2 nedēļu laikā apmeklēja 26 bērni.  Pagasta pārvalde apmaksāja bērnu 

ēdināšanu, ekskursijas, bet skola nodrošināja aktīvu brīvā laika 

pavadīšanu un fiziski aktīvas atpūtas formas. 



TABORES PAGASTA 

BIBLIOTĒKA 

Bibliotēkas vadītāja Ilga Kipļuka 

Tālr.: 65471233 

E-pasts: biblioteka@tabore.lv 



GALVENIE RĀDĪTĀJI 2015.GADĀ 

• Lietotāju skaits – 275  

• Izsniegums – 4478 

• Apmeklējums - 1985 



KRĀJUMA PAPILDINĀŠANA 

• 240 JAUNAS 
GRĀMATAS 

• 251 JAUNS 
ŽURNĀLS 

• 79 JAUNAS 
GRĀMATAS 
BĒRNIEM 

• 27“BĒRNU/JAUNIEŠ
U/VECĀKU ŽŪRIJAS” 
KOLEKCIJAS 
GRĀMATAS 



VAI JŪS ZINĀT, KĀDAS IR JŪSU 

IESPĒJAS BIBLIOTĒKĀ? 

• Brīvpieejas grāmatu krājums; 

• 15 periodiskie izdevumi; 

• Bezmaksas pieeja interneta 

resursiem; 

• Bezmaksas kopēšanas, 

drukāšanas, skenēšanas 

pakalpojumi; 

• 8 datori; 

• Dažādas konsultācijas; 

• Lasīšanu un grāmatu 

popularizējoši pasākumi. 



JAUNA DATORKLASE 

• Pateicoties Daugavpils 
novada domes 
īstenotajam  ERAF 
projektam 
“Daugavpils novada 
publisko Interneta 
pieejas punktu 
attīstība”, bibliotēka 
saņēma 4 kvalitatīvus 
datorus, jaunu 
multifunkcionālo 
iekārtu un bezvadu 
internetu. 
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LASĪTĀJU SKAITS  

• 275 lasītāji 

• No tiem 170 

pieaugušie, un 105 

bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem  



SVEČU DIENA 

PASĀKUMI 2015.GADĀ... 



VALENTĪNDIENAS PASĀKUMS 

    



BIBLIOTEKĀRĀS STUNDAS 



BIBLIOTEKĀRĀS STUNDAS 



IZSTĀDES 



IZSTĀDES 



ZIEDU IZSTĀDE NO GRAUDIEM 



LĀČPLĒŠA DIENA 



ZIEMASSVĒTKU 

PASĀKUMS 



14.GRĀMATU SVĒTKI LOCIKOS 



KVALIFIKĀCIJAS KURSS LNB 

Pateicoties Tabores 
pagasta pārvaldes 

finansējumam, 
bibliotēkas vadītāja 

šogad pabeidza 
profesionālās pilnveides 

kursus un saņēma 
sertifikātu “Informācijas 

un bibliotēku zinību 
pamati”. 



VISI PASĀKUMI 2015.GADĀ  

• Tematiskās izstādes (jaunieguvumu izstādes, „Izlasi šīs grāmatas!”, 

“Sprīdi pa sprīdim”, „Gatavosim ēdienu”, „Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrijas 

2015” kolekcija, „Kur mācīties”, , „Jūlijas Jablonskas pīto rokdarbu izstāde” 

u.c.); 

• Sveču dienai veltīts pasākums; 

• Valentīndienai veltīts pasākums; 

• Lieldienu radošā darbnīca; 

• Mātes dienai veltīta radošā darbnīca; 

• 14.Grāmatu svētki Locikos; 

• Tabores pagasta svētki (piedalīšanās); 

• Daugavpils novada diena (piedalīšanās); 

• pasākums bērniem “Kļavu lapas”; 

• bibliotekārās stundas Tabores pamatskolā; 

• Lāčplēša dienas pasākums; 

• pasākums “Ziemassvētku gaidās”. 



PASĀKUMU PLĀNS 2016.GADĀ 
(BIBLIOTĒKU, LASĪŠANU UN LITERATŪRU 

POPULARIZĒJOŠI PASĀKUMI) 

• Valentīndienai veltīts 
pasākums 

• Lieldienām veltīts 
pasākums, radošā 
darbnīca 

• Mātes dienai veltīts 
pasākums  

• Bērnības svētki 

• Dalība 15.Grāmatu 
svētkos 

• Februārī 
 

• Aprīlī 

 
 

• Maijā 
 

• Jūnijā 

• Augustā 



PASĀKUMU PLĀNS 2016.GADĀ 
(PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM) 

• Bibliotekārās 

stundas 

Piedalīšanās 

projektā 

•  “Bērnu, jauniešu un 

vecāku Žūrija 2016” 

• Pavasaris - rudens 

 

 

• Vasara - rudens 



PASĀKUMU PLĀNS 2016.GADĀ 
(BIBLIOTĒKU, LASĪŠANU UN LITERATŪRU 

POPULARIZĒJOŠI PASĀKUMI) 

• Lāčplēša dienai 

veltīts pasākums 

• Ziemassvētku 

radošā darbnīca  

• Izstādes 

• Novembrī 
 

• Decembrī 
 

• Gada laikā 



Gaidīsim Jūs 

bibliotēkā un 

kopā veidosim 

pagasta vēsturi! 

Kā arī gada laikā lasītājiem tiks 

piedāvātas jaunas grāmatas un 

prese!!! 
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KULTŪRAS 

PASĀKUMI 

Kultūras pasākumu organizatore Maruta Kuzmina  

Tālr.: 29991379 

E-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv 



• Tabores pagastā notika ļoti interesanti 

kultūras pasākumi mūsu jaunajā estrādē: 

“Meteņi”, “Līgo svētki” – kur neskatoties uz 

lietu sapulcējās ap 80 iedzīvotājiem un jautri 

pavadīja laiku, “Pagasta svētki”, … 
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Maijā mūsu pagastā vienmēr notiek 

pasākums, veltīts 

Ģimenes dienai: “Kopā jautrāk iet” . 



“Mātes dienai” veltīts pasākums 



1.jūnijā pasākums  veltīts Bērnu 

aizsardzības dienai: „Izstaro labestību” 



Rudenī tika organizēts izglītojošs pasākums bērniem:  

„Rudentiņš –bagāts vīrs”, kurš bija veltīts 

Miķeļu  un Mārtiņdienas tradīcijām. 



Svinīgajā atmosfērā pagāja Latvijas valsts 

Neatkarības svētki. Skanēja valsts Himna, tika rādīta 

prezentācija par Latviju. 



Piedalījāmies Novada dienās 



Gada beigās kā parasti notika  

Ziemassvētku pasākums  ar 

daudziem pasaku varoņiem, 

labiem un ļauniem, ar dejām un 

dziesmām.  



Visos mūsu pagasta rīkotajos svētkos piedalās daudzi 

Daugavpils un Daugavpils novada radošie kolektīvi. 



Pagastā katru mēnesi notiek intelektuālā spēle “Kas? Kur? Kad?”,  

no oktobra mēneša tā izveidota kā interešu grupa. Spēli vada un  

jautājumus gatavo  mūsu iedzīvotājs Valerjans Pilinovičs . 

Katru mēnesi komandas piedalās arī novada intelektuālajās 

spēlēs, kur vienmēr ieņem godalgotas  vietas. Pagastā ir 4 

komandas. 



Tabores pagasta kultūras dzīve notiek diezgan aktīvi! 

Gribētos vēlreiz aicināt pagasta iedzīvotājus aktīvāk 

piedalīties pasākumos, modernajās  dejās,  

meistarklasēs, radošajās darbnīcās bērniem 

(ko vada M. Kuzmina) un citos kultūras pasākumos, kā 

arī kultūras pasākumu organizatore aicina visus 

pieaugušus izmēģināt savas vokālās dotības un kopā 

organizēt vokālo ansambli. 



DARBS AR 

JAUNIEŠIEM 

Jauniešu lietu speciāliste Maruta Kuzmina 

Tālr.: 29991379 

E-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv 



Bija uzrakstīti 2 jauniešu projekti, tomēr atbalstīta tika tikai  

Jauniešu nometne: „Septiņi pakāpieni”, kurš tika realizēts  

no  06. līdz 12.jūlijam. Piedalījās 15 jaunieši. Nometnes laikā 

dalībnieki iemācījās jaunas prasmes, ieguva jaunus hobijus,  

patīkami un lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku. Viņi 

pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes, attīstīja 

organizatoriskas spējas un prasmes izteikties skaidri un 

saprotami, tika organizētas ekskursijas  uz maizes muzeju , 

Aglonas baziliku , Čertoka ezeru. Nedēļas tēmas : „Es un 

draudzība” ,„Es un talants”, „Es un daba”, „Es un sports”, „Es 

un Latgale”. 







2015.g. jaunieši  sāka piedalīties Eiropas 

Savienības projektā “PROTI un DARI!” 

īstenošanā. Projekts paredzēts, lai motivētu un 

aktivizētu jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, nav 

reģistrēti NVA vai neapgūst arodu, un veicināt, lai 

jaunieši iesaistītos izglītībā, tai skaitā aroda 

apguvē. 



07.02. mūsu jaunieši piedalījās  Daugavpils novada jaunatnes 

ziemas sporta spēlēs Kalupes pagastā, kur saņēma 

godalgotas vietas. 



14.03. - piedalījās Daugavpils novada jaunatnes 

intelektuālā spēlē, kur ieņēma 2. vietu. 



11.04.  - piedalījās Daugavpils novada 

jaunatnes intelektuālā spēlē. 

  

17.10. - piedalījās Daugavpils novada 

jaunatnes intelektuālā spēlē .   

  

14.11. - piedalījās Daugavpils novada 

jaunatnes intelektuālā spēlē. 



10.04. – piedalījās 

Sventes tautas nama 

“Laba garastavokļa vakarā”. 



24.05. - Daugavpils novada jaunatnes 

pasākumā „PIEDZĪVOJUMU TAKA” 

Līksnas pagastā. 



22. – 23.08. - Daugavpils novada 

jauniešu salidojumā Skrudalienas 

pagastā, Daugavpils novadā, 

atpūtas bāzē „Viktorija”. 



30.10. - piedalījās jauniešu pasākumā 

«Apkārt pasaulei» Demenes kultūras namā. 



Arī  5 mūsu pagasta jaunieši bija nodarbināti 

vasaras laika nodarbinātības programmā , un 

strādāja pie mūsu dārznieces Lilijanas Žondas, 

kura nodarbojas ar dekoratīvo stādu un ogu 

(zemenes un avenes) audzēšanu un pārdošanu. 



SPORTS 
Sporta organizators Pjotrs Vasiļjevs  

Tālr.: 29956082 

E-pasts: pjotrs.vasiljevs@tabore.lv 



2015 gadā bērniem un 

jauniešiem bija organizētas  

futbola un dambretes sekcijas, 
kuras notika Tabores skolā 



Mūsu futbola komanda “Tabore” lieliski uzstājās  Daugavpils 

novada 1 līgas telpu futbola čempionātā, kur ieņēma  I vietu. 



2015. gadā pagasta iedzīvotāji un pārvaldes darbinieki lieliski 

uzstājās arī Daugavpils novada sporta pasākumos: 
- Novada  jaunatnes  ziemas sporta spēles 
- Novada  pagastu  vasaras sporta  spēles 



Lieliskus rezultātus uzrādīja mūsu pagasta sportisti svarbumbu 

sportā. Viņi pārstāvēja Daugavpils novadu  Latvijas kausa 

izcīņas čempionātā, kā arī Eiropas čempionātā. 



Snežana Dzelme – trīs pirmās vietas jauniešiem 

un otrā vieta junioros, trešā vieta starp sievietēm 

Latvijas kausa izcīņā. Ieguva divus Latvijas 

rekordus. Otrā vieta Baltijas čempionātā. 

Аnastasija Prokopenko – otrā un 

trešā vieta Latvijas kausa izcīņā un 

trešā vieta starp sievietēm. Ieguva 

Latvijas rekordu divkāršā ciklā.  



Кarīna Kudrjavska – otrā un trešā 

vieta Latvijas kausa izcīņā. 

Ieguva Latvijas rekordu.  

Daugavpils novada 

pasākumā 

«Sporta laureāts 2015»  

Karina Kudrjavska 

bija atzīta nominācijā  

«Novada labākā 

sportiste 

Svarbumbu celšanā»  



Daugavpils novada pasākumā “Sporta laureāts 2015” sporta 

organizators Pjotrs Vasiļjevs bija nominēts 
«Novada labākais treneris individuālajos sporta veidos». 



Ēvalds Nikitins  – trīs 

pirmās vietas un otrā 

vieta Latvijas kausa 

izcīņā. 

Latvijas 2015. gada 

čempionāta uzvarētājs. 

Ēvalds Nikitins 

pārstāvēja Latvijas 

komandu Eiropas 

čempionātā, kur 

ieņēma otro vietu izcīnot 

sudraba medaļu. 



Ēvalds Nikitins 

2015. gadā ir 

atzīts par Tabores 

pagasta labāko 
sportistu. 



Tabores pagasta pārvalde pateicas Daugavpils 

novada vadībai par finansiālu atbalstu sportā. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

TABORES PAGASTA PĀRVALDE 

Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5461 

E-pasts: parvalde@tabore.lv 

Mājas lapa: www.tabore.lv 

Tālr.: 65471219 


